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Łatwy dostęp do rynku i jego uczestników

Potrzeba łatwego dostępu do wszystkich uczestników rynku była główną

przesłanką powstania 

Internetowej Platformy Obrotu Energią Elektryczną – poee.

Wszystkie osoby będące uczestnikami poee mogą zawierać kontrakty zakupu  

i sprzedaŜy energii ze wszystkimi uczestnikami rynku energii będącymi 

uczestnikami poee . 

Uczestnikami poee są wszystkie spółki dystrybucyjne, wszyscy systemowi 

wytwórcy energii (bezpośrednio lub pośrednio poprzez swoje spółki obrotu), 

prawie wszystkie aktywne spółki obrotu, wytwórcy energii skojarzonej                

i odnawialnej oraz odbiorcy końcowi.  
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Wymagana przejrzystość i czytelność

Wszystkie kontrakty na poee zawierane są z wykorzystaniem tabeli ofert, 

dzięki temu układ składanych ofert jest czytelny i klarowny. 

Widoczność wszystkich ofert i ich uporządkowanie powoduje przejrzystość

i czytelność sytuacji rynkowej dla kaŜdego produktu.

ilo ść [MWh] cena [zł/MWh] ilo ść [MWh] cena [zł/MWh]

43 200 110,00 18 000 109,95
36 000 111,65 54 000 109,50

720 112,20 36 000 108,75
79 200 113,30
54 000 114,80
18 000 115,05

Sprzeda Ŝ Zakup
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Prostota handlu

Dotychczas istniało wiele podstron, które trudno było przeszukiwać. 

Odpowiedzią jest nowa strona handlu, która połączyła RDG z przetargami.
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Indeksy

Nowa strona handlu zawiera indeksy poDeeK aktualizowane w czasie 

rzeczywistym.
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Indeksy

Wpływ indeksów poee na ceny rynkowe energii.
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Indeksy a wielkość obrotu
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TGA RDG Log. (RDG) Log. (TGA)

Wielko ść obrotów na RDG poee i TGE

Wolumeny obrotów RDG charakteryzuje trend wzrostowy. Wielkość obrotów            

w poszczególnych miesiącach 2005 roku wzrosła przeszło czterokrotnie w porównaniu 

do tych samych miesięcy roku poprzedniego.

Linie trendu

TGA

RDG
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Przeglądanie zawieranych kontraktów
KaŜdy uŜytkownik ma moŜliwość przeglądania swojego bilansu zakupu           

i sprzedaŜy energii z poszczególnych godzin na dany dzień. Dodatkowo 

moŜe obserwować swoje transakcje na tle innych transakcji.
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Przeglądanie zawieranych kontraktów 
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Dane moŜna eksportować do formatu Excel i zapisywać na nośnikach.
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BieŜący podgląd na transakcje
Istnieje jednocześnie moŜliwość przeglądania transakcji zawartych w danym dniu 

według chronologii zawieranych kontraktów.
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BieŜący podgląd na transakcje
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Produkty niestandardowe pod potrzeby 

uczestników

Spełniając oczekiwania klientów stworzyliśmy „oferty niebieskie”, które dają

moŜliwość zbudowania produktów (ofert) według własnych potrzeb.
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Produkty niestandardowe
Budowa produktów według własnych potrzeb.

Zaczytanie do systemu grafika zbudowanego w pliku ex cel lub 

budowanie go bezpo średnio z aplikacji poee .
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Kontrakty z partnerami, 

z którymi nie ma umów
Uczestnik moŜe zawierać kontrakty z podmiotami, z którymi uzgodnił

warunki kontraktu (grafik energii, cenę, sposób realizacji kontraktu) i chce 

wykorzystać standardy poee do zrealizowania kontraktu.



www.poee.pl poee@elb2.pl 

ELBIS Sp. z o.o.

Przetargi
Operator poee moŜe przygotować przetarg 

na Ŝyczenie uczestnika.
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Przetargi
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Łatwy dostęp do danych
Uczestnicy poee mają moŜliwość przeglądania historii kontraktów według 

okresu realizacji lub według daty zawarcia.



www.poee.pl poee@elb2.pl 

ELBIS Sp. z o.o.

