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Zagadnienia  
 

• wymagania dla sprawnie działającego konkurencyjnego 
rynku energii (krajowego i europejskiego); 

 

• wymagania dla pozyskania nowych mocy czyt. 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego od 2015 r. 

 

• zastosowanie mechanizmów innowacyjnych 
europejskiego konkurencyjnego rynku energii 



sprawnie działający konkurencyjny rynek energii 
(krajowy i europejski) - stan obecny 

 
 

 Wg danych gromadzonych przez regulatorów: 

 

• 14 przedsiębiorstw energetycznych działa w więcej niż jednym 
kraju członkowskim UE; trzech głównych sprzedawców działa w 20 
krajach członkowskich; 

• nastąpił istotny wzrost płynności i transparentności na rynku 
hurtowym energii co ma pozytywny wpływ na wzmocnienie 
bezpieczeństwa energetycznego (luty 2012); 

• nowe usługi energetyczne i narzędzia  rynkowe aktywizują 
odbiorców do efektywnego zużycia energii i optymalizacji 
zapotrzebowania; 

• wzrasta efektywność wykorzystania infrastruktury sieciowej  
i współpracy ze źródłami  energii odnawialnej; 

 



sprawnie działający konkurencyjny rynek energii 
(krajowy i europejski) - działania; 

 Zakończenie procesu integracji i harmonizacja zasad 
funkcjonowania europejskiego rynku energii do 2014 r. – 
docelowy model FB MC 

Równolegle w ramach ACER prowadzone są projekty : 

•rynek dnia następnego (NWE Market Coupling)  

•rynek dnia bieżącego (NWE Intraday) 

•długoterminowe prawa przesyłowe - prawa fizyczne (PTR) lub finansowe 
(FTR) 

•wyznaczanie zdolności przesyłowych (CEE FB + CWE FB) 

 wspierane procesem przyjmowania przez ENTSO-E kodeksów 
sieciowych 



5 

sprawnie działający konkurencyjny rynek energii 
(krajowy i europejski) - z perspektywy Polski 

Projekt CEE   
 
Cel: wdrożenie metody opartej na 
przepływach mocy (FB) oraz 
połączenie rynków (Market 
Coupling) CEE+NWE/CWE 
-> do końca 2013 

Ukraina do 
stycznia 2015 r. 
zobowiązała się 
wdrożyć 
postanowienia 
trzeciego pakietu 
energetycznego 

Market Coupling „Trzech” 
Czechy-Sowacja-Węgry 

LitPol Link 
Połączenie Polska-Litwa  
Rozpoczęcie 
eksploatacji – 2015 r.  



pozyskanie nowych mocy - zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego od 2015 - założenia 

 

 

• prawidłowo funkcjonujący rynek krótkoterminowy (DA,ID,B & 
ASM) oparty o ujednolicone na poziomie europejskim zasady  
z rynkową wyceną energii; 

• rozwój smart grids i smart meters a także demand response 
services; 

• rozwój i integracja magazynowania energii z niestabilnymi 
źródłami energii  

 

 Zwiększą przewidywalność i zoptymalizują decyzje 
inwestycyjne 

 



Przewidywana moc dyspozycyjna w KSE na tle prognozy zapotrzebowania 

w latach 2011-2020

Scenariusz najbardziej realny
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Prognoza zapotrzebowania na moc szczytową Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych
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Inwestycje są w większości przypadków na etapie planowania – powoduje to, że większość 
nowych mocy może realnie powstać dopiero po 2016 r. Osiągnięcie granicy bilansu produkcji  
i zapotrzebowania może nastąpić już w 2013 r. – realny deficyt mocy w KSE może powstać w 2016 r.  

2013 2016 

pozyskanie nowych mocy - zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego od 2015 - stan 
ciągle aktualny 
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pozyskanie nowych mocy - zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego od 2015 - stan 
obecny - czy capacity market/mechanism 

 

• oparty na niedyskryminacyjnych zasadach 

• dostępny dla wszystkich zainteresowanych podmiotów 
(krajowych i zagranicznych) 

• neutralny dla procesu integracji rynku   

• niebędący narzędziem state aid  dla nieefektywnej struktury 
rynku energii lub konkretnych przedsiębiorstw 

• ujednolicony na poziomie UE 

 

Inicjatywy krajów europejskich – Gr, Fr, UK, Pl – odpowiedź KE   



Rekomendacja 

• dla rozwoju konkurencji i integracji europejskiej 

• dla innowacyjnych mechanizmów  rynku konkurencyjnego  

•  dla regulacji pozataryfowej 

•  dla ochrony odbiorcy wrażliwego w systemie polityki społecznej  

•  dla aktywizacji odbiorcy instytucjonalnego  

•  dla rozwoju instytucji prosumenta 



dziękuję za uwagę 

Warszawa 2012 


