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Wpływ rynkowych regulacji europejskich na działanie OSP  

w ujęciu krajowym oraz współpracy międzynarodowej 



Obszar rynkowy Obszar przyłączeniowy Obszar operacyjny 

• Wytyczne dot. alokacji zdolności 

przesyłowych i zarządzania 

ograniczeniami (CACM) 
 

   Termin wejścia w życie: 14.08.2015 r. 

• Kodeks Sieci dot. wymagań wobec 

wytwórców w związku z przyłączeniem 

do sieci (NC RfG) 
 

   Termin wejścia w życie: 17.05.2016 r. 

• Kodeks Sieci dot. pracy systemu w 

warunkach zagrożenia i odbudowy 

systemu po awarii (NC ER) 
 

   Termin wejścia w życie: 18.12.2017 r. 

• Wytyczne dot. długoterminowej  

alokacji zdolności przesyłowych (FCA) 

 
 

   Termin wejścia w życie: 17.10.2016 r. 

• Kodeks Sieci dot. sieci operatorów 

systemów dystrybucyjnych i odbiorców 

przemysłowych (NC DCC) 
 

   Termin wejścia w życie: 07.09.2016 r. 

• Wytyczne dot. bezpieczeństwa  

pracy systemu elektroenergetycznego 

(SO GL) 
 

   Termin wejścia w życie: 14.09.2017 r. 

• Wytyczne dot. bilansowania  

(EBGL) 

 
 

   Termin wejścia w życie: 18.12.2017 r. 

• Kodeks Sieci dot. połączenia 

wysokonapięciowego systemu 

przesyłowego prądu stałego (NCHVDC) 
 

   Termin wejścia w życie: 07.09.2016 r. 
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• Rozporządzenie rynkowe (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r.  

• Dyrektywa rynkowa (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r.  

Pakiet Czysta Energia (CEP) 

R
M

 Zobowiązania złożone przez PL w procesie notyfikacji KE wdrożenia rynku 

mocy 
• Pkt 16 decyzji notyfikacyjnej KE nr SA.46100 z dn. 7 lutego 2018 r. 
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• Dostęp do rynku bilansującego 

 

 

• Rozporządzenie CEP – art. 6.1 

Balancing markets, including prequalification processes, shall be organized in such a way as to: 

a) ensure effective non-discrimination between market participants taking account of the different technical 

needs of the electricity system and the different technical capabilities of generation sources, energy 

storage and demand response 
….. 

c) ensure non-discriminatory access to all market participants, individually or through aggregation, 

including for electricity generated from variable renewable energy sources, demand response and 

energy storage; 

d) respect the need to accommodate the increasing share of variable generation, increased demand 

responsiveness and the advent of new technologies 

• Decyzja notyfikacyjna Rynku Mocy – pkt 16f 

By 1 January 2021, Poland will make sure that DSR is eligible to participate in the wholesale electricity 

markets (including day-ahead and intra-day) as well as the balancing market and will be treated in a similar 

way as other market participants and balancing service providers. DSR can be represented either 

individually or via aggregators. 

 

 

Rynek bilansujący 
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• Obowiązki związane z pozyskiwaniem usług bilansujących 

• Rynkowe zasady pozyskiwania 

• Wyznaczanie wolumenów wymaganych rezerw 

• Niezależne pozyskiwanie usług „w górę” i „w dół” 

 

 

• Rozporządzenie CEP – art. 6.1 

Balancing markets, including prequalification processes, shall be organized in such a way as to: 

b) ensure that services are defined in a transparent and technologically neutral manner and are procured 

in a transparent, market-based manner 

 

• Rozporządzenie CEP – art. 6.8 

The procurement of balancing capacity shall be performed by the transmission system operator and may be 

facilitated at a regional level. Reservation of cross-border capacity to that end may be limited. The 

procurement of balancing capacity shall be market-based and organised in such a way as to be non-

discriminatory between market participants in the prequalification process in accordance with Article 40(4) 

of Directive (EU) 2019/944 whether market participants participate individually or through aggregation (…) 

 

 

Usługi bilansujące (1/4) 
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• Obowiązki związane z pozyskiwaniem usług bilansujących 

• Rynkowe zasady pozyskiwania 

• Wyznaczanie wolumenów wymaganych rezerw 

• Niezależne pozyskiwanie usług „w górę” i „w dół” 

 

 

• Rozporządzenie CEP – art. 6.7 

The dimensioning of reserve capacity shall be performed by the transmission system operators and shall 

be facilitated at regional level. 

