
Poznań, 6 kwietnia 2021

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

w dzisiejszych czasach krótkich wiadomości i  szybkich lektur  trudno jest  znaleźć czas na
dogłębne przeanalizowanie czegokolwiek, niemniej tym razem poproszę Państwa o chwilę
uwagi.  Aby  bowiem  zdać  sobie  sprawę  z  nadchodzących  poważnych  zmian  na  Rynku
bilansującym (i ich konsekwencji, czyli m. in. tego, jak ten Rynek będzie wyglądał w 2023
roku), warto spojrzeć na te procesy nieco szerzej. Poniżej zebrał je dla Państwa wykładowca
Instytutu, pan Jan Rakowski:

Z początkiem 2021 r.  OSP rozpoczął proces wprowadzania zmian do zasad rynku bilansującego.  
Celem tych działań jest dostosowanie zasad funkcjonowania rynku bilansującego w Polsce do zmie-
niających się dynamicznie warunków działania sektora elektroenergetyki, które wynikają z:

 nowych regulacji unijnych w obszarze funkcjonowania rynku energii elektrycznej i usług sys-
temowych,

 rosnącego udziału nowych technologii w wytwarzania energii elektrycznej (instalacji OZE, 
magazyny energii).

Rozwój energetyki odnawialnej, magazynów energii oraz aktywnej strony popytowej, istotnie wpływa-
ją na warunki bilansowania energii elektrycznej w KSE. Nowe zasoby rynku energii elektrycznej sta-
nowią istotny potencjał, do tej pory niewykorzystany, do efektywnego bilansowania KSE. Elektrownie
konwencjonalne w okresie transformacji elektroenergetyki pozostają wciąż niezbędnym składnikiem
krajowych zasobów wytwórczych w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do od-
biorców końcowych, aczkolwiek przypadający na nie udział w pokryciu zapotrzebowania na energię
elektryczną w coraz większym zakresie kształtowany będzie przez źródła o charakterystyce pracy za-
leżnej od zmiennych warunków pogodowych, zwiększając zapotrzebowanie na elastyczność konwen-
cjonalnych źródeł wytwórczych w KSE.

Zdolność  do  elastycznej  pracy  musi  stać  się  atutem  uczestników  rynku  bilansującego ,  
a bodźcem do jej rozwoju oraz do efektywnego zarządzania dynamicznym środowiskiem jest mecha-
nizm kształtowania cen energii elektrycznej, który poprawnie odzwierciedli w cenach koszty dostarcze-
nia energii elektrycznej do KSE, w tym koszty uruchamiania źródeł konwencjonalnych oraz zapewnie-
nia rezerw mocy.

Wprowadzane zmiany w zasadach rynku bilansującego zapewniają dostosowanie przyjętych rozwią-
zań do postanowień wynikających z: 

 Pakietu Czysta Energia, w tym: 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca
2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej; 

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniają-
ca dyrektywę 2012/27/UE; 

 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytycz-
ne dotyczące bilansowania (EBGL); 

oraz mają na celu realizację zobowiązań złożonych przez Polskę w procesie notyfikacji Komisji Euro-
pejskiej wdrożenia rynku mocy w Polsce. 



1 stycznia 2021 r. OSP wprowadził zmiany do funkcjonowania rynku bilansującego zdefiniowane w
Etapie I przechodzenia polskiego rynku bilansującego na zasady europejskiego rynku bilansującego. 

Etap II zmian nastąpi w 2023 r. i dostosuje polski rynek bilansujący do zasad europejskiego rynku
energii. Przed wprowadzeniem zmian w Etapie II, OSP przewiduje testowanie tych zmian przez przy-
szłych uczestników zmienionego rynku bilansującego.

Szkolenie dostarczy wiedzy o definiowanych przez OSP i planowanych do wprowadzania w Etapie II
zmian zasad funkcjonowania rynku bilansującego po 2022 r. Udział w szkoleniu umożliwi Państwu 
poznanie planowanych zmian od strony teoretycznej oraz przygotowanie się do testowania tych 
zmian w sposób praktyczny. 
Zdobyta na szkoleniu wiedza umożliwi poruszanie się po nowych zasadach rynku bilansującego po 
2022 roku.

Dziękuję za Państwa cierpliwość i czas poświęcony na lekturę.

Zapraszam do spotkania w wirtualnej sali szkoleniowej.

Z poważaniem,

Karolina Filipiak

Dyrektor IDWE


