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1. Definicje stosowanych pojęć 

1) aukcja testowa – testowa aukcja główna na rok dostaw 2024; 

2) certyfikacja do aukcji 

testowej 

– proces dopuszczający do aukcji testowej, w którym tworzone są 

testowe jednostki rynku mocy; 

3) certyfikat testowy – dokument potwierdzający utworzenie testowej jednostki rynku 

mocy oraz uprawniający do uczestnictwa w aukcji testowej; 

4) OSP – spółka pod firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000197596, kapitał zakładowy 

9.605.473.000,00 zł wpłacony w całości, NIP: 526-27-48-966, 

będąca operatorem w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 

r. o rynku mocy, pełniąca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego 

w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, na podstawie decyzji 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4710-

3(7)/2013/2014/4988/ZJ z dnia 16 czerwca 2014 r.; 

5) regulamin rynku 

mocy 

– Regulamin Rynku Mocy zatwierdzony przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki Decyzją z dnia 30 marca 2018 r.; 

6) rejestr rynku mocy – rejestr rynku mocy, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 

8 grudnia 2017 r. o rynku mocy; 

7) rejestr testowy – wersja rejestru rynku mocy, która umożliwia przeprowadzenie 

wszystkich procesów niezbędnych do przeprowadzenia testowej 

aukcji mocy; 

8) testowa certyfikacja 

ogólna 

– proces, w którym tworzone są testowe jednostki fizyczne; 

9) testowy dostawca 

mocy 

– podmiot pełniący funkcję dostawcy mocy na potrzeby certyfikacji 

do aukcji testowej; 

10) testowy moduł 

aukcyjny 

– część rejestru testowego umożliwiająca udział w testowej aukcji 

mocy;  

11) użytkownik  – osoba fizyczna posiadająca konto w rejestrze testowym. 
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2. Informacje ogólne 

Niniejszy dokument stanowi zbiór zasad dotyczących aukcji testowej organizowanej przez OSP, której 

celem jest zapoznanie użytkowników z funkcjonalnościami testowego modułu aukcyjnego. 

Uczestnictwo w aukcji testowej poprzedzone jest testowymi procesami certyfikacji jednostek 

zgłaszanych do udziału w aukcji testowej (testowa certyfikacja ogólna oraz certyfikacja do aukcji 

testowej). Wszystkie procesy dopuszczające do udziału w aukcji testowej prowadzone są 

z wykorzystaniem rejestru testowego. 

Organizowana aukcja testowa będzie oznaczona w rejestrze testowym jako aukcja główna na rok 

2024. Na etapie wypełniania formularzy wniosków o wpis do rejestru testowego oraz wniosków 

o certyfikację do aukcji testowej należy zadeklarować udział testowych jednostek fizycznych oraz 

testowych jednostek rynku mocy w aukcji głównej na rok 2024. Brak ww. deklaracji uniemożliwi udział 

danej jednostki w aukcji testowej.  

3. Rejestr testowy 

W celu przeprowadzenia aukcji testowej, OSP udostępnia rejestr testowy. Platforma ta umożliwia 

przeprowadzenie procesów dopuszczających użytkowników do udziału w aukcji testowej.  

Odnośnik przekierowujący do rejestru testowego zostanie opublikowany na stronie internetowej OSP 

pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-testowa, nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie 

testowej certyfikacji ogólnej. 

Rejestr testowy nie jest częścią rejestru rynku mocy oraz nie korzysta z danych w nim zawartych. 

Wszelkie czynności użytkowników rejestru testowego dotyczą jednostek testowych (fizycznych 

lub rynku mocy), choć informacje w odpowiednich polach rejestru testowego nie zawierają określenia 

„testowy” dla tych jednostek.  

Dostęp do rejestru testowego wymaga założenia nowego konta użytkownika (konta utworzone na 

potrzeby aukcji testowej przeprowadzonej w 2018 r. są nieaktywne). Szczegóły w tym zakresie zawarte 

są w pkt. 5.1 niniejszego dokumentu. 

