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1. Wybrane uwarunkowania handlu energią elektryczną 
w Polsce, a możliwość konkurencyjnego zakupu 
energii elektrycznej przez odbiorców końcowych

2. Wpływ zasady TPA na strategie produktowe 
sprzedawców

3. Nowe produkty i usługi w strategiach sprzedawców 
a zachowania odbiorców końcowych

4. Nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej 
w drugiej połowie 2010 r. i latach następnych 
– szansa dla odbiorców końcowych

5. Podsumowanie
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Źródło: PSE Operator, 2010

Wybrane uwarunkowania  …
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Zapotrzebowanie mocy w KSE w dni robocze o godz. 11.00 
w miesiącach czerwiec – lipiec – sierpień na przestrzeniu 

lat 2007 -2010 

Wybrane uwarunkowania  …

Źródło: PSE Operator, 2010



M.Kulesa, Jachranka, 21.10.2010 r. < 5 >

Wybrane uwarunkowania  …

Źródło:  Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki w 2009  r. Warszawa, marzec 2010 

Skonsolidowane grupy energetyczne: zasięg terytorialny, 
struktura podmiotowa, przedmiot działalności



 przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę 
w dniu 13 lipca 2009 r. dyrektywy 2009/72/WE 
dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 
2003/54/WE

 przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę 
w dniu 23 kwietnia 2009 r. dyrektywy 2009/28/WE
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych zmieniającej i w następstwie 
uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 
2003/30/WE
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Wybrane uwarunkowania…. 

Najważniejsze nowe, zaistniałe w 2009 roku 
i na początku 2010 roku uwarunkowania 
formalno – prawne (1)



Najważniejsze nowe, zaistniałe w 2009 roku 
i na początku 2010 roku uwarunkowania 
formalno – prawne (2)

 przyjęcie przez Sejm RP w dniu 8 stycznia 
2010 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo  
energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 przyjęcie przez Radę Ministrów w dniu 
10 listopada 2009 r. Polityki energetycznej Polski do 
2030 roku wraz załącznikami
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Wybrane uwarunkowania…. 



Źródło:  RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2010 r. 
Raport TOE, Warszawa, 30 kwietnia 2010 r.
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Wybrane uwarunkowania…. 

Przegląd dyrektyw w sprawie rynku energii

 

1996 2003 2009 

Dyrektywa 96/92/WE 

 

 Unbundling rachunkowy 

 Dostęp do rynku w formule 

negocjowanego TPA lub Single 

Buyer 

 Prawo wyboru sprzedawcy dla 

odbiorców zużywających > 40 

GWh rocznie w obrębie całej UE 

 Obowiązek wyznaczenia 

operatorów sieci przesyłowej 

(OSP) 

 Bardzo ogólne wymagania 

dotyczące organu regulacyjnego, 

ograniczające się w zasadzie do 

wskazania potrzeby utworzenia 

takiego organu w Państwach 

Członkowskich 

 

Dyrektywa 2003/54/WE 

 

 Unbundling prawny – obowiązek 

organizacyjnego wydzielenia OSD 

z podmiotów zintegrowanych 

 Zapewnienie niezależności OSP i 

OSD 

 Dostęp do rynku w formule 

regulowanego TPA 

 Prawo wyboru sprzedawcy dla 

odbiorców niebędących 

gospodarstwami domowymi od 

1.07.2004 oraz od 1.07.2007 dla 

wszystkich odbiorców 

 Wprowadzenie instytucji 

Sprzedawcy Ostatniej Szansy 

 Obowiązek wyznaczenia jednego 

lub więcej organów pełniących 

funkcję regulatora oraz 

enumeratywne wyliczenie 

kompetencji tych organów 

 

Dyrektywa 2009/72/WE 

 

 Obowiązek zapewnienia 

niezależności organom regulacyjnym 

oraz zwiększenie zakresu 

kompetencji tych organów - m.in. w 

zakresie obowiązków dot. budowania 

wspólnotowego rynku energii 

 Zaostrzenie kryteriów unbundlingu  

 OSP – rozdział własnościowy albo 

ISO albo ITO (niezależny OSP z 

bardzo restrykcyjnymi kryteriami jego 

niezależności) 

 Obowiązek zapewnienia tzw. usługi 

powszechnej 

 Położenie nacisku na prawa 

konsumentów 

 Czas trwania procedury zmiany 

sprzedawcy – max. 3 tyg. 