Łatwy dostęp do danych

Na Ŝyczenie wysyłamy uczestnikom codziennie e-mailem poeeWieści

zawierające:

- indeksy na dzień realizacji,

- wolumeny obrotu na dzień realizacji,

- wolumeny obrotu w dniu handlu,

- wykresy godzinowe na dzień realizacji,

- komunikaty,

- w załączonym pliku excel indeksy poee.



Regulacyjność

� We współpracy z poee realizować moŜna wysoki 
stopień regulacyjności grafików. 

� Według potrzeb uczestników Operator poee
realizuje zakup/sprzedaŜ energii realizując tym 
jego potrzeby regulacyjności.

� Rozliczenie z ELBISEM następuje po cenach 
indeksów poDeeK .
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Bezpieczeństwo Kontraktów

� Zabezpieczenia stosowane na poee występują w formie blokad 

wolnych środków na rachunku uczestnika lub blokad przyznanego mu 

limitu kredytu.

� Rozwiązanie to nie generuje dla uczestnika kosztów dzięki temu      

w porównaniu z innymi rozwiązaniami dotyczącymi zabezpieczeń

uczestnik oszcz ędza ok 1 zł/MWh .

� Coraz częściej uczestnicy rynku zawierają uzgodnione wcześniej 

między sobą kontrakty z wykorzystaniem poee dla ustanowienia 

zabezpieczeń finansowych kontraktów i zapewnienia pewności              

oraz terminowości rozliczeń finansowych.
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Rozliczanie z RB

� Dzięki sprawdzonej moŜliwości pozyskiwania danych poprzez GPRS 

mamy moŜliwość obsługi odbiorców końcowych w zakresie ich 

rozliczeń z rynkiem bilansującym, tym bardziej jeśli będziemy dla nich 

OHT.

� Odbiorcy końcowi w ramach kompleksowej obsługi przez ELBIS poza 

dostawą energii, zgłoszeniami ZUPO, ZUSE itp., w ramach oferty 

mogą być równieŜ obsługiwani w zakresie rozliczeń odchyłek z RB, 

tym bardziej, jeśli uzgodniono z ELBIS specjalne warunki rozliczeń ich 

odchyłek.
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Zgłaszanie ZUPO

Doprowadzenie do realizacji kontraktów z odbiorcą końcowym wymaga:

� Wynegocjowania ze spółkami dystrybucyjnymi umów dotyczących warunków 

zgłaszania odbiorców końcowych – kaŜda SD ma inny wzorzec takich umów, 

inne warunki. Z wieloma SD ELBIS ma juŜ zawarte takie umowy.

� Codziennego zgłaszania umów odbiorców końcowych (ZUPO) do SD (OSR) 

według standardów  ustalonych przez spółki dystrybucyjne – kaŜda SD 

posiada inne wzory formatek zgłoszeniowych i inne wymagania co do czasu 

ich zgłoszeń. 

� ELBIS opracował i w pełni zautomatyzował róŜnorodność zgłoszeń ZUPO do 

OSR.
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OH rezerwowy 

� Dzięki całkowitej automatyzacji procesów wyeliminowaliśmy błędy ludzkie. 

� Systematycznie wykonujemy kontrolne próby zgłoszeń awaryjnych 
naszych partnerów.

� WdroŜyliśmy system monitoringu procesów związanych z handlem              
i zgłoszeniami.

� Wszystkie dane oraz procesy zapisywane są jednocześnie na kilku 
serwerach , posiadamy 3 niezaleŜne drogi przesyłu danych.

� Opracowaliśmy i wdroŜyliśmy całkowicie zautomatyzowany system 

procedur awaryjnych dla róŜnych typów awarii systemu, łączności itp.

� Inne podmioty pełnią dla nas rolę awaryjnego OH.

