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1. Wprowadzenie 
Jednym z podstawowych wymagań poprawnego funkcjonowania sieci przesyłowej jest zapewnienie 
odpowiednich wielkości napięć w węzłach tej sieci. Napięcia te można zapewnić poprzez odpowiednie 
przydzielenie do pracy jednostek wytwórczych (JW.), zwane rozdziałem obciążeń, w określonych 
węzłach sieci. Dla danej konfiguracji sieci i charakterystyk odbiorów energii, analizuje się rozdział 
obciążeń zapewniający poprawną pracę sieci, kryteria niezawodnościowe, stabilnościowe oraz 
zwarciowe. Taki zrównoważony układ odbiorów i generacji dla danej konfiguracji sieci nazywany jest 
układem normalnym. Operatorzy systemów przesyłowych budują układy normalne dla 
charakterystycznych okresów doby: szczyt i dolina zapotrzebowanie, dni tygodnia: robocze lub 
świąteczne oraz pór roku.  
Wynikiem analizy układów normalnych jest charakterystyczny rozdział obciążeń wskazujący, jakie 
JW. muszą pracować i jaką ilość energii powinny wytwarzać. Jednostki niezbędne do prawidłowej 
pracy systemu elektroenergetycznego nazywane są generacja wymuszoną względami sieciowymi 
(GWS). Czasem stosowana jest angielska nazwa RMR – Reliability Must Run. 
Operatorzy systemów przesyłowych publikują listy jednostek zliczonych do GWS. W Polsce PSE 
S.A. publikuje Plan Koordynacyjny Roczny (PKR) wskazując na jednostki GWS. Następnie plan ten 
jest uaktualniany. Analiza PKR wskazuje na znaczną liczbę JW., które muszą pracować, aby zapewnić 
odpowiedni stopień niezawodności dostaw energii elektrycznej. 
Rozwiązanie kontraktów długoterminowych spowoduje pojawienie się problemu GWS. Nie będzie już 
kontraktów zakupujących energię z drogich jednostek GWS, a nie wiadomo czy po rozwiązaniu KDT 
wszystkie elektrownie będą w stanie sprzedać na wolnym rynku dostateczną ilość energii, aby 
zapewnić pracę JW. w ilościach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci. Elektrownie 
mogą nie być w stanie sprzedać energię lub mogą również nie chcieć tego robić wiedząc, że OSP musi 
tę energię w jakiś sposób zakupić.  



Konieczne jest opracowanie skutecznych metod zakupu energii z jednostek GWS, a także pokazanie 
rzeczywistych kosztów wynikających z ograniczeń w pracy sieci przesyłowej. Dopiero pokazanie 
rzeczywistych kosztów zapewnienia niezawodności pracy systemu elektroenergetycznego pozwala na 
ocenę opłacalność inwestycji w poprawę przepustowości sieci i nowe moce wytwórcze. 

2. Ograniczenia sieci przesyłowej w Polsce1 

2.1 Uwzględnianie ograniczeń sieciowych w planowaniu pracy systemu 

Ograniczenie sieciowe wpływają w sposób istotny na pracę systemu elektroenergetycznego oraz 
działanie rynku energii elektrycznej. Planowanie pracy jednostek wytwórczych na dzień następny jest 
prowadzone przez moduł LPD w oparciu o zgłoszone oferty bilansujące oraz informacje o stanie 
systemu zapisane jako zbiór ograniczeń w module GMOS. Ograniczenie w module GMOS są 
uaktualniane codziennie w celu adekwatnego odzwierciedlenia sytuacji sieci elektroenergetycznej. 
Jednak większość ograniczeń w tym module jest stała i wynika z zapisów ograniczeń publikowanych 
w formie Planu Koordynacyjnego Rocznego. 

2.2. Analiza wielkości generacji wymuszonej względami sieciowymi - GWS 

Nie popełnia się większego błędu w ocenie ograniczeń sieci przesyłowej analizując Plan 
Koordynacyjny Roczny bez codziennych aktualizacji. W celu przedstawienia wpływu ograniczeń 
sieciowych na plan pracy jednostek wytwórczych oraz na rynek energii elektrycznej dokonano analizy 
na podstawie PKR za rok 2003 dla miesiąca marca. 
W Tabeli 1 pokazano przykładowo, dla miesiąca marca 2002 roku oraz trzeciej środy marca 
(20.03.02), jako dnia roboczego i niedzieli (24.03.02), jako dnia świątecznego, zagregowane ilości 
JW. które muszą pracować (GWS) ze względu na prawidłową pracę sieci elektrycznej oraz ich udział 
procentowy w całkowitej liczbie JW., dyspozycyjnej liczbie JW. oraz w zapotrzebowaniu. 
 
