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Na oszczędnych 
czekają bonusy. 
Rynek mocy szansą 
na zarobek dla fi rm 

Nie tylko 
dodatkowe opłaty  
Przedsiębiorcy nie będą już zmuszani do 
zmniejszenia zużycia energii w okresie 
zagrożenia blackoutem. Jednak ci, któ-
rzy dobrowolnie zadeklarują ogranicze-
nie mocy, będą mogli liczyć na stały do-
pływ gotówki. Warunkiem będzie jednak 
wygranie aukcji 

Tę gorzką lekcję sprzed kilku lat pamięta 
wielu przedsiębiorców: 10 sierpnia 2015 r. 
wprowadzono na terytorium Polski ogra-
niczenia w dostarczaniu i poborze energii 
elektrycznej dla odbiorców o mocy umownej 
powyżej 300 kW. Rok później Urząd Regula-
cji Energetyki zaczął wszczynać postępowa-
nia wobec tych, którzy nie dostosowali się 
do ograniczeń. Eksperci szacowali, że mo-
gło to dotyczyć setek, a nawet około tysią-
ca fi rm. Kary mogły sięgać nawet 15 proc. 
przychodu przedsiębiorcy z roku poprze-
dzającego rok wydania decyzji. Opisywana 
sytuacja zaskoczyła wiele fi rm: i tych, któ-
rzy się w porę nie zorientowali, jak i tych, 
którzy zredukowali na żądanie pobór mocy, 
zmniejszając tym samym produkcję. Pomi-
mo że od lat istniały stosowne przepisy na 
tego typu okoliczność – mało kto zdawał 
sobie z tego sprawę, że krajowa sieć ener-
getyczna może mieć problemy z dostarcze-
niem odpowiedniej ilości mocy. Tymczasem 
zużycie energii przez Polaków stale rośnie 
i zwłaszcza w okresach letnich notuje ko-
lejne rekordy. Ministerstwo Energii prze-
widywało, że w kolejnych latach zagrożenie 
znaczącego niedoboru mocy wytwórczych 
będzie coraz większe, co wynika z jednej 
strony z przewidywanego wzrostu zapo-
trzebowania szczytowego na moc i ener-
gię elektryczną, a z drugiej ze znacznego 
zakresu planowanych wycofań jednostek 
wytwórczych z eksploatacji.

Remedium na tego typu zawirowania 
i zagrożenie blackoutem ma być ustawa 
z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 9), która weszła w życie 
18 stycznia. Scenariusz aukcji mocy ma 
wyglądać w skrócie tak: operator systemu 
przesyłowego (OSP), którym są Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA (PSE), ogłasza, ile 
mocy rezerwowej potrzeba w najbliższym 
roku. W odpowiedzi na to dostawcy ener-
gii deklarują PSE, za jaką cenę są w stanie 
ją dostarczyć. Wygrają ci, którzy zapropo-
nują najniższe stawki. Po wygraniu mają 
obowiązek pozostać w ciągłej gotowości, 
by w razie zagrożenia zbilansować niedo-
bór mocy w sieci. Za tę gotowość wypłaca 
się im ryczałtowe wynagrodzenie w wyso-
kości ustalonej podczas aukcji. 

Rynek mocy nie zakłada jednak wyłącz-
nie zapewnienia mocy wytwórczych. In-
nym sposobem na zapewnienie stabilności 
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O
d wczoraj obowiązuje ustawa 
o rynku mocy. Powszech-
nie dużo mówi się o tym, że 
dla odbiorców energii, w tym 
przedsiębiorców, przynie-

sie ona wyższe rachunki, a to z powodu 
nowej, dodatkowej opłaty mocowej, 
która naliczana będzie już od paździer-
nika 2020 r. Znacznie rzadziej podkreśla 
się, że dla pewnej grupy przedsiębiorców 
rynek mocy oznacza możliwość dodat-
kowego źródła dochodów. I chodzi tu nie 
tylko o producentów, którzy będą mogli 
ubiegać się o uzyskanie wynagrodzenia za 
gotowość do produkcji energii w okresie 
zwiększonego zapotrzebowania, ale wła-
śnie o odbiorców końcowych! Towarem 
do zaoferowania na aukcji mocy stanie 
się dla nich gotowość do redukcji zapo-
trzebowania na energię. Fachowo określa 
się to mianem usługi DSR (ang. Demand 
Side Response – popyt na żądanie). Przy-
kładowo: zarządca biurowca czy hotelu 
będą mogli zadeklarować, że w okresie 
zagrożenia blackoutem ograniczą pracę 
klimatyzatorów, a rolnik, że wyłączy ener-
gochłonne suszarnie. A nagrodą za goto-
wość redukcji mocy będzie comiesięczna 
rekompensata, której wysokość będzie  
ustalana podczas aukcji zorganizowanej 
przez operatora systemu – Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne. PSE dziś przedsta-
wią do konsultacji regulaminy takich 
aukcji. Co istotne: będą mogły wziąć w niej 
udział nie tylko duże podmioty, ale rów-
nież mali i średni przedsiębiorcy, skupieni 
w grupy pod skrzydłami tzw. agregato-
rów DSR. Ile będzie można zarobić? Re-
kompensaty za gotowość redukcji mocy 
mają być zbliżone do opłat za wyprodu-
kowanie energii elektrycznej. A to dlate-
go, że oferty producentów deklarujących 
dodatkowe moce i odbiorców gotowych 
do redukcji – zmierzą się podczas tych 
samych aukcji.

Kto jest zainteresowany – powinien 
się spieszyć. Wprawdzie pierwsze aukcje 
odbędą się w listopadzie i grudniu, ale 
już w kwietniu trzeba stanąć do tzw. 
certyfi kacji ogólnej. I choć usługa DSR 
raczej nie stanie się główną formą biz-
nesu dla przedsiębiorstw, to na pewno 
dla wielu z nich, którzy elastycznie 
potrafi ą zarządzać swoim zapotrze-
bowaniem na energię, może stać się 
atrakcyjną formą dodatkowych docho-
dów w postaci wspomnianych rekom-
pensat.  ©℗
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systemu ma być zmniejszenie zapotrzebo-
wania na energię w kluczowych momen-
tach. Ustawodawca zakłada, że w sytuacji, 
gdy krajowe elektrownie i możliwości im-
portowe nie będą w stanie pokryć zapotrze-
bowania odbiorców i zapewnić nadwyżki 
mocy wymaganej jako tzw. margines bez-
pieczeństwa – OSP będzie mógł sięgnąć po 
usługi redukcji zapotrzebowania. I tu poja-
wia się pole do manewru nie tylko dla du-
żych, ale również małych i średnich fi rm. 
Otóż odbiorcy energii mogą być wynagra-
dzani za samą gotowość do takiego dzia-
łania. 

