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Cele wdrożenia zmian na rynku bilansującym (RB)

Realizacja wymagań formalno-prawnych
•
•
•

Pakiet Czysta Energia (CEP) - Rozporządzenie (UE) 2019/943 oraz Dyrektywa (UE) 2019/944
Rozporządzenie (UE) 2017/2195 ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (EBGL)
Zobowiązania złożone przez PL w procesie notyfikacji KE wdrożenia rynku mocy (RM)

Wdrożenie rozwiązań wspierających: realizację wymagań formalno-prawnych
/ efektywność integracji z rynkiem europejskim
• Zapewnienie zgodności grafików handlowych z uwarunkowaniami technicznymi pracy jednostek
je realizujących
• Stworzenie zachęt wspierających inwestycje w elastyczność po stronie odbioru i wytwarzania
• Poprawa sygnałów cenowych RB, w tym szczególnie w okresach niedoboru mocy
• Stworzenie zachęt do zgłaszania zbilansowanej pozycji na RB
• Eliminacja zachęt ekonomicznych do arbitrażu pomiędzy RDN i RDB a RB
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Harmonogram i status prac

Start prac projektowych

Publikacja Koncepcji zmian zasad
funkcjonowania RB w Polsce

Publikacja Polskiego Planu Wdrażania opracowanego zgodnie z art. 20
rozporządzenia 2019/943 (podział reformy na dwa etapy: Etap 1 & Etap 2)
Zmiany nr 1/2020 WDB (Etap 1) Zmiany WDB (Etap 2)

Konsultacje

Konsultacje

Prezentacja reorganizacji Reformy RB
Prezentacja zmian dla Etapu 1

Konsultacje

Przekazanie zmian dla
Etapu 1 do URE

Etap 1
Go Live

Etap 2
Go Live

Przekazanie zmian dla Etapu 2 do URE

• Konsultacje Koncepcji zmian zasad RB
• Uwagi zgłosiło 13 podmiotów
• 247 uwag, w tym: 67 uwag ogólnych i 180 uwag szczegółowych
• Konsultacje Projektu Zmian nr 1/2020 WDB
• Uwagi zgłosiło 15 podmiotów
• 127 uwag, w tym 52 uwagi ogólne i 75 uwag szczegółowych

* robocze terminy
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Polski Plan Wdrażania  Reorganizacja Reformy RB

Polski Plan Wdrażania – przyjęty 14 maja 2020 r. przez Komitet do Spraw Europejskich, opublikowany przez Ministerstwo
Klimatu 20 maja 2020 r. – uwzględnił, w szczególności ze względu na pandemię COVID, brak możliwości dotrzymania
pierwotnie planowanego terminu wdrożenia zmian na RB przy zakładanym zakresie zmian

• Wdrożenie zmian RB zostało rozbite na dwa etapy: Etap 1 – od 01.01.2021 r. oraz Etap 2 – od 01.01.2022 r.
• Zakres rozwiązań do wdrożenia w Etapie 1 został określony na podstawie oceny możliwości wykonania poszczególnych prac
przez PSE oraz uczestników rynku, przy jednoczesnym dążeniu do:
• Maksymalizacji zakresu wypełnienia regulacji prawnych określonych w Rozporządzeniu (UE) 2019/943, Rozporządzeniu
(UE) 2017/2195 oraz zobowiązaniach Polski wynikających z procesu notyfikacji przez Komisję Europejską wdrożenia
rynku mocy w Polsce
• Maksymalizacji poprawy jakości mechanizmów rynku bilansującego
• Minimalizacji odsunięcia w czasie wdrożenia wszystkich planowanych zmian na RB, w tym poprzez możliwość
wykorzystania w maksymalnym zakresie prac wykonanych dla potrzeb wdrożenia zmian RB w 2021 r.
• Oczekiwane rezultaty:
• Uzyskanie wymaganego czasu na wdrożenie wszystkich zmian RB, w tym przede wszystkim realizacji prac
inwestycyjnych po stronie wytwórców wymagających postojów jednostek wytwórczych oraz zmian w systemach IT
• Wyeliminowanie niepewności odnośnie do kontraktacji na 2021 rok
• Uniknięcie potencjalnych zakłóceń w wycenie energii elektrycznej na rynku
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Etap 1 Reformy RB – Zmiany nr 1/2020 WDB
Zmiany zasad funkcjonowania RB zawarte w Zmianach nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania, w szczególności:

• Umożliwienie aktywnego udziału w RB zasobom innym
niż JWCD, w tym DSR, oraz agregatom

• Wdrożenie dedykowanego rozwiązania dla aktywnego
udziału w RB magazynów energii elektrycznej oraz ESP

• Wprowadzenie możliwości aktualizacji Ofert Bilansujących
i Ofert Redukcji Obciążenia w ramach RBB

• Zmiany w katalogu usług systemowych pozyskiwanych
przez OSP

• Poprawa zasad wyceny i rozliczeń generacji i redukcji
wymuszonej na RB

• Wprowadzenie rozwiązań ograniczających arbitraż
pomiędzy rynkiem dnia następnego i RB

• Zmiana konwencji znaków na RB
• Pozostałe zmiany
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Etap 1 Reformy RB
Zmiany zasad funkcjonowania RB zawarte w Zmianach nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania, w szczególności:

• Umożliwienie aktywnego udziału w RB zasobom innym
niż JWCD, w tym DSR, oraz agregatom

• Wdrożenie dedykowanego rozwiązania dla aktywnego
udziału w RB magazynów energii elektrycznej oraz ESP

• Wprowadzenie możliwości aktualizacji Ofert Bilansujących
i Ofert Redukcji Obciążenia w ramach RBB

• Nowe modele aktywnego udziału w RB
• Rozróżnienie różnych stopni aktywności na RB
• Znacznik aktywności równy 1
• Znacznik aktywności równy 2
• Dopuszczenie zasobów rozproszonych, w tym OZE do
aktywnego udziału w RB

• Zmiany w katalogu usług systemowych pozyskiwanych
przez OSP

• Poprawa zasad wyceny i rozliczeń generacji i redukcji
wymuszonej na RB

• Wprowadzenie rozwiązań ograniczających arbitraż
pomiędzy rynkiem dnia następnego i RB

• Zmiana konwencji znaków na RB
• Pozostałe zmiany

AGREGACJA

OZE

MAGAZYNY
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Modele aktywnego udział w RB

• Wprowadza się dedykowane rozwiązania / modele udziału w RB, dla
•
•
•
•
•

Farm Wiatrowych
Źródeł PV
Innych jednostek wytwórczych
Magazynów energii
DSR

(JGFW )
(JGPV)
(JGWa) z ZAK=1 albo ZAK=2
(JGMa) z ZAK=1 albo ZAK=2
(JGOa)

• Wprowadza się możliwość aktywnego udziału w RB zasobów zagregowanych
• Udział agregatu w RB wymaga spełnienia warunków określonych w WDB, w tym:
• Warunku minimalnej mocy agregatu – 1MW brutto (zmiana w wyniku procesu konsultacji)
• Warunku lokalizacji – węzeł sieci przesyłowej, sieci 100kV, 110kV/SN

• Aktywny udział w RB jest możliwy po spełnieniu wymagań formalno-prawnych i technicznych
•

określonych w WDB oraz IRiESP
W przypadku zasobów przyłączonych do sieci OSD, OSP weryfikuje we współpracy z właściwym OSD
możliwość aktywnego udziału w RB (załącznik nr 2 do WDB)
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Modele dla FW, PV – JGFWa, JGPVa

• Aktywny udział w RB poprzez JGFWa i JGPVa dotyczy wyłącznie redukcji poziomu generacji JG,

•

przy czym rozliczenie energii bilansującej na RB może dotyczyć energii bilansującej dostarczonej
albo odebranej z RB
Dla JGFWa, JGPVa zgłaszane są następujące dane handlowe:
• Umowy Sprzedaży Energii (USE)
• Oferty Bilansujące

• Oferta Bilansująca oraz polecona redukcja odnoszą
się do wielkości generacji estymowanej dla danej wietrzności /
nasłonecznienia, pozyskanej poprzez system SCADA

• Oferta Bilansująca określa dla każdej godziny doby handlowej
cenę, którą URB jest w stanie zapłacić za redukcję generacji /
otrzymać za generację ponad USE:
• Dla danej godziny może zostać zdefiniowanych maksymalnie 10 pasm mocy
• Ceny ofertowe w kolejnych pasmach muszą być malejące

• Oferta Bilansująca musi być zgłoszona w ramach bramki
•

zgłoszeń danych handlowych dla RBN
Oferta Bilansująca może być aktualizowana w ramach bramki zgłoszeń
danych handlowych dla RBB (na „50 minut przed”)
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Agregacja – potrzeba warunku lokalizacji