Tabela 1. Udział Generacji Wymuszonej Względami Sieciowymi  

Dzień  

Minimalna 
liczba 
pracujących 
JW 

Minimaln
a moc 
GWS w 
MW 

Udział % 
GWS w 
całkowitej
liczbie 
JW. 

Udział GWS 
w 
dyspozycyjnej 
liczbie JW. 

Energia swobodna 
jako % 
zapotrzebowania 

Energia GWS 
jako % 
zapotrzebowa
nia 

Roboczy 
dolina  49 7995 48% 57% 21% 79%
Roboczy 
szczyt  55 8550 53% 63% 39% 61%

Świąteczny 47 7815 46% 53% 17% 83%

2.3. Wielkość generacji wymuszonej w elektrowniach 

W Tabeli 2 pokazano liczbę jednostek GWS w poszczególnych elektrowniach. Chociaż w PKR 
jednostki GWS są podawane na węzły napięciowe w celu uproszczenia tabel dokonano agregacji dla 
poszczególnych elektrowni. 
Wyniki analizy pokazują, że około 50% wszystkich JW. jest zaliczona do GWS musi być przydzielone 
do pracy ze względu na ograniczenia sieciowe, niezależnie od ich zachowań rynkowych i 
dokonywanych tam transakcji. Kiedy weźmie się pod uwagę JW. będące w dyspozycji, ponieważ nie 
wszystkie JW. są dyspozycyjne ze względu na remonty i rezerwę trwałą, wówczas udział procentowy 
jednostek GWS zbliża się do 60% wszystkich dyspozycyjnych JW.  

                                                 
1 Energetyka nr 10/11 – 2003, str. 659-666. 



 
Tabela 2 Minimalne liczy jednostek GWS w poszczególnych elektrowniach 

Elektrownia 
Minimalna liczba 
jednostek GWS 

Minimalna moc  
GWS w MW 

Udział % JW GWS 
w liczbie 
dyspozycyjnych 
JW 

Ostrołęka 2 300 67% 
Bełchatów 6 1860 55% 
Stalowa Wola 1 100 50% 
Kozienice 4 580 44% 
Połaniec 4 580 57% 
Opole 2 590 50% 
Jaworzno 3 3 480 60% 
Łagisza 2 180 50% 
Łaziska 2 390 33% 
Siersza 1 55 20% 
Rybnik 4 680 67% 
Turów 5 670 100% 
Dolna Odra 4 420 57% 
Konin 1 100 50% 
Adamów 1 110 25% 
Pątnów 4 640 67% 
Skawina 1 80 33% 
Razem/Średnia 47 7815 53% 

2.4. Udział generacji wymuszonej w zapotrzebowaniu 

Jeszcze większy udział ma generacja wymuszona w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię 
elektryczną. Jeżeli wyznaczy się minimalną energię GWS jako procent zapotrzebowania dla jednostek 
JWCD (Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane) wówczas okazuje się, że w dni robocze od 
61% do 79% zapotrzebowania jest pokrywane przez jednostki GWS, a w dni świąteczne udział ten 
przekracza 83%. Analiza wielkości generacji wymuszonej i swobodnej została pokazana na Rys. 1 
oraz Rys. 2.  
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Rys. 1 Przydział do pracy jednostek wytwórczych w dzień roboczy na przykładzie dnia 
20.03.2002. 
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Rys. 2 Przydział do pracy jednostek wytwórczych w dzień świąteczny na przykładzie dnia 

24.03.2002. 
Na Rys. 1 i 2 pokazano udział generacji wymuszonej względami sieciowymi na przykładzie 
dnia roboczego i świątecznego. Rys. 3 pokazuje, że udział procentowy generacji swobodnej 
wynosi w dni świąteczne od 10 do 25%, a w dni robocze od 20-40%. Zdarzają się godziny 
nocne w dni świąteczne, kiedy zapotrzebowanie odpowiada w 100% wielkości GWS. Poprzez 
generację swobodną należy rozumieć przydział do pracy JW. oparty wyłącznie o kryteria 
cenowe, dokonany na podstawie ofert złożonych przez wytwórców energii elektrycznej. 
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Rys. 3 Procentowy udział generacji swobodnej w zapotrzebowaniu w dzień roboczy i 

