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 magazyn energii - wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących do przechowywania
energii w dowolnej postaci, niepowodujących emisji będących obciążeniem dla środowiska, w 
sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe odzyskanie

 instalacja odnawialnego źródła energii - instalację stanowiącą wyodrębniony zespół:
• urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, w których energia 

elektryczna lub ciepło są wytwarzane z odnawialnych źródeł energii, lub
• obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową służący do 

wytwarzania biogazu rolniczego
- a także połączony z tym zespołem magazyn energii, w tym magazyn biogazu rolniczego

 hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii 
• zespół co najmniej dwóch instalacji OZE
• wykorzystujących wyłącznie odnawialne źródła energii
• różniących się charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii i tworzących w wyniku 

połączenia spójny funkcjonalnie i obszarowo zestaw 
• zapewniający odbiorcy stały dostęp do energii elektrycznej stosownie do wymagań 

jakościowych określonych w przepisach prawa energetycznego 
• taki zespół instalacji może być też wspomagany magazynem energii wytworzonej z tego 

zespołu i wówczas oddawana z niego energia elektryczna jest traktowana jako energia z 
odnawialnego źródła energii

MAGAZYNY ENERGII W ŚWIETLE USTAWY OZE
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MAGAZYNY ENERGII W ŚWIETLE PROJEKTU RYNKU MOCY PL

 wskazano, iż przez pojęcie Jednostki Rynku Mocy Wytwórczej (JRM W) należy
rozumieć Jednostkę Fizyczną Wytwórczą lub grupę Jednostek Fizycznych
Wytwórczych posiadających zdolność do dostawy mocy do systemu
elektroenergetycznego w wyniku wykorzystania procesów wytwarzania lub
magazynowania energii elektrycznej

 dostawa mocy w aukcji głównej musi nastąpić w ciągu 5 lat od aukcji – przez
okres jednego roku, 5 lat lub nawet 15 lat

 jednostki wytwórcze, które będą uczestniczyć w rynku mocy, będą musiały
zrezygnować z innych form wsparcia – zmiana: katalog systemów wsparcia
wykluczony, ale wsparcie będzie można łączyć w przypadku: współspalania
biomasy, wysokosprawnej kogeneracji oraz układów hybrydowych
biomasa/węgiel

 przyznanie wsparcia dla danej instalacji jako nowej lub zmodernizowanej będzie
zależeć ponadto od ustalonych atrybutów dotyczących nie tylko nakładów
finansowych na instalację, ale także np. jej emisyjności, sprawność czy
regulacyjności

 podstawowy czas reakcji w trybie zwykłym w ciągu 8 godzin i w trybie
natychmiastowym w ciągu 4 godzin >>> rezerwa OSP, ale nie OSD
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SEGMENTY RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ/BILANSUJĄCEJ 
NA GIEŁDZIE TOWAROWYM (TGE S.A.)/POB (PSE S.A.)

Kontrola frekwencji 
(frequency control)

INTRADAY

DAY AHEAD

OSD
OSP
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DUŻE MAGAZYNY ENERGII W ŚWIETLE NEW ENERGY MARKET DESIGN 2020

 Preferowana definicja magazynowania energii w systemie elektroenergetycznym –
działanie polegające na przechowywaniu danej ilości wyprodukowanej energii do
momentu jej wykorzystania, zarówno jako energia końcowa lub przekształconej w
inny nośnik energii

 Cel magazynowania energii: wsparcie bezpieczeństwa energetycznego, rynku
wewnętrznego, niskoemisyjnych filarów UE

 KE - rozwój i finansowanie magazynów energii na następujących zasadach:

• premiowane na równorzędnych zasadach za świadczenie usług jak alternatywni
dostawcy usług: usługi pomocnicze niezwiązane z rynkiem bilansującym (non-
frequency ancillary services), kontrola częstotliwości (frequency control), obrót
rezerwami (spinning reserves) oraz rezerwy operacyjne (operating reserves)
>>> usługi rynku mocy

• magazyny energii, jako środek wspierający integrację zmiennych OZE powinny
być premiowane za swój wkład w poprawę bezpieczeństwa energetycznego
oraz dekarbonizację sektora elektroenergetycznego

• rozwijane do momentu, kiedy całkowite koszty nowych systemów
energetycznych będą niższe przy ich wykorzystaniu, aniżeli bez magazynowana
energii
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DOMOWE MAGAZYNY ENERGII W ŚWIETLE NEW ENERGY MARKET DESIGN

 Udział prosumentów w rynku wykorzystującym reakcję na zapotrzebowania 
(Demand-Side-Response DSR) opartym o zróżnicowanie cen (price based DSR)

 Prawo prosumenta do zainstalowania inteligentnego licznika nowej generacji 
obejmującego co najmniej 10 funkcji 

 Prawo prosumenta do wnioskowania o zawarcie umów opartych na cen energii 
elektrycznej opartych o aktualne zapotrzebowanie rynkowe (dynamic pricing) 

 Prosumenci mają uzyskać dostęp do rynków energii elektrycznej poprzez ich 
dostawców lub za pośrednictwem osób trzecich (np. niezależnych agregatorów 
jak np. przedsiębiorstwa specjalizujące się w wirtualnych elektrowniach), ale 
również jako prosumenci produkujące energię elektryczną oraz ją 
magazynującą, np. małe systemy domowe magazynowania lub tzw. technologia 
vehicle-to-grid

 Ujednolicenie roli operatorów systemów dystrybucyjnych w poszczególnych 
kwestiach takich jak zarzadzanie danymi, własność i eksploatacja lokalnych 
magazynów oraz infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych

 Unijne zasady i wytyczne dotyczące wynagradzania operatorów systemów 
dystrybucyjnych
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DZIĘKUJĘ