• Zapewnianie odbiorcom ciągłości dostaw energii elektrycznej o odpowiednich parametrach
jakościowych wiąże się ze spełnieniem:
• Zbilansowania mocy produkowanej i pobieranej w skali całego systemu, oraz
• Dopuszczalności przepływów mocy czynnej i biernej w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych

Wymaga to dostępu do informacji o lokalizacji zasobów, na które może oddziaływać OSP poprzez
mechanizmy rynkowe RB  sieć przesyłowa / dystrybucyjna nie jest „miedzianą płytą”, co szczególnie będzie
widoczne przy dużej dynamice zmian w systemie

• Swobodna agregacja gubi informację o lokalizacji
• Mała skala udziału aktywnych agregatów w RB  potencjalne nieefektywności ich aktywacji, zagrożenie bezpieczeństwa
pracy sieci dystrybucyjnej
• Duża skala udziału aktywnych agregatów w RB  zagrożenie bezpieczeństwa pracy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej,
brak możliwości sterowania pracą sieci poprzez zmiany punktów pracy agregatów

Skutkuje to brakiem możliwości sprawdzenia w narzędziach rozpływowych czy aktywacja agregatu jest
dopuszczalna ze względu na warunki pracy sieci. Przekłada się to na brak możliwości bezpiecznego
planowania i prowadzenia ruchu KSE
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Agregacja - przykład bez lokalizacji

Zasoby wchodzące w skład agregatu
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Agregacja - przykład bez lokalizacji

Zasoby wchodzące w skład agregatu

Zapotrzebowanie na dodatkową moc
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Agregacja - przykład bez lokalizacji

Zasoby wchodzące w skład agregatu

Zapotrzebowanie na dodatkową moc

Aktywacja agregatu przez OSP jako najtańszego
zasobu do pokrycia dodatkowego zapotrzebowania
na moc
Realizacja polecenia przez agregat jest
realizowana dowolnie w zakresie rozdziału
polecenia OSP na zasoby tworzące agregat
Przeciążenie elementu sieciowego
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Zasoby wchodzące w skład agregatu

Zapotrzebowanie na dodatkową moc

Aktywacja agregatu przez OSP jako najtańszego
zasobu do pokrycia dodatkowego zapotrzebowania
na moc
Realizacja polecenia przez agregat jest
realizowana dowolnie w zakresie rozdziału
polecenia OSP na zasoby tworzące agregat
Przeciążenie elementu sieciowego

Problem narasta wraz ze wzrostem liczby agregatów
bez informacji o lokalizacji zasobów tworzących agregat
– dotyczy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej
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Etap 1 Reformy
Agregacja
– podstawy
RB
formalno-prawne
• Regulacje europejskie, zobowiązanie PL odnotowane w decyzji notyfikacyjnej KE dot. rynku mocy, zobowiązują
do tworzenia zasad wspierających rozwój DSR oraz rozwój elastyczności

• Regulacje europejskie oraz prawo krajowe zobowiązują również do zapewnienia bezpieczeństwa
pracy systemu
Przykładowo rozporządzenie EB określa, że stosując Rozporządzenie EB, państwa członkowskie, właściwe organy
regulacyjne oraz operatorzy systemów respektują powierzoną właściwemu OSP odpowiedzialność za zapewnienie
bezpieczeństwa systemu, z uwzględnieniem wymogów prawa krajowego (Art. 3 ust. 2 lit. f)

Informacja dodatkowa

• Zarządzenie FERC nr 2222 z 17.09.2020 r., zobowiązujące do otwarcia rynków prowadzonych przez OSP
w USA na zasoby rozproszone, w tym DSR i magazyny, nie określa jednoznacznych warunków co do lokalizacji
zasobów zagregowanych
• Wytyczna FERC co do agregacji: „as geographically broad as technically feasible”
• Rynki przywołane w zarządzeniu FERC jako dopuszczające agregację stosują jednocześnie obowiązkowe współczynniki
podziału agregatu na węzły cenowe
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Etap 1 Reformy RB
Zmiany zasad funkcjonowania RB zawarte w Zmianach nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania, w szczególności:

• Umożliwienie aktywnego udziału w RB zasobom innym
niż JWCD, w tym DSR, oraz agregatom

• Wdrożenie dedykowanego rozwiązania dla aktywnego
udziału w RB magazynów energii elektrycznej oraz ESP