świąteczny. 
Powyższa analiza pokazuje jak bardzo polski system elektroenergetyczny i jego poprawne działanie 
jest uzależniona od pracy określonej ilości JW. w pewnych węzłach systemu przesyłowego. Aby 
zapewnić pracę takich jednostek w warunkach rynkowych, ktoś powinien kupić produkowaną przez te 
JW. energię, niekiedy bardzo drogą.  
 

W chwili obecnej znaczna część energii jest zakupiona w ramach kontraktów 
długoterminowych co zapewnia bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego. 
Rozwiązanie tych kontraktów wymaga wdrożenia odpowiedniego systemu zakupu energii 
z GWS w celu zagwarantowania odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa pracy systemu 
elektroenergetycznego. 

 



3. Zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektro-energetycznego poprzez 
kontrakty GWS 

3.1. Ograniczenia sieciowe i elektrowniane 

W obecnym systemie identyfikacji ograniczeń rozróżnia się dwa typy ograniczeń: 
• Sieciowe, wynikające w warunków poprawnej pracy sieci przesyłowej 
• Elektrowniane, wynikające z technicznych warunków pracy danej elektrowni. Do warunków 

takich zalicza się produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem, pracę skrajnych 
bloków w zimie oraz minimalną liczę w pracujących jednostek wytwórczych w danej 
elektrowni lub w danym węźle. 

W planowaniu pracy jednostek wytwórczych nie rozróżnia się pochodzenia ograniczenia. Wszystkie 
ograniczenia są zapisane w module GMOS w ten sam sposób, a ich pochodzenie jest podane jedynie 
informacyjnie. 
Jest trudnym do rozstrzygnięcia czy za wszystkie ograniczenia elektrowniane powinien odpowiadać 
wytwórca. O ile można przyjąć, że w przypadku produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z 
ciepłem wytwórca powinien te jednostki przydzielać do ruch poprzez lokowanie na te jednostki 
Umów Sprzedaży Energii, lub przydzielenie ich do pracy w warunkach rynku zdecentralizowanego, to 
nie ma jednoznacznych rozstrzygnięć dotyczących pozostałych ograniczeń klasyfikowanych jako 
ograniczenia elektrowniane.  
Ograniczenia wynikające z konstrukcji elektrowni (praca skrajnych bloków w czasie zimy) powinny 
być usunięte przez właściciela tych jednostek przy uzgodnieniu z Operatorem Systemu Przesyłowego 
pewnych okresów przejściowych. 
Najtrudniejszą do rozstrzygnięcia kwestią jest ograniczenie klasyfikowane jako elektrowniane, a 
dotyczące minimalnej liczby jednostek wytwórczych w danej elektrowni lub w węźle. Ograniczenie 
do wynika z bezpieczeństwa pracy całego systemu elektroenergetycznego i trudno byłoby obarczać 
właściciela elektrowni kosztami zapewnienia funkcjonowania całego systemu. Dlatego naszym 
zdaniem ograniczenie tego typu powinny być zaliczane do szeroko rozumianych ograniczeń 
sieciowych, a koszty ich usuwani powinny być przenoszone na odbiorców energii elektrycznej 
poprzez taryfę przesyłową, jak w obecnym rozwiązaniu, lub poprzez system stawek transakcyjnych, 
jeżeli taki zostanie wdrożony w praktyce. 
 

Dla celów niniejszego opracowania przyjęto, że jednostkami generacji 
wymuszonej są jednostki zidentyfikowane przez OSP przy symulacjach mających 
na celu wyznaczenie warunków bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego 
wraz z ograniczeniami wynikającymi z minimalnej liczby jednostek pracujących w 
danej elektrowni lub w danym węźle. 

 

3.2. Propozycje zmian w zarządzaniu ograniczeniami sieciowymi zgłoszone przez 
OSP 

W chwili przygotowania niniejszego opracowania PSE S.A. prowadzi konsultacje nad kierunkami 
zmian w zasadach działania rynku energii elektrycznej. Jednym z kierunków zmian jest ustalenie 
nowych zasad zakupu energii z jednostek generacji wymuszonej. Informacje przedstawione na 
spotkaniu konsultacyjnych w dniu 19 listopada 2003 mówią dosyć ogólnie o propozycjach nowych 
zasad. 
 
