
Przegląd doświadczeń europejskich oraz 
projektów badawczo-rozwojowych
Tomasz Rodziewicz

Konferencja „Usługi elastyczności – nowa rola OSD na rynku energii”
23-24.11.2022



Podstawowe 
regulacje 
europejskie

2



3

Opłacalność 
techniczno-
ekonomiczna



4

źródło ENTSO-E, 2018b

 Upgrid (2015 – 2017, Energa Operator SA i inni), 

 EU-SysFlex (2017-2021, PSE SA, NCBJ),

 Euniversal (2020-2023, Energa Operator SA i inni),

Horizon 2020

Bridge –projekt 
parasolowy
https://bridge-smart-grid-storage-systems-
digital-projects.ec.europa.eu/projects

• OZE –duże i 
rozproszone

• Liczniki 
inteligentne

• Elektromobilność
• Automatyzacja 

sieci
• Magazyny energii

Elastyczność

https://bridge-smart-grid-storage-systems-digital-projects.ec.europa.eu/projects
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Kategorie 
platform 
elastyczności

Opracowane przy współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych
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Przykłady 
platform
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• …..

Opracowane przy współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych
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Kategorie usług 
elastyczności

Sustain, Secure
Zarządzanie ograniczeniami
przed wystąpieniem zdarzenia

Usługa w tej kategorii jest 
wykorzystywana w celu 
ograniczania występujących 
cyklicznie przeciążeń 
elementów sieci i łagodzenia 
szczytów obciążenia (terminy 
aktywacji usługi są podawane 
na cały rok).

Wynagrodzenie za gotowość 
jest wyższe niż za wykonanie 
usługi.

Dynamic
Zarządzanie ograniczeniami po 
wystąpieniu zdarzenia

Usługa w tej kategorii jest 
wykorzystywana w celu szybkiej 
reakcji na zdarzenie w sieci, np. 
awaryjne wyłączenie odcinka 
linii, transformatora oraz prace 
eksploatacyjne (sygnał aktywacji 
usługi jest wysyłany do odbiorcy 
na 15 min. przed koniecznością 
jej wdrożenia). 
Wynagrodzenie za gotowość 
jest niższe niż za wykonanie 
usługi.

Restore
Pomoc przy przywracaniu 
systemu

Usługa w tej kategorii jest 
wykorzystywana w celu szybkiej 
reakcji na bardzo rzadkie 
zdarzenie w sieci i wspomożenia 
przywrócenia zasilania (sygnał 
aktywacji usługi jest wysyłany do 
odbiorcy na 15 min. przed 
koniecznością jej wdrożenia).
Brak wynagrodzenia za 
gotowość, za to wysokie 
wynagrodzenie za wykonanie 
usługi.

Opracowane na podstawie danych z rynku brytyjskiego
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Wyznaczanie 
średniego 
obciążenia 
odniesienia

Wyznaczanie 
średniej 
generacji 
odniesienia
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Ustalanie cen za 
usługi 
elastyczności

Wyznaczanie 
średniej 
generacji 
odniesienia

Faza 2
Jednolita 

cena 
aukcyjna

Faza 1
Stała cena

Faza 3
Ceny 

rynkowe

• W przypadku braku odpowiedniej liczby ofert wyczerpujących cały 
wymagany poziom elastyczności, to w danej strefie CMZ obowiązują stałe 
ceny,

• W przypadku odpowiedniej liczby ofert wyczerpujących cały wymagany poziom 
elastyczności, to w danej strefie CMZ obowiązuje jednolita cena wynikająca z aukcji,

• Będzie to najwyższa cena wyznaczona ze zbioru ofert z najniższymi cenami, która w pełni 
wyczerpie cały wymagany poziom elastyczności, z uwzględnieniem redundancji.

• W przypadku poprawy płynności rynkowej i osiągnięcia dojrzałości rynku 
usług elastyczności, skrócone zostanie okno czasowe dla którego 
obowiązuje dana cena,

• Docelowo operacje rynkowe będą bliskie czasowi rzeczywistemu.
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Platformy, 
produkty i 
wynagradzanie

Faza 2
Jednolita 

cena 
aukcyjna

Faza 1
Stała cena

Faza 3
Ceny 

rynkowe

Rozwiązanie/platforma Wynagrodzenie Reguły cenowe Kształtowanie cen

Bne Flexmarkt Płatność za wykonanie b.d. regulowane

SINTEG C/sells: Altdorfer 

Flexmarkt

Płatność za dostępność Płatność zgodnie z ofertą Wolne, z regulowanymi 

elementami

SINTEG C/sells: ReFLEX 

Dillenburg

Płatność za dostępność Płatność zgodnie z ofertą Wolne, z regulowanymi 

elementami

SINTEG C/sells: Comax Płatność za wykonanie Płatność zgodnie z ofertą Regulowane

SINTEG WindNode: 

Flexibilitätsplattform

Płatność za wykonanie Płatność zgodnie z ofertą Wolne, z regulowanymi 

elementami

SNTEG Enera: Flexmarkt Płatność za wykonanie Płatność zgodnie z ofertą Wolne, z regulowanymi 

elementami

SINTEG New 4.0: ENKO Płatność za wykonanie Płatność zgodnie z ofertą Regulowane

DA/RE Płatność za wykonanie Płatność zgodnie z ofertą Regulowane

Wolne

Nodes Market Płatność za wykonanie 

/Płatność za dostępność 

połączona z gotowością

Płatność zgodnie z ofertą Wolne

Grid Integration Płatność za wykonanie / 

Płatność za dostępność / 

Mieszane

Płatność zgodnie z ofertą Wolne

GOPACS/ IDCONS Płatność za wykonanie Płatność zgodnie z ofertą Wolne

Piclo Flexibility Marketplace Płatność za wykonanie / 

Płatność za dostępność / 

Mieszane

Płatność zgodnie z ofertą Wolne

Opracowane na podstawie:Radecke, Julia; Hefele, Joseph; Hirth, Lion (2019) : Markets for Local Flexibility in Distribution Networks, 
ZBW – Leibniz Information Centre for Economics, Kiel, Hamburg 
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Wyzwania

CMZ – z ang. Congestion 
Management Zone

UK 
2019     250 MW
2020    1 GW
2021     3  GW  

Lokalizacja 
i rozmiar

Wymagania dla  
przyszłych usług

Monetyzacja
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