• Wprowadzenie możliwości aktualizacji Ofert Bilansujących

• Aktualizacja dla godziny h najpóźniej na 50 minut przed
rozpoczęciem godziny h
• Charakter pasma oferty jest wyznaczany na podstawie USE
• W weryfikacji Ofert Bilansujących jest wykorzystywana
informacja o zgłoszonych USE

i Ofert Redukcji Obciążenia w ramach RBB

• Zmiany w katalogu usług systemowych pozyskiwanych
przez OSP

• Poprawa zasad wyceny i rozliczeń generacji i redukcji
wymuszonej na RB

• Wprowadzenie rozwiązań ograniczających arbitraż
pomiędzy rynkiem dnia następnego i RB

• Zmiana konwencji znaków na RB
• Pozostałe zmiany
JGFWa i JGPVa ceny mogą być wyłącznie zmniejszane
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Etap 1 Reformy RB
Zmiany zasad funkcjonowania RB zawarte w Zmianach nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania, w szczególności:

• Umożliwienie aktywnego udziału w RB zasobom innym
niż JWCD, w tym DSR, oraz agregatom

• Wdrożenie dedykowanego rozwiązania dla aktywnego
udziału w RB magazynów energii elektrycznej oraz ESP

• Wprowadzenie możliwości aktualizacji Ofert Bilansujących
i Ofert Redukcji Obciążenia w ramach RBB

• Zmiany w katalogu usług systemowych pozyskiwanych
przez OSP

• Poprawa zasad wyceny i rozliczeń generacji i redukcji
wymuszonej na RB

• Wprowadzenie rozwiązań ograniczających arbitraż
pomiędzy rynkiem dnia następnego i RB

• Zmiana konwencji znaków na RB
• Pozostałe zmiany

• Rozszerzenie świadczenia RUS JGWa na JGWa reprezentujące
nJWCD z ZAK=1 albo ZAK=2 reprezentujące pojedyncze
jednostki wytwórcze
• Wycofanie usług: IRZ, ORM, PI, Program Gwarantowany
IP-DSR
• Wprowadzenie interwencyjnej ofertowej redukcji poboru
mocy przez odbiorców (zamiast Programu Bieżącego
i Uproszczonego IP-DSR)
• Wprowadzenie usługi pracy kompensatorowej świadczonej
przez jednostki wytwórcze elektrowni szczytowo-pompowych
• Rozszerzenie możliwości świadczenia usługi ARNE na inne
niż JWCD jednostki wytwórcze przyłączone do szyn 110kV
w węzłach NN/110kV, wyposażone w układy ARNE
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Etap 1 Reformy RB
Zmiany zasad funkcjonowania RB zawarte w Zmianach nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania, w szczególności:

• Umożliwienie aktywnego udziału w RB zasobom innym
niż JWCD, w tym DSR, oraz agregatom

• Wdrożenie dedykowanego rozwiązania dla aktywnego
udziału w RB magazynów energii elektrycznej oraz ESP

• Wprowadzenie możliwości aktualizacji Ofert Bilansujących
i Ofert Redukcji Obciążenia w ramach RBB

• Zmiany w katalogu usług systemowych pozyskiwanych
przez OSP

• Poprawa zasad wyceny i rozliczeń generacji i redukcji
wymuszonej na RB

• Wprowadzenie rozwiązań ograniczających arbitraż
pomiędzy rynkiem dnia następnego i RB

• Zmiana konwencji znaków na RB
• Pozostałe zmiany

• Lepsze odwzorowanie faktycznych kosztów zmiennych
w rozliczeniach generacji wymuszonej na RB
• Uwzględnienie zmiany wielkości CW w zależności od punktu
pracy jednostki
• Uwzględnienie nowych kategorii kosztowych, nieobecnych
do tej pory w zasadach wyznaczania CW
• Uregulowanie zasad aktualizacji składowych cen CW
• JGFWa i JGPVa
• Koszt paliwa równy zero
• Uprawnienia do emisji CO2 równe 0
• Występują PKZ oraz Koszty wsparcia
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Etap 1 Reformy RB
Zmiany zasad funkcjonowania RB zawarte w Zmianach nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania, w szczególności:

• Umożliwienie aktywnego udziału w RB zasobom innym
niż JWCD, w tym DSR, oraz agregatom

• Wdrożenie dedykowanego rozwiązania dla aktywnego
udziału w RB magazynów energii elektrycznej oraz ESP

• Wprowadzenie możliwości aktualizacji Ofert Bilansujących
i Ofert Redukcji Obciążenia w ramach RBB