 



„W perspektywie 2004 roku proponuje się wprowadzenie dwóch typów kontraktów GWS2: 
1. Kontrakt na opcję zlecenia sprzedaży energii GWS na rynek przez wytwórcę w miejsce 

dotychczasowego kontraktu GWS – jest to kontrakt zawierany na okres rzędu roku i 
zobowiązujący wytwórcę do wcześniejszej sprzedaży energii (na rynku kontraktowym i 
giełdzie) przy spełnieniu określonych warunków. Kontrakt określa wielkość dopłat dla 
wytwórcy, proporcjonalną do wolumenu energii objętej kontraktem, pozwalającą mu na 
konkurowanie na rynku. W przypadku gdyby wytwórca nie sprzedał części lub całości 
wymaganej w kontrakcie ilości energii przed działaniem RB, miałby obowiązek zaoferować 
pozostałą jej część na Towarowej Giełdzie Energii. Oferta na giełdzie powinna być złożona z 
ceną na tyle niską, by przy wystarczającym poziomie obrotu na giełdzie zapewnić jej przyjęcie 
(np. z minimalną ceną ofertową redukcyjną na RB). Dodatkowo OSP może wyrównywać 
wytwórcy ceny giełdowe do cen negocjowanych. 

2. Kontrakt na zakup energii GWS przez OSP – jest to kontrakt o charakterze długoterminowym, 
nawet wieloletni, zawierany w przypadkach, gdy generacja danej jednostki wytwórczej jest 
wymagana na stałe w warunkach nominalnych (w przypadkach występowania wymuszeń 
trwałych). Kontrakty GWS na zakup energii służą OSP do spełniania ograniczeń sieciowych – 
energia z tych kontraktów powinna być elastycznie dysponowana przez OSP do operatywnego 
zarządzania ograniczeniami sieciowymi w wymaganych okresach. Kontrakt na zakup energii 
może zawierać odrębną stawkę za dyspozycyjność, w celu pokrycia kosztów stałych, oraz 
stawkę za jednostkę energii w celu pokrycia kosztów zmiennych.” 

 
Stwierdzenie te są bardzo ogólne i trudno na ich podstawie wywnioskować, jaka jest propozycja 
dotycząca zakupu energii z jednostek generacji wymuszonej. 

3.3. Propozycje zmian w zarządzaniu ograniczeniami sieciowymi zgłoszone przez 
wytwórców 

3.3.1. Założenia systemu kontraktów GWS 
W wyniku przeprowadzonej analizy sytuacji w krajowym systemie elektroenergetycznym i analizy 
zmian proponowanych przez operatora systemu przesyłowego, po dokonaniu przeglądy rozwiązań 
stosowanych na świecie oraz przede wszystkim w wyniku wspólnych prac w grupie przedstawicieli 
największych wytwórców energii, zaproponowane zostały zmiany w obowiązujących obecnie 
przepisach dotyczących generacji wymuszonej ograniczeniami sieciowymi. 
U podłoża tych propozycji leżą następujące założenia: 

• Proponowane zmiany muszą być dostosowane do przyjętego w Polsce modelu rynku i już 
funkcjonujących przepisów prawnych tak, aby ich wprowadzenie nie wymagało żadnych 
zmian legislacyjnych oraz jak najmniej zmian w innych uregulowaniach (na przykład w 
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej), 

• Przyjęte rozwiązania muszą uwzględniać ograniczenia techniczne, w tym stopień 
zaawansowania systemów informatycznych pracujących na potrzeby OSP i na potrzeby 
producentów energii3, 

• Płatność za pracę w wymuszeniu, jako płatność za działalność regulowaną musi pokrywać 
prawdziwe koszty poniesione przez producentów, a co za tym idzie powinna pokrywać całość 
kosztów zmiennych oraz odpowiednią część kosztów stałych na utrzymanie mocy 
wytwórczych niezbędnych do likwidacji ograniczeń, 

• Wytwórca musi wykazać w odpowiedni sposób koszty poniesione w danym węźle, związane z 
produkcją w wymuszeniu i z produkcją na rynek konkurencyjny, 

                                                 
2 Na podstawie propozycji PSE S.A. opracowanej przez EPC Consulting S.A. 
3 Wprowadzenie w warunkach polskich systemu cen węzłowych wydaje się trudne w najbliżej perspektywie, przede wszystkim ze względu 
na trudności w akceptacji znacznego zróżnicowania cen pomiędzy niektórymi węzłami sieci przesyłowej, jak również ze względu na brak 
odpowiedniego przygotowania systemów informatycznych. 



