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Rozwiązanie KDT – podstawowe dylematy 

 Pierwotnie rozwiązanie trzech KDT miało 
warunkować zgodę na konsolidację BOT. Dziś mega-
konsolidacja spotyka się z rozwiązaniem kontraktów 
za rekompensatą...  

 Czy przy projektowanych zasadach rozwiązania 
KDT-ów jest szansa na inwestycje bez drastycznego 
wzrostu cen? 

 Kto będzie ustalał w Polsce ceny energii – rynek 
regionalny, lokalni monopoliści czy politycy? 
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Rynkowe efekty uwolnienia energii z KDT 

 Będzie więcej energii na rynku! A może nie? Co się 
stanie wewnątrz grup skonsolidowanych? 

 Jest szansa na CENĘ. Nie zaprzepaśćmy jej! Jednak 
równoczesna konsolidacja, unbundling i rozwiązanie 
KDT, to w tym obszarze skok na głęboką wodę. 

 Jeśli będzie CENA, może powstać rynek finansowy 

 Poznamy prawdę o swojej konkurencyjności (bądź 
jej braku) na rynku regionalnym 

 Wprowadzenie cen LMP miałoby sens tylko na rynku 
regionalnym, nie na polskim - lokalnym 



Towarowa Giełda Energii S.A.  Polish Power Exchange 

4 

Konsolidacja a rynek – jak to będzie 
wyglądać w praktyce? 

 Jak będzie wyglądał model biznesowy firmy 
skonsolidowanej?  

 Podział spółek dystrybucyjnych (i PSE!) - czy uda się 
oddzielić biznes regulowany od konkurencyjnego 
(połączenia międzysystemowe)?  

 Transakcje wewnątrz firm skonsolidowanych – jak 
uniknąć subsydiowania, czy potrzebny jest „przymus 
giełdowy?” 

 Czy uda się otworzyć rynek na konkurencję 
międzynarodową (market coupling)?   
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Na ile nasz rynek jest zintegrowany i w 
ramach Unii Europejskiej w zakresie: 

 harmonogramu czasowego 

 produktów rynkowych 

 zasad bilansowania energii 

 zasad kontraktacji regulacyjnych usług 
systemowych 

  Jeżeli jesteśmy „z boku”, to jak mamy 
konkurować i na ile ta konkurencja pomoże 
nam na rynku wewnętrznym? 
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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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