Usługi bilansujące (2/4) 
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• Obowiązki związane z pozyskiwaniem usług bilansujących 

• Rynkowe zasady pozyskiwania 

• Wyznaczanie wolumenów wymaganych rezerw 

• Niezależne pozyskiwanie usług „w górę” i „w dół” 

 

 

• CEP – Regulation art. 6.9 

The procurement of upward balancing capacity and downward balancing capacity shall be carried out 

separately (…) Contracts for balancing capacity shall not be concluded more than one day before the 

provision of the balancing capacity and the contracting period shall be no longer than one day (…) 

 

• EBGL – art. 32.3 

The procurement of upward and downward balancing capacity for at least the frequency restoration 

reserves and the replacement reserves shall be carried out separately. Each TSO may submit a 

proposal to the relevant regulatory authority in accordance with Article 37 of Directive 2009/72/EC 

requesting the exemption to this requirement. The proposal for exemption shall include: (…) justification 

for the exemption demonstrating that such an exemption would lead to higher economic efficiency.  

Usługi bilansujące (3/4) 
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• Obowiązki związane z pozyskiwaniem usług bilansujących 

• Rynkowe zasady pozyskiwania 

• Wyznaczanie wolumenów wymaganych rezerw 

• Niezależne pozyskiwanie usług „w górę” i „w dół” 

Usługi bilansujące (4/4) 

Moce bilansujące 

Rezerwa zastępcza 

(RR) 

Rezerwa odbudowy częstotliwości 

(FRR) 

z aktywacją 

automatyczną 

z aktywacją 

nieautomatyczną / ręczną 

bezpośrednią 

RRG mFRRG
 aFRRG

 FCRG
 

Rezerwa utrzymania 

częstotliwości (FCR) 

RRD mFRRD
 aFRRD

 FCRD
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Obowiązek dołączenia do europejskich platform: 
 

• Wymiany energii bilansującej z rezerw  

• Zastępczych – TERRE (EBGL, art. 19) 

• Odbudowy częstotliwości z aktywacją  

• Nieautomatyczną – MARI (EBGL, art. 20) 

• Automatyczną – PICASSO (EBGL, art. 21) 

• Procesu kompensowania niezbilansowań – IGCC (EBGL, art. 22) 

 

Integracja europejskich rynków bilansujących (1/3) 

01.06.2019 01.06.2024
01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024

grudzień 2019

Przystąpienie do IGCC (bez derogacji)
Przystąpienie do TERRE (bez derogacji))

grudzień 2021

Przystąpienie do IGCC (max 2 lata derogacji)
Przystąpienie do TERRE (max 2 lata derogacji)

Przystąpienie do MARI (bez derogacji)
Przystąpienie do PICASSO (bez derogacji)

grudzień 2023

Przystąpienie do MARI (max 2 lata derogacji)
Przystąpienie do PICASSO (max 2 lata derogacji)

W CDS OSP działa  
jak DUB (BSP) 

 
Konieczne opracowanie 

zasad konwersji ofert 
bilansujących na produkty 

standardowe 

Referencyjny harmonogram na podstawie EBGL 
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Integracja europejskich rynków bilansujących (2/3) 

11:00 12:30
12:00

11:05

Zamknięcie bramki
składania ofert

bilansujących na RB

11:20

Przekazanie
ofert RR

do TERRE

11:30

Otrzymanie
wyników RR

z TERRE

11:45 12:00

11:48:00

Przekazanie
ofert mFRR

do MARI

11:50:00

Przekazanie
ofert aFRR

do PICASSO

11:52:00

Otrzymanie
wyników mFRR

z MARI

11:52:30

Przekazanie BPP
przez OSP

do DUB

12:00 - 12:15

Okres aktywacji oferty

11:55:00

Rozpoczęcie
dostawy/odbioru

energii bilansującej

12:20:00

Zakończenie
dostawy/odbioru

energii bilansującej

11:55:00

Rozpoczęcie
dostawy/odbioru

energii bilansującej

Wpływa na interwał planowania i wyprzedzenie  
z jakim są wysyłane polecenia ruchowe 
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Integracja europejskich rynków bilansujących (3/3) 

czas 

moc 

12:00 

• Aktywowane „prostokąty” 

 

• Realizowane „trapezy”: 

• Rozpoczęcie zmiany BPP 

5 minut przed okresem aktywacji 

• Osiągnięcie zadanego pkt pracy 

w 5 minucie okresu aktywacji 

• Rozpoczęcie powrotu do 

oryginalnego pkt pracy 5 minut 

przed zakończeniem okresu 

aktywacji 

• Powrót do oryginalnego pkt pracy 

5 minut po zakończeniu okresu 

aktywacji 
12:05 12:10 12:15 12:20 11:55 11:50 

Realizacja aktywowanych produktów standardowych energii bilansującej 

• Analogiczne wykonanie dla produktów RR i mFRR 

• Przedmiotowe reguły są ważne dla dotrzymania częstotliwości w systemie 
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• Wprowadzenie okresu rozliczania niezbilansowania wynoszącego 15 minut 

 

 

 

 

 

 

 

Okres rozliczeniowy niezbilansowania 

• EBGL – art. 53.1 

By three years after the entry into force of this Regulation, all TSOs shall apply the imbalance settlement 

period of 15 minutes in all scheduling areas while ensuring that all boundaries of market time unit shall 

coincide with boundaries of the imbalance settlement period. 