DSR – czyli redukcja na życzenie

Gotowość do częściowego lub całkowite-
go ograniczenia poboru energii przez od-
biorcę określono jako usługę DSR (z ang. 
Demand Site Response). Ale uwaga! Moż-
na ją świadczyć tylko wtedy, gdy wygra się 
aukcję organizowaną przez PSE. Warun-
kiem uczestnictwa w niej jest zadeklaro-
wanie minimalnej mocy osiągalnej reduk-
cji zapotrzebowania, która wynosi 2 MW. 
Jeśli jednak fi rma samodzielnie nie jest 
w stanie tego poziomu zagwarantować, 
może dołączyć do jednego z tzw. agrega-
tów DSR, czyli systemów łączących wielu 
odbiorców oferujących wspólnie redukcję 
zapotrzebowania na energii – łącznie jego 
uczestnicy muszą pobierać wspomnia-
ne minimum 2 MW (art. 16 ust.1 ustawy 
o rynku mocy).

Ograniczenia

Co ważne, agregaty DSR nie mogą jednak 
rosnąć w nieskończoność – ustawa wpro-
wadziła górną granicę oferowanej reduk-
cji zapotrzebowania – 50 MW dla jednego 
agregatora. – To ograniczenie rozczaro-
wało nieco tych przedsiębiorców, którzy 
zainteresowani byli tworzeniem agrega-
tów – mówi Jakub Dusza z biura prasowe-
go Grupy Energa.

Trzeba też pamiętać, że w aukcjach 
przeprowadzanych przez PSE mogą brać 
udział jedynie jednostki certyfi kowane 
(art. 15). Aby uzyskać certyfi kację, właści-
ciel jednostki fi zycznej, jednostki fi zycz-
nej zagranicznej bądź podmiot przez niego 
upoważniony, musi złożyć do PSE wnio-
sek o utworzenie jednostki rynku mocy 
i dopuszczenie jej do aukcji głównej lub 
do aukcji dodatkowych lub dopuszczenie 
do udziału w rynku wtórnym. Szczegóło-
we wymogi wobec wniosku o certyfi kację 
zawiera art. 19 ust. 1 ustawy o rynku mocy.

Czy to dobry model

Wiele państw członkowskich, w tym Polska, 
doszło do wniosku, iż dużo łatwiej zadbać 
o bezpieczeństwo energetyczne kraju po-
przez ograniczanie zużycia energii w kry-
tycznych momentach niż budować nowe 
bloki energetyczne. Co więcej: taki system 
pozwoli też wyeliminować konieczność od-
górnego narzucania obowiązku redukcji 
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firma i prawo

zachęcić fi rmy do udziału, operator zmo-
dyfi kował system kontraktowania. Posta-
nowiono płacić nie tylko za redukcje fak-
tyczne dokonane, ale również za gotowość. 
Wyznaczono dwa programy: gwarantowa-
ny i bieżący. W systemie gwarantowanym 
przewidziano udział tych odbiorców, któ-
rzy gwarantują wykonanie redukcji każ-
dorazowo na polecenie OSP. W związku 
z tym poza wynagrodzeniem za samą re-
dukcję otrzymają także wynagrodzenie za 
gotowość do wykonania redukcji. Drugi 
program jest kierowany do tych odbior-
ców, którzy mogą dokonać redukcji tylko 
w pewnych okresach, przy sprzyjających 
warunkach ich funkcjonowania. Ta gru-
pa jest wynagradzana wyłącznie za fak-
tyczne wykonanie redukcji. 

Efekty? Pomimo dużego zaangażowa-
nia PSE i tego, że zamawiają one podobne 
usługi redukcji już od kilku lat – to w oce-
nie ekspertów jest to wciąż raczkujący ry-
nek. Wyliczyli oni bowiem, że w 2016 r. 
zabiegi PSE pozwoliły na pozyskanie po-
tencjału redukcji na poziomie 200 MW. 
Stanowiło to zaledwie ok. 0,8 proc. zapo-
trzebowania na moc w okresie szczyto-
wym. 

– W wyniku postępowania w 2017 r. po-
zyskano 9 wykonawców usługi DSR w pro-
gramie gwarantowanym (o łącznej mocy 
redukcji 361 MW latem i 315 MW zimą) 
oraz pięciu wykonawców w programie bie-
żącym – wyliczył URE. – Biorąc pod uwagę 
wielkość polskiego systemu elektroener-
getycznego oraz doświadczenia innych 
krajów – dostęp do redukcji na takim po-
ziomie należy uznać za niesatysfakcjonu-
jący – oceniają eksperci.

energii na przedsiębiorców, a więc inge-
rencji w ich procesy prowadzenia biznesu. 

– Sytuacja z sierpnia 2015 r. dała impuls 
dla rozwoju rynku DSR. Bo teraz przedsię-
biorców zachęca się do działania i świado-
mego podejmowania decyzji o redukcjach, 
a nie nakazuje im się pod rygorem dotkli-
wych sankcji – ocenia radca prawny Kac-
per Skalski, ekspert prawa energetycznego 
w kancelarii Raczyński Skalski & Partners.

Na oszałamiający sukces 
raczej nie należy liczyć   

Eksperci są zdania, że znaczenie usług DSR 
z początku nie będzie zbyt duże – szacu-
je się, że na początku jednostki DSR po-
dobnie jak w 2014 r. w Wielskiej Brytanii 
będą stanowiły mniej niż 0,5 proc. ogółu 
zakontraktowanych mocy. Zdaniem eks-
pertów w tegorocznych aukcjach w Pol-
sce też nie należy się spodziewać oszała-
miających wyników, zwłaszcza z powodu 
dużej konkurencji ze strony konwencjo-
nalnych bloków energetycznych. Po kilku 
jednak latach w Wielkiej Brytanii wartość 
zamawianych mocy DSR wzrosła prawie do 
3 procent. – W Polsce powinien wystąpić 
podobny trend – uważa Wojciech Kukuła, 
prawnik z Fundacji ClientEarth Prawni-
cy dla Ziemi.

Pierwsze koty za płoty 

PSE, zanim jeszcze rozpoczęto prace nad 
ustawą, już od kilku lat sięgały po me-
chanizm DSR – po to, by zminimalizo-
wać ryzyko konieczności ogłaszania kolej-
nych stopni zasilania i powtórki sytuacji 
z 2015 r. Początkowo PSE kontraktowało 
deklaracje redukcji mocy. Rok temu, aby 

W innych krajach – dzięki odpowiednim 
regulacjom udało się osiągnąć lepsze efek-
ty: na poziomie nawet około 7 proc.  ramka 

Polski ustawodawca liczy, że podobne 
efekty uda się osiągnąć również w Pol-
sce. – Techniczny potencjał redukcji po-
pytu w Polsce wynosi 14 proc. obciążenia 
szczytowego w zimie – wyliczyli Edith Bay-
er i dr Jan Rączka, autorzy raportu „Jak roz-
winąć potencjał DSR w Polsce i obniżyć 
koszty systemu energetycznego”. 

