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Aktualne problemy systemów 
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2

Brak jednolitych modeli połączonych sieci przesyłowych

Zróżnicowany poziom cen energii wynikający z różnych mixów energetycznych

Brak jednolitego podejścia w zakresie parametrów Regulacyjnych Usług Systemowych

Rosnąca skala trudnej do predykcji generacji energii w OZE (docelowo w EU 27% do 2030r)

Brak spójnych metod umożliwiających wyznaczenie transgranicznych ograniczeń 
przesyłowych

Dekarbonizacja wysokorozwiniętych gospodarek krajowych- wycofywanie dużych bloków 
węglowych

Ryzyko wystąpienia awarii sieciowych i ograniczeń w dostarczaniu energii do odbiorców

Rozwój elektromobilności powodujący znaczny pobór mocy i energii z sieci OSD



Wprowadzenie

Kodeksy i wytyczne mają na celu tworzenie w pełni funkcjonującego i wzajemnie
połączonego wewnętrznego rynku energii pozwalającego na: bezpieczeństwo dostaw
energii, zwiększenie konkurencyjności, i zapewnienie, by konsumenci mogli kupować
energię po przystępnych cenach

Kodeks CACM reguluje organizację europejskiego rynku energii w zakresie alokacji
zdolności przesyłowych, zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, Rynku Dnia
Następnego oraz Rynku Dnia Bieżącego.

Kodeks FCA jest kodeksem uzupełniającym kodeks CACM o możliwości nabywania
praw przesyłowych dla zabezpieczenia transakcji transgranicznych handlu energią w
okresach dłuższych niż dzień następny (miesięczny i roczny) oraz określa zasady i
mechanizmy nabywania i przekazywania praw pomiędzy uczestnikami Rynku Energii

Kodeks EB Celem Kodeksu EB jest wspieranie integracji rynków bilansujących i
zmniejszenie łącznych kosztów pracy systemów elektroenergetycznych oraz kosztów
bilansowania przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa operacyjnego
(bilansowanie rozumiane jako wszelkie działania, przez które OSP zapewnia w sposób
ciągły stałą częstotliwość pracy sieci oraz niezbędny poziom rezerw mocy w celu jej
utrzymania we wszystkich systemach przesyłowych i połączeniach
międzysystemowych)
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Kodeksy sieciowe- instrumenty wykonawcze 

Trzeciego Pakietu Klimatycznego
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SO GL 
System Operation Guideline

Kodeksy sieciowe w 
obszarze zarządzania 

siecią

Kodeksy sieciowe w 
obszarze przyłączania 

do sieci

Kodeksy sieciowe w 
obszarze 

bilansowania/wymagań 
rynkowych



Kodeksy Sieciowe o w Obszarze                                       
Bilansowania / Wymagań Rynkowych

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 25 lipca 2015
roku Ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności
przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi:
Capacity Allocation and Congestion Management (CACM)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 27 września 2016
roku ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji
zdolności przesyłowych: Forward Capacity Allocation (FCA)

Rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 23 listopada 2017 roku
ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania energii
elektrycznej: Electricity Balancing (EB)
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Cel i zakres wytycznych CACM
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Cel

Efektywna konkurencja w obszarze wytwarzania, obrotu i dostawy 
energii

Optymalne wyznaczanie i alokacja transgranicznych zdolności 
przesyłowych

Bezpieczeństwo pracy systemu i optymalne wykorzystanie sieci 
przesyłowej

Sprawiedliwe i niedyskryminujące traktowanie podmiotów na rynku w 
tym wypracowany model związany z procesem kształtowania cen 

Efektywna eksploatacja i długofalowy rozwój systemu przesyłowego w 
UE

Stworzenie równych warunków działania dla NEMO

Zakres
Kodeks: wskazuje na konieczność wyznaczenia NEMO, określenia przez 
OSP zadań związanych z tzw. łączeniem rynków, wspólnym modelem 
sieci, konfiguracją obszarów rynkowych.