Po zakończeniu aukcji testowej, dostęp do rejestru testowego zostanie trwale zablokowany. OSP 

zastrzega sobie przy tym prawo do modyfikacji lub usunięcia danych zgromadzonych w rejestrze 

testowym, bez uprzedniego powiadomienia. 

OSP zastrzega, że portal aukcyjny używany w aukcji głównej na okres dostaw dla roku 2024 może się 

różnić od testowego portalu aukcyjnego wykorzystywanego do aukcji testowej. 

4. Harmonogram aukcji testowej 

Harmonogram aukcji testowej dostępny jest pod adresem: https://www.pse.pl/aukcja-testowa i zawiera: 

 datę i godziny składania wniosków w testowej certyfikacji ogólnej, 

 datę i godziny składania wniosków w certyfikacji do aukcji testowej, 

 datę przeprowadzenia aukcji testowej. 

Dodatkowo, po zakończeniu certyfikacji do aukcji testowej, opublikowane zostaną: 

 parametry aukcji testowej, 

 godzina rozpoczęcia aukcji testowej, w tym czas trwania rund. 

OSP zastrzega sobie prawo do modyfikacji harmonogramu aukcji testowej.  

https://www.pse.pl/aukcja-testowa
https://www.pse.pl/aukcja-testowa
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5. Aukcja testowa 

5.1. Konto użytkownika 

Dostęp do rejestru testowego wymaga założenia konta użytkownika. W tym celu niezbędne jest 

posiadanie: 

 aktywnego adresu e-mail, 

 aktywnego numeru telefonu komórkowego, 

 kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Utworzenie konta w rejestrze testowym będzie możliwe od momentu udostępnienia rejestru testowego. 

Tworząc nowe konto użytkownika zaleca się posługiwanie służbowym adresem e-mail. Umożliwi to 

późniejszą weryfikację uprawnień użytkownika i nadanie mu roli oferenta umożliwiającej składanie ofert 

lub oświadczeń podczas aukcji testowej dla wszystkich testowych jednostek rynku mocy danego 

testowego dostawcy mocy. 

5.2. Testowa certyfikacja ogólna 

Celem testowej certyfikacji ogólnej jest wpisanie testowych jednostek fizycznych do rejestru testowego. 

Wnioski o wpis do rejestru testowego mogą być składane wyłącznie poprzez rejestr testowy. Rejestr 

testowy w zakresie składania wniosku o wpis do rejestru testowego posiada te same funkcjonalności co 

rejestr rynku mocy.  

Nie ma ograniczenia w liczbie składanych wniosków o wpis testowych jednostek fizycznych 

zgłaszanych przez jednego użytkownika.  

Zasady definiowania jednostek fizycznych opisane w pkt. 6.2.2 – 6.2.4 regulaminu rynku mocy mają 

zastosowanie także w przypadku testowej certyfikacji ogólnej. Jedynym dodatkowym ograniczeniem 

jest maksymalna wielkość mocy osiągalnej netto pojedynczej testowej jednostki fizycznej wpisywanej 

do rejestru testowego.  

Moc osiągalna netto pojedynczej testowej jednostki fizycznej nie może przekraczać 200 MW. 

Wniosek o wpis do rejestru testowego posiada taką samą zawartość (należy wypełnić wszystkie 

wymagane pola formularza) jak wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w pkt. 6.3 regulaminu rynku 

mocy. Aby dana testowa jednostka fizyczna mogła wejść w skład testowej jednostki rynku mocy 

dopuszczonej do aukcji testowej, na etapie składania wniosku o wpis do rejestru testowego należy 

zadeklarować udział danej testowej jednostki fizycznej w aukcji głównej na rok 2024.  

W ramach testowej certyfikacji ogólnej nie ma obowiązku dołączania załączników na wzorach zgodnych 

z wzorami będącymi załącznikami do regulaminu rynku mocy.  

W miejsce wszystkich wymaganych załączników można załączyć dowolne pliki w formacie .pdf 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zalecane jest dołączenie plików o jak 

najmniejszym rozmiarze (np. pustych plików .pdf podpisanych kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym). 