Ile można zarobić

Jak tłumaczy nam Justyna Pawlińska, star-
szy specjalista ds. komunikacji społecznej 
w Urzędzie Regulacji Energetyki, wyso-
kość wynagrodzenia, które będą wypłacane 
uczestnikom aukcji, ma zależeć od jej wy-
ników. Ponadto nie zostały jeszcze opubli-
kowane rozporządzenia ministra właściwe-
go ds. energii, o których mowa w ustawie 
o rynku mocy, a które mogą zdetermino-
wać decyzje zainteresowanych podmio-
tów (nie tylko dostawców usługi DSR, ale 
również dostawców mocy). W drodze roz-
porządzenia zostaną określone:
 ■ szczegółowe warunki i sposób wnoszenia 
zabezpieczenia fi nansowego,
 ■ parametry aukcji wstępnej, aukcji głów-
nej oraz aukcji dodatkowych – szczegó-
łowe warunki i sposób wykonania obo-
wiązku mocowego, jego rozliczania 
i  demonstrowania oraz szczegółowe 
warunki zawierania transakcji na ryn-
ku wtórnym.
Mecenas Wojciech Kukuła z Fundacji 

ClientEarth Prawnicy dla Ziemi zwraca uwa-
gę na fakt, że podczas jednej aukcji zderzą 
się oferty podmiotów świadczących usługę 
redukcji zapotrzebowania na energię z ofer-
tami zwiększenia dostaw mocy od wytwór-
ców energii. A to daje szansę, że jednostka 
DSR –  zarówno pojedyncza, jak i składają-
ca się z wielu mniejszych podmiotów – ma 
szansę uzyskiwać z rynku mocy zbliżone 
przychody, jak konwencjonalny blok ener-
getyczny. – Tak więc można prognozować, 
że wynagrodzenie za redukcję mocy wynie-
sieniesie nawet powyżej 200 tys. zł rocznie 
za każdy zaoferowany megawat (jak jednak 
wspomniano wcześniej, należy zaoferować 
redukcję co najmniej 2 MW) – ocenia Woj-
ciech Kukuła. Z kolei Stanisław Poręba, eks-
pert w dziale doradztwa biznesowego EY, 
uważa, że agregator utrzyma się na rynku 
tylko wtedy, gdy obsługiwane przez niego 
redukcje mocy dadzą łączny przychód rzę-
du 8–10 mln zł rocznie (przy niskich ce-
nach mocy).

Monopol czy zdrowa konkurencja

Na rynku działają już pierwsze podmioty 
zainteresowane tworzeniem agregatów 
DSR. Są to fi rmy, które odpowiedziały na 
opisywane wcześniej działania PSE. Nie-
wątpliwie mają dużą przewagę nad przed-
siębiorstwami oraz agregatorami, które 
dopiero przyglądają się rynkowi. – Moż-
na się jednak spodziewać, że przewagę na 
rynku agregatorów zdobędą – szczególnie 

Czy każdy przedsiębiorca deklarujący możli-
wość redukcji poziomu pobieranej energii 
będzie mógł wziąć udział w aukcji mocy 
organizowanej przez PSE?
Przystąpić do aukcji będzie mógł każdy od-
biorca końcowy. Z tym że samodzielnie star-
tować będą ci, którzy są w stanie zadekla-
rować możliwość redukcji pobieranej mocy 
o co najmniej 2 MW, czyli raczej większe 
podmioty. Przykładowo, może to być zarząd-
ca dużych nieruchomości, np. centrum logi-
stycznego, który będzie w stanie w sytuacji 
wystąpienia stanu zagrożenia zmniejszyć 
pobór mocy przez klimatyzatory lub urzą-
dzenia chłodnicze albo uruchomić własne 
źródła zasilania, np. agregaty prądotwórcze. 
Jednak w systemie będą mogli wziąć udział 
również odbiorcy końcowi deklarujący niż-
sze poziomy redukcji, dopuszczamy bowiem 
możliwość udziału pośredniego poprzez tzw. 
agregatorów – podmioty, gromadzące wokół 
siebie grupę mniejszych odbiorców. 

Kiedy odbędą się pierwsze takie aukcje?
Zgodnie z ustawą o rynku mocy przewidziano, 
że jeszcze w tym roku odbędą się trzy aukcje 
dla dostaw na lata 2021, 2022 oraz 2023. Pierw-
sza – zaplanowana jest 15 listopada 2018 r., 
kolejne – 5 i 21 grudnia br. Aukcje główne od 
2019 r. będą odbywały się już raz w roku, 5 lat 
przed rokiem dostaw, tak więc w 2019 r. odbę-
dzie się jedna aukcja, dla której rokiem dostaw 
będzie rok 2024. Ponadto od 2020 r. planowa-
ne są tzw. aukcje dodatkowe, organizowane na 
poszczególne kwartały kolejnego roku.

Co należy zrobić, by zgłosić swój udział 
w aukcji? 
Już w kwietniu rozpocznie się pierwsza cer-
tyfi kacja ogólna. Jest ona obowiązkowa dla 
wszystkich jednostek wytwórczych o mocy 
brutto powyżej 2 MW. Dla pozostałych pod-
miotów udział w tej certyfi kacji jest dobro-
wolny, ale konieczny do udziału w dalszych 
procesach. Dodatkowo, w ramach certyfi kacji 
ogólnej, chęć udziału mogą zgłosić agrega-
torzy, w przypadku których wystarczy podać 
wyłącznie podstawowe dane o planowanej 
działalności, bez konieczności rejestrowa-
nia poszczególnych odbiorców. W ramach 
certyfi kacji przedsiębiorca będzie zobowią-

zany m.in. wypełnić odpowiedni formularz, 
podać swoje dane, wielkość obowiązku mo-
cowego (czyli deklarowane poziom redukcji 
lub zwiększenia mocy) oraz podstawowe pa-
rametry i informacje techniczne dotyczące 
jednostek fi zycznych, takie jak moc, lokali-
zacja w sieci oraz plan pracy na najbliższe 
5 lat. W przypadku agregatorów – podmiot 
gromadzący wokół siebie mniejsze jednostki 
zobowiązany jest do podania wyłącznie de-
klarowanego orientacyjnego poziomu re-
dukcji, która będzie realizowana w ramach 
planowanej przez niego grupy. Kolejna cer-
tyfi kacja rozpocznie się 5 września, przed 
aukcją 15 listopada. Na tym etapie podmioty 
DSR powinny złożyć wiążące deklaracje po-
ziomu redukcji mocy (na podstawie których 
zawarte zostaną umowy mocowe).

Co w przypadku niewywiązania się 
z deklaracji?
Deklaracje składane na tym etapie są wią-
żące pod warunkiem wygrania aukcji mocy 
i objęcia danej jednostki tzw. obowiązkiem 
mocowym. Niemniej, jeżeli już zostanie za-
warta umowa mocowa i zostaną wskazane 
konkretne podmioty, które realizować będą 
usługę, to w przypadku niewywiązania się 
z obowiązku będą musiały się liczyć z karą 
obliczaną na podstawie jednostkowej staw-
ki określonej w rozporządzeniu.

Kiedy dokładnie rozpocznie się certyfika-
cja?
Pierwsza ogólna na najbliższe trzy lata roz-
pocznie się 3 kwietnia. Złożenie tzw. wnio-
sku o rejestrację będzie możliwe do przez 
około tydzień. Szczegółowe zasady udzia-
łu w certyfi kacji oraz w innych procesach 
rynku mocy zostały zawarte w regulaminie 
rynku mocy. Projekt regulaminu zostanie 
przedstawiony 19 stycznia 2018 r. do konsul-
tacji, w ramach których każdy będzie mógł 
zgłosić swoje uwagi. Spotkanie konsultacyj-
ne odbędzie się na przełomie stycznia i lu-
tego. Zgodnie z ustawą o rynku mocy, pre-
zes URE powinien zatwierdzić regulamin 
do końca marca.

