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• Model rynku detalicznego – europejskie 

rekomendacje 

• Gdzie będzie najtaniej i czego za „tyle” 

nie kupimy ?

• Konkurencja - Czy o wszystkim 

zdecyduje cena ? 

• Gdzie nauczyć się kupować prąd? 



Model rynku detalicznego

• Różne oblicza tej samej regulacji na 

przykładzie Skandynawii

Finlandia Dania Norwegia

Jak długo trwa 

zmiana dostawcy?

21 dni, a gdy 

wymaga to ingerencji 

w ukł. Pomiarowy to 

30 dni 

30 dni 14 dni

Jak często można 

zmieniać dostawcę?

Bez limitu, ale 1 raz 

w roku bez opłat.

1-go, każdego 

miesiąca 

Bez limitu.

Kiedy nowy dostawca 

otrzymuje dane o 

nowym kliencie ?

5 dni przed 

przyłączeniem

2 godz. po zgłoszeniu 

woli zmiany dostawcy

Najpóźniej tydzień 

przed 

przyłączeniem

Kiedy ODS 

zawiadamia starego 

dostawcę ?

14 dni przed 

pierwszą nową 

dostawą

5 dni po zgłoszeniu 

woli zmiany dostawcy 

7 dni przed 

pierwszą nową 

dostawą



Model rynku detalicznego

jak daleko nam do ideału?

czyli



Struktura rynku detalicznego 

Informacje i reklamacje 

Relacje klientów finalnych na rynku 

energii

Przyłączenie, zmiana dostawcy, 

odejście klienta

Dostarczenie energii i 

fakturowanie Rynek 

hurtowy

TSODSO

Dostawca Bilansowania

Rynek finalnych to obszar 

aktywności wszystkich 

uczestników rynku

Rynek 

hurtowy, 

giełdy

Kontakt z 

rynkiem 

hurtowym

Procesy 

rynkoweKontakt z klientem 

finalnymŹródło: Eurelectric



Europejski model 

detalicznego rynku energii

• Model ten został zdefiniowany poprzez 

opisanie trzech grup zagadnień

– Kwestie operacyjne działania rynku 

detalicznego

– Kwestie związane z regulacją i konkurencją

– Kwestie dotyczące zabezpieczenia interesów 

klientów



Model rynku detalicznego –

zagadnienia Operacyjne

• Dwa zasadnicze grupy procesów:
– Procesy Biznesowe (pomiędzy uczestnikami rynku, w celu 

sprzedaży do konsumentów)
• Wymiana informacji o rynku (ceny energii, dostępność 

zdolności przesyłowych)

• Zasady zakupu energii (dostawca zaopatrujący się na rynku 
hurtowym i sprzedający energię – Giełdy, trader, wytwórca, 
broker).

• Wymiana informacji o klientach (ilości energii, profil 
zapotrzebowania, ID punktów dostawy i pomiarowych -
dostawca i OSD)

• Zestawienia o energii pobranej przez klienta (OSD, dostawca, 
operator pomiarów)

• Billing (OSD, Dostawca, podmiot bilansujący)

• Zmiana dostawcy, zmiana klienta oraz zakończenie dostaw



Model rynku detalicznego –

zagadnienia Operacyjne

– Procesy Klienckie (dostawca, klient)

• Zapytania ofertowe

• Zawieranie transakcji ( w tym terminowych)

• Zarządzanie danymi pomiarowymi (pomiary, 

tworzenie krzywej zapotrzebowania, automatyczny 

pomiar)

• Billing

• Zmiana dostawcy

• Zmiana odbiorcy

• Rozstrzyganie sporów



Model rynku detalicznego –

zagadnienia regulacyjne



Warunki niezbędne dla skutecznego 

działania rynku detalicznego

– Zasady postępowania oraz zakres odpowiedzialności 
wszystkich uczestników rynku muszą być 
jednoznacznie zdefiniowane:

• Klienci, dostawcy, OSD, URE, płynna giełda spot i forward, 
podmiot bilansujący, OSP.

– Równe traktowanie wszystkich dostawców rozumiane 
jako:

• Równy dostęp do klientów

• Płynny rynek hurtowy z platformami tradingowymi

• Równy dostęp do sieci i usług sieciowych

• Równy dostęp do ważnych informacji o rynku

• Prawo do wpływania na zmiany i kształtowanie zasad 
działania rynku hurtowego i detalicznego



Konkurencja - Czy o wszystkim 

zdecyduje cena ?



