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KRAJOWA PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ W LATACH 1988-2010 

Wprowadzenie 

ŚREDNIOROCZNE  ZMIANY 2009-2010 

•  zapotrzebowania krajowe  4,5% 

•  produkcja krajowa 3,9% 

•  produkcja źródła zawodowe cieplne 3,2% 
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KONCESJE NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ  
W POLSCE (stan na 1 listopada 2011 r.) 

 

 wytwarzanie – WEE: 1188, w tym wydane  
w 2011 roku: 131 

 obrót – OEE: 338, w tym wydane w 2011 roku: 34 

 przesyłanie i dystrybucja – PEE i DEE: 
252 (97 i 155), w tym wydane w 2011 roku: 62,  
w tym przedsiębiorcy wyznaczeni na OSD  
– 64, w tym wyznaczeni, w 2011 roku: 43 
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Wprowadzenie 



Slajd: 4 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych URE 

 

   

 

KORZYSTANIE Z PRAWA WYBORU SPRZEDAWCY,  
CZERWIEC 2004 ‐ WRZESIEŃ  2011 
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Nowy wymiar zasady TPA 
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Źródło:  URE 

Nowy wymiar zasady TPA 

LICZBA ODBIORCÓW TPA ORAZ ENERGIA 
DOSTARCZONA ODBIORCOM TPA - 2010, 2011 (IX) 
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RYNEK ENERGII – OBSZARY KONKURENCJI  
I MONOPOLU 
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Nowy wymiar zasady TPA 
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OCZEKIWANIA ODBIORCÓW – KLIENTÓW 
WZGLĘDEM SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

niskie/niższe ceny prądu

stabilne, stałe ceny prądu

dopasowanie oferty do potrzeb, elastyczność oferty

wysoka jakość obsługi (biuro obsługi klienta)

wysoka jakość techniczna
(ciągłość i bezpieczeństwo dostaw prądu)

uczciwe, przejrzyste, terminowe, rzetelne rozliczenia

nie mam żadnych oczekiwań, jest OK

nie wiem

inne

59,98 % 

35,51 % 

29,32 % 

16,87 % 

34,63 % 

17,45 % 

5,56 % 

2,77 % 

1,87 % 

Źródło: wyniki badania klientów instytucjonalnych na rynku energii elektrycznej przeprowadzone przez  MilwardBrown SMG/KRC z dnia 12.09.2009 r. 

Nowe produkty na rynku energii  
elektrycznej w Polsce 
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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 (2012 i 2013) 

 opust cenowy (także dla grup C) 

 „powiązanie” cen energii elektrycznej z notowaniami giełdowymi 

 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 

 dodatkowy opust dla posiadaczy akcji  

PRODUKTY I USŁUGI W KONTEKŚCIE LIBERALIZACJI 
RYNKU I STRATEGII ODBIORCÓW (1) 
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Nowe produkty na rynku energii  
elektrycznej w Polsce 
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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 – przeznaczone dla odbiorców 

 diagnostyka termograficzna 

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

 sprzedaż ciepła 

 sprzedaż gazu (tzw. oferty dual fuel) 

 

PRODUKTY I USŁUGI W KONTEKŚCIE LIBERALIZACJI 
RYNKU I STRATEGII ODBIORCÓW (2) 
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Nowe produkty na rynku energii  
elektrycznej w Polsce 



CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RDN TGE SA -  2000-2011 
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Źródło: Raport Miesięczny TGE SA, wrzesień 2011 r. www.tge.pl  

Znaczenie rynku giełdowego dla  
rozwoju konkurencji  
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 procedura zmiany sprzedawcy (rozporządzenie 
systemowe) 

 wzorzec generalnej umowy dystrybucyjnej, 
umożliwiającej (każdemu sprzedawcy) zawieranie 
umów kompleksowych – tzw. GUD kompleksowy 

 wzorzec umowy kompleksowej dla odbiorców 
końcowych w grupie gospodarstw domowych (grupa G) 

 wzorzec umowy kompleksowej dla odbiorców 
końcowych w grupie małych i średnich przedsiębiorców 
(część grupy C) 

 ujednolicenie formatów przekazywanych danych 
pomiarowo - rozliczeniowych 
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Nowe uwarunkowania – prace z udziałem TOE 

Standaryzacja umowy kompleksowej oraz GUDa 
„kompleksowego” jako podstawa rozwoju konkurencji 
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 ustawa z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy  
– Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. Nr 205, poz. 1208) 

 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej  
(Dz. U. nr 94, poz. 551) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r.  
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. nr 189 poz. 1126) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r.  
w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku  
o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego 
zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych 
świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania 
danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w 
wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. nr 176 poz. 1052) 

 projekty zmian rozporządzeń wykonawczych tzw. rozporządzenia OZE 
oraz systemowego 

 

Nowe uwarunkowania prawne (wybrane) 
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Nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej  
w Polsce (w 2012 roku i latach późniejszych) 
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 nowy/zmodyfikowany model wsparcia OZE –  
nowa ustawa o odnawialnych źródłach  
energii 

 prace nad modelem rozwoju smart meetering  
w Polsce, w tym stanowiska Prezesa URE 

 prace nad nową ustawą – Prawo (elektro) 
energetyczne  

 założenia pomocy odbiorcom wrażliwym 

 uregulowanie tzw. sprzedaży awaryjnej/rezerwowej 

 nowa architektura (model) rynku energii 
elektrycznej w Polsce  
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Nowe uwarunkowania modelowo - koncepcyjne 

Nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej  
w Polsce (w 2012 roku i latach późniejszych) 
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Nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej  
w Polsce (w 2012 roku i latach późniejszych) 
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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   
marek.kulesa@toe.pl 

dziękuję za uwagę 
 


