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Prezes URE zatwierdził
zaktualizowany Regulamin rynku
mocy
Prezes URE zmodyfikował decyzję administracyjną z
30 marca 2018 r. dotyczącą Regulaminu rynku mocy,
zatwierdzając zmiany określone w Karcie aktualizacji.
Proponowane zmiany zostały również zaakceptowane
przez Ministra Klimatu i Środowiska.

W ciągu trzech lat funkcjonowania rynku mocy
zidentyfikowano szereg kwestii związanych z procesami
rynku mocy, które wymagają usprawnienia bądź
uregulowania. Wprowadzone zmiany mają na celu
zapewnienie zgodności postanowień Regulaminu z

przepisami rozporządzeń Ministra Energii[1] oraz
doprecyzowanie postanowień i wyjaśnienie wątpliwości
interpretacyjnych związanych z procesami:

certyfikacji ogólnej,

certyfikacji do aukcji,

zastąpienia jednostek redukcji zapotrzebowania
planowanych,

monitorowania umów mocowych,

wykonywania obowiązku mocowego,

rozliczeń na rynku mocy.

Zmianę Regulaminu poprzedziły konsultacje, które z
uczestnikami rynku prowadziły PSE, i które dotyczyły

przygotowanej przez PSE Karty aktualizacji[2] Regulaminu
rynku mocy. Uwagi zgłoszone przez uczestników rynku
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zostały przedstawione Prezesowi URE wraz z informacją o
sposobie ich uwzględnienia.

29 grudnia 2020 r. minister klimatu i środowiska[3] wydał
postanowienie uzgadniające zmianę Regulaminu rynku
mocy. Decyzja regulatora zatwierdzająca zmianę
Regulaminu jest ostateczna i prawomocna.

Pytania dotyczące Regulaminu można kierować na adres
rynek.mocy@ure.gov.pl

***

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy
nałożyła na Prezesa URE m.in. obowiązek
zatwierdzenia, w drodze decyzji, w uzgodnieniu z
ministrem właściwym ds. energii, regulaminu rynku
mocy (art. 84 ust. 3).

Wszystkie zmiany Regulaminu rynku mocy
publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej
URE

Natomiast wszystkie informacje dotyczące rynku
mocy dostępne są w specjalnej dedykowanej temu
tematowi zakładce na stronie URE.

 

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska           
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 601 252 655

[1] Rozporządzenia wydane na podstawie art. 51 oraz 68
ustawy z dn. 8.12.2017 r. o rynku mocy tj. rozporządzenie
Ministra Energii z dnia 3 września 2018 r. w sprawie
zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców
mocy oraz uczestników aukcji wstępnych (Dz. U. poz. 1730)
oraz rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego
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rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na
rynku wtórnym (Dz. U. poz. 1455).

[2]  Karta aktualizacji nr RRM/Z/2/2020. Karta aktualizacji to
dokument, w oparciu o który wprowadzane są zmiany w
Regulaminie rynku mocy.

[3] Minister właściwy ds. energii.
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