
Rynki energii28

 N ajogólniej rzecz opisując, rynek 
mocy to model, w którym pła-
ci się operatorom jednostek wy-
twórczych za to, że będą w stanie 

dostarczyć umówioną ilość energii elektrycznej 
wtedy, kiedy będzie ona potrzebna. Może tak się 
stać na przykład, gdy zawiodą odnawialne źródła 
energii, gdy dojdzie do awarii lub wszyscy nagle 
zaczną prasować koszule w tym samym czasie. 
Mechanizmy rynku mocy mają na celu minima-
lizację ryzyka deficytu mocy poprzez stworzenie 
stabilnych warunków finansowania istniejących 
oraz planowanych siłowni. Część stosowanych 
rozwiązań znalazła już zastosowanie w Polsce, 
warto też przyjrzeć się innym koncepcjom, które 
mogłyby sprawdzić się w naszych realiach.

OPERACYJNA REZERWA MOCY
W ramach tego mechanizmu Operator Systemu 
Przesyłowego (OSP) płaci bezpośrednio produ-
centom energii, którzy oddają do dyspozycji 
swoje jednostki wytwórcze w szczycie zapotrze-
bowania od 7.00 do 22.00 w dni robocze. Ponie-
waż wytwórcy mogą wybierać między sprzeda-
żą energii na rynku a udziałem w płatnościach 
za operacyjną rezerwę mocy (ORM), dopro-
wadziło to do wzrostu hurtowych cen energii 
elektrycznej w godzinach szczytowych. Było to 
jednak zamierzone, ponieważ głównym celem 
mechanizmu jest zapewnienie stabilnego źró-
dła finansowania elektrowniom zagrożonym za-
mykaniem w związku z załamaniem hurtowych 
cen energii. ORM została uruchomiona 1 stycz-
nia 2014 r. i po niewielkich zmianach w 2015 r.  
będzie funkcjonowała prawdopodobnie do cza-
su reform systemowych.

INTERWENCYJNA REZERWA ZIMNA
W okresie prac nad operacyjną rezerwą mocy 
OSP ogłosił przetarg na zakup interwencyjnej 
rezerwy zimnej. Koncepcja ta polega na wy-
korzystywaniu wytypowanych jednostek wy-
twórczych do bilansowania systemu energe-
tycznego w sytuacjach deficytu mocy. Jest to 
rozwiązanie analogiczne do rezerwy strategicz-
nej, gdzie chodzi o wycofanie z rynku pewnej 
liczby bloków i uruchamianie ich na polecenie 
OSP wyłącznie w sytuacjach kryzysowych. Do 
przetargu dopuszczone zostały instalacje, któ-
re ze względów technicznych, ekonomicznych 
bądź środowiskowych były przewidziane do 
wyłączania już od 2016 r. W efekcie dwóch po-
stępowań przetargowych, przeprowadzonych 
w 2013 i 2014 r., OSP pozyskał łącznie 830 MW 
rezerwy interwencyjnej zimnej, w tym 376 MW 
mocy z bloków Elektrowni Siersza i Stalowa 
Wola, należących do Tauron Wytwarzanie S.A. 
System ten będzie funkcjonował od 1 stycznia 
2016 r. do 31 grudnia 2017 r. z możliwością prze-
dłużenia do końca 2019 r.

RYNKI MOCY
Opisane wyżej mechanizmy wynagradzania 
zdolności wytwórczych mają charakter doraźny 
i będą działały tylko do czasu zmian systemo-
wych. Pod uwagę bierze się rozwiązania wdro-
żone w trakcie reformy rynku energii elektrycznej 
w Wielkiej Brytanii. Obejmowała ona wprowa-
dzenie rynku mocy i kontraktów różnicowych 
w celu promowania wybranych technologii wy-
twarzania energii.
W przypadku Polski dopuszcza się budowę scen-
tralizowanego bądź zdecentralizowanego ryn-

ku mocy bazującego odpowiednio na aukcjach 
mocy i zobowiązaniach mocowych. Rynek taki 
miałby na celu zakontraktowanie odpowiedniej 
ilości mocy dyspozycyjnej co najmniej na cztery 
lata przed jej dostawą. Pozwoliłoby to włączyć do 
systemu także tych wytwórców, którzy są w trak-
cie realizacji inwestycji. Towarem jest tutaj moc 
dyspozycyjna oferowana przez certyfikowane 
instalacje wytwórcze i odbiorcze, posiadające 
możliwość sterowania w okresie szczytowego 
zapotrzebowania. Organizatorem rynku mocy 
jest OSP, odpowiedzialny m.in. za kalkulację pro-
gnozowanego zapotrzebowania na moc, prowa-
dzenie procesu certyfikacji instalacji występują-
cych na rynku i weryfikację ich dyspozycyjności 
w dniu dostawy mocy.
Różnica pomiędzy rynkiem scentralizowanym 
i zdecentralizowanym polega głównie na zasa-
dach organizacji obrotu zobowiązaniami mo-
cowymi oraz sposobie pokrywania kosztów 
funkcjonowania całego systemu. W pierwszym 
przypadku jedynym kupującym i organizatorem 
aukcji jest OSP, a koszty funkcjonowania systemu 
są przenoszone na odbiorców końcowych za po-
średnictwem taryf przesyłowych. Rynek zdecen-
tralizowany zakłada swobodny obrót tzw. certy-
fikatami mocowymi pomiędzy ich wystawcami 
i podmiotami zobowiązanymi do wykonania ob-
liga mocowego. Koszty funkcjonowania systemu 
przenoszone są w cenach sprzedaży energii elek-
trycznej do odbiorców detalicznych.

KONTRAKTY RÓŻNICOWE
W pracach nad polskim rynkiem mocy rozwa-
ża się także możliwość stosowania kontraktów 
różnicowych, które służyłyby finansowaniu bar-

Rynek mocy to skuteczny sposób, aby uniknąć niedoborów prądu. Jego 
mechanizmy działają już w wielu krajach świata, gdzie przyczyniają się do wzrostu 
bezpieczeństwa energetycznego. Które z nich mogłyby sprawdzić się w realiach Polski?
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dzo kapitałochłonnych przedsięwzięć, takich jak 
budowa elektrowni jądrowej. Rzecz w tym, by 
zapewnić inwestorom zwrot nakładów poprzez 
zagwarantowanie im stałej referencyjnej ceny 
sprzedaży energii elektrycznej w całym okresie 
istnienia projektu (tzw. strike price). Stroną gwa-
rantującą kontrakt jest w tym modelu niezależ-
ny podmiot dysponujący środkami finansowymi 
pozyskanymi od odbiorców końcowych poprzez 
opłaty w taryfie przesyłowej. Gdy cena rynkowa 
ukształtuje się powyżej ceny bazowej, wytwór-
ca zwraca różnicę do systemu. W przeciwnym 
wypadku ma miejsce transfer pieniędzy do wy-
twórców, co ma na celu zrekompensowanie im 
różnicy między ceną rynkową (niższą), a gwaran-
towaną ceną bazową (wyższą).
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