
Magazyny Energii w Rynku Mocy 

- punkt widzenia OSP, wytwórców, 
odbiorców i agregatorów
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Konferencja Magazyny Energii

6-7 listopada 2018 r., Kołobrzeg
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Power Block 

Sp. z o.o.  

Spółka Power Block jest wspólnym przedsięwzięciem dwóch podmiotów od lat pracujących na

rzecz dużych odbiorców energii: EnMS Polska - firmy wyspecjalizowanej w audytach

energetycznych i systemach zarządzania energią przedsiębiorstw oraz Horus-Energia -

wiodącego dostawcy układów zasilania awaryjnego i kogeneracji.

Jest to przedsiębiorstwo powołane specjalnie do pełnienia roli agregatora w Interwencyjnym

Programie DSR oraz agregatora Jednostek Redukcji Zapotrzebowania w Rynku Mocy.

Dzięki połączeniu kompetencji swoich udziałowców, Power Block zapewnia swoim partnerom

możliwość skorzystania z mechanizmów DSR i Rynku Mocy w sposób bezpieczny i efektywny

finansowo.

Jesteśmy trzecim co do wielkości (i jedynym niezależnym od grup energetycznych) agregatorem

usług DSR w Polsce.
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Perspektywa OSP (po certyfikacji ogólnej)

Przy nominalnym czasie pracy 
ESP ok 4 h  można zakładać,
że moc bezpiecznie oferowana w 
aukcji może wynieść 25-35% 
mocy zgłoszonej w CO czyli ok. 
0,6 GW.
Stanowi to ok 2,3% mocy 
oferowanej w pierwszej aukcji.
Przy cenie <193zł/kW/rok będzie 
to oznaczało istotny spadek 
kosztów ponoszonych na rzecz  
ESP. 
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Perspektywa Wytwórcy (po certyfikacji ogólnej)

Zastosowanie magazynów do 
poprawy dyspozycyjności i  
warunków pracy bloków 
węglowych i gazowych wydaje 
się mało prawdopodobne w 
perspektywie 3 pierwszych 
aukcji mocy.
Większość źródeł OZE jest 
wykluczona z rynku mocy.
Magazyny energii mogą 
przydać się zwłaszcza dla OZE 
funkcjonującego bez wsparcia 
do arbitrażu i świadczenia 
usług systemowych po 
wejściu nowych regulacji 
hurtowego rynku energii (RB, 
RDB, RDN) oraz RUS.
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Perspektywa Wytwórcy (odrobina teorii)

Okres zagrożenia 

wg. Ustawy o Rynku Mocy

od 1 do 15 godzin

Typowe pojemności magazynów 

od 0 do 4 godzin
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Perspektywa Wytwórcy ( odrobina praktyki…)
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Perspektywa Wytwórcy (… a nawet egzotyki)
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Perspektywa Wytwórcy (KSE, TGE i RB 2 sierpnia 2018)
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Krajowe zapotrzebowanie na moc [MW] • Moc dostępna dla OSP w 
szczycie 24.469MW

• Maksymalne 
zapotrzebowanie na moc 
23.539MW o godz. 13.00 

• Zapotrzebowanie 
powyżej 22.000MW od 
09.00 do 17.00 łącznie 9 
godzin 

• Średnie wykorzystanie 
rezerw w tym okresie 
628MW

• Maksymalnie 809 MW o 
14.00 (292MW z PI 
+518MW z IRZ)

• CRO 484 zł/MWh o 13.00
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Perspektywa Wytwórcy ( KSE TGE i RB  20 września 2018 )
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Krajowe zapotrzebowanie na moc [MW]

• Moc dostępna dla OSP w 
szczycie 24.187MW

• Maksymalne 
zapotrzebowanie na moc 
23.448MW o o 20.00 

• Zapotrzebowanie powyżej 
22.000MW od 10.00 do 
17.00 i od 20.00 do 21.00 
łącznie 10 godzin 

• Średnie wykorzystanie 
rezerw w tym okresie 
220MW, 

• Maksymalnie 516 MW o 
20.00 (516MW z PI +0MW 
z IRZ)

• CRO 1300 zł/MWh o 20.00
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KSE TGE i RB  przy interwencji OSP 10 sierpnia 2015

Aby uniknąć  sprzeczności pomiędzy nakazami OSP a 
logiką USE konieczna jest zmiana zasad funkcjonowania 

rynku energii.
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Konsekwencje Rynku Mocy dla Rynku Energii

1. Od 1 lipca 2018 r. limity cen na rynku spotowym w Polsce oparte zostaną na limitach wyznaczonych
w ramach market coupling – Decyzja ACER z 14.11.2017  od -500 do  3 000 EUR/MWh dla RDN oraz od 
-9999 do 9999 EUR/MWh dla RDB   (zmiana już wprowadzona) . 

2. Od 1 stycznia 2019 r. limity cen na rynku bilansującym będą co do zasady analogiczne do zasad na
rynku spotowym (OSP przedłożył w dniu 26 września 2018 roku, kartę aktualizacji CB/20/2018  , 
Prezesowi URE do zatwierdzenia)

3. Od 1 stycznia 2021 r. ceny na rynku bilansującym oparte zostaną o cenę krańcową (ewentualnie
będzie możliwe stosowane cen węzłowych), DSR będzie mógł brać udział w rynku hurtowym i
bilansującym

4. Od 1 stycznia 2021 r. zostanie wprowadzony mechanizm zwiększania ceny rozliczeniowej na rynku
bilansującym (w sytuacjach niskich rezerw) o wskaźnik oparty na VoLL lub LoLP; brak rezerw – cena
nie niższa niż maksymalna cena rynku bilansującego (scarcity pricing) ( Na razie mamy próbkę 
podejścia OSP do tematu w postaci propozycji „Zasad zawieszania i przywracania…. z dnia 22 
października 2018”. Uwagi do Zasad można  zgłaszać do dnia 1 grudnia 2018 r.)

5. Od 1 stycznia 2021 r. zostaną wycofane systemu IRZ, ORM, PI oraz Gwarantowany IP-DSR
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Punkt widzenia odbiorcy/JRZ:  IP-DSR  a Rynek Mocy

DSR-Program Gwarantowany

• Kontraktowanie na okresy półroczne

• Okresy gwarancji 8 lub 4 godziny

• Wynagrodzenie za gotowość ustalane w 

przetargu.

• Limit przywołań

• Możliwość zgłaszania niedyspozycyjności

• Skomplikowany algorytm ustalania Profilu 

Bazowego

• Konieczność dwóch pełnych testów 

• Ograniczenia rynku wtórnego

• Wynagrodzenie za wykonanie ustalane w 

nocy poprzedzającej redukcję.

Rynek Mocy  

• Kontraktowanie na okresy roczne lub 

pięcioletnie.

• Okres gwarancji 15 godzin

• Wynagrodzenie za gotowość ustalane w 

aukcji

• Brak limitu przywołań

• Brak limitów niedyspozycyjności

• Jedna metoda wyznaczania PB określona 

rozporządzeniem.

• Symboliczna demonstracja zdolności 

redukcji

• Płynny rynek wtórny

• Brak wynagrodzenia za wykonanie
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Punkt widzenia odbiorcy nie będącego JRZ: okres zagrożenia 8 godzin latem

optymalna praca ME

Optymalizacja poboru skłania do ODDAWANIA energii przez magazyn w godzinach szczytowych !
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Punkt widzenia odbiorcy/JRZ: okres zagrożenia 8 godzin latem

Optymalizacja redukcji skłania do POBORU energii przez magazyn w godzinach szczytowych !

optymalna praca ME



13.11.2018 | 15

Punkt widzenia odbiorcy nie będącego JRZ: okres zagrożenia 8 godzin latem

optymalna praca ME

Optymalizacja poboru skłania do ODDAWANIA energii przez magazyn w godzinach szczytowych !



13.11.2018 | 16

Punkt widzenia odbiorcy/JRZ: okres zagrożenia 8 godzin latem

optymalna praca ME

Optymalizacja redukcji skłania do POBORU energii przez magazyn w godzinach szczytowych !
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Punkt widzenia odbiorcy - korzyści z posiadania magazynu energii

Odbiorca będący JRZ:

• Możliwość optymalizacji lub 

ograniczenia ryzyka kontraktu 

mocowego.

• Możliwość arbitrażu na cenach 

hurtowych  energii za pośrednictwem 

dostawcy.

• Możliwość uniknięcia negatywnych 

skutków zapadów napięcia i krótkich 

przerw.

• Możliwość bezprzerwowego 

przejścia na zasilanie rezerwowe.

Odbiorca nie będący JRZ:

• Możliwość arbitrażu na cenach 

detalicznych energii (???zł/MWh)

• Możliwość arbitrażu na stawkach  

zmiennych dystrybucji 

(od 0 do 200 zł/MWh)

• Możliwość zmniejszenia ilości energii 

objętej  opłatą mocową

(od 0 do 240 zł/MWh)

• Możliwość obniżenia opłat za moc 

zamówioną

• Możliwość uniknięcia negatywnych 

skutków zapadów napięcia i krótkich 

przerw oraz bezprzerwowego 

przejścia na zasilanie rezerwowe.
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Posumowanie 

1. Z punktu widzenia OSP, magazyny energii nie mają znaczenia dla rynku mocy.
2. Z punktu widzenia wytwórców, magazyny mogą funkcjonować jako dopełnienie 

niesterowalnych OZE funkcjonujących poza systemem wsparcia ( nowe PV, stare 
przepływowe EW).

3. Ich opłacalność zależy od zasad, które będą funkcjonowały na nowym rynku energii oraz 
rynku usług systemowych.

4. Z punktu widzenia odbiorców, magazyny nie rozwiązują bezpośrednio głównych 
problemów związanych z aktywnym uczestnictwem w Rynku Mocy (15h, brak 
wynagrodzenia za wykonanie redukcji) ale ograniczają ryzyko kontraktów mocowych oraz 
pozwalają na aktywne uczestnictwo w nowym rynku energii

5. Z punktu widzenia odbiorców, magazyny mogą skutecznie ograniczać koszty dystrybucji w 
tym, koszty pasywnego uczestnictwa w Rynku Mocy  oraz pozwalają na poprawę pewności 
zasilania.

6. Ich opłacalność zależy od zasad, które będą funkcjonowały przy tworzeniu taryf 
dystrybucyjnych oraz negocjowaniu umów na dostawę energii …

7. … a także od rozwoju sytuacji na rynku usług systemowych.
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W razie pytań zachęcam do kontaktu: Krzysztof Müller 

Tel. +48 533 392 992

E-mail: krzysztof.muller@enms.pl

http://www.pime.pl/
http://www.pime.pl/
http://ptpiree.pl/
http://ptpiree.pl/
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Historyczne wartości  CRO
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Hornsdale Power Reserve
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• Lokalizacja przy farmie 
wiatrowej Hornsdale w 
stanie Australia 
Południowa.

• Inwestor – PPP rządu 
stanowego i Neoen

• Operator Neoen
• Dostawca Tesla
• Moc 100 MW
• Pojemność 129 MWh
• Czas realizacji 100 dni
• Nakłady ?
szacunki od 30 do 50 mln 
USD  czyli  ok 150 mln PLN