Gdzie będzie taniej?

• Ponad 60% klientów ma rachunki nie 

przekraczające 60 zł.

• Blisko 55% przedstawicieli tej grupy 

klientów preferuje kontakt osobisty przy 

załatwianiu spraw (głównie opłacanie 

rachunków)



Gdzie będzie taniej?

• 25% klientów przynosi dostawcy stratę, 

(niektóry nawet ponad 50%) 

• Ponad 15% klientów przynosi około 20% 

straty.

• Rentowna grupa klientów charakteryzuje 

się ok. 10% zyskownością

za: Boston Consulting Group



Klient na rynku defensywnych i 

ofensywnych dostawców

Kraj Zmiana dostawcy Zmiana warunków

Finlandia 10% Ponad 20%

Szwecja 20% Ponad 50%

Anglia Ponad 50% Prawie 100%



- Obszar działalności to przede wszystkim Hiszpania, również kraje z

basenu Morza Śródziemnego oraz Ameryki Południowej. Całkowita sprzedaż

energii elektrycznej 180 814 GWh. Liczba klientów około 21 milionów

- EDF jest jedną z największych grup energetycznych w Europie, Zatrudnia

ponad 12 000 pracowników i obsługuje około 5,1 miliona klientów

- Numer 3 wśród dostawców energii elektrycznej w Europie (pierwsze miejsce

w Niemczech i drugie w Wielkiej Brytanii), Obszar działalności – Niemcy,

Wielka Brytania, Holandia, Austria, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry

- Jedna z największych korporacji energetycznych w

Wielkiej Brytanii, należąca do stu największych firm

notowanych na londyńskiej giełdzie

Przykłady pakietyzacji usług wśród światowych 

firm handlujących energią



- Należy do tysiąca największych firm w USA i jest notowana na giełdzie
w Nowym Yorku, Przychody operacyjne na poziomie 3,3 miliarda dolarów
rocznie w 2006 roku

- Dostarcza prąd do 325 tysięcy klientów, a gaz do 280 tysięcy, Call
center Avisty zostało uznane za najlepsze w USA w kategorii „energia”
przez Call Center Magazine

- Zdywersyfikowana firma energetyczna, w skład której wchodzą
kopalnie węgla, rafinerie ropy i gazu, elektrownie węglowe i gazowe.
Obszar działalności to stany Południowa Dakota, Montana i Wyoming

- Doprowadza elektryczność i gaz do ponad 15 milionów klientów w
Północnej i Środkowej Kalifornii. Zatrudnia około 20 000 pracowników
zajmujących się głównym biznesem firmy, czyli dystrybucją prądu i gazu

Przykłady pakietyzacji usług wśród światowych 

firm handlujących energią



Pakiety energia elektryczna + gaz

• Zniżki dla osób, które kupują prąd i gaz, ale tylko w przypadku

opłacania rachunków przez polecenie zapłaty (direct debit) – RWE

• Energia elektryczna + gaz - 10% zniżki dla klientów korzystających

z obu mediów - ENDESA

Przykłady pakietyzacji usług wśród światowych 

firm handlujących energią



Pakiety energia elektryczna + ubezpieczenie 
sprzętu elektrycznego (1)

• Energia elektryczna + serwis naprawczy – taryfa z darmowym 24

godzinnym serwisem dostępnym cały rok. Dwie godziny pracy

specjalisty za darmo, dojazd w przeciągu 3 godzin. Serwis dotyczy

napraw szklarskich, hydraulicznych, elektrycznych oraz ślusarskich –

ENDESA

• Energia elektryczna + serwis naprawczy – za dodatkowe 12$

miesięcznie do rachunku za energię klient może ubezpieczyć sprzęt i

firma zapewni naprawę w razie usterki. Usługa pokrywa ponad 150

różnych napraw sprzętu, które wykonywane są przez profesjonalnych

techników. Wszystkie części zamienne, praca techników i kontakt z

call center są darmowe - Atlantic Electric & Gas

Przykłady pakietyzacji usług wśród światowych 

firm handlujących energią



Pakiety energia elektryczna + ubezpieczenie 
sprzętu elektrycznego (2)