• Wytwórca zgadza się ujawnić operatorowi systemu przesyłowego przychody 
uzyskane z działalności na rynku konkurencyjnym, związane z produkcja energii w 
danym węźle, 

• Wszystkie jednostki wytwórcze, należące do tego samego producenta i przyłączone w 
tym samym węźle sieci są traktowane jednakowo, 

• Producent w porozumieniu z OSP musi rozdzielić generację w wymuszeniu 
spowodowaną ograniczeniami elektrownianymi od generacji wymuszonej względami 
sieciowymi. Jeżeli w danym węźle liczba jednostek pracujących ze względu na 
ograniczenia elektrowniane jest większa od liczby jednostek potrzebnych OSP do 
likwidacji ograniczeń, to kontraktami GWS objęte są tylko jednostki pracujące na 
likwidację ograniczeń sieciowych, 

• Przychody uzyskane z działalności w ramach kontraktów Regulacyjnych Usług 
Systemowych [i] pomniejszają w części dotyczącej płatności za dyspozycyjność, 
wielkość kosztów stałych producenta, 

• Przyjęte rozwiązanie powinno być rozwiązaniem pro-rynkowym, to znaczy takim, 
które sprzyjać będzie wykorzystaniu w pierwszym rzędzie mechanizmów rynkowych 
w i ograniczy jednocześnie lokalną siłę rynkową niektórych producentów, 

• Należy utrzymać miesięczny cykl płatności za generację w wymuszeniu. 

3.3.2. Typy generacji wymuszonej 
Zakłada się dwa typy ograniczeń sieciowych powodujące konieczność wytwarzania energii 
elektrycznej: 

• Trwałe, zidentyfikowane w czasie działań służących do określenia warunków 
bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego i wskazane w Planie 
Koordynacyjnym Rocznym i Planie Koordynacyjnym Miesięcznym 

• Okresowe, wynikające ze zdarzeń okresowych jak awarie linii przesyłowych czy 
prowadzone remonty. Jednostki konieczne do pracy ze względu na ograniczenia 
okresowe są wskazywane w WPKD lub bezpośrednio poprzez polecenia dyspozytora.  

3.3.3. Zasady płatności za generację wymuszoną względami sieciowymi 
Przyjmuje się następujące zasady płatności za generację wymuszoną ograniczeniami  
sieciowymi 

• Generację wymuszona ograniczeniami trwałymi wskazanymi w Planie 
Koordynacyjnym Rocznym i w Planie Koordynacyjnym Miesięcznym. Podlega 
kontraktowaniu  

• Energia z generacji wymuszonej ograniczeniami sieciowe okresowymi jest 
zakupywana przez Operatora Systemu Przesyłowego po cenach negocjowanych 
ustalanych z wytwórcami energii elektrycznej. 

3.3.4. Płatności w kontraktach GWS 
Zaproponowany system płatności za generacji wymuszoną w kontraktach GWS wynikającą z 
ograniczeń trwałych jest modyfikacja systemu przedstawionego w obecnym Regulaminie 
Generacji Wymuszonej.  
Proponowana płatność za generację wymuszona składa się z czterech elementów: 

• Płatność za produkcję energii elektrycznej pokrywającą koszty zmienne. 
• Płatność za pokrywająca koszt stały w proporcji do energii elektrycznej sprzedanej 

jako generacja wymuszona (częściowe pokrycie kosztu stałego) 
• Płatność za część kosztu stałego jaki wytwórca nie jest w stanie uzyskać ze sprzedaży 

na rynku konkurencyjnym 



• Płatności za rozruchy 
 
Zaproponowane rozwiązanie jest oparte na cenie jednoskładnikowej zawierającej w sobie 
dopłatę na pokrycie części kosztów stałych wytwórców. Płatności w kontraktach GWS 
opisują poniższe zależności: 
 
Koszty stałe pokrywane w kontraktach GWS zależą od liczby jednostek wymaganych do 
pracy w danym węźle. Jeżeli w danym węźle potrzeba „n” jednostek wytwórczych jak 
jednostki GWS, to zachodzi konieczność pokrycia kosztu stałego liczbie „n+1” jednostek 
wytwórczych zgodnie z zasadą niezawodnościową „N-1”, ponieważ zapewnienie pracy N 
jednostek wytwórczych w sposób trwały wymaga utrzymania co najmniej jednej jednostki 
wytwórczej w rezerwie. 
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gdzie: 

PGWS oznacza płatność dla wytwórcy za produkcję energii w ramach kontraktu 
GWS, 

CGWS oznacza cenę energii wyprodukowanej w ramach kontraktu GWS 
[PLN/MWh], 

EGWS oznacza ilość energii wyprodukowanej w ramach kontraktu WSW danym roku, 
Kzm oznacza jednostkowy koszt zmienny producenta zdefiniowany dla jednostki, na 

którą aktualnie zawarty jest kontrakt GWS [PLN/MWh], 
EONR oznacza maksymalne moce produkcyjne danej jednostki skali w roku [MWh], 

szacowne w przybliżeniu jako iloczyn osiągalnej mocy netto jednostki [MW] i 
dyspozycyjności jednostki rozumianej jako maksymalna możliwa ze względów 
technicznych liczba godzin pracy danej jednostki w danym roku [h], 

Kst oznacza uśrednione koszty stałe dla jednostek przyłączonych w tym samym 
węźle (na tym samym poziomie napięcia), wyrażone w skali roku i 
uwzględniające wymaganą rezerwę (n+1), według zależności podanej powyżej 
[PLN/rok], 

k współczynnik odzwierciedlający pozycję rynkową danej grupy jednostek, 
obliczany jako iloraz energii dostarczonej na rynek konkurencyjny w 
poprzednim roku (ERK-1) i całkowitych rocznych zdolności produkcyjnych danej 
jednostki w tym samym roku (EONR-1), powiększony o współczynnik korekcyjny 
x, 

x współczynnik korekcyjny, którego zadaniem jest premiowanie producentów 
wpływających na likwidację ograniczeń sieciowych przez sprzedaż energii na 
rynku konkurencyjnym i motywacja biernych uczestników rynku, którzy chcą 
lokować swoje moce produkcyjne głównie w kontraktach GWS do silniejszego 



uczestnictwa w rynku hurtowym [p.u.]; wartość współczynnika x powinna być 
uzależniona od wybranych parametrów makro ekonomicznych całej gospodarki 
lub sektora paliwowo-energetycznego (na przykład współczynnik poprawy 
efektywności gospodarowania), 

Irk oznacza przychód w danym roku z tytułu handlu energią na rynku 
konkurencyjnym dla jednostki objętej kontraktem [PLN], 

ERK oznacza energię dostarczona na rynek konkurencyjny w danym roku [MW], 
Kroz oznacza koszt pojedynczego rozruchu jednostki, w przypadku, gdy dana 

jednostka była odstawiona w okresie bezpośrednio poprzedzającym okres 
produkcji objętej kontraktem. 

 
Pracami pożądanymi jest wprowadzenie jednolitego systemu wyznaczania kosztów produkcji 
energii elektrycznej i świadczenia regulacyjnych usług systemowych. Przykładem może tu 
być system kont księgowych zaprojektowany przez FERC dla rynków energii w Stanach 
Zjednoczonych – informacja o zasadach definiowania i wyznaczania kosztów zalecana przez 
FERC i stosowana w USA została podana w Załączniki. Byłoby bardzo pożądane aby 
podobny system miał zastosowanie w Polsce. 

3.3.5. Zalety proponowanego rozwiązania 
Zaletami proponowanego rozwiązania jest stworzenie zachęty dla wytwórcy posiadającego 
jednostki GWS do sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym. Zachęta to została stworzona 
poprzez podzielenie dopłaty do kosztu stałego na dwie części, których wielkość jest 
uzależniona od ilości energii sprzedanej jako GWS i na rynku konkurencyjnym. Taki system 
płatności za energię wyprodukowaną w ramach GWS minimalizuje koszty zapewnienia 
bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego. 
                                                 
 