• Zmiany w katalogu usług systemowych pozyskiwanych
przez OSP

• Poprawa zasad wyceny i rozliczeń generacji i redukcji
wymuszonej na RB

• Wprowadzenie rozwiązań ograniczających arbitraż
pomiędzy rynkiem dnia następnego i RB

• Zmiana konwencji znaków na RB
• Pozostałe zmiany

• Stworzenie zachęt do kontraktacji na rynku hurtowym energii
elektrycznej
• Ograniczenie zachęt do arbitrażu pomiędzy rynkiem dnia
następnego a rynkiem bilansującym
• Stworzenie zasad wspierających bezpieczeństwo dostaw dla
krajowych odbiorców przy silnie zintegrowanych giełdowych
rynkach dnia następnego i bieżącego, w szczególności
ograniczenie zachęt do eksportu / importu energii elektrycznej,
która nie jest zabezpieczona kontraktami fizycznymi na dostawę
/ odbiór energii przez krajowe zasoby posiadające taką zdolność

ZMIANA ZASAD DLA CROS i CROZ
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Zmiana zasad cen CROS i CROZ

Wartość ceny
CRO

Relacja pomiędzy Rynkową Ceną
Energii (RCE) i CRO

Aktualne
zasady

Stan zakontraktowania
uczestników rynku

CRO

1.1
1

Przekontraktowanie

min
(CRO, RCE)

1.2

Nowe zasady

Wartość cen
CROS i CROZ

2.1
2

Niedokontraktowanie

max
(CRO, RCE)

2.2

3


<

<

CRO

RCE

RCE

CRO

System zbilansowany
CRO
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Ceny CROS i CROZ – podstawy formalno - prawne

Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing
(Rozporządzenie EB)
• Art. 44.1. The settlement processes shall:
… c) provide incentives to balance responsible parties to be in balance or help the system to restore its balance;
… f) avoid distorting incentives to balance responsible parties, balancing service providers and TSOs; …

Methodology for the harmonisation of the main features of imbalance settlement in accordance with Article
52(2) of Commission Regulation (EU) 2017/2195
• Art. 9.6. The connecting TSO or connecting TSOs of an imbalance price area may propose in the Member State’s terms and
conditions for BRPs the conditions and a methodology to calculate additional components, to be included in the imbalance price
calculation. In that case, this TSO or these TSOs shall propose one or more of the following additional components:
a) a scarcity component to be used in nationally defined scarcity situations;
b) an incentivising component to be used to fulfil nationally defined boundary conditions;
c) a component related to the financial neutrality of the connecting TSO.

Polski Plan Wdrażania

• Etap I – 2021 r.: … Zmiana zasad ustalania cen niezbilansowania i rozliczeń w celu poprawy zachęt do bycia zbilansowanym
poprzez ograniczenie możliwości arbitrażu między rynkiem hurtowym, a rynkiem bilansującym; …
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Etap 1 Reformy RB
Zmiany zasad funkcjonowania RB zawarte w Zmianach nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania, w szczególności:

• Umożliwienie aktywnego udziału w RB zasobom innym
niż JWCD, w tym DSR, oraz agregatom

• Wdrożenie dedykowanego rozwiązania dla aktywnego
udziału w RB magazynów energii elektrycznej oraz ESP

• Wprowadzenie możliwości aktualizacji Ofert Bilansujących
i Ofert Redukcji Obciążenia w ramach RBB

• Zmiany w katalogu usług systemowych pozyskiwanych
przez OSP

• Poprawa zasad wyceny i rozliczeń generacji i redukcji
wymuszonej na RB

• Wprowadzenie rozwiązań ograniczających arbitraż
pomiędzy rynkiem dnia następnego i RB

• Zmiana konwencji znaków na RB
• Pozostałe zmiany

• Dostosowanie do konwencji znaków zdefiniowanej w EBGL
(art. 45-49, 54, 55)
• Dotyczy energii bilansującej oraz energii niezbilansowania

oznacza dostawę energii elektrycznej do systemu
oznacza odbiór energii elektrycznej z systemu
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Etap 1 Reformy RB
Zmiany zasad funkcjonowania RB zawarte w Zmianach nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania, w szczególności:

• Umożliwienie aktywnego udziału w RB zasobom innym
niż JWCD, w tym DSR, oraz agregatom

• Wdrożenie dedykowanego rozwiązania dla aktywnego
udziału w RB magazynów energii elektrycznej oraz ESP

