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wiedza i doświadczenie

WAŻNE TERMINY DLA UCZESTNIKÓW RYNKU MOCY

Mechanizmy mocowe zaimplementowano do polskiego porządku prawnego Ustawą o rynku mocy z dnia
8 grudnia 2017 r., a na jej podstawie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) opracowały Regulamin
rynku mocy z dnia 27 marca 2018 r.
Wprowadzenie mocy jako kolejnego towaru oznacza rewolucję w dotychczasowym podejściu do rynku
energii i stwarza możliwości pozyskania dodatkowego wynagrodzenia za świadczenie obowiązku
mocowego na rzecz PSE.
Dotychczas (stan na styczeń 2020 r.) przeprowadzono cztery aukcje główne, a następne odbędą się
w kolejnych latach w grudniu danego roku. Aby do nich przystąpić, należy spełnić szereg wymagań
określonych w przepisach.

Rok dostaw 2021 Rok dostaw 2022 Rok dostaw 2023 Rok dostaw 2024 Rok dostaw 2025
Certyfikacja ogólna

Certyfikacja ogólna

Certyfikacja ogólna

Certyfikacja ogólna

Certyfikacja ogólna

3.04-29.05.2018

3.04-29.05.2018

3.04-29.05.2018

3.01-8.03.2019

02.01-6.03.2020

Rozporządzenie
o parametrach Aukcji
Głównej

Rozporządzenie
o parametrach Aukcji
Głównej

Rozporządzenie
o parametrach Aukcji
Głównej

Rozporządzenie
o parametrach Aukcji
Głównej

Rozporządzenie
o parametrach Aukcji
Głównej

22.08.2018

22.08.2018

22.08.2018

2.08.2019

18 tygodni przed
Aukcją Główną

Certyfikacja
do Aukcji Głównej

Certyfikacja
do Aukcji Głównej

Certyfikacja
do Aukcji Głównej

Certyfikacja
do Aukcji Głównej

Certyfikacja
do Aukcji Głównej

5.09-31.10.2018

5.09-31.10.2018

5.09-31.10.2018

30.08.2019–8.11.2019

14-4 tygodni przed
Aukcją Główną

Aukcja Główna

Aukcja Główna

Aukcja Główna

Aukcja Główna

Aukcja Główna

15.11.2018

5.12.2018

21.12.2018

6.12.2019

14.12.2020

Finansowy kamień
milowy

Finansowy kamień
milowy

Finansowy kamień
milowy

Finansowy kamień
milowy

Finansowy kamień
milowy

nie później niż
20.11.2019

nie później niż
7.12.2019

nie później niż
22.12.2019

nie później niż
30.12.2020

nie później niż 12
miesięcy po zawarciu
umowy mocowej

Certyfikacja do aukcji
dodatkowych

Certyfikacja do aukcji
dodatkowych

Certyfikacja do aukcji
dodatkowych

Certyfikacja do aukcji
dodatkowych

Certyfikacja do aukcji
dodatkowych

25.11.2019 - 19.02.2020

16-4 tygodni przed
aukcjami dodatkowymi

16-4 tygodni przed
aukcjami dodatkowymi

16-4 tygodni przed
aukcjami dodatkowymi

16-4 tygodni przed
aukcjami dodatkowymi

Aukcje dodatkowe

Aukcje dodatkowe

Aukcje dodatkowe

Aukcje dodatkowe

Aukcje dodatkowe

18.03.2020

pierwszy kwartał 2021

pierwszy kwartał 2022

pierwszy kwartał 2023

pierwszy kwartał 2024

Operacyjny kamień
milowy

Operacyjny kamień
milowy

Operacyjny kamień
milowy

Operacyjny kamień
milowy

Operacyjny kamień
milowy

nie później niż
31.12.2020

nie później niż
31.12.2021

nie później niż
31.12.2022

nie później niż
31.12.2023

nie później niż
31.12.2024

Pierwszy dzień
świadczenia
obowiązku mocowego

Pierwszy dzień
świadczenia
obowiązku mocowego

Pierwszy dzień
świadczenia
obowiązku mocowego

Pierwszy dzień
świadczenia
obowiązku mocowego

Pierwszy dzień
świadczenia
obowiązku mocowego

1.01.2021

1.01.2022

1.01.2023

1.01.2024

01.01.2025

więcej na stronie

www.rynekmocy.com

ZAKRES USŁUG ENERGOPOMIARU

OPRACOWANIE NIEZALEŻNEJ EKSPERTYZY
Świadczymy usługę opracowania niezależnej ekspertyzy na potrzeby:
>> certyfikacji do aukcji głównej dla Jednostek Rynku Mocy ubiegających się o status nowej
lub modernizowanej,
>> potwierdzenia operacyjnego kamienia milowego dla nowych lub modernizowanych
Jednostek Rynku Mocy, które w wyniku aukcji głównej zawarły umowę mocową na
