
Urząd Regulacji Energetyki
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5888,Rynek-Mocy-Rozwiazanie-dla-Polski-konferen
cja-w-Ministerstwie-Gospodarki-z-udzia.html
2023-05-18, 22:07

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

„Rynek Mocy - Rozwiązanie dla Polski?” -
konferencja w Ministerstwie Gospodarki z udziałem
Prezesa URE
W zorganizowanej 29 października br. w Ministerstwie Gospodarki konferencji
poświęconej rynkowi mocy uczestniczyli m.in. Maciej Bando, Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki, Henryk Majchrzak, Przewodniczący Polskiego Komitetu
Światowej Rady Energetycznej, Einari Kisel, Przedstawiciel Światowej Rady
Europejskiej oraz Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki w
Ministerstwie Gospodarki.

W spotkaniu brali udział także przedstawiciele Prezydium Komitetu Sterującego projektu
dot. możliwości zapewnienia bezpieczeństwa energii elektrycznej w Polsce poprzez
wprowadzenie rynków mocy.

W trakcie dyskusji przedstawiono wyniki dotychczasowych prac w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwiązań stosowanych na świecie. Rynek mocy jest
uważany za jeden ze sposobów na kłopoty europejskiej energetyki, związane z brakiem
środków na niezbędne inwestycje z powodu niskich cen energii elektrycznej.

Podczas pierwszej sesji zatytułowanej „Rynek mocy a nowa Polityka energetyczna Polski do
2050 roku” Prezes URE Maciej Bando omawiając kompetencje Ministerstwa Gospodarki oraz
Urzędu Regulacji Energetyki w tym zakresie, podkreślił jak ważne jest bezpieczeństwo
energetyczne i zrównoważenie dostaw energii elektrycznej z jej zapotrzebowaniem. Prezes
nadmienił, że Urząd Regulacji Energetyki zebrał informacje ma temat planów
inwestycyjnych wytwórców energii elektrycznej w perspektywie lat 2014-2028. Jak
powiedział „to bardzo ciekawy materiał do prowadzenia dalszych analiz między innymi
odnośnie rynku mocy”. Opracowanie Urzędu jest przygotowywane na podstawie prognoz
firm energetycznych odnośnie produkcji energii elektrycznej, planów modernizacji i
rozbudowy moc. Plany dotyczą jednostek powyżej 50 MW niebędących źródłami opartymi
na OZE.

Zaproszeni prelegenci byli zgodni co do potrzeby określenia długofalowych celów i
rozwiązań w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w kraju.



Prace nad koncepcją rynku mocy w Polsce prowadzone są w dwóch kierunkach. Po
przejrzeniu funkcjonujących w Europie i na świecie rozwiązań opracowano dwie
alternatywne propozycje: rynku scentralizowanego wraz z kontraktami różnicowymi oraz
rynku zdecentralizowanego również z kontraktami różnicowymi.

Podczas dyskusji zaproszeni goście zgodzili się, że konieczne jest wypracowanie
przejrzystych zasad dotyczących usługi operacyjnej rezerwy mocy.

Jednak jak zaznaczył Prezes URE, rozmowy dotyczą przyszłego kształtu rynku energii
elektrycznej. „Dzisiaj na wprowadzenie mechanizmu rynku mocy po to, żeby uratować
przyszły rok, czy najbliższe lata jest za późno, a mechanizmy którymi dysponujemy
zupełnie wystarczają na bezpieczne prowadzenie systemu” - podsumował Maciej Bando.
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