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Tło 

• W grudniu 2018 r. zakończono negocjacje pakietu 
energetycznego UE. 

• W ciągu 2 lat pakiet powinien zostać wdrożony. 
• Nowy model energetyki – Unia energetyczna „bliżej ludzi”.
• Wizja zmiany, komunikacja i zaangażowanie uczestników rynku.
• Cele energetyczno – klimatyczne 2020 i na 2030 r. 
• Nowa perspektywa finansowa UE. 



Cele
• Zapewnienie racjonalnych cen przez zwiększenie konkurencji
• Zapewnienie bezpiecznych dostaw energii elektrycznej 
• Odtwarzanie infrastruktury technicznej 
• Ograniczenie emisji 

• Kształtuje się w Polsce od 1997 r. 

Zmiany 
• Technologie zmieniają rynek. Brak poprawnych sygnałów inwestycyjnych. 
• Do wdrożenia największy zestaw unijnych regulacji energetycznych. 
• Dylemat – czy promujemy ciągłą produkcję, małe fluktuacje cenowe. Czy 

integrujemy źródła zmienne i dajemy odbiorcy przestrzeń do działania. 

Polska potrzebuje
reformy rynku energii elektrycznej. 

Czy potrzebujemy rynku energii? 



Wartość – rocznie

20 mld zł  gospodarstwa domowe 
45 mld zł  inni odbiorcy 

ok. 65 mld zł



Możliwy kierunek zmiany rynku 
propozycja do dyskusji 



Wyzwania obecnego modelu rynku 

• Duże jednostki zaspokajają nieelastyczny 
popyt

• Coraz więcej źródeł zmiennych
• Wolna budowa sieci 
• Ograniczenia zdolności przesyłowych
• Operator „ręcznie” usuwa ograniczenia
• Brak bodźców cenowych dla potrzebnych 

inwestycji

• Kosztowne środki zaradcze dla usuwania ograniczeń sieciowych dzielone na wszystkich 
odbiorców

• Ceny ustalane bez uwzględniania kosztów ograniczeń i strat przesyłowych
• Brak motywacji do wykorzystania najtańszych zasobów (czasami wystarczy sieć nie 

elektrownia)

BEZPIECZEŃSTWO

KOSZTY 



Rynek lokalizacyjny – definicja i schemat 

• Rynek lokalizacyjny - rynek hurtowy. 
• Działa w oparciu o koszt produkcji, dostarczenia energii elektrycznej w 

konkretne miejsce systemu. 
• Przeciwieństwo rynku strefowego.

RYNEK STREFOWY RYNEK LOKALIZACYJNY



System energetyczny przyszłości 

• Dużo jednostek o zerowych 
kosztach zmiennych 

• Wahania podaży i popytu
• Magazyny 
• Digitalizacja 
• Aktywny konsument
• Wytwarzanie energii na własne 

potrzeby
• Większa transparentność 



Zalety podejścia lokalizacyjnego

1. Koszty wytwarzania i przesyłu optymalizowane w konkretnej lokalizacji.

2. Źródła wytwórcze, magazyny, sieci powstają tam, gdzie są potrzebne.

3. Ograniczone koszty tzw. redispatchingu.

4. Większa akceptacja dla inwestycji energetycznych.

5. Łatwiej i taniej integrować nowe technologie.

6. System energetyczny będzie coraz bardziej elastyczny.
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