• Wprowadzenie możliwości aktualizacji Ofert Bilansujących
i Ofert Redukcji Obciążenia w ramach RBB

• Zmiany w katalogu usług systemowych pozyskiwanych
przez OSP

• Poprawa zasad wyceny i rozliczeń generacji i redukcji
wymuszonej na RB

• Wprowadzenie rozwiązań ograniczających arbitraż
pomiędzy rynkiem dnia następnego i RB

• Zmiana konwencji znaków na RB
• Pozostałe zmiany

• Uszczegółowienie zasad w zakresie obowiązku wyznaczenia
Operatora Rynku dla Jednostek Grafikowych
• Uszczegółowienie zasad dokonywania zgłoszeń USE w trybie
awaryjnym w ramach RBB
• Uszczegółowienie zasad dla zgłoszeń Grafików Jednolitego
łączenia Rynków Dnia Następnego
• Dostosowanie procedur fakturowania i rozliczeń finansowych na
przypadek wystąpienia ujemnych cen rozliczeniowych na RB
• Dostosowanie zakresu informacji publikowanych przez OSP
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Etap 2 Reformy RB
Obejmuje wszystkie pozostałe elementy Reformy RB przedstawione w Koncepcji zmian zasad funkcjonowania RB w Polsce,
zaplanowane do wdrożenia z początkiem 2022 r, w szczególności:

• Nowa struktura podmiotowa i obiektowa RB
• Wdrożenia rynkowych zasad pozyskiwania mocy
bilansujących rozdzielnie w górę i w dół zgodnie
z Rozporządzeniem 2019/943 oraz EBGL

• Wdrożenie programów pracy
• Zmiany w planowaniu pracy KSE
• Zasady integracji z platformami bilansującymi /
konwersji ofert bilansujących

• Wdrożenie mechanizmu wyceny niedoboru mocy
• Zmiana zasad wyceny energii bilansującej
i niezbilansowania oraz zasad rozliczeń

• Wdrożenie okresu rozliczania niezbilansowania
(ISP) równego 15 minut
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Etap 2 Reformy RB
Obejmuje wszystkie pozostałe elementy Reformy RB przedstawione w Koncepcji zmian zasad funkcjonowania RB w Polsce,
zaplanowane do wdrożenia z początkiem 2022 r, w szczególności:

• Nowa struktura podmiotowa i obiektowa RB
• Wdrożenia rynkowych zasad pozyskiwania mocy

• Struktura podmiotowa

bilansujących rozdzielnie w górę i w dół zgodnie
z Rozporządzeniem 2019/943 oraz EBGL

• Wdrożenie programów pracy
• Zmiany w planowaniu pracy KSE
• Zasady integracji z platformami bilansującymi /
konwersji ofert bilansujących

• Wdrożenie mechanizmu wyceny niedoboru mocy
• Zmiana zasad wyceny energii bilansującej

Podmioty RB

Uczestnik Rynku
Bilansującego (URB)

POB

Operator Rynku (OR)

DUB

OH

OHT

Operator Systemu

OP

OSD

OSP

URB może łączyć funkcje Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie (POB)
i Dostawcy Usług Bilansujących (DUB)

• Struktura obiektowa

i niezbilansowania oraz zasad rozliczeń

Obiekty RB

• Wdrożenie okresu rozliczania niezbilansowania
(ISP) równego 15 minut

Fizyczny Punkt
Pomiarowy (FPP)

Miejsce
Dostarczania
Energii RB (MB)

Jednostka
Bilansowa (JB)

….

Wytwórcza (JGW)

Jednostka
Grafikowa (JG)

Odbiorcza (JGO)
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Etap 2 Reformy RB
Obejmuje wszystkie pozostałe elementy Reformy RB przedstawione w Koncepcji zmian zasad funkcjonowania RB w Polsce,
zaplanowane do wdrożenia z początkiem 2022 r, w szczególności:

• Nowa struktura podmiotowa i obiektowa RB
• Wdrożenia rynkowych zasad pozyskiwania mocy
bilansujących rozdzielnie w górę i w dół zgodnie
z Rozporządzeniem 2019/943 oraz EBGL

• Wdrożenie programów pracy
• Zmiany w planowaniu pracy KSE
• Zasady integracji z platformami bilansującymi /