� Posiadamy polisę ubezpieczeniową na przedmiotową działalność.
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Obowiązki zakupu koloru

� poee ma bogate doświadczenia w obrocie energią skojarzoną

i odnawialną – rynki funkcjonują od początku wprowadzenia 

obowiązków zakupu i cały czas zawierane są na nich kontrakty.  

� W poee uczestniczy spora grupa producentów energii odnawialnej        

i skojarzonej.

� poee otwiera w miejsce rynku energii odnawialnej Rynek Praw 

Majątkowych - poee wynikających ze świadectw pochodzenia energii 

odnawialnej. 
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Kompensacja kontraktów

dalsze oszczędności

� Partnerzy handlowi mogą dokonywać wielokrotnego obrotu 

energią na ten sam okres. 

� Transakcje przeciwne są kompensowane i nie zgłaszane 

do OSP, co daje na kaŜdej skompensowanej MWh

oszczędność 0,30 zł.

� poee automatycznie obsługuje rozliczenie takich 

kompensacji i zwrot pieniędzy na konto uczestnika.
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Podgląd na poee z innych aplikacji

za pomocą WebSerwisów

Wszystkie funkcje poee, łącznie z dostępem do indeksów 

on-line, ze składaniem ofert i zawieraniem kontraktów 

mogą być dostępne z innych aplikacji poprzez WebSerwisy. 

Poee jest przygotowane do udostępnienia danych poprzez 

WebSerwisy.

NaleŜy Ŝądać od dostawców oprogramowania takiej 

funkcjonalno ści.
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Łatwość zmian JG na poee

MoŜliwość dowolnego przegrafikowania zawartych 

kontraktów, w dowolnym momencie, w dowolnym rozbiciu 

na dowolnie wybrane Jednostki Grafikowe oraz skuteczne 

przekazanie drugiej stronie kontraktów – to waŜny element 

realizacji technicznej kontraktów.
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Wymiana Międzysystemowa

� MoŜliwy jest eksport energii  w ramach współpracy ELBIS   

z partnerami zagranicznymi na rynku OTC lub giełdzie EEX 

poprzez zagranicznych partnerów handlowych ELBIS.

� MoŜliwy jest eksport energii przy wykorzystaniu zdolności 

przesyłowych nabytych przez partnerów handlowych firmy 

ELBIS.

� Przy wykorzystaniu moŜliwości aplikacji wspomagających 

poee moŜliwa jest pełna obsługa takich kontraktów.



Łatwość obsługi księgowej

� System poee generuje automatycznie pliki Excel zawierające dane do faktur, 

dla kaŜdej firmy która zawarła kontrakty na poee .

� Pliki te są automatyczne wysyłane drogą elektroniczną do wszystkich 

uczestników poee .

� Pliki mogą być zaczytywane do systemów księgowych uczestników poee lub 

wklejane do faktur zakupowych.

� Dzięki takiemu rozwiązaniu wystawianie często duŜych i skomplikowanych 

faktur jest proste i przyjazne. Zachęca to do współpracy z poee .

ELBIS Sp. z o.o.
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W przygotowaniu:

� Rynek Praw Majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia 

energii odnawialnej.

� II etap modernizacji strony Handel na poee - modernizacja rynku 

terminowego w zakresie ofert czerwonych i niebieskich.

� Rynek emisji

� Opcje

� Grupa Bilansująca jak tylko będą warunki formalno – prawne do ich 

prowadzenia.



Dziękuję za uwagę
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Prezes Zarz ądu
Tadeusz Banasiak

Sekretariat
tel. (0 44) 735 33 20
fax (0 44) 735 33 22
sekretariat@elb2.pl

Dyrektor ds. Obrotu Energi ą

Szymon Kosiński
tel. (0 44) 735 33 15

tel. kom. 0 605 071 633
fax (0 44) 735 33 10

energia@elb2.pl

Kierownik poee i OHT
Jarosław Gierula

tel. (0 44) 735 40 15
tel. kom. 0 607 368 686

fax (0 44) 735 33 10
gierula.energia@elb2.pl

ELBIS Sp. z o.o. 94 – 427 Rogowiec
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