Co z tymi, którzy nie zdążą certyfikować 
się w kwietniu?

Będą mogli wziąć udział w aukcjach dodat-
kowych, które przewidziano przed każdym 
rokiem dostaw. Pierwsza taka aukcja dodat-
kowa odbędzie się w pierwszym kwartale 
2020 r., a certyfi kować się do niej można już 
w roku 2019 r. Dodatkowo podmioty, któ-
re certyfi kują się na dany rok dostaw, a nie 
wezmą udziału w aukcji głównej lub au-
kcji dodatkowej, bądź ich nie wygrają, na-
dal będą mogły brać udział w rynku mocy 
w ramach mechanizmów rynku wtórnego. 
Pozwoli on bowiem na odkupowanie obo-
wiązków mocowych od benefi cjentów au-
kcji i uzyskiwanie wynagrodzenia z rynku 
mocy zamiast nich.

Jaką formę będzie miało wynagrodzenie 
dla podmiotów deklarujących redukcję 
mocy? 
Co do zasady występować będą wyłącznie 
płatności za gotowość, które będą rozlicza-
ne w okresach miesięcznych. Maksymalna 
wysokość wynagrodzenia, jaką będzie moż-
na uzyskać w ramach rynku mocy, zosta-
nie określona w rozporządzeniu, które po-
winno zostać opublikowane najpóźniej do 
22 sierpnia br. Konkretne wynagrodzenie 
natomiast zostanie ustalone w toku au-
kcji mocy prowadzonej w formule tzw. au-
kcji holenderskiej (aukcji z malejącą ceną), 
gdzie konkurować będą ze sobą wszystkie 
podmioty zdolne do dostawy mocy czyli 
wytwórcy, odbiorcy oraz magazyny ener-
gii elektrycznej.

Dziękuję za rozmowę.
 ©℗ Rozmawiała Joanna Pieńczykowska

Pierwsza certyfi kacja ogólna rozpocznie się już w kwietniu 
Marek Duk: Jest ona obowiązkowa dla wszystkich jednostek 
wytwórczych o mocy brutto powyżej 2 MW. Dla pozostałych 
udział w niej jest dobrowolny, ale konieczny, by w przyszłości 
wziąć udział w dalszych procedurach

MAREK DUK

kierownik Wydziału Certyfikacji i Aukcji Rynku Mocy 
w departamencie rozwoju systemu Polskich Sieci Elek-
troenergetycznych SA
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Jak system działa w innych krajach ©℗

WŁOCHY. W 2016 r. w ramach usług DSR udało się zakontraktować poziomy 

redukcji na poziomie ponad 4061 MW mocy, a w 2016 r. – 4131 MW mocy (czyli 

ponad 4 GW), co stanowi blisko 6,84 proc. zapotrzebowania na energię w okresie 

szczytowym.

HISZPANIA. Firmy w tym kraju zadeklarowały w ramach DSR redukcję 

o odpowiednio 2000 MW w 2015 r. i i 2083 MW w 2016 r. (co stanowiło 5,17 proc. 

zapotrzebowania na energię w okresie szczytowym). 

WIELKA BRYTANIA. W pierwszej aukcji mocy, która miała miejsce 

w 2014 r., jednostki DSR stanowiły mniej niż 0,5 proc. ogółu zakontraktowanych 

mocy. W kolejnych latach wartość zamawianych mocy DSR w Wielkiej Brytanii 

wzrosła prawie do 3 proc.  (źródło: Regulatory Assistance Project)

FRANCJA. W 2015 r. w ramach DSR zakontraktowano 2000 MW mocy, 

czyli prawie 2 proc. zapotrzebowania w okresie szczytowym. W styczniu 

2017 r. usługa DSR przyczyniła się do ograniczenia zużycia energii w godzinach 

szczytowego zapotrzebowania w związku z silnymi mrozami. Według założeń 

przyjętych przez Francuskie Stowarzyszenie Energetyczne, DSR w 2030 r. miałby 

osiągnąć ok. 11 000 MW, co ma stanowić ok. 10 proc. zapotrzebowania szczyto-

wego.

Ramka

Wygenerowano dnia 2018-01-19 dla loginu: niezalogowany
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rów posiadających ugruntowaną pozycję 
na rynku, czy też szukać swojego miejsca 
w nowo powstałych strukturach. – Jeże-
li podmioty takie jak Enspirion zaoferu-
ją warunki biznesowe, które będą nie do 
przebicia przez mniejszych agregatorów, to 
na rynku pojawi się monopol – mówi rad-
ca prawny Kacper Skalski. Ekspert uważa 
jednak, że taka sytuacja nie będzie trwać 

jednak długo. – Rynek rządzi się własny-
mi prawami i z czasem konkurencja może 
zaoferować ciekawsze warunki lub niż-
sze koszty dla przedsiębiorców. Tak jak to 
zwykle bywa w warunkach normalnego 
rynku konkurencji – dodaje mec. Skalski. 
Zwłaszcza że małe podmioty mogą nie mieć 
wyjścia i będą musiały wręcz poszukiwać 
mniejszych agregatorów. 

– Duże agregaty mogą nie być zaintere-
sowane współpracą z mniejszymi, chociaż-
by ze względu na wysokie koszty transak-
cyjne związane z zarządzaniem wieloma 
podmiotami czy potencjalnie niewielką ko-
rzyścią wynikającą z takiego współdziała-
nia (nieznaczny udział małych podmiotów 
w redukcji zużycia energii dużego agrega-
tu) – twierdzi dr hab. Zbigniew Karaczun, 
prof. SGGW, ekspert Koalicji Klimatycz-
nej. Dodaje, że część drobnych fi rm może 
być zainteresowana współpracą z dużymi 
agregatorami, jako że ze względu na ska-
lę zużycia energii, mają większe szanse na 
zwycięstwo w aukcjach.

 ©℗
Współpraca Joanna Pieńczykowska

w pierwszym okresie funkcjonowania ryn-
ku mocy – podmioty, które już świadczyły 
usługi DSR w ramach rynku bilansujące-
go, np. Enspirion należący do Grupy Ener-
ga – uważa Tomasz Młodawski, partner 
w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlę-
zak. Tłumaczy, że przewaga tych podmio-
tów wynika głównie z dobrej penetracji 
środowiska odbiorców gotowych świad-
czyć usługi DSR (kontakty z podmiotami 
o stosunkowo dużym i stabilnym profi -
lu zużycia energii, posiadające odpowied-
nio przystosowane urządzenia pomiarowe, 
które dają możliwość stosunkowo pewne-
go świadczenia usług DSR). 