Harmonogram aukcji testowej opublikowany przez OSP zawiera termin na składanie wniosków o wpis 

do rejestru testowego, przy czym poza wyznaczonym czasem nie będzie możliwości złożenia wniosku.  

Weryfikacja złożonych wniosków o wpis do rejestru testowego będzie polegała na sprawdzeniu 

spełnienia warunku maksymalnej mocy osiągalnej netto (nie więcej niż 200 MW) testowej jednostki 

fizycznej. W przypadku niespełnienia tego wymagania, OSP odmawia wpisu do rejestru testowego 

danej testowej jednostce fizycznej.  

Powiadomienia dotyczące statusu wniosku o wpis do rejestru testowego będą przesyłane użytkownikom 

poprzez wiadomości e-mail oraz będą dostępne po zalogowaniu do rejestru testowego. 
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W przypadku testowej certyfikacji ogólnej, OSP nie przeprowadza procesu uzupełnień wniosków. 

W stosunku do decyzji OSP o odmowie wpisu do rejestru testowego, nie przysługuje 

uprawnienie do postępowania reklamacyjnego. 

5.3. Certyfikacja do aukcji testowej 

Celem certyfikacji do aukcji testowej jest utworzenie testowych jednostek rynku mocy, dla których będzie 

możliwe składanie ofert lub oświadczeń w toku aukcji testowej.  

Nie ma ograniczenia w liczbie składanych wniosków o certyfikację do aukcji testowej 

zgłaszanych przez jednego użytkownika. 

W celu utworzenia testowej jednostki rynku mocy należy złożyć wniosek o certyfikację do aukcji 

testowej. Wnioski składane są wyłącznie za pomocą rejestru testowego. Rejestr testowy w zakresie 

składania wniosku o certyfikację do aukcji testowej posiada te same funkcjonalności co rejestr rynku 

mocy. 

W certyfikacji do aukcji testowej możliwe jest utworzenie testowej jednostki rynku mocy dowolnego typu, 

z zastrzeżeniem zasad tworzenia jednostek rynku mocy określonych w art. 16 ustawy o rynku mocy. 

Wnioskowany okres trwania obowiązku mocowego w odniesieniu do testowej jednostki rynku mocy jest 

nie dłuższy niż: 

 17 okresów dostaw – w przypadku testowych jednostek kwalifikowanych jako nowa jednostka 

rynku mocy wytwórcza; 

 7 okresów dostaw – w przypadku testowych jednostek kwalifikowanych jako modernizowana 

jednostka rynku mocy wytwórcza; 

 5 okresów dostaw – w przypadku testowych jednostek kwalifikowanych jako jednostka rynku 

mocy redukcji zapotrzebowania; 

 1 okres dostaw – w przypadku testowych jednostek kwalifikowanych jako istniejąca jednostka 

rynku mocy wytwórcza,  

i nie jest definiowany poprzez nakłady inwestycyjne wykazane we wniosku o certyfikację do aukcji 

testowej (nie jest weryfikowany wymagany poziom nakładów inwestycyjnych). 

Wniosek o certyfikację do aukcji testowej posiada taką samą zawartość (należy wypełnić wszystkie 

wymagane pola formularza) jak wniosek o certyfikację, o którym mowa w pkt. 7.4.2 regulaminu rynku 

mocy. Aby dana testowa jednostka rynku mocy mogła uczestniczyć w aukcji testowej, na etapie 

składania wniosku o certyfikację do aukcji testowej należy jako cel certyfikacji wskazać udział 

w aukcji głównej na rok 2024. Dane podawane w certyfikacji do aukcji testowej nie muszą być danymi 

rzeczywistymi, z wyjątkiem danych testowego dostawcy mocy. 

Dane testowego dostawcy mocy podawane we wniosku o certyfikację do aukcji testowej 

podlegają weryfikacji pod kątem zgodności z danymi rejestrowymi w zakresie nazwy, formy 

prawnej oraz numeru NIP. 

W ramach certyfikacji do aukcji testowej nie ma obowiązku dołączania załączników na wzorach 

zgodnych z wzorami będącymi załącznikami do regulaminu rynku mocy.  

