
Nowe zadania 
sprzedawców w obliczu 
zmian strukturalnych rynku 
energii, w tym rozwoju 
technologii smart

IV Konferencja „Inteligentna 
Energetyka”

Warszawa, 29.03.2017 r.

Marek Kulesa
Wojciech Kułagowski



Zakres prezentacji

 Sektor obrotu, w tym sprzedaży energii 2017

 Klienci na rynku energii – wybrane 
uwarunkowania współpracy ze spółkami 
obrotu

 Spółki obrotu a klastry energii i spółdzielnie 
energetyczne

 Nowa rola i zadania spółek obrotu, w tym 
sprzedawców energii do odbiorców 
końcowych, w świecie technologii smart i w 
obliczu zmian strukturalnych rynku energii

Slajd: 2W. Kułagowski, M.Kulesa, TOE, 29.03.2017



Slajd: 3

DEFINICJE HANDLU HURTOWEGO A SEKTOR 
ENERGETYCZNY 

 HANDEL HURTOWY – handel „zajmujący się” 
zakupem dużych partii towarów od producentów, 
zmianą wielkości sprzedawanych partii i asortymentu, 
a następnie odsprzedażą sprzedawcom (lub punktom 
sprzedaży) detalicznym

 HURT – jest to jeden z etapów dystrybucji towarów 
na rynek. Hurtownik jest pośrednikiem pomiędzy 
producentem towaru a handlem detalicznym (np. 
sklepami), kupuje on od producenta duże partie 
towaru, które potem sprzedaje placówkom 
handlowym - zarabia dzięki marży hurtowej

Wprowadzenie
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DEFINICJE HANDLU DETALICZNEGO A SEKTOR 
ENERGETYCZNY

 HANDEL DETALICZNY - handel polegający na realizacji 
sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się 
w punktach sprzedaży detalicznej, w sklepach, kioskach, na 
straganach i kramach, przez dostawę do mieszkań. Ostatnie 
najważniejsze ogniwo obrotu towarowego

 HANDEL DETALICZNY - ostatni szczebel kanału dystrybucji; 
nabywcami są głównie konsumenci indywidualni, dlatego jedną 
z cech tej formy sprzedaży jest zorientowanie na potrzeby 
konsumenta. Podstawowym zadaniem detalistów jest zakup 
towarów od producentów lub hurtowników i dostarczenie go 
finalnym nabywcom

 RYNEK DETALICZNY jest rynkiem, na którym stroną transakcji 
jest odbiorca końcowy dokonujący zakupu paliw i energii na 
własny użytek (definicja z rocznego sprawozdania Prezesa URE)

Wprowadzenie
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OBRÓT ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ I GAZEM

 OBRÓT - działalność gospodarcza polegająca na handlu hurtowym albo 
detalicznym energią

 SPRZEDAŻ - bezpośrednia sprzedaż paliw lub energii przez podmiot 
zajmujący się ich wytwarzaniem lub odsprzedaż tych paliw lub energii 
przez podmiot zajmujący się ich obrotem; sprzedaż ta nie obejmuje 
derywatu elektroenergetycznego i derywatu gazowego

 DYSTRYBUCJA - transport energii elektrycznej sieciami 
dystrybucyjnymi w celu ich dostarczania odbiorcom z wyłączeniem 
sprzedaży tych paliw lub energii 

 KONCESJE wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
(stan na 18 marca 2017 r., http://bip.ure.gov.pl)

 obrót energią elektryczną  - OEE - 462

 wytwarzanie energii elektrycznej – WEE - 1278

 obrót paliwami gazowymi – OPG - 199

Sektor obrotu, w tym sprzedaży energii 2017
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Rynek energii elektrycznej – obszary 
konkurencji i monopolu
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Wolumen obrotu na polskim rynku energii elektrycznej 
– TGE, POEE, Brokerzy

Źródło: TOE, Polenergia 
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Źródło:  ARE

Struktura zakupu energii elektrycznej w przedsiębiorstwach 
obrotu PO

Sektor obrotu, w tym sprzedaