
 

Rynek mocy – nowe otwarcie 
            szkolenie autorskie dr. Zdzisława Murasa 

6.10.2021  
Warszawa/online 

Rozpoczęcie szkolenia 9.00. Rejestracja od 8.30 

PROGRAM: 

9:00 – 10:15 Podstawy prawne funkcjonowania rynku mocy i kierunki zmian.  

1. Rynek mocy a rozporządzenie 2019/943 – sygnalizacja: 
A. współczynnik 550 g/kWh a limit 350 kg CO2/rok/kWe mocy, 
B. wpływ rozporządzenia na ustawę, 
C. co w okresie przejściowym – aukcje rozstrzygnięte i kolejne aukcje – ile 

mocy pozostaje do dyspozycji.  
2. Ustawa o rynku mocy, wraz z jej projektowanymi nowelizacjami: 

A. rynek mocy w nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z 20 maja 2021 r., 
B. Ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy z 24.06.2021 r. – przekazana do 

Senatu, 
3. Rozporządzenia mocowe, w tym:  

A. w sprawie zabezpieczenia finansowego,  
B. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania 

oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym. 

10:15 – 11:00  

1. Struktura i podstawowe podmioty rynku nowości: 

A. Pojęcie limitu emisji. 
B. Kiedy następuje rozpoczęcie komercyjnej produkcji? 
C. Aukcja na moc – rodzaje. 
D. Obowiązek mocowy a okres zagrożenia. 
E. Rejestr rynku mocy. 
F. Regulamin rynku mocy. 

2. Zasady obliczania limitu emisji na potrzeby rynku mocy: 

A. jednostki wytwórcze, 
B. magazyny energii. 

3. „Kamienie milowe” – nowości w obszarze zabezpieczeń: 

A. zabezpieczenia finansowe i „realizacyjne” aukcji – co, kiedy jak? - zasady 
ustanawiania, wykonania i zwrotu – kierunek zmian. 

B. Nowe zasady w przypadku braku osiągnięcia deklarowanego poziomu mocy 
osiągalnej netto – zasady wnioskowania o zmianę i konsekwencje.  



4. OSP i OSD a rynek mocy – Certyfikacje: ogólna, do aukcji głównej i do aukcji 
dodatkowych – wprowadzone zmiany. 

11:00 – 11:15 przerwa  

11:15 – 13:15 Praktyka rynku mocy, w tym najczęściej pojawiające się wątpliwości a 
przyjęte zmiany:  

1. Przygotowanie do aukcji głównej i aukcji dodatkowych - nowości:  

A. Certyfikacja ogólna rozwiązania szczegółowe,  
B. Certyfikacja do aukcji głównej rozwiązania szczegółowe – co z jednostkami 

wytwórczymi i redukcji zapotrzebowania nie spełniającymi limitu emisji?, 
C. Rynek mocy a przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji – zasady postępowania, 
D. Wniosek o certyfikację do aukcji głównej – obszary zmian jednostki wytwórcze i 

jednostki redukcji zapotrzebowania, 
E. Aukcja główna na więcej niż 1-rok dostaw a prawo do udziału w rynku wtórnym.  
F. Kwalifikacja jednostki w certyfikacie – wprowadzone zmainy.  
G. Certyfikacja do aukcji dodatkowych rozwiązania szczegółowe. 
H. Certyfikat warunkowy. 

2. Aukcja – warunki i zasady: 

A. Aukcja holenderska – jak to przebiega (Rundy aukcji), 
A. Aukcja a cenotwórca, cenobiorca 
B. Jakie oświadczenia można skutecznie składać w trakcie aukcji, 
C. Planowanie parametrów aukcji – nowe zadanie Prezesa URE, 
D. Krzywa zapotrzebowania na moc. 
E. Zasady rozstrzygnięcia aukcji i okresy wsparcia   
F. Wartość niedostarczonej energii i koszty nowej jednostki – nowe zadania URE.  

3. Umowa mocowa zasady i tryb zawierania – przyjęte zmiany. 

4. Okres rezygnacji zgodnie z ustawą o pomocy publicznej a obowiązek mocowy.  

5. Zasady rozwiązania i skracania umowy mocowej – nowe rozwiązania.  

6. Nowy system sankcji za brak realizacji umowy – po jej rozwiązaniu. 

13:15 – 14:00 przerwa 

14:00 – 16:00 

1. Rynek wtórny rozwiązania szczegółowe, kierunki zmian:  
A. wtórny obrót mocą, 
B. realokacja,  

- co między własnymi jednostkami a co miedzy dostawcami mocy?  
       - co z jednostkami nie spełniającymi limitu 500 g/kWh, w tym z prawami 
nabytymi? 

- co z jednostkami w okresie rezygnacji zgodnie z ustawą o pomocy publicznej? 
- zakres wyłączeń z limitu 500 g/kWh. 

2. Wykonanie obowiązku mocowego, na czym polega, jak jest weryfikowane: 

A. Co to jest testowy okres zagrożenia, a co to jest okres zagrożenia? 
B. Demonstracja – jak weryfikujemy obowiązek mocowy.  
C. Testowy okres zagrożenia – przyjęte zmiany.  



D. Nowe obowiązki sprawozdawcze po zakończeniu roku dostaw.  
E. Nowe obowiązki OSP- weryfikacja spełnienia limitu CO2.  

3. Wynagrodzenie za wykonanie obowiązku mocowego – kiedy jest należne, za co i ile 
– rozwiązania szczegółowe, w tym: 

A. Skorygowany obowiązek mocowy a wynagrodzenie – ile się należy? 
B. Kiedy można nie wykonać obowiązku mocowego w okresie zagrożenia bez 

negatywnych konsekwencji.  
C. Wynagrodzenie obowiązku mocowego a nowa pomoc publiczna. 
D. Stawki kary za niewykonanie obowiązku mocowego. 
E. Bonus za „nadwykonanie” obowiązku mocowego - zmiany. 
F. Niewykonanie obowiązku mocowego i system sankcji poza-administracyjnych. 

4. Opłata mocowa – zmiany przyjęte w ustawie z dnia 20 maja 2021 i planowane 
nowelizacją z 30 kwietnia 2021: 

A. Zadania OSP, OSD i zarządcy rozliczeń. 
B. Nowe zasady wyznaczania stawki opłaty mocowej. 
C. Od kogo i na jakich zasadach pobiera się opłatę mocową – przyjęte zmiany. 
D. Od kogo i na jakich zasadach pobiera się opłatę mocową – przygotowane zmainy. 
E. Czy opłata mocowa wymusza liczniki inteligentne? Nowe podejście do wyznaczania 

godzin doby w których należy realizować obowiązek.  
F. Opłata mocowa a odbiorca przemysłow.   
G. Całkowity koszt rynku mocy i zasady „rozdzielenia” go na odbiorców. 
H. Od kiedy będzie pobierana opłata mocowa – harmonogram zmian dwóch ustaw. 
I. Opłata mocow w okresie przejściowym – przepisy epizodyczne.  
J. Środki opłaty mocowej a orzeczenie TSUE. 

5. Rozstrzyganie sporów i kary pieniężne – przyjęte zmainy. 

6. Przepisy wprowadzające i intertemporalne – wyłączenia dotyczące limitu emisji.  

16:00 Zakończenie szkolenia 

z poważaniem 

Edyta Cekała 
tel. 22 118 47 17 
tel. kom. 694 650 580 
e-mail: edyta.cekala@dlaenergetyki.pl   
Zespół dlaenergetyki.pl 
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