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Model rynku energii elektrycznej w Polsce 

Aktualny model rynku energii elektrycznej w Polsce jest 
zgodny ze standardami UE !!! 

•  Giełda 
Energii 
 

• Kontrakty 
dwustronne 
OTC 

Rynek z dostawą fizyczną 

•GE: standardowe kontrakty 

•OTC: standardowe i  

niestandardowe kontrakty 

Rynek instrumentów  

rozliczanych finansowo 

•GE: standardowe kontrakty 

•  Giełda 
Energii 
 

• Kontrakty 
dwustronne 
OTC 

•  OSP 

Rynek Dnia 
Następnego 

Rynek Dnia 
Bieżącego 

Mechanizm 
Bilansujący 

Lata, miesiące, tygodnie, dni 
przed terminem dostawy Dzień n-1 

Termin dostawy 
energii 

czas 
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Jaki obraz po konsolidacji i po 1 lipca 
2007 

 Siła rynkowa dwóch dominujących grup 
wystarczająca do stanowienia lokalnych cen 

 W mechanizmie aukcji transgranicznych jedynym 
beneficjentem różnic cenowych właściciel połączeń – 
stąd rywalizacja o połączenia. 

 Płynność giełdy i rynku zagrożona nawet przy 
aktywnej postawie PGE.  

  Nie uczestniczymy w europejskiej konkurencji 
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Uruchomienia rynku regionalnego – 
niezbędne warunki brzegowe 

 Połączenia transgraniczne dostępne na 
niedyskryminacyjnych zasadach dla wszystkich 
uczestników rynku – czyli we władaniu niezależnego 
operatora systemu przesyłowego 

 Te same reżimy czasowe, produkty rynkowe i 
podobne zasady bilansowania w całym regionie.  

 Najwyższy priorytet dla działań pro-
konkurencyjnych – wiara w pozytywne długofalowe 
działanie rynku w perspektywie wzrostu cen w 
Polsce w wyniku wzrostu inwestycji w sektor.  
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Co powinno się stać wokół polskiej Giełdy?  

 Giełda jako niezależna instytucja powiązana 
kapitałowo z OSP spółka publiczna  

 Technologia nie jest problemem, ale wymaga 
nakładów  

 Konieczne wzmocnienie płynności TGE - jeden kraj, 
jedna giełda energii! 

 Rynek finansowy – sami czy z GPW/KDPW? 

 Najmniejszym problemem porozumienie między 
giełdami regionu, chociaż i tu są kwestie do 
ustalenia, m.in. dotyczące walut i rozliczeń. 