W miejsce wszystkich wymaganych załączników można dołączyć dowolne pliki w formacie .pdf 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zalecane jest dołączenie plików o jak 

najmniejszym rozmiarze (np. pustych plików .pdf podpisanych kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym). 

Harmonogram aukcji testowej opublikowany przez OSP zawiera termin na składanie wniosków 

o certyfikację do aukcji testowej, przy czym poza wyznaczonym czasem nie będzie możliwości złożenia 

wniosku.  

Weryfikacja złożonych wniosków o certyfikację do aukcji testowej będzie polegała na: 
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 sprawdzeniu zgodności danych testowego dostawcy mocy z danymi rejestrowymi 

poszczególnych podmiotów w zakresie nazwy, formy prawnej oraz numeru NIP, 

 sprawdzeniu spełnienia warunku nadania użytkownikowi uprawnień oferenta, o którym mowa 

w pkt. 5.4. 

W przypadku niespełnienia co najmniej jednego z ww. warunków, OSP odmawia wydania certyfikatu 

testowego dla danej testowej jednostki rynku mocy. 

W przypadku wielokrotnego złożenia wniosku dla tej samej testowej jednostki rynku mocy, 

rozpatrzony zostanie jedynie wniosek złożony jako ostatni, a wnioski złożone wcześniej 

pozostawia się bez rozpoznania. 

W przypadku wielokrotnego zgłoszenia tej samej testowej jednostki fizycznej wchodzącej 

w skład różnych testowych jednostek rynku mocy, jednostka ta wchodzi w skład testowej 

jednostki rynku mocy w odniesieniu do której wniosek został złożony najwcześniej.  

Wnioski o utworzenie testowych jednostek rynku mocy z wykorzystaniem tej testowej jednostki fizycznej 

złożone z datą późniejszą, zostaną pozostawione bez rozpoznania. 

Wprowadzona przez użytkownika oczywista omyłka w nazwie testowego dostawcy mocy, nie stanowi 

przesłanki do odrzucenia wniosku o certyfikację do aukcji testowej.  

Powiadomienia dotyczące statusu wniosku o certyfikację do aukcji testowej będą przesyłane 

użytkownikom poprzez wiadomości e-mail oraz będą dostępne po zalogowaniu do rejestru testowego. 

W stosunku do testowych jednostek rynku mocy kwalifikowanych jako nowe jednostki rynku mocy 

wytwórcze oraz niepotwierdzone jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, OSP wydaje 

warunkowy certyfikat testowy a następnie zamienia go na certyfikat testowy bez konieczności 

ustanowienia przez testowego dostawcę mocy zabezpieczenia finansowego. 

W przypadku certyfikacji do aukcji testowej OSP nie przeprowadza procesu uzupełnień wniosków. 

W stosunku do decyzji OSP o odmowie wydania certyfikatu testowego, nie przysługuje 

uprawnienie do postępowania reklamacyjnego. 

5.4. Nadawanie uprawnień 

W rejestrze testowym nie ma możliwości uzyskania roli dysponenta.  

Uprawnienia oferenta nadawane są przez OSP wyłącznie w toku certyfikacji do aukcji testowej podczas 

weryfikacji złożonych wniosków o certyfikację do aukcji testowej. Dany użytkownik może posiadać 

uprawnienia oferenta dla wielu testowych dostawców mocy.  

Uprawnienia oferenta w odniesieniu do testowych dostawców mocy, niebędących osobą 

fizyczną, będą nadawane każdemu użytkownikowi składającemu wniosek o certyfikację do 

aukcji testowej pod warunkiem:  

 posiadania konta w rejestrze testowym, założonego przy użyciu służbowego adresu 

e-mail wskazującego na tego dostawcę mocy,  

 zgodności podanych danych rejestrowych (nazwa, forma prawna oraz NIP) z danymi 

istniejącego podmiotu. 

