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Streszczenie: Opracowanie ma na celu przedstawienie 

perspektyw współpracy na europejskim, konkurencyjnym 

rynku energii w zakresie rezerw oraz energii bilansującej po 

wprowadzeniu kodeksów sieciowych ENSTO-E. W referacie 

przedstawiono nowe obszary dla aktywności operatorów 

systemów przesyłowych (OSP) obejmujące w szczególności 

działania związane z wymianą, współdzieleniem  i  transferem  

rezerw oraz wymianą i rozliczaniem usług bilansowania. 

Zaprezentowano wymagania dotyczące współpracy 

OSP w ramach obszarów skoordynowanego bilansowania 

(CoBA). Przedstawiono zasady współdziałania operatorów 

z dostawcami usług bilansowania oraz podmiotami 

odpowiedzialnymi za bilansowanie w zakresie pozyskiwania, 

aktywacji i rozliczania usług bilansowania. 

 
Słowa kluczowe: kodeksy sieciowe, rezerwy mocy, bilansowanie 

systemu 

 

1. WSTĘP 

 

Głównym celem tworzonego przez Komisję Europejską 

(KE) europejskiego rynku energii jest stworzenie warunków 

dla niezawodnych dostaw energii oraz obniżenie całkowitych 

kosztów funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 

(SE). Zapewnienie spójnego i skoordynowanego działania 

połączonych systemów przesyłowych ma przyczynić się do 

osiągnięcia i utrzymania zadowalającego poziomu jakości 

częstotliwości systemowej oraz efektywnego wykorzystania 

zasobów SE [1,9,10]. Nowy, docelowy model ma zapewniać 

równoprawne traktowanie wszystkich podmiotów 

działających na rynku oraz swobodny dostęp do rynku na 

obszarze całej Unii Europejskiej (UE) [1,7]. Podstawowym 

narzędziem dla realizacji celów europejskiej polityki 

energetycznej, zapewniającej niezakłócone dostawy energii 

ma być III pakiet energetyczny. Na podstawie wytycznych 

ramowych sformułowano propozycje konkretnych 

mechanizmów wdrożenia jednolitego rynku energii w postaci 

zbioru kodeksów sieciowych ENTSO-E [8,9,11]. Regulują 

one m.in. kwestie związane z regulacją częstotliwości 

i świadczeniem rezerw mocy - kodeks LFC&R (ang. Load 

Frequency Control & Reserves) oraz bilansowaniem - kodeks 

EB (ang. Electricity Balancing). 

W referacie autor przedstawił zasady oraz wymagania 

dotyczące prowadzenia regulacji częstotliwości 

w połączonych SE wynikające z implementacji kodeksów 

sieciowych, w zakresie:  

 wymiarowania, pozyskiwania, współdzielenia oraz 

wymiany transgranicznej rezerw mocy; 

 pozyskiwania, aktywacji oraz transgranicznej 

wymiany energii bilansującej. 

Przedstawione zasady po ich ostatecznym 

zatwierdzeniu przez KE będą obowiązujące dla 

wszystkich uczestników rynku w tym: operatorów OSP, 

dostawców usług (ang. Balancing System Provider - 

BSP) oraz podmiotów odpowiedzialnych za 

bilansowanie (Balance Responsible Party - BRP) na 

terenie wszystkich krajów członkowskich UE. 

 

2. MODEL EUROPEJSKIEGO RYNKU ENERGII  

    I REZERW MOCY  

 

2.1. Bloki i obszary regulacji mocy i częstotliwości 

Zapisy kodeksów sieciowych zakładają podział 

europejskiego rynku energii na wzajemnie połączone 

bloki, w obrębie których prowadzona będzie regulacja 

mocy i częstotliwości (ang. LFC Block), i dla których 

pozyskiwana będzie wspólna rezerwa mocy. W skład 

każdego bloku LFC będzie wchodził co najmniej jeden 

obszar LFC (ang. LFC Area). Ideę podziału obszaru 

synchronicznego (OS) na obszary i bloki LFC 

przedstawiono na rysunku 1. 
 