• Energia elektryczna + serwis naprawczy - przegląd (darmowy) i

naprawa domowej instalacji elektrycznej (kable, gniazdka, oświetlenie)

– EDF

• Pakiet energia elektryczna + ubezpieczenie urządzeń elektrycznych -

na wypadek awarii (ubezpieczenie urządzeń grzewczych jak piece czy

boilery – mogą być też gazowe – wymaga dodatkowej opłaty) – RWE

• Oferta prąd + ubezpieczenie sprzętu elektrycznego – za dodatkową

opłatą 11$ miesięcznie firma Black Hills zobowiązuje się naprawiać

zepsuty sprzęt RTV/AGD, a za dodatkową opłatą również instalacje

grzewcze i przeprowadzać coroczne inspekcje prewencyjne – Black

Hills Corporation

Przykłady pakietyzacji usług wśród światowych 

firm handlujących energią



Pakiety energia + ubezpieczenie (różne)

• Energia elektryczna + ubezpieczenie – na wypadek przerw w

dostawie prądu oraz awarii elektrycznego ogrzewanie (możliwość

dokonania napraw na kwotę 500£/rok) - EDF

• Pakiet energia + ubezpieczenie domu – za dodatkową opłatą do

rachunku firma załatwia ubezpieczenie mieszkania przed

włamaniem i pożarem – AE&G

• Energia elektryczna + ubezpieczenie - dla klientów, którzy mieli

przerwy dostawy prądu przez ponad 48 godzin firma przewiduje

wypłatę odszkodowań w wysokości od 25 do 100 dolarów, w

zależności od czasu trwania przerwy – PG&E

Przykłady pakietyzacji usług wśród światowych 

firm handlujących energią



Pakiety promujące oszczędność energii (1)

• Usprawnienia wydajności energetycznej domów – produkty,

udoskonalenia zmniejszające zużycie energii (darmowe

doradztwo). Wspólna promocja ocieplania domów z Energy

Efficiency Commitment (EEC). Istnieje możliwość pokrycia części

inwestycji ze specjalnego grantu – EDF

• Współpraca z ENERGY STAR - dopłaty dla odbiorców energii

zmieniających urządzenia RTV/AGD na energooszczędne z serii

ENERGY STAR w wysokości 50 do 100 dolarów – AG&E

Przykłady pakietyzacji usług wśród światowych 

firm handlujących energią



Pakiety promujące oszczędność energii (2)

• Pakiet energooszczędny - dopłata dla odbiorców energii w wysokości

200$ za instalację energooszczędnych kuchenek i boilerów gazowych

(podany jest próg efektywności), 25$ do elektrycznych podgrzewaczy

wody – Avista

• Specjalna taryfa modernizacji gospodarstw domowych - aby stały się

one bardziej energetycznie efektywne. W ramach tego programu firma

zapewnia darmowe porady z wizytą specjalisty w domu włącznie (ma

on wskazać typowe problemy z wykorzystaniem energii w

gospodarstwie domowym i przedstawić odpowiednie zadania

modernizacyjne, dodatkowo może on przeprowadzić test domowych

instalacji gazowych i elektrycznych) – Black Hills Corporation

Przykłady pakietyzacji usług wśród światowych 

firm handlujących energią



Pakiety promujące oszczędność energii (3)

• Oferta energooszczędna – klienci którzy chcą zmodernizować swój

dom pod kątem lepszej efektywności energetycznej mogą liczyć na

liczne rabaty na różne sprzęty elektryczne (od kuchenek, przez

klimatyzację aż po systemy oczyszczania basenów) – PG&E

• Oferta energooszczędna – klienci którzy chcą zmodernizować swój

dom pod kątem lepszej efektywności energetycznej mogą liczyć na

liczne rabaty na różne sprzęty elektryczne (od kuchenek, przez

klimatyzację aż po systemy oczyszczania basenów) - Avista

Przykłady pakietyzacji usług wśród światowych 

firm handlujących energią



Pakiety promujące instalację paneli 
słonecznych

• RWE dla angielskich klientów oferuje pomoc w założeniu paneli

słonecznych na dachach, pomoc ta obejmuje dostarczenie

wszystkich potrzebnych informacji, instalacja paneli przez swojego

kontraktora, dodatkowo oferuje możliwość odkupienia energii

nadprodukowanej oraz przesył energii z odnawialnych źródeł w

razie jej braku

• Energia elektryczna + panele słoneczne - zarówno dla klientów
biznesowych jak i indywidualnych firma Pacific Gas and Electric
uruchomiła program dopłat do instalacji paneli słonecznych, na który
przeznaczyła 2,1 miliarda dolarów przez okres 10 lat – PG&E