Eksperci przekonują jednak, że nie 
jest za późno, by mniejsze podmioty wy-
kroiły dla siebie kawałek tego nowego 
i – jak wiele wskazuje – lukratywnego 
tortu. Doktor Robert Zajdler z Instytu-
tu Sobieskiego uważa, że małe agrega-
tory jak najbardziej znajdą swoje miej-
sce na rynku mocy, choć może to jeszcze 
zająć trochę czasu. Czyli tak, jak to było 
w przypadku klastrów energii, gdzie rów-
nież z powodzeniem rozwija się współ-
praca pomiędzy mniejszymi podmiotami. 
Wtóruje mu Stanisław Poręba z EY. Jego 
zdaniem w pierwszych latach na rynku 
będzie funkcjonować 5–8 agregatorów. 
Jednak wraz ze wzrostem zainteresowa-
nia przedsiębiorców rynkiem mocy oraz 
wzrostem znaczenia redukcji dla bezpie-
czeństwa energetycznego państwa pod-
miotów tych będzie przybywać. 

– Nie widziałbym zagrożenia w postaci 
monopolizacji rynku usług DSR. Im więcej 
tego typu przedsięwzięć, tym tylko lepiej 
dla systemu energetycznego oraz konsu-
mentów energii. Większa liczba jednostek 
DSR w aukcjach mocy zwiększa bowiem 
konkurencję, co w konsekwencji pozwala 
obniżyć koszty mechanizmu – mówi mec. 
Wojciech Kukuła.

Zdaniem Tomasza Młodawskiego waż-
ne jest, że agregator może certyfi kować, 
a następnie zaoferować w aukcji, „niepo-
twierdzone jednostki rynku mocy redukcji 
zapotrzebowania”, tj. nie musi wskazywać 
nazw konkretnych podmiotów skupionych 
w grupie biorących udział w deklarowa-
nej redukcji. W takim przypadku dane te 
mogą zostać przedstawione dopiero bez-
pośrednio przed testem zdolności redukcji 
zapotrzebowania – najpóźniej na miesiąc 
przed rozpoczęciem okresu dostaw (pierw-
szy okres dostaw przypada w roku 2021). 
Agregator ponosi wówczas wprawdzie pew-
ne ryzyko, ale z drugiej strony zyskuje czas 
na odpowiednie pozyskanie i skonfi guro-
wanie zaoferowanej redukcji zapotrzebo-
wania. – Niemniej możliwość oferowania 
niepotwierdzonych jednostek daje możli-
wość rozwoju kolejnych agregatorów i po-
zyskiwania nowych odbiorców zdolnych do 
świadczenia usługi DSR w horyzoncie się-
gającym 4 lat – podkreśla ekspert.

Niemniej wyzwaniem dla mniejszych 
agregatorów mogą być wciąż wysokie ba-
riery wejścia na rynek mocy. Problem może 
stanowić wdrożenie technicznych warun-
ków do kontroli zużycia energii elektrycznej 
w zrzeszonych w agregatorze uczestników.

– To żaden problem skoordynować ogra-
niczenie zużycia energii u kilku dużych 
odbiorców. Trudniej zaś skoordynować 

zmniejszenie zużycia w energii wśród 
kilkunastu bądź kilkudziesięciu rozpro-
szonych mniejszych fi rm. Może się więc 
okazać, że zareagowanie na ograniczenie 
poboru mocy będzie problemowe – wska-
zuje mec. Kacper Skalski. Ekspert radzi 
więc szukać nowych technicznych sposo-
bów poradzenia sobie z problemem. Tak jak 
przykładowo niektóre spółki myślą o wy-
korzystaniu technologii blockchain – to 
rozwiązanie bardzo pomocne i relatywnie 
niedrogie do wdrożenia. 

Jaki agregat 

Ważnym pytaniem jest to, czy małym 
i średnim przedsiębiorcom opłacać będzie 
się uczestnictwo w agregatorach DSR. Ry-
nek potencjalnie zainteresowanych szacu-
je się na dziesiątki tysięcy podmiotów – od 
właścicieli biurowców, zarządców centrów 
handlowych aż po rolników. Zdaniem eks-
pertów – może to być dla wielu przedsię-
biorców ciekawy sposób uzyskania dodat-
kowych funduszy. 

Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, 
że deklarując świadczenie usługi DSR, będą 
zobowiązani w przyszłości dotrzymać zobo-
wiązań po wygranej aukcji. Tak więc trze-
ba się liczyć z tym, że jeśli dojdzie do sy-
tuacji zagrożenia – trzeba będzie wykonać 
zobowiązanie redukcyjne. W przeciwnym 
razie – grożą wysokie kary. – Przy imple-
mentacji DSR w przedsiębiorstwie należy 
zatem zachować zdrowy rozsądek. Przy nie-
odpowiednim dobraniu mocy możliwych 
do zredukowania na dłuższą metę mogą 
ucierpieć niektóre procesy produkcyjne 
– zwraca uwagę Mateusz Kania z kance-
larii Olesiński i Wspólnicy sp. k. 

Mecenas Kacper Skalski dodaje, że usługa 
DSR na pewno nie stanie się dla przedsię-
biorstw główną formą biznesu. Natomiast 
na pewno dla tych, którzy elastycznie po-
trafi ą zarządzać swoim zużyciem, będzie 
atrakcyjną formą dodatkowych dochodów 
z rekompensat DSR i jednocześnie opty-
malizacji kosztów energii.

Powstaje jednak pytanie, czy przed-
siębiorcy powinni dołączyć do agregato-
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Rynek nowych usług będzie się rozszerzał

N
iewątpliwie potencjał w zakresie świadczenia usług DSR 
i możliwości są duże. W mojej ocenie zainteresowanie 
przedsiębiorców tymi usługami będzie rosło, co jest 

związane ze zwiększoną aktywnością agregatorów, jak i coraz 
większym rozumieniem ekonomicznego wymiaru tego 
rozwiązania. Polska znajduje się na bardzo wczesnym etapie 
rozwoju mechanizmów DSR. To może wpływać na ocenę 
potencjału możliwości zarobkowych w sektorze agregatorów. 
Jednak biorąc pod uwagę że w zasadzie wszyscy eksperci 
podnoszą, iż potencjał rynkowy DSR to grubo ponad 1 GW, 

niewątpliwie to wskazuje na możliwość zarobienia na rynku 
mocy. Stopień komplikacji produktu DSR jest duży i odstręcza 
to niektórych zainteresowanych. Jednak obserwuję coraz 
większą aktywność mniejszych agregatorów i coraz większe 
zainteresowanie świadczeniem tej usługi. 
Należy zdecydowanie namawiać mniejszych przedsiębiorców, 
aby wykazywali zainteresowanie DSR, ponieważ ma to wymier-
ny aspekt ekonomiczny. Co do wyboru agregata, to może narażę 
się niektórym graczom, ale gdybym miała doradzać drobniej-
szym przedsiębiorcom, to z pełną świadomością proponowała-
bym dołączanie do mniejszych agregatorów – żeby zachować 
równowagę stron i siły rynkowej. Co więcej, namawiam do ak-
tywizacji w ramach ogłoszonego właśnie przez PSE przetargu 
na redukcję zapotrzebowania, który jest organizowany w bieżą-
cym roku, ale na starych zasadach; daje to doświadczenie i może 
być dobrym treningiem dla zainteresowanych przedsiębiorców 
przed aukcjami w ramach rynku mocy.   Oprac. JAS

BEATA SUPERSON-POLOWIEC

wspólnik w kancelarii Polowiec 
i Wspólnicy sp. j.

DSR to najbardziej ekologiczne źródło energii  

I
nstrument ten znany jest i rozpowszechniony w innych 
państwach europejskich i co ważne cieszy się dużym 
poparciem Komisji Europejskiej – upatrującej w tym 

rozwiązaniu ważny element budujący bezpieczeństwo 
energetyczne systemu europejskiego. Okazuje się bowiem, że są 
podmioty, które w tym szczytowym momencie zapotrzebowa-
nia na energie, mogą bez szkody dla własnej działalności lub za 
wynagrodzeniem rekompensującym im tę szkodę z nadwyżką 
ograniczyć swoje normalne zużycie energii. Zwykle nie dotyczy 
to odbiorców w gospodarstwach domowych, ale raczej przemy-
słowych lub zarządzających dużą grupą mniejszych odbiorców 
np. osiedlami mieszkaniowymi, centrami handlowymi, 
biurowymi, logistycznymi i tym podobnym instytucjom. 

Z pewnością nie jest to zachęta dla tych odbiorców, których 
działalność wymaga ciągłości i pewności dostawy energii, bo to 
decyduje o bezpieczeństwie produkcji bądź wręcz o bezpieczeń-
stwie i zdrowiu ludzi (szpitale, sieci zarządzania ruchem ect.). 
Upowszechnienie usługi DSR zależy od wielu czynników, 
w tym od realności zachęt ekonomicznych, świadomości 
odbiorców energii, zwłaszcza tych dużych, rozwoju rynku i jego 
dojrzewania w tym pojawienia się tzw. agregatorów, czyli 
podmiotów organizujących ten rynek po stronie dostawcy 
usług. W mojej ocenie to z całą pewnością projekt wymagający 
czasu, ale tak jak w każdej dziedzinie, z pewnością w Polsce 
znajdą się przedsiębiorcy chcący zarobić na takiej usłudze. 
O tym, czy będzie ona opłacalna, zadecyduje konkurencja, 
bowiem co do zasady wysokość wynagrodzenia za świadczenie 
takiej usługi będzie ustalana w drodze aukcji, czyli porównania 
różnych ofert i ich akceptacji przez drugą stronę, czyli PSE S.A. 
Z perspektywy przeciętnego obywatela działania redukujące 
zapotrzebowanie na energię są godne pochwały. Energia 
odzyskana w ten sposób jest bowiem najtańsza i najbardziej 
ekologiczna spośród wszelkich innych źródeł.  Oprac. JP

ALEKSANDER GALOS

radca prawny, partner i szef praktyki 
energetyka, surowce naturalne i przemysł chemiczny 
w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy

!
 Rynek mocy opiera się na zało-
żeniu, że towarem jest nie tylko 
energia wytworzona przez pro-
ducentów, ale też gotowość do jej 
dostarczenia bądź do redukcji zapo-
trzebowania. Stąd mechanizm ten 
określany jest również jako rynek 
dwutowarowy (w odróżnieniu od 
dotychczasowego – jednotowaro-
wego, gdzie przedmiotem obrotu 
była jedynie wytworzona energia).
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Rynek mocy, czyli zapobieganie blackoutom.    
Uchwalona 8 grudnia 2017 r. ustawa o rynku mocy zmieni znacząco rynek energii elektrycznej w Polsce. Stanie 
się on dwutowarowy: towarami mają być nie tylko energia, ale i gotowość do jej dostarczania. Poniżej podsta-
wowe zasady, na jakich będzie funkcjonować nowo wprowadzony rynek mocy

Mateusz Kania

consultant, legal department, Olesiński i Wspólnicy 

sp. k.

Magdalena Tyrakowska

partner, attorney at law, Olesiński i Wspólnicy sp. k.

1. dlaczego rynek mocy?

Rynek mocy ma być wsparciem dla sektora elektro-
energetycznego, a w efekcie gwarancją dostaw energii 
elektrycznej dla wszystkich odbiorców na najbliższe 
lata. Wielu przedsiębiorców pamięta bowiem sierpień 
2015 r., kiedy to wprowadzono ograniczenia w poborze 
energii. Spowodowane było to obniżeniem rezerw mocy 
w sieci elektroenergetycznej, co stwarzało ryzyko tzw. 
blackoutu, czyli awarii sieci. Tamta sytuacja była m.in. 
efektem długotrwałych wysokich temperatur oraz 
niskiego poziomu wód, co bezpośrednio przyczyniło się 
do kłopotów z chłodzeniem bloków energetycznych, 
a w konsekwencji – ograniczenia produkcji energii elek-
trycznej. Na kłopoty nałożyły się niewielkie możliwości 
importu z zewnątrz. Był to jasny sygnał, że krajowa sieć 
elektroenergetyczna wymaga zmiany. Należy ponadto 
zauważyć, że żywotność wielu obecnie funkcjonujących 
bloków energetycznych zbliża się ku końcowi. Zgodnie 
z szacunkami Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, 
zawartymi w raporcie „Rynek mocy, czyli jak uniknąć 
blackoutu”, do 2025 r. zostanie w Polsce wycofanych 
ok. 10 GW mocy wytwórczych, co może powodować 
problemy ze zbilansowaniem systemu elektroenerge-
tycznego. Jednocześnie, z uwagi na względnie niskie 
ceny energii elektrycznej, budowa nowych bloków jest 
nieopłacalna bądź balansuje na granicy opłacalno-
ści. W konsekwencji w miejsce wygaszanych bloków 
energetycznych nie będzie powstawało wystarczająco 
wiele nowych inwestycji. Zamiennikiem wygaszanych 
bloków energetycznych nie mogą być też w całości 
źródła energii odnawialnej, ponieważ charakteryzują się 
one w większości dużym uzależnieniem od warunków 
pogodowych, co z kolei przekłada się na problem ze 
stabilnością systemu elektroenergetycznego. Remedium 
na problemy związane z rentownością nowych inwesty-
cji energetycznych ma być rynek mocy. 

2. na czym polega mechanizm rynku mocy?

Obecnie rynek energii jest rynkiem jednotowarowym. 
Oznacza to, że energetyka konwencjonalna (węglowa 
i gazowa) utrzymuje się w znacznej mierze ze sprzedaży 
energii. Dzięki wprowadzeniu rynku mocy – równo-
legle z produkcją i sprzedażą energii – producenci 
będą wynagradzani za gotowość do dostarczenia jej 
do systemu elektroenergetycznego. Rynek mocy ma z 
jednej strony zwiększyć opłacalność budowy nowych 
bloków energetycznych, z drugiej natomiast zachęcić 
koncerny energetyczne do modernizacji starych bloków 
energetycznych.

3. kto za to zapłaci?