• Rynkowe mechanizmy pozyskiwania (w górę i w dół)
FCR, FRR i RR
• Możliwość świadczenia usług przez małe i duże zasoby,
niezależnie od technologii
• Warunek: prekwalifikacja do FCR / FRR / RR

konwersji ofert bilansujących

• Wdrożenie mechanizmu wyceny niedoboru mocy
• Zmiana zasad wyceny energii bilansującej
i niezbilansowania oraz zasad rozliczeń

• Wdrożenie okresu rozliczania niezbilansowania
(ISP) równego 15 minut
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Etap 2 Reformy RB
Obejmuje wszystkie pozostałe elementy Reformy RB przedstawione w Koncepcji zmian zasad funkcjonowania RB w Polsce,
zaplanowane do wdrożenia z początkiem 2022 r, w szczególności:

• Nowa struktura podmiotowa i obiektowa RB
• Wdrożenia rynkowych zasad pozyskiwania mocy
bilansujących rozdzielnie w górę i w dół zgodnie
z Rozporządzeniem 2019/943 oraz EBGL

• Wdrożenie programów pracy
• Zmiany w planowaniu pracy KSE
• Zasady integracji z platformami bilansującymi /
konwersji ofert bilansujących

• Wdrożenie mechanizmu wyceny niedoboru mocy
• Zmiana zasad wyceny energii bilansującej
i niezbilansowania oraz zasad rozliczeń

• Wdrożenie okresu rozliczania niezbilansowania

• Grafiki pracy i grafiki rezerw zawarte w programach pracy
stanowią bazę do planowania pracy KSE
Moc
[MW]

Wartość mocy na
koniec kwadransa

Moc
maksymalna

moce zarezerwowane ze względu na grafik rezerw „w górę”

Grafik
obciążenia

moce zarezerwowane ze względu na grafik rezerw „w dół”

Moc
minimalna

(ISP) równego 15 minut
12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

13:30

13:45
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Etap 2 Reformy RB
Obejmuje wszystkie pozostałe elementy Reformy RB przedstawione w Koncepcji zmian zasad funkcjonowania RB w Polsce,
zaplanowane do wdrożenia z początkiem 2022 r, w szczególności:

• Nowa struktura podmiotowa i obiektowa RB
• Wdrożenia rynkowych zasad pozyskiwania mocy
bilansujących rozdzielnie w górę i w dół zgodnie
z Rozporządzeniem 2019/943 oraz EBGL

• Wdrożenie programów pracy
• Zmiany w planowaniu pracy KSE
• Zasady integracji z platformami bilansującymi /

•
•
•
•

Planowanie w wielkościach netto
Planowanie dobowe z ziarnem 15 minutowym
Planowanie w czasie rzeczywistym z ziarnem 5 minutowym
Skrócenie okresu wyprzedzenia z jakim ostateczny plan BPKD
jest udostępniany DUB (do 2,5 minuty przed)
• Liniowa realizacja zmiany obciążenia pomiędzy BPP –
polecenia ruchowe wyrażane w mocy a nie w energii
moc

Grafik Obciążenia

konwersji ofert bilansujących

• Wdrożenie mechanizmu wyceny niedoboru mocy
• Zmiana zasad wyceny energii bilansującej
i niezbilansowania oraz zasad rozliczeń

• Wdrożenie okresu rozliczania niezbilansowania
(ISP) równego 15 minut

Wyznaczona energia

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

czas
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Etap 2 Reformy RB
Obejmuje wszystkie pozostałe elementy Reformy RB przedstawione w Koncepcji zmian zasad funkcjonowania RB w Polsce,
zaplanowane do wdrożenia z początkiem 2022 r, w szczególności:

• Nowa struktura podmiotowa i obiektowa RB
• Wdrożenia rynkowych zasad pozyskiwania mocy
bilansujących rozdzielnie w górę i w dół zgodnie
z Rozporządzeniem 2019/943 oraz EBGL

• Wdrożenie programów pracy
• Zmiany w planowaniu pracy KSE
• Zasady integracji z platformami bilansującymi /

• Oferty na produkty standardowe wyznaczane na podstawie
Ofert Bilansujących i aktualnego stanu zintegrowanego procesu
planowania pracy KSE
• Zasady integracji z platformami będą uwzględniane w WDB
w miarę dołączania się do platform (TERRE, MARI i PICASSO)

konwersji ofert bilansujących

• Wdrożenie mechanizmu wyceny niedoboru mocy
• Zmiana zasad wyceny energii bilansującej

mFRRs
RR

mFRRd

i niezbilansowania oraz zasad rozliczeń

Krajowy Rynek
Bilansujący

• Wdrożenie okresu rozliczania niezbilansowania
(ISP) równego 15 minut
aFRR
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Etap 2 Reformy RB
Obejmuje wszystkie pozostałe elementy Reformy RB przedstawione w Koncepcji zmian zasad funkcjonowania RB w Polsce,
zaplanowane do wdrożenia z początkiem 2022 r, w szczególności:

