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Hurtowy rynek energii elektrycznej w Polsce
Wybrane uwarunkowania
Wolumen obrotu na polskim rynku energii elektrycznej
(wybrane rynki, platformy)

Źródło: RAPORT TOE. Analiza płynności rynku energii elektrycznej w Polsce, ze
szczególnym uwzględnieniem rynku giełdowego. TOE, Warszawa, 21 czerwca 2017 r.
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Hurtowy rynek energii elektrycznej w Polsce
Wybrane uwarunkowania

Kontrakty długoterminowe elektrowni i elektrociepłowni

Źródło: RAPORT TOE. Analiza płynności rynku energii elektrycznej w Polsce, ze
szczególnym uwzględnieniem rynku giełdowego. TOE, Warszawa, 21 czerwca 2017 r.
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Hurtowy rynek energii elektrycznej w Polsce
Wybrane uwarunkowania
Obroty na TGE - Rynek Terminowy Towarowy

Źródło: RAPORT miesięczny TGE za wrzesień 2017 r.
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Hurtowy rynek energii elektrycznej w Polsce
Wybrane uwarunkowania

Zmiany/trendy rynku hurtowego 2017/2018
❖ spadek wolumenów energii elektrycznej na rynku
giełdowym w Polsce
❖ wdrożenia MiFID 2 do ustawodawstwa polskiego
❖ rola dwóch „nowych” NEMO (Nominowanych Operatorów
Rynku Energii Elektrycznej) w Polsce
❖ rynek mocy – polski model a uwarunkowania europejskie
❖ nowe, systemowe moce wytwórcze vs. nowe trendy na
rynkach lokalnych (w tym DSR, magazyny)
❖ rynek energetyczny po akwizycjach
❖ nowa Polityka energetyczna Polski
❖ nowe znaczenie usług DSR na hurtowym rynku energii
elektrycznej w Polsce
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Detaliczny rynek energii elektrycznej w Polsce
Wybrane uwarunkowania
KORZYSTANIE Z PRAWA WYBORU SPRZEDAWCY,
GRUDZIEŃ 2007 – LIPIEC 2017

Źródło: URE

M.Kulesa, Wa-wa, 12.10.2017

Slajd: 6

Detaliczny rynek energii elektrycznej w Polsce
Wybrane uwarunkowania

Składniki jednostkowego kosztu energii sprzedanej
do odbiorców końcowych w przedsiębiorstwach obrotu (POSD)

Źródło: ARE
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Detaliczny rynek energii elektrycznej w Polsce
Wybrane uwarunkowania

ENERGIA PLUS „FACHOWCY, PRODUKTY I USŁUGI”
Wybrane hasła ofertowe i reklamowe (porządek alfabetyczny, bez firm) 2017.11.11.
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Aktywny dom
Bezpiecznie ze sprzedawcą
Bezpieczny Prąd
Beztroski Dom
Biznes dla Domu
Darmowy prąd bez ograniczeń
ENERGIA + Fachowiec
ENERGIA + Fotowoltaika
ENERGIA + Oszczędny Dom
ENERGIA + Pewna cena
ENERGIA + Rodzina
ENERGIA + Zdrowie
Energia bez prognoz
Energia dla każdego
Energia na abonament
Energia Słoneczna - dla domu
Energia ze słońca – pakiet
(podstawowy, komfortowy,
premium)

❖ Fachowcy z Energią – Pakiet
Premium
❖ Fachowcy z Energią – Pakiet
❖ Standard Gniazdko wifi
❖ Gniazdko z ryczałtem
❖ Indywidualna Wycena Prądu
❖ Księżycowy Dom
❖ Ledomania
❖ Najprostsza dla Ciebie
❖ Oferta z gwarancją stałej ceny
do 31 grudnia 2019 r.
❖ Oferta z gwarancją stałej ceny
do 31 grudnia 2020 r.
❖ Office z energią
❖ Oszczędności płyną z prądem
❖ Oszczędzaj światłem
❖ Pakiet Prądu i Gazu PiG
❖ Prąd dla dużej rodziny
❖ Prąd z EKO
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❖ Prąd z Elektrykiem 24H
(najczęściej wybierany)
❖ Prąd z pomocą fachowców
❖ Prąd z Serwisantem 24H
(wybrany przez 50 tys.
Klientów)
❖ Prąd z Serwisantem 24H PLUS
❖ Prąd za darmo i bez limitu przez
10 godzin dziennie
❖ Programy lojalnościowe dla
Klientów
❖ Rabaty do -30% w eSklepie
❖ Stabilny prąd
❖ Taniej po godzinach
❖ Zdrowa energia
❖ Zwrot za prąd dla Ciebie
❖ 50% rabatu na energię czynną
przez 12 miesięcy
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Detaliczny rynek energii elektrycznej w Polsce
Wybrane uwarunkowania

Zmiany/trendy rynku detalicznego 2017/2018
❖

Ekspansja sprzedaży pakietowej – od ubezpieczeń po badania
medyczne. Pakiety cenowe i produktowe

❖

Prosument jako klient kompleksowy przedsiębiorstwa
energetycznego. Jego potrzeby a oferta energetyki

❖

Prognozowanie zużycia i usługi zarządzania popytem na moc

❖

Magazynowanie energii i elektromobilność – technologie,
infrastruktura, rynek, świadomość

❖

Energetyka, gospodarka komunalna, efektywność.
Inteligentne oświetlenie uliczne i inne rozwiązania dla miast

❖

Zmiany na rynku ciepła. Energetyczne wykorzystanie odpadów

❖

Projekty alternatywne w energetyce – rola innowacyjnych
start-upów
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Dziękujemy za uwagę

Więcej ludzi marnuje czas
i energię roztrząsając problemy
niż rzeczywiście próbując je
rozwiązać.
Henry Ford

M.Kulesa, Wa-wa, 12.10.2017

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
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