Jak w większości tego typu rozwiązań, koszt utrzymania 
rynku mocy będzie finalnie spoczywać na wszystkich 
odbiorcach energii – zarówno gospodarstwach domo-
wych, jak i przedsiębiorcach. Opłaty mocowe doliczane 
będą do rachunków za energię elektryczną. Ich stawki 
będą jednak kształtowane osobno dla poszczegól-
nych odbiorców. Dla gospodarstw domowych będzie 
to stawka miesięczna zależna od rocznego zużycia 
energii elektrycznej. W przypadku odbiorców komercyj-
nych – stawka będzie ustalana w stosunku do energii 
elektrycznej pobranej w wybranych godzinach doby. 
Opłaty mocowe przypadać będą na godziny szczytu, 
czyli w czasie największego zapotrzebowania na energię 
(w szczególności godziny popołudniowe oraz wieczorne). 
Rozwiązanie to ma zachęcić odbiorców do pobierania 
energii w czasie mniejszego zapotrzebowania, tak by 
rozładować obciążenie sieci elektroenergetycznej. 

Niestety, na chwilę obecną nie ma możliwości dokład-
nego wskazania wysokości przyszłych opłat. Zgodnie 
z uzasadnieniem załączonym do projektu ustawy, 
roczne koszty utrzymania rynku energii przez gospodar-
stwa domowe oraz przedsiębiorców przekraczać będą 
3 mld zł. Można w związku z tym założyć, że opłaty 
mocowe będą zauważalnym kosztem energii, w szcze-
gólności dla przedsiębiorców.
Niepewność związaną z kosztami rynku mocy budzi 
również fakt, że na chwilę obecną nie wiadomo, które 
godziny będą uznane za tzw. godziny szczytowe, co 
wiązać będzie się ze zwiększeniem opłat. Istnieje ryzyko, 
że w celu polepszenia sytuacji sektora energetycznego, 
stawki opłat mocowych ustalone zostaną nieproporcjo-
nalnie do rzeczywistego obciążenia sieci.
Opłaty mocowe mają być pobierane od października 
2020 r.

4. ulgi w opłacie mocowej? 
tak, ale nie dla wszystkich

Ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z ulg w 
opłacie mocowej. Przysługiwać będą one niestety wyłącz-
nie najbardziej energochłonnym przedsiębiorstwom – tzw. 
odbiorcom przemysłowym. Jednym z warunków skorzy-
stania z ulgi jest bowiem zużycie w roku poprzedzającym 
przynajmniej 100 GWh energii elektrycznej. Do pozosta-
łych warunków należy wykonywanie określonej w ustawie 
działalności gospodarczej oraz spełnienie wartości 
współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. 
Tak wysoki wymóg zużycia energii oznacza w praktyce, 
że z ulgi będą mogły skorzystać wyłącznie największe 
krajowe podmioty. W efekcie koszty utrzymania rynku 
mocy najdotkliwiej odczują przedsiębiorstwa z branż 
energochłonnych, którym niewiele brakuje do spełnienia 
wymagań uprawniających do ulgi.

5. szansa dla odbiorców na dochody 
z tytułu redukcji

Naturalnie rynek mocy jest faktycznie systemem 
wsparcia dla elektrowni konwencjonalnych. Głównymi 
jego beneficjentami będą więc koncerny energetyczne. 
Jednakże w nowo utworzonym rynku będzie również 
miejsce dla małych i średnich przedsiębiorstw. Celem 
rynku mocy nie jest bowiem wyłącznie zapewnienie 
mocy wytwórczych. Innym sposobem na zapewnienie 
stabilności systemu energetycznego jest zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię w kluczowych momen-
tach. W uproszczeniu, odbiorcy mogą być również 
wynagradzani za zmniejszenie poboru energii w czasie 
szczytowego poboru energii z sieci – tzw. negawaty 
(energię niepobraną). Niestety, by otrzymać wynagrodze-
nie z tego tytułu, nie będzie wystarczające wyciągnięcie 
wtyczki z kontaktu w odpowiedniej chwili. W opozycji do 
tradycyjnych źródeł mocy takich jak elektrownie – jedno-
stek wytwórczych, rynek mocy przewiduje miejsce dla 
jednostek redukcji zapotrzebowania. Usługa częściowego 
lub całkowitego ograniczenia poboru określana jest jako 
DSR (ang. Demand Side Response). Forma ograniczenia 
poboru energii może odbywać się na wiele sposobów, 
w szczególności poprzez:
n  zmniejszenie intensywności poboru energii przez 

urządzenia wykorzystujące energię elektryczną, na 
przykład klimatyzację;

n  zastąpienie energii pobieranej z sieci własnymi źródła-
mi zasilania, na przykład agregatem prądotwórczym 
lub magazynem energii;

n  zmianę organizacji pracy przez przeniesienie niektó-
rych energochłonnych procesów na inną porę dnia.

Przedsiębiorcy mogą oferować na rynku mocy redukcję 
zapotrzebowania na energię elektryczną bezpośrednio 
bądź poprzez tworzenie tzw. agregatów, czyli syste-
mów łączących wielu odbiorców oferujących wspólnie 
redukcję zapotrzebowania na energię. Warunkiem 
uczestnictwa w rynku mocy jest minimalna moc osią-
galnej redukcji zapotrzebowania, która wynosi 2 MW 
(zarówno w stosunku do pojedynczych odbiorców, 
jak i agregatów).Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy 
samodzielnie nie spełniają wymogu 2 MW redukcji, 
mogą uczestniczyć w rynku mocy poprzez przystąpienie 
do agregatów DSR. W przypadku agregatów przewiduje 
się również górną granicę oferowanej redukcji zapotrze-
bowania – 50 MW.

6. jak będzie wyglądać rynek mocy w praktyce?

Przedmiotem obrotu na rynku mocy będzie tzw. 
obowiązek mocowy, czyli zobowiązanie dostawcy 
mocy do pozostawania w gotowości do dostarczenia 
mocy elektrycznej (względnie gotowości do ogranicze-
nia w poborze) oraz do dostawy mocy (ograniczenia 
poboru) w okresie zagrożenia.
Aukcje i rynek wtórny. Rynek mocy będzie dzielić się 
na rynek pierwotny oraz rynek wtórny. Na rynek pier-
wotny składać się będą aukcje mocy, w efekcie których 
zawierane będą umowy mocowe. Pierwsze aukcje rynku 
mocy mają odbyć się jeszcze w tym roku. Będą one 
dotyczyć obowiązków mocowych na rok 2021. 
Obowiązek mocowy będzie również przedmiotem 
obrotu na rynku wtórnym, na którym będzie można 
przenieść obowiązek mocowy na inny podmiot lub 
rozliczać całość lub część niewykonanego obowiązku 
mocowego.
Obowiązek certyfikacji. W celu uczestnictwa w rynku 
mocy należy wpisać jednostkę wytwórczą lub jednost-
kę redukcji zapotrzebowania do rejestru rynku mocy 
w procesie certyfikacji ogólnej prowadzonej przez 
operatora systemu przesyłowego (OSP). Proces 
certyfikacji ogólnej jest obowiązkowy dla jednostek 
wytwórczych o mocy 2 MW i większych. 
Kolejnym z etapów jest proces certyfikacji do aukcji lub 
certyfikacji dodatkowej. Następnie ofertę obowiązku 
mocowego należy zgłosić do aukcji mocy, którą będzie 
przeprowadzał operator systemu przesyłowego (czyli 
PSE). Poza procesami certyfikacji oraz aukcji konieczne 
jest również pozytywne przeprowadzenie testu zdolno-
ści redukcji zapotrzebowania.
Samodzielnie albo w grupie, czyli w agregacie DSR. 
W przypadku uczestnictwa w agregacie DSR podmioty 
wchodzące w jego skład będą formalnie reprezen-
towane przez organizatora agregatu. Będzie jednak 
wymagana ścisła współpraca pomiędzy organizatorem 
a uczestnikiem agregatu. Praktyczna strona uczestnic-
twa w agregacie, jak na przykład sposób implementacji 
rozwiązań, sposoby redukcji zapotrzebowania i komu-
nikacja mogą różnić się w zależności od organizatora 
agregatu. W przypadku uczestnictwa w agregacie 
podział wynagrodzenia za redukcję zapotrzebowa-
nia zależny będzie od umowy pomiędzy uczestnikiem 
a organizatorem agregatu. Usługi DSR wydają się 
ciekawą perspektywą dla przedsiębiorców, ponieważ 
najczęściej idą one w parze z optymalizacją zużycia 
energii elektrycznej. Za sprawą utworzenia rynku mocy 
prognozowany jest wzrost rynku tego typy usług. 