Dany użytkownik posiadający uprawnienia oferenta w odniesieniu do danego testowego dostawcy mocy 

może składać oferty dla wszystkich testowych jednostek rynku mocy tego dostawcy. W przypadku grup 

kapitałowych, posiadanie adresu e-mail w domenie jednej spółki z tej grupy kapitałowej uprawnia do 

bycia oferentem w odniesieniu do wszystkich spółek z tej grupy. 

Jeden użytkownik może pełnić rolę oferenta dla więcej niż jednego testowego dostawcy mocy, o ile na 

podstawie złożonych przez niego wniosków o certyfikację do aukcji testowej wydane zostaną certyfikaty 

testowe dla jednostek przypisanych do każdego testowego dostawcy mocy. 
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W przypadku, gdy użytkownik posługuje się kontem założonym przy użyciu prywatnego adresu e-mail 

(w domenie ogólnodostępnej), zostaną mu nadane uprawnienia oferenta wyłącznie w odniesieniu do 

testowych jednostek rynku mocy utworzonych przez niego. Wypełniając wniosek o certyfikację do aukcji 

testowej, w danych testowego dostawcy mocy należy w polu „Nazwa/Imię i Nazwisko” podać dane 

użytkownika, a jako formę prawną wybrać „inne”.  

Wnioski o nadanie praw oferenta i dysponenta złożone poprzez zakładkę „Uprawnienia” 

w rejestrze testowym nie będą rozpatrywane. 

5.5. Parametry aukcji testowej 

Po zakończeniu certyfikacji do aukcji testowej, OSP opublikuje pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-

testowa parametry aukcji testowej obejmujące: 

 zapotrzebowanie na moc w aukcji testowej, 

 cenę maksymalną aukcji testowej, 

 cenę minimalną aukcji testowej, 

 cenę maksymalną dla cenobiorcy, 

 parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc w aukcji testowej, dla 

której cena osiąga wartość minimalną (parametr Y),  

 parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc w aukcji testowej, dla 

której cena osiąga wartość maksymalną (parametr X),  

 maksymalną liczbę rund aukcji testowej. 

Korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii wytwarzania energii 

elektrycznej w przypadku aukcji testowej będą takie same jak, określone w Rozporządzeniu ministra 

energii z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2024 oraz 

parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2021, wartości współczynników dla aukcji głównej na 

rok 2024.  

5.6. Przebieg aukcji 

Aukcja testowa będzie przeprowadzona w ciągu jednego dnia roboczego określonego 

w harmonogramie dostępnym pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-testowa.  

Czas trwania pojedynczej rundy w aukcji testowej będzie nie krótszy niż 15 minut.  

W trakcie trwania aukcji testowej, użytkownicy pełniący funkcję oferenta w odniesieniu do testowych 

dostawców mocy będą uprawnieni do składania ofert lub oświadczeń, o których mowa w pkt. 9.1.7. 

regulaminu rynku mocy z wykorzystaniem testowego modułu aukcyjnego. Zasady składania ww. ofert 

lub oświadczeń opisane w pkt. 9.2.2 regulaminu rynku mocy będą miały zastosowanie także 

w przypadku aukcji testowej. 

Zakończenie aukcji testowej nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 9.2.3. oraz 9.2.4. 

regulaminu rynku mocy. 

OSP zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji testowej przed dniem jej rozpoczęcia, zaś w czasie jej 

trwania uprawniony jest do podejmowania dowolnych działań, w tym także: 

 wstrzymania lub zawieszenia testowej aukcji, 

 rozpoczęcia kolejnej rundy aukcji mocy mimo spełnienia warunków zakończenia aukcji, 

 odrzucenia wybranych złożonych testowych ofert. 

Wyniki aukcji testowej zostaną opublikowane pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-testowa i będą 

zawierały co najmniej: 

 numer rundy, w której nastąpiło zakończenia aukcji, 

 sumę obowiązków mocowych testowych jednostek rynku mocy, które wygrały aukcję testową, 
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 cenę zakończenia aukcji. 

Wszelkie czynności uczestników testowej aukcji mocy mają wyłącznie charakter symulacyjny, 

nie rodzą żadnych skutków prawnych i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń 

wobec OSP. 