 
 

Rys. 1. Podział OS na bloki i obszary LFC [2] 

 

Na rysunku 2 zaprezentowano bloki i obszary LFC 

na terenie krajów europejskich. 
 

 

 

Rys. 2. Bloki i obszary LFC w Europie [2] 
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2.2 Obszary skoordynowanego bilansowania 

Podstawowym narzędziem służącym stopniowej 

implementacji europejskiego rynku bilansującego mają być 

tzw. obszary skoordynowanego bilansowania CoBA 

(ang. Coordinated Balancing Area). Koncepcja tworzenia 

obszarów CoBA zakłada, iż każdy OSP będzie zobowiązany 

stworzyć co najmniej jeden obszar CoBA z co najmniej 

dwoma OSP z różnych Krajów Członkowskich UE. 

W ramach każdego CoBA powinna mieć miejsce wymiana 

przynajmniej jednego produktu standardowego w zakresie 

rezerw bądź energii bilansującej. Model tworzenia CoBA 

przedstawiono na rysunku 3. 
 

 
 

Rys. 3. Model tworzenia obszarów CoBA [5] 

 

2.3 Współpraca operatorów OSP w ramach CoBA  

Wszyscy operatorzy OSP z obszaru CoBA w celu 

minimalizowania łącznych kosztów powinni wspólnie 

określić propozycję wymagań dla działania algorytmów 

optymalizujących funkcje w ramach CoBA. Dotyczyć one 

mają przede wszystkim wspólnego pozyskiwania rezerw, 

aktywacji ofert bilansujących, a także wymiany usług 

bilansowania z innymi obszarami CoBA oraz rozliczania 

wymiany i współdzielenia rezerw pomiędzy OSP w CoBA. 

Każdy z OSP działający w ramach CoBA zobowiązany 

jest zawrzeć stosowne umowy operatorskie. Powinny być one 

zawarte pomiędzy wszystkimi OSP z jednego OS oraz 

wszystkimi OSP z drugiego OS lub pomiędzy OSP z różnych 

bloków LFC w ramach tego samego OS.  

Umowy powinny uwzględniać  m.in.: zasady określania 

wielkości rezerw w poszczególnych blokach LFC, metodykę 

określania maksymalnych wolumenów wymiany / 

współdzielenia rezerw pomiędzy blokami LFC w tym samym 

lub w różnych OS. Dodatkowo powinny obejmować role 

i zakresy odpowiedzialności operatorów OSP 

zaangażowanych w wymianę lub współdzielenie rezerw na 

OS lub pomiędzy OS. 

 
3. WYMIANA I WSPÓŁDZIELENIE REZERW 

 

3.1 Wymiana rezerw   

Każdy OSP powinien zapewnić wystarczającą ilość 

rezerw mocy, zgodnie z metodyką jej wymiarowania (ang. 

Dimensioning Rules). Wielkość wymaganej rezerwy może 

zostać ograniczona w przypadku zawarcia umowy wymiany 

(ang. Exchange) lub współdzielenia (ang. Sharing) rezerwy 

z innymi OSP znajdującymi się w obrębie tego samego bloku 

LFC lub w innych blokach LFC, znajdującymi się w tym 

samym lub w różnych OS. W przypadku rezerw nie są to 

jednak działania obligatoryjne a jedynie opcjonalne. 

Operatorzy OSP powinni określić metodykę 

wyznaczania maksymalnych wolumenów dla wymiany lub 

współdzielenia rezerw z uwzględnieniem wpływu na 

wzajemną pracę OS. 

Przykład wymiany rezerwy pomiędzy OSP z obszaru B 

do obszaru A przedstawiono na rysunku 4. 
 

 
 

Rys. 4. Wymiana rezerw – idea oraz przykład [2] 

 

Każdy z OSP w OS, zawierającym więcej niż jeden 

blok LFC, zaangażowany w wymianę rezerw powinien 

spełnić wymagania zawarte w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Wymagania i ograniczenia dotyczące wymiany 

rezerw na obszarze synchronicznym 

 

 
 

3.2 Współdzielenie rezerw 

Proces współdzielenia rezerw umożliwia 

zmniejszenie wymaganej wielkości rezerw w bloku 

LFC niż wynika to z metodyki jej wymiarowania 

poprzez zawarcie umowy współdzielenia z OSP na 

innych obszarach LFC.  

