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Doświadczenia Wielkiej Brytanii i Francji pokazują, że:
• Aukcje ujawniają większy wolumen mocy niż zakładano
• Wsparcie budowy mocy poprzez rynek mocy nie zawsze jest 

skuteczne, a może być bardzo drogie
KE akceptuje rynek mocy, ale pod warunkiem: 

• Realnego zagrożenia niezawodności pracy systemu
• Otwarcia na nowych dostawców – DSR i zagraniczne moce
• Ukierunkowania na transformację niskoemisyjną

Kluczowy przekaz
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1. Mechanizmy wynagradzania mocy w UE
2. Scentralizowany rynek mocy w Wielkiej Brytanii
3. Zdecentralizowany rynek mocy we Francji
4. Warunki brzegowe uzyskania akceptacji KE dla rynku mocy
5. Wnioski dla Polski

Plan prezentacji
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1. Rynki mocy w UE
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Mechanizmy wynagradzania mocy w 
wybranych krajach UE

 Rynek mocy Rezerwa 
strategiczna 

Rezerwa 
operacyjna 

Przetarg na 
nowe moce 

Program 
DSR 

Belgia  X  X  
Chorwacja    X  
Dania  X    
Francja X   X X 
Hiszpania   X  X 
Niemcy  X   X 
Portugalia   X  X 
Szwecja   X   
Wielka B. X X  X X 
Włochy X  X  X 
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• Ryzyko wystąpienia niedoborów mocy w okresie zimowym
• Przyrost OZE à krótszy czas pracy bloków systemowych
• Wycofywanie starych bloków i brak inwestycji w nowe bloki

2.1. Przyczyny wprowadzenia
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• National Grid (operator) ocenia zapotrzebowanie na moc
• Wstępna kwalifikacja zasobów mocy
• Aukcja ogłoszona przez operatora (wszyscy dostają jedną cenę)

• n-4
• n-1

• Dostarczenie mocy w roku n
• Rozliczenie – wynagrodzenie / kara

2.2. Konstrukcja



Istniejące	bloki	84,8%	

Modernizowane	bloki	1,5%	

Nowe	bloki	6,5%	

Istniejące	interkonektory	4,5%	

Udowodniony	DSR	0,1%	

Nieudowodniony	DSR	2,6%	
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Aukcja z XII 2016 z zobowiązaniem dostarczenia w sezonie 2020/21

2.3. Koszty – 112 tys. zł/MW/rok

5,8 mld zł
52 GW
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• Dostępność większego wolumenu niż zakładano wcześniej – diesel
• 25% wydatków rocznych na bloki jądrowe i wodne – i tak 

pracowałyby przez kolejną dekadę bez wynagrodzenia za moc
• Opłata za moc, ok. 100-110 tys. zł/MW/rok zachęca do budowy 

nowych mocy (6,5% wolumenu z aukcji w XII 2016), ale przy bardzo 
wysokim koszcie, bo jest to wynagrodzenie płacone wszystkim 
operatorom mocy

• Wprowadzenie standardów emisyjnych będzie konieczne, żeby 
wpisać rynek mocy w transformację niskoemisyjną

Wnioski
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3. Rynek mocy we Francji
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• Rosnące szczyty zimowe – wysoki udział ogrzewania elektrycznego
• Przyrost zmiennych OZE à zmniejszenie czasu pracy innych źródeł
• Spadek cen węgla wypycha bloki gazowe – dobre źródła szczytowe
• Wysokie koszty modernizacji starzejących się bloków jądrowych 

(ocena własna, argument ten nie był przedstawiony KE)

3.1. Przyczyny wprowadzenia
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• Operator systemu (RTE) określa zapotrzebowanie na kolejny rok
• Dostawcy energii – zobowiązani do posiadania gwarancji mocy
• Operatorzy mocy (generacja i DSR) certyfikują swoje zasoby
• Gwarancje moce są przedmiotem obrotu handlowego
• Cena maks. 168 tys. zł/MW/rok (od 2020: 252 tys. zł)
• Jeżeli system jest zbliża się do pełnego obciążenia (- 2GW), to 

operator systemu rozlicza saldo uczestników rynku wg ceny 
maksymalnej

3.2. Konstrukcja
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• KE stwierdziła,  rynek 1-rocznych gwarancji dostarczenia mocy nie 
zachęci inwestorów do uruchamiania nowych źródeł mocy

• Rząd francuski wprowadził aukcje na 7-letnie kontrakty różnicowe
• Oferenci będą musieli spełnić kryteria środowiskowe

• Minimalne wymagania dot. emisji 
• W przypadku dwóch podobnych ofert, wygrywa mniej emisyjna

• Wolumen na aukcjach będzie proponowany przez operatora 
systemu i akceptowany przez regulatora rynku

3.3. Aukcje na nowe moce
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• Projekt nie przewidywał uczestnictwa mocy z zagranicy, ale w 
trakcie postępowania notyfikacyjnego Francja dokonała korekty

• Operatorzy mocy z sąsiednich krajów kupują tzw. „bilet” na dostęp 
do przepustowości połączeń transgranicznych w szczytu obciążenia

• „Bilety” będą oferowane na aukcjach dla danej granicy
• Wolumen dla granicy będzie określony wg historycznej kontrybucji 

do zapewnienia mocy w okresie przeciążenia
• Posiadacze „biletów” mogą certyfikować swoje moce u francuskiego 

operatora systemu i oferować gwarancje dostarczenia mocy
• Operatorzy sąsiednich systemów podpiszą stosowne porozumienie o 

współpracy z francuskim operatorem systemu w tej kwestii
• Wynagrodzenie uzyskują zarówno połączenia transgraniczne 

(przychody ze sprzedaży „biletów) i źródła zagraniczne

3.4. Udział mocy z zagranicy
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• Cena jednorocznej gwarancji mocy – 42 tys. zł /MW/rok (wyniki 
aukcji na EPEX z 15.12.2016)

• Ilość certyfikowanej mocy przez operatora systemu – 93 000 MW
• Łączny koszt – 3,9 mld zł / rok

3.5. Koszty – 42 tys. zł /MW/rok 
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Przepisy o rynku mocy zostały przyjęte przez Francję już w XII 2010, 
ale został on uruchomiony dopiero po uzyskaniu zgody KE w XII 2016

Niska opłata za moc na pierwszej aukcji – 42 tys. zł/MW/rok:
• Świadczy o nadpłynności po stronie operatorów mocy
• Stanowi niewielką zachętę do uruchomienia nowych mocy

Otwarcie rynku na konkurencję:
• Czy będzie zainteresowanie 7-letnimi kontraktami na nowe 

moce?
Otwarcie rynku na zagranicę:

• Na ile skuteczne będzie wprowadzone rozwiązanie z „biletami” 
na przepustowość połączeń transgranicznych?

3.6. Wnioski
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• Uzasadnienie – udokumentowane ryzyko niedoborów mocy 
• Dobór rozwiązania – rezerwa strategiczna czy rynek mocy?
• Rozwiązanie czasowe – wycofanie mechanizmu po skorygowaniu 

niedoskonałości rynkowych i przeprowadzeniu pełnej reformy rynku
• Otwarcie na nowe zasoby mocy, w tym DSR, magazyny, zagranicę
• Pakiet Zimowy – po 2024 roku dla niskoemisyjnych źródeł (<550g)

Pomoc publiczna – notyfikacja w KE
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5. Wnioski dla Polski
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Rynek mocy jest jednym z możliwych rozwiązań tego problemu, ale 
jego wprowadzenie będzie wymagać zgody KE

• Zarówno Wielka Brytania jaki i Francja czekały z 
uruchomieniem rynku mocy do momentu uzyskania zgody KE

• Obecne sprawne działania PSE w obszarze DSR dowodzą, że te 
zasoby będą zagospodarowane i ich udział w rynku mocy nie 
będzie budził zastrzeżeń KE 

• Zarówno brytyjski jak i francuski model dopuszcza udział mocy 
z zagranicy – nie ma powodu sądzić, że KE odstąpi od tego 
wymogu dla Polski

• Uzyskanie wsparcia dla mocy węglowych jest wątpliwe po 2024 
roku

Ryzyko niedoborów mocy w latach 20-tych
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Można wykorzystać trudną sytuację do głębokiej przebudowy miksu

Polska potrzebuje nie tylko określonej ilości mocy, ale też określonej 
jakości mocy: 

• Wysokiej niezawodności 
• Elastyczności
• Zróżnicowania 
• Niskich emisji

Rysujący się kryzys jest szansą



About RAP

The Regulatory Assistance Project (RAP) is a global, non-profit team of experts that 
focuses on the long-term economic and environmental sustainability of the power 
sector. RAP has deep expertise in regulatory and market policies that: 

§ Promote economic efficiency
§ Protect the environment
§ Ensure system reliability
§ Allocate system benefits fairly among all consumers

Learn more about RAP at www.raponline.org