 

• CEP – art. 8.4 

By 1 January 2021, the imbalance settlement period shall be 15 minutes in all scheduling areas, unless 

regulatory authorities have granted a derogation or an exemption. Derogations may be granted only until 31 

December 2024 (…) 
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• Możliwość aktualizacji Ofert Bilansujących do 1 godziny przed godziną 

handlową, której ta oferta dotyczy (ok. 55 minut przed) 

Bramka aktualizacji ofert RBB (1/2) 

• EBGL – art. 24.5 

By two years after entry into force of this Regulation, each TSO applying a central dispatching model shall 

define at least one integrated scheduling process gate closure time which shall: 

a) enable balancing service providers to update their integrated scheduling bids as close as possible to 

real time; 

b) be no longer than eight hours before real-time; 

c) be set before the TSO energy bid submission gate closure time.  

• EBGL – art. 24.6 

After each integrated scheduling process gate closure time, the integrated scheduling process bid may only 

be changed in accordance with the rules defined by the connecting TSO in the terms and conditions for 

balancing service providers set up pursuant to Article 18. Those rules shall be implemented before the 

connecting TSO joins any process for the exchange of balancing energy and shall allow balancing service 

providers to update their integrated scheduling bids to the extent possible until the intraday cross-zonal gate 

closure time (…) 
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• CEP – art. 6.4 

… Market participants shall be allowed to bid as close to real time as possible, and balancing energy gate 

closure times shall not be before the intraday cross-zonal gate closure time.  

Transmission system operators applying a central dispatching model may establish additional rules in 

accordance with the guideline on electricity balancing adopted on the basis of Article 6(11) of Regulation (EC) 

No 714/2009 

 

• Decyzja notyfikacyjna Rynku Mocy – pkt 16c 

As of 1 January 2021, all Balancing Service Providers will be allowed to update their integrated scheduling 

bids to the extent possible until the intraday cross-zonal gate closure time as provided in Article 24(5) and 

24(6) of the Electricity Balancing Guideline. 

 

• Możliwość aktualizacji Ofert Bilansujących do 1 godziny przed godziną 

handlową, której ta oferta dotyczy (ok. 55 minut przed) 

Bramka aktualizacji ofert RBB (2/2) 
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• Mechanizm wyceny niedoboru mocy / dostępności rezerwy 

operacyjnej oparty na Operating Reserve Demand Curve 

(ORDC), uwzględniającej: 

• Prawdopodobieństwo niedostarczenia energii LoLP 

• Wartość VoLL 

• Mechanizm odzwierciedla wartość rezerw mocy dla zapewnienia 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców, 

koryguje ceny energii w stosunku do wyceny wynikającej z ofert 

 

 

 

 

Wdrożenie mechanizmu wyceny niedoboru mocy 

• Decyzja notyfikacyjna Rynku Mocy – pkt 16e 

By 1 January 2021, Poland will introduce an administrative scarcity pricing mechanism as referred to in Article 

44(3) of the Electricity Balancing Guideline. The mechanism will be designed to provide a price adder to the 

energy prices on the balancing market varying in function of the amount of the reserve margin in the Polish 

system. The price adder calculation will be based on the Value of Lost Load (VoLL) and the Loss of Load 

Probability (LoLP), ensuring that when reserves are exhausted (i.e. there are no more available reserves that 

can be activated by the TSO) the imbalance settlement prices are not lower than the maximum price set in 

accordance with Article 54(1) of Regulation 2015/1222. This will be without prejudice to Poland applying 

measures to prevent the exercise of market power and strategic behaviour. 

 

Wolumen [MW]

Cena [zł/MW-h]
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Wycofanie usług systemowych 

Operacyjna 
rezerwa 

mocy 

Praca 
interwencyjna 

Gwarantowany 
IP-DSR 

Interwencyjna 
rezerwa 
zimna 

The following mechanisms will be terminated before the first 

delivery year of the capacity market, i.e. 2021: 

– Cold Contingency Reserve (Interwencyjna Rezerwa 

Mocy – IRZ); 

– Interventional Operation (Praca interwencyjna – PI); 

– Guaranteed Program of Emergency DSR 

(Gwarantowany Interwencyjny Program DSR – IP 

DSR); 

– Operational Capacity Reserve (Operacyjna rezerwa 

mocy – ORM). 

 

• Decyzja notyfikacyjna Rynku Mocy – pkt 16f 



Dziękuję za uwagę 