Obszar Capacity Calculation Region CORE,                      
w którym znajduje się Polska 

Na podstawie art. 15 (1) Kodeksu CACM, ACER wydał 17.11.2016 roku decyzję o 
utworzeniu Regionów wyznaczania zdolności przesyłowych, w tym Regionu CORE.

Kodeks CACM przewiduje wdrożenie mechanizmu łączenia rynków dnia następnego 
opartego na  rozpływach energii elektrycznej (Flow-Based Market Coupling – FBA). 

Uruchomienie FBA przewidywane jest na  czwarty kwartał 2020 r.
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Ujednolicenie ograniczeń cenowych w EU
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Cena Minimalna
Cena 

Maksymalna

-500 EUR / MWh 3 000 EUR/MWh

-9 999 EUR/MWh 9 999 EUR/MWh

70 zł/MWh 1500 zł/MWh

-50 000 zł/MWh +50 000 zł/MWh

Rynek Dnia Następnego

Rynek Dnia Bieżącego

Do 2019 na RB w Polsce

Od 2019 na RB w Polsce



Cel i zakres wytycznych FCA
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Cel

Wsparcie długoterminowego, międzyobszarowego obrotu energią 
elektryczną

Optymalne wyznaczanie i alokacja długoterminowych zdolności 
przesyłowych

Sprawiedliwy i niedyskryminujący dostęp w obszarze działania 
kodeksu

Efektywna eksploatacja i długofalowy rozwój systemu przesyłowego 
w UE

Zakres

Kodeks: określa zdolności przesyłowe w długoterminowych 
przedziałach czasowych (jedna metoda w UE + wspólny model sieci)
Przypisanie transgranicznych zdolności przesyłowych w długim 
horyzoncie czasowym (wspólna platforma, koordynacja ograniczeń, 
tożsame zasady nominacji)



Cel i zakres wytycznych EB
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Cel

Integracja Rynków Bilansujących (określenie wspólnych produktów na 
RB), promowanie wymiany usług Bilansujących na zasadach rynkowych

Synergia przy łącznym bilansowaniu rynków krajowych względem 
bilansowania między krajami

Poprawa konkurencyjności i transparentności rynków bilansujących

Stymulacja rozbudowy obszarów sieci przesyłowej w kluczowych 
miejscach

Wsparcie udziału strony popytowej oraz OZE w RB

Zakres

Kodeks: definiuje role i zadania na RB, ustanawia europejskie 
platformy wymiany energii bilansującej, docelowo pozwoli na wycenę i 
rozliczanie usług bilansujących, wprowadzi ‚15 minutowy okres 
uśredniania energii w 3 lata
Ujednolici raportowanie i publikacja danych



Porównanie Regulacyjnych Usług Systemowych
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IRiESP a od 2018  TCM: WARUNKI 
DOTYCZĄCE BILANSOWANIA

Wytyczne KODEKSOWE EB 
Wolumen dla KSE na 

podstawie wytycznych 
ENTSO-E (MW) 

Operacyjna rezerwa mocy -

Regulacja pierwotna
Frequency containment

reserves (FCR)
+- 170MW

Regulacja wtórna automatyczna
Frequency restoration

reserves (aFRR)
+- 500MW

Automatyczna regulacja napięcia 
i mocy biernej

-

Praca z zaniżeniem, lub 
przeciążeniem

-

-
Replacement Reserves

(RR) 
rezerwa trójna/zastępcza



Podsumowanie
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KODEKS CACM FCA EB
Wpływ na OSP duży duży duży

Wpływ na OSD mały mały średni

Wymagane zmiany 
u OSP

IRiESP, Procesy, 
Wymagania techniczne, 

Umowy
Inwestycje, Struktura,

Relacje

IRiESP, Procesy, 
Umowy, Inwestycje, 

Relacje

IRiESP, Procesy, Umowy, 
Inwestycje, Relacje

Wymagane zmiany 
u OSD

brak wpływu brak wpływu
IRiESD, Procesy, Umowy, 

Inwestycje, Relacje

Wpływ finansowy 
na OSP

duży mały
do ustalenia na etapie 

implementacji

Wpływ finansowy 
na OSD

brak wpływu brak wpływu
do ustalenia na etapie 

implementacji