 ‘Inteligentne’ liczniki energii u 80% 

odbiorców w okresie do 2020 

 Utworzenie ENTSO (Agencja ds. 

współpracy operatorów) 

 Utworzenie ACER (Agencja ds. 

współpracy organów regulacyjnych) 
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Wpływ zasady TPA na strategie produktowe 
sprzedawców

Od monopolu do konkurencji
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Liczba zmian sprzedawcy - wykorzystanie TPA (2004 – 2010)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych URE

Wpływ zasady TPA na strategie produktowe 
sprzedawców
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Procedura zmiany sprzedawcy

1. Odbiorca końcowy dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera 
umowę sprzedaży energii elektrycznej 

2. Odbiorca wypowiada obowiązującą dotychczas umowę 
sprzedaży

3. Odbiorca zawiera umowę o świadczenie usługi dystrybucji

4. Odbiorca informuje operatora systemu dystrybucyjnego 
o zawarciu umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą

5. Ewentualne dostosowanie układów pomiarowo-
rozliczeniowych (liczników)

6. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym 
sprzedawcą

Wpływ zasady TPA na strategie produktowe 
sprzedawców
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Liczba zawartych generalnych umów dystrybucji

Źródło: www.ure.gov.pl 

Wpływ zasady TPA na strategie produktowe 
sprzedawców
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FUNKCJE PRZEDSIĘBIORSTW OBROTU NA 
RYNKU ENERGII

 ograniczenie kosztów transakcyjnych 

 budowanie efektywnego rynku energii elektrycznej

 zapewnienie konkurencyjnych dostaw dla 
odbiorców końcowych

 ograniczanie skutków zmienności cen energii 
elektrycznej na rynkach konkurencyjnych

 skuteczne zarządzanie ryzykiem

 zwiększenie możliwości produkcji niezależnych 
wytwórców energii elektrycznej

Nowe produkty i usługi w strategiach 
sprzedawców…



PRZYKŁADOWA STRUKTURA SKŁADNIKÓW CENY 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ODBIORCÓW 
KOŃCOWYCH W 2010 ROKU
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Nowe produkty i usługi w strategiach 
sprzedawców…
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PRODUKTY I USŁUGI W KONTEKŚCIE LIBERALIZACJI 
RYNKU I STRATEGII ODBIORCÓW (1)

 rynek SPOT

 rynek Futures i Forward

 rynek instrumentów pochodnych, Options, Swaps etc.

 rynek obowiązków „kolorów”

 rynek bilansujący

 zarządzanie ryzykiem 

 prognozowanie

 wspieranie zakupu energii elektrycznej przez 
Klientów OHT

 gromadzenie danych pomiarowo-rozliczeniowych

Nowe produkty i usługi w strategiach 
sprzedawców…
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 dostosowana indywidualnie oferta dla odbiorców końcowych 
grup taryfowych A i B  z produktami/usługami:

 gwarancja ceny

 opust cenowy

 możliwość dopasowania indywidualnej taryfy/cennika 

 możliwość indywidualnego dostosowania wielu innych warunków 
umowy

 indywidualny doradca klienta

 odrębna oferta sprzedaży energii dla gmin, miast 
i administratorów budynków 

 oferty łączone „energetyczne osiedle”, „energetyczny urząd”

 pakiety/oferty zielone

Nowe produkty i usługi w strategiach 
sprzedawców…

PRODUKTY I USŁUGI W KONTEKŚCIE LIBERALIZACJI 
RYNKU I STRATEGII ODBIORCÓW (2)
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 produkty dla odbiorców indywidualnych

 samodzielny odczyt licznika i e-faktura

 sposób rozliczeń rzeczywisty lub pre-paid

 produkty dla sektora MSP

 gwarancja ceny

 opust cenowy

 możliwość indywidualnego dostosowania wielu warunków umowy

 promocje:

 5% obniżki każdej faktury za energię lub brak opłaty handlowej

 możliwość uzyskania opustu dla ceny w kwocie min. 1% za 
„poleconego” klienta – nie więcej niż 5%

 pakiet home assistance „Energiczni Fachowcy” 

 prezenty za skorzystanie z oferty

Nowe produkty i usługi w strategiach 
sprzedawców…

PRODUKTY I USŁUGI W KONTEKŚCIE LIBERALIZACJI 
RYNKU I STRATEGII ODBIORCÓW (3)
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 dodatkowe produkty/usługi dodane:

 dostęp i obsługa przez internet (e-biuro, saldo oraz płatność 
faktury, zmiana danych dotyczących płatnika, zamówienie 
nowych produktów lub skorzystanie z promocji)

 audyt optymalizacyjny, zakończony raportem 
lub/i certyfikatem energetycznym

 kompensacja mocy biernej

 EKOprogramy – programy przeznaczone dla odbiorców 
cennikowych 

 diagnostyka termograficzna

 współpraca przy inwestycjach odbiorców we własne źródła 
energii, szczególnie OZE i kogeneracyjne 

 sprzedaż ciepła

Nowe produkty i usługi w strategiach 
sprzedawców…

PRODUKTY I USŁUGI W KONTEKŚCIE LIBERALIZACJI 
RYNKU I STRATEGII ODBIORCÓW (4)
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 konsekwencje wejścia w życie 9 sierpnia 2010 r. 
wybranych elementów styczniowej nowelizacji ustawy 
– Prawo energetyczne 

 „obligo giełdowe”

 obowiązek „fioletowy”

 projekty nowych/zmodyfikowanych aktów  
wykonawczych 

 rozporządzenie przetargowe (nowe)

 rozporządzenie kogeneracyjne (modyfikacja m.in. poziomu 
obowiązków)

 rozporządzenie OZE (modyfikacja m.in. poziomu obowiązków)

 „Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych”

Slajd: 19

Nowe uwarunkowania formalno – prawne

Nowe uwarunkowania …
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Nowe uwarunkowania …

Obowiązki sprzedawców energii elektrycznej 
do odbiorców końcowych związane z 

promowaniem OZE i kogeneracji w Polsce 
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 projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne (Druk sejmowy 3237)

 projekt ustawy o efektywności energetycznej

 założenia pomocy odbiorcom wrażliwym

 projekt dokumentu „Program Polskiej Energetyki 
Jądrowej" wraz z założeniami do projektu ustawy 
o energetyce jądrowej

 prace nad nową architekturą (modelem) rynku energii 
elektrycznej w Polsce 

 prace nad nową ustawą o odnawialnych źródłach 
energii

 prace nad nową ustawą – Prawo energetyczne 
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Nowe uwarunkowania koncepcyjne

Nowe uwarunkowania …



Podsumowanie

 znaczenie kierunkowych 
dokumentów UE i ich wpływ
na polskie prawodawstwo

 coraz wyższe standardy nowych
produktów i usług

 wpływ wprowadzenia 
(nowelizacjami ustawy i rozp.) 
zmian w obszarze rynku energii 
elektrycznej na strategie 
uczestników tego rynku

 aktywna rola odbiorcy wymuszająca zmiany strategii 
sprzedawców

 NOWE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI 
UCZESTNIKÓW RYNKU ENERGII W POLSCE 
– szanse i zagrożenia
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Towarzystwo 
Obrotu Energią

ul. Czackiego 7/9/11 

00 – 043 Warszawa

tel. (22) 827 57 93

fax (22) 826 61 55  

e-mail: toe@toe.pl
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dziękuję za uwagę

Zapraszam do dyskusji 