Przykłady pakietyzacji usług wśród światowych 

firm handlujących energią



Pozostałe przykłady pakietyzacji usług (1)

• Energia elektryczna + usługi informatyczne – taryfa z darmowymi

poradami dotyczącymi komputerów. Porady są udzielane przez

telefon - Endesa

• Energia elektryczna + agregator – taryfa ze specjalną zniżką na

urządzenia gwarantujące ciągłość dostaw prądu - Endesa

• Energia elektryczna + dowóz leków – taryfa powiązana z dostawą

leków, 10 pierwszych wizyt gratis a kolejne ze zniżką – Endesa

• Ogrzewanie elektryczne – specjalna taryfa po wykupieniu której

EDF za darmo instaluje ogrzewanie elektryczny

Przykłady pakietyzacji usług wśród światowych 

firm handlujących energią



• Pakiet energia + alarm – za 15 funtów miesięcznie (umowa na 2

lata) klient dostaje darmowy alarm do samodzielnej instalacji,

system alarmowy powiadamia o włamaniu od razu telefonicznie,

sms-em lub przez email - AG&E

• Pakiet energia + telefon – w zależności od wybranej taryfy zniżki na

rachunek za prąd od 10 do 30 funtów miesięcznie przy

jednoczesnym korzystaniu z oferty telekomunikacyjnej firmy - AG&E

Przykłady pakietyzacji usług wśród światowych 

firm handlujących energią

Pozostałe przykłady pakietyzacji usług (2)



Pakietyzacja usług – wnioski (1)

• Praktycznie wszystkie firmy handlujące energią mają w swojej ofercie
pakiety

• Wstępne wyniki badań marketingowych pokazują, że jedynym poza
ceną sposobem na konkurencję na rynku energii jest łączenie w
ofercie energii elektrycznej z innymi produktami (np. 31% klientów
oczekuje oferty powiązania prądu z opieką medyczną, a 28% z
serwisem naprawczym)

• Łączenie usług może być doskonałą formą programu lojalnościowego,
klienci którzy nie znajdą u konkurencji dodatkowych usług
świadczonych przez PGE będą mniej skłonni do zmiany dostawcy

• Łączenie ofert z innymi firmami może przyczynić się do obniżenia
kosztów promocji (część kosztów zostanie przerzucona na
potencjalnych partnerów)

Przykłady pakietyzacji usług wśród światowych 

firm handlujących energią



Pakietyzacja usług – wnioski (2)

• Przy liberalizacji rynku dużo większą wagę niż do ceny należy

przywiązywać do analizy postępowania konkurencji i przede wszystkim

oczekiwań klientów

• Zwykle tylko w pierwszym okresie po liberalizacji poziom cen ma

największe znaczenie, a z czasem usługi dodatkowe i produkty

tworzące wartość dla klientów stają się coraz ważniejsze

• Łączenie usług w pakiety sprawia, że podwyżki cen prądu są mniej

dotkliwe, gdyż w części zrównoważają je obniżki cen dodatkowych

usług oferowanych w pakiecie

Przykłady pakietyzacji usług wśród światowych 

firm handlujących energią



Podsumowanie 

• Europejski rynek energii dopiero zaczyna 

otwierać się na klientów detalicznych

• Istnienie hurtowego rynku energii ma kapitalne 

znaczenie dla powstania rynku detalicznego

• Transformacja rynku energii od rynku 

„sprzedaży kosztów” do rynku „handlu ryzykiem”

• Defensywni dostawcy dają więcej

• Sprzedawcy i prawnicy poniosą ciężar edukacji 

klientów 



Oblicza konkurencji



Dziękuję bardzo za uwagę.

Krzysztof Noga

e-mail: krzysztof.noga@pse.pl

www.pse.pl