Przykład współdzielenia rezerw pomiędzy 

obszarami A i B przedstawiono na rysunku 5.  

 

 
 

Rys.5. Współdzielenie rezerw – idea oraz przykład [2] 
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4 POZYSKIWANIE I AKTYWACJA REZERW 

BILANSUJĄCYCH W CoBA 

 
4.1 Pozyskiwanie rezerw bilansujących  

Każdy OSP jest odpowiedzialny za pozyskanie rezerw 

bilansujących od ich dostawców w sposób rynkowy zgodnie 

z ustalonymi zasadami bilansowania. Kodeks umożliwia 

każdemu OSP pozyskać cześć wymaganych rezerw z innego 

obszaru sieci, poprzez wymianę lub współdzielenie rezerw 

z innym OSP w CoBA. Ogólny schemat wspólnego 

pozyskiwania rezerw przedstawiono na rysunku 6.  

 

 

Rys. 6. Zasady pozyskiwania rezerw w ramach CoBA [6] 

 

Wspólne pozyskiwanie rezerw obowiązuje wszystkich 

OSP z CoBA, deklarujących wymianę lub współdzielenie 

rezerw bilansujących z innymi OSP, w danym OS lub 

pomiędzy OS. Każdy z operatów powinien określić 

maksymalne dostępne zdolności przesyłowe (ang. Cross 

Zonal Capacity) oraz zapewnić spełnienie wymagań 

dotyczących zachowania bezpieczeństwa ruchowego [3].  

Każdy OSP deklarujący wymianę lub współdzielenie 

rezerw bilansujących z innymi OSP w ramach CoBA:  

 powinni opracować ujednoliconą metodę pozyskiwania 

rezerw wymienianych lub współdzielonych w tym 

obszarze;  

 mają obowiązek przekazania wszystkich ofert do 

globalnego mechanizmu optymalizującego ich 

wykorzystanie w CoBA. 

Wybór następuje w oparciu o stos cenowy ofert, 

uszeregowanych według listy CMOL (ang. Common Merid 

Order List). Ogólną ideę pozyskiwania ofert przedstawiono 

na rysunku 7. 

 

 
 

Rys. 7. Idea pozyskiwania ofert energii bilansującej [5] 

4.2 Transfer rezerw bilansujących 

Każdy dostawca usług bilansowania (BSP) ma 

możliwość przekazania obowiązku związanego 

z realizacją kontraktu na rezerwy na innego BSP w tym 

samym obszarze odpowiedzialności lub w ramach 

CoBA. W szczególności dotyczy to przypadków 

nieprzewidywanych awarii technicznych, w których 

niemożliwa  będzie realizacja zakontraktowanych 

rezerw lub gdy istnieje możliwość rynkowego 

wykorzystania własnych zasobów w bardziej efektywny 

sposób. Realizacja kontraktu przez innego BSP 

spowoduje, że BSP nie będzie ponosił żadnych 

konsekwencji finansowych. Transfer rezerw odbywa się 

na warunkach określonych wspólnie przez wszystkich 

OSP z CoBA. Ogólny model transferu obowiązku 

świadczenia rezerw w CoBA przedstawiono na rysunku 

8.  

 

 

Rys. 8. Transfer obowiązku świadczenia rezerw w ramach 

obszaru CoBA [5] 

 
4.3 Aktywacja i wymiana usług bilansujących  

Każdy z OSP przekazuje pozyskane od BSP oferty 

do centralnego mechanizmu aktywacji w CoBA. 

Mechanizm dokonuje wyboru ofert na podstawie 

procesu optymalizacji kosztów, dążąc do pokrycia 

zapotrzebowania na energię bilansującą bądź rezerwy 

w całym obszarze CoBA biorąc pod uwagę: ceny ofert 

oraz ich dostępność, zapotrzebowanie na energię 

bilansującą, dostępne zdolności przesyłowe, 

występujące ograniczenia techniczne, bezpieczeństwo 

ruchowe, etc. Przykład aktywacji ofert przedstawiono 

na rysunku 9.  