więcej niż 1 rok dostaw.
Zakres niezależnej ekspertyzy obejmuje:
a. weryfikację planowanych do poniesienia lub poniesionych nakładów finansowych
na układy i instalacje związane funkcjonalnie i technologicznie z wytwarzaniem lub
magazynowaniem energii elektrycznej,
b. weryfikację spełnienia wymaganych standardów emisyjnych przez jednostkę fizyczną
wchodzącą w skład nowej lub modernizowanej Jednostki Rynku Mocy wytwórczej
określonych w Dyrektywie 2010/75/UE (IED) lub odpowiednio Dyrektywie 2015/2193
(MCP),
c. weryfikację spełnienia przez jednostkę fizyczną wchodzącą w skład nowej lub
modernizowanej Jednostki Rynku Mocy poniższych kryteriów:

osiągnięcie wartości jednostkowego wskaźnika emisji CO2 nie większej niż 450 kg/MWh
oraz

dostarczanie do systemu ciepłowniczego, w którym nośnikiem jest gorąca woda,

co najmniej połowy produkowanego ciepła (w przypadku jednostek kogeneracyjnych).

Wszystkie niezależne ekspertyzy są wykonywane zgodnie z:

Ustawą o rynku mocy,
Regulaminem rynku mocy,
Zaleceniami PSE S.A. dotyczącymi sporządzenia niezależnej ekspertyzy.
PRZYGOTOWANIE DO CERTYFIKACJI OGÓLNEJ
Zakres usługi obejmuje:
>> określenie granic jednostek fizycznych wraz z identyfikacją kompletnego układu zasilania,
>> określenie parametrów technicznych oraz 5-letniego planu pracy jednostek fizycznych,
>> reprezentowanie podmiotów lub świadczenie usługi doradztwa w procesie uzyskiwania
wpisu do rejestru rynku mocy.

POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE RYNKU MOCY
Zakres usług obejmuje:
>> doradztwo w procesie składania wniosku o certyfikację,
>> analizy zasadności uczestnictwa w rynku mocy – analiza korzyści i potencjalnych kar.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

ENERGOPOMIAR od 70 lat świadczy usługi pomiarowo-badawcze i doradcze
w polskiej energetyce realizując prace we wszystkich polskich elektrowniach
i elektrociepłowniach zawodowych oraz w większości elektrociepłowni
przemysłowych. Działalność Spółki obejmuje również doradztwo techniczne
i formalno‑prawne w tym sektorze, a także prace dla klientów z różnych
branż przemysłu, ciepłownictwa i gospodarki komunalnej.
Spółka, będąca uznaną marką ekspercką na rynku, zapewnia kompleksowość realizacji usług, wyrażającą
się współpracą specjalistów i ekspertów wielu branż mających do dyspozycji szeroką bazę wysokiej klasy
aparatury pomiarowej i narzędzi informatycznych wspomagających procesy analizy danych.
ENERGOPOMIAR posiada szeroki zakres doświadczeń związanych z eksploatacją bloków energetycznych
pracujących w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) obejmujących wszystkie etapy cyklu życia
tych jednostek.

CO NAS WYRÓŻNIA
>> szeroki zakres usług oraz bogate referencje,
>> doświadczona i wykwalifikowana kadra inżynierska oraz specjaliści reprezentujący różne
dziedziny,
>> uznana marka firmy eksperckiej w zakresie kompleksowych testów odbiorowych i kontrolnych
jednostek wytwórczych wynikających z zapisów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
PSE S.A.,
>> system zarządzania, akredytacje i uprawnienia gwarantujące najwyższą jakość usług.
kwiecień 2020, nr wydania: 6

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki

„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
ul. gen. J. Sowińskiego 3, 44-100 Gliwice
www.energopomiar.com.pl

ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ
tel. 32 237 63 00
zc@energopomiar.com.pl
www.rynekmocy.com

dr inż. Piotr Plis
Kierownik Działu Analiz Gospodarki Energetycznej
tel. 32 237 63 20, 603 177 188
pplis@energopomiar.com.pl