7. w oczekiwaniu na komisję europejską

W związku z faktem, że zarówno system wynagradzania 
za wykonanie obowiązku mocowego, jak i ulgi w opłacie 
mocowej dla odbiorców przemysłowych mogą być 
uznane za pomoc państwa, są one wstrzymane do czasu 
wydania przez Komisję Europejską decyzji o zgodność 
pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym Unii Euro-
pejskiej bądź stwierdzającej, że środki te nie stanowią 
pomocy publicznej.

8. skutki i konsekwencje

Wprowadzenie w Polsce rynku mocy bez dwóch zdań 
wpłynie na podwyższenie rachunków za energię. 
Od przyszłych ustaleń zależy natomiast, czy koszty 
utrzymania rynku będą proporcjonalnie rozłożone na 
gospodarstwa domowe i przedsiębiorców, jednakże 
można spodziewać się w tym zakresie ochrony konsu-
mentów. Niepewność wprowadza również to, że 
nieznana jest dokładna liczba godzin, w których przed-
siębiorcy płacić będą opłaty mocowe.
Zaletą płynącą z rynku mocy (z punktu widzenia 
państwa) jest w szczególności zwiększenie bezpieczeń-
stwa dostaw energii elektrycznej. Wsparcie nowych 
inwestycji energetycznych oraz redukcja obciążenia 
sieci elektroenergetycznej za pomocą DSR z pewnością 
oddalą ryzyko powtórki wprowadzenia ograniczeń w 
poborze energii z sierpnia 2015 r. 
Do korzyści z punktu widzenia przedsiębiorców należy 
natomiast zaliczyć możliwość uczestnictwa w rynku 
energii w ramach DSR. Przewiduje się, że w wielu 
wypadkach odpowiednie rozłożenie obciążenia sieci 
energetycznej może również pozytywnie wpłynąć na 
wysokość rachunków za energię. ©℗
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firma i prawo

om.    Kto zyska, a kto zapłaci więcej

Rynek mocy ma zachęcić koncerny energetyczne 
do modernizacji starych bloków energetycznych. 
Producenci będą wynagradzani za gotowość 
do dostarczenia dodatkowych mocy do systemu 
elektroenergetycznego. Środki na to operator 
sieci pozyska z opłaty mocowej doliczanej 
do rachunków odbiorców

* operatorem będą Polskie Sieci Elektroenergetyczne ** bezpośrednio lub poprzez uczestnictwo w agregacie DSR Źródło: Kancelaria Olesiński i Wspólnicy, PSE, ME

18 I 2018 R. wejście w życie ustawy o rynku mocy

15 XI 2018 R. aukcja na rok 2021

5 XII 2018 R. aukcja na rok 2022

21 XII 2018 R. aukcja na rok 2023

X 2020 R. od tego miesiąca naliczane będą opłaty mocowe dla odbiorców

2021 R. pierwszy rok dostaw

19 I 2018 R. rozpoczną się konsultacje społeczne projektów regulaminów rynku mocy

3 IV 2018 R. tego dnia PSE rozpoczną przyjmowanie zgłoszeń i proces certyfikacji podmiotów 
zainteresowanych udziałem w aukcjach mocy, w tym odbiorców końcowych oraz 
agregatorów gromadzących wokół siebie odbiorców końcowych, którzy deklarują 
możliwości redukcji zapotrzebowania na moc

Proces wdrożenia rynku mocy Koszty systemu

2MW TO MINIMALNA WYMAGANA MOC DEKLAROWANEJ REDUKCJI PRZEZ AGREGATORA 
DSR STARTUJĄCEGO W AUKCJI (MAKSYMALNIE 50 MW)

7,0
mld zł

ŁĄCZNE KOSZTY DLA 
GOSPODARSTW DOMOWYCH

26,9
mld zł

NA TYLE RZĄD OSZACOWAŁ KOSZTY 
RYNKU MOCY W CIĄGU 10 LAT OD 
WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIAN

2,1
mld zł

TO ŁĄCZNE KOSZTY DLA
ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH

15,0
mld zł

KOSZTY DLA SEKTORA MIKRO-, 
MAŁYCH, ŚREDNICH ORAZ DUŻYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW NIEBĘDĄCYCH 
ODBIORCAMI PRZEMYSŁOWYMI

ŁR

Uiszczać będą miesięczną stałą 

opłatę mocową uzależnioną 

od wielkości zużycia 

energii elektrycznej. 

Gospodarstwa 
domowe

Uiszczać będą opłatę mocową, która będzie 

obliczana jako iloczyn stawki i wolumenu 

pobranej energii. Stawka opłaty różni się 

w zależności od godziny poboru energii 

(wyższe stawki w godzinach 

szczytu).

Przedsiębiorcy

Opłata mocowa obliczana będzie jako iloczyn 

stawki i wolumenu pobranej energii. Stawka 

opłaty różni się w zależności od godziny poboru 

energii (wyższe stawki w godzinach 

szczytu). Istnieje jednak możliwość 

skorzystania z ulgi dla niektórych 

rodzajów produkcji.

Odbiorcy przemysłowi zużywający
co najmniej 100 GWh energii rocznie

Otrzyma wynagrodzenie za gotowość 

wytworzenia dodatkowej energii oraz 

dostawę w okresach zagrożenia 

(wysokości wynagrodzenia 

zostaną ustalone 

podczas aukcji).

Producent
 energii elektrycznej

Otrzyma wynagrodzenie za ograniczenie poboru 

energii w okresie zagrożenia (o jego wysokości zde- 

cyduje wynik aukcji; w przypadku uczestniczą- 

cych w agregacie – podział wynagrodzenia za 

redukcję zapotrzebowania zależny będzie 

od umowy pomiędzy uczestnikiem 

a organizatorem).

Odbiorca końcowy deklarujący 
zdolność redukcji **

stawki i w

opłaty różn

energ

szczy

skor

wość 

oraz 

ia 

Otrzyma w

energii w ok

cyduje wy

cych w ag

redukcj

od u

Odbio

Operator
systemu

Przeprowadzanie 
certyfikacji i aukcji 

mocowych*
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