• Nowa struktura podmiotowa i obiektowa RB
• Wdrożenia rynkowych zasad pozyskiwania mocy
bilansujących rozdzielnie w górę i w dół zgodnie
z Rozporządzeniem 2019/943 oraz EBGL

• Wdrożenie programów pracy
• Zmiany w planowaniu pracy KSE
• Zasady integracji z platformami bilansującymi /
konwersji ofert bilansujących

• Wdrożenie mechanizmu wyceny niedoboru mocy
• Zmiana zasad wyceny energii bilansującej

• Mechanizm wyceny rezerwy operacyjnej stanowi realizację
zobowiązania wdrożenia mechanizmu wyceny niedoboru mocy
(ang. scarcity pricing) złożonego przez Polskę w procesie
notyfikacji Komisji Europejskiej wdrożenia rynku mocy w Polsce
• Cena rezerwy operacyjnej (COR) jest wyznaczana
w oparciu o krzywą zapotrzebowania na operacyjną rezerwę
Cena
[PLN/MWh]
VOLL – CEB

i niezbilansowania oraz zasad rozliczeń

• Wdrożenie okresu rozliczania niezbilansowania

(𝑉𝑜𝐿𝐿 − 𝐶𝐸𝐵) · 𝐿𝑜𝐿𝑃(𝑂𝑅 − 𝑂𝑅𝑚𝑖𝑛)

(ISP) równego 15 minut

𝑂𝑅𝑚𝑖𝑛

Rezerwa [MW]
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Etap 2 Reformy RB
Obejmuje wszystkie pozostałe elementy Reformy RB przedstawione w Koncepcji zmian zasad funkcjonowania RB w Polsce,
zaplanowane do wdrożenia z początkiem 2022 r, w szczególności:

• Nowa struktura podmiotowa i obiektowa RB
• Wdrożenia rynkowych zasad pozyskiwania mocy
bilansujących rozdzielnie w górę i w dół zgodnie
z Rozporządzeniem 2019/943 oraz EBGL

• Wdrożenie programów pracy
• Zmiany w planowaniu pracy KSE
• Zasady integracji z platformami bilansującymi /
konwersji ofert bilansujących

• Wdrożenie mechanizmu wyceny niedoboru mocy
• Zmiana zasad wyceny energii bilansującej
i niezbilansowania oraz zasad rozliczeń

• Wdrożenie okresu rozliczania niezbilansowania
(ISP) równego 15 minut

• Dostosowanie do zasad wynikających z regulacji europejskich,
w tym metodyk z EBGL
• Uwzględnienie w rozliczeniach wyceny niedoboru mocy
• Uwzględnienie w rozliczeniach energii aktywowanej na
europejskich platformach bilansujących
• Wprowadzenie mechanizmu rozliczeń uzupełniających
• Wprowadzenie mechanizmu rozliczeń dyscypliny ruchowej
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Etap 2 Reformy RB
Obejmuje wszystkie pozostałe elementy Reformy RB przedstawione w Koncepcji zmian zasad funkcjonowania RB w Polsce,
zaplanowane do wdrożenia z początkiem 2022 r, w szczególności:

• Nowa struktura podmiotowa i obiektowa RB
• Wdrożenia rynkowych zasad pozyskiwania mocy
bilansujących rozdzielnie w górę i w dół zgodnie
z Rozporządzeniem 2019/943 oraz EBGL

• Wdrożenie programów pracy
• Zmiany w planowaniu pracy KSE
• Zasady integracji z platformami bilansującymi /
konwersji ofert bilansujących

• Wdrożenie mechanizmu wyceny niedoboru mocy
• Zmiana zasad wyceny energii bilansującej
i niezbilansowania oraz zasad rozliczeń

• Wdrożenie okresu rozliczania niezbilansowania

• Realizacja obowiązku wynikającego z CEP i EBGL
• Dotyczy danych pomiarowo-rozliczeniowych dla zasobów
aktywnie uczestniczących w RB oraz pozostałych zasobów
(wytwórczych i odbiorczych)

(ISP) równego 15 minut

31

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