 

 

 

Rys. 9. Przykład aktywacji ofert energii bilansującej [5] 
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5 ROZLICZENIA USŁUG BILANSOWANIA  

 

Transgraniczny rynek bilansujący ma docelowo działać 

według modelu OSP-OSP, w którym operatorzy systemów 

przesyłowych dokonują miedzy sobą rozliczeń za 

wymienioną pomiędzy nimi energię bilansującą oraz rezerwy. 

Każdy z OSP na własnym obszarze działalności jest 

odpowiedzialny rozliczenie usług z BSP w zakresie 

dostarczonej energii bilansującej i/lub rezerw oraz z BRP 

w zakresie energii niezbilansowania. Ideę działania 

docelowego modelu rozliczeń przedstawiono na rysunku 10.  

 

 

Rys. 10. Model rozliczeń OSP-OSP [6] 

 

6 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 
W pracy zaprezentowano perspektywy dotyczące 

działania europejskiego, konkurencyjnego rynku energii 

i rezerw mocy po wprowadzeniu kodeksów sieciowych 

ENTSO-E.  

Proponowane przez ENTSO-E rozwiązania 

wprowadzają nowe obszary aktywności OSP oraz uprawnień 

związanych z procesem zapewnienia bezpieczeństwa 

i niezawodności pracy KSE. Zmiany dotyczą  

w szczególności możliwości wymiany transgranicznej  

oraz  współdzielenia rezerw z innymi OSP z dowolnego OS 

na obszarze całej UE.  

Przedstawione działania będą szczególnie istotne 

w warunkach obecnie obserwowanego na obszarze całej 

Europy rosnącego udziału trudnoprognozowalnych źródeł 

mocy, który powoduje sukcesywne zwiększanie 

zapotrzebowania na usługi rezerw mocy. 

Współdzielenie rezerw będzie w konsekwencji 

prowadzić do zmniejszenia wymaganych rezerw 

utrzymywanych w SE. Wymiana rezerw pozwoli każdemu 

OSP zachować bezpieczeństwo oraz elastyczność w procesie 

pozyskania rezerw w ramach własnego obszaru działalności. 

Jednocześnie będzie przyczyniać się do zwiększenia 

efektywności wykorzystania zasobów regulacyjnych w całej 

UE, co w konsekwencji spowoduje obniżenie kosztów 

funkcjonowania SE. 

Implementacja nowego, docelowego modelu 

będzie wymagać intensywnej współpracy wszystkich 

podmiotów, a w szczególności OSP. Dotyczyć ona 

będzie m.in. wspólnego pozyskiwania rezerw oraz 

energii bilansującej dla celów regulacji mocy 

i częstotliwości. 

Efektywna współpraca operatorów będzie 

niezbędna do zachowania bezpieczeństwa ruchowego  

połączonych OS i przyczyni się do realizacji 

ujednoliconego, konkurencyjnego rynku energii na 

terenie całej UE. 
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THE EUROPEAN ENERGY AND POWER RESERVES MARKET OPERATION IN THE 

CONTEXT OF THE SOLUTION PROPOSED BY ENTSO-E 
 

The prospects of cooperation on the European competitive energy and power reserves market after implementation of the 

network codes, developed for the European Commission and ACER by ENSTO-E were presented in this paper. The new rules 

will automatically and immediately be applicable in all EU countries, after approval by the European Commission. It is expected 

to impose new obligations on the Transmission System Operator (TSO), but also create new possibilities in the process leading 

to ensure the safety and reliability of the power system. The paper presents new areas of TSO activity, including in particular 

issues related to exchange, sharing, transfer of reserves or exchange and settlement of power system balancing services. The 

requirements for cooperation between TSOs within the Coordinated Balancing Areas (CoBA) and the consequences resulting 

from the implementation of the CoBA functions were presented in this paper. In addition, the rules of cooperation between 

TSOs, Balance Service Providers (BSP) and Balance Responsible Parties (BRP) in the acquisition, activation and settlement of 

balancing services were considered in this paper. 

 

Keywords: network codes, power reserves, power system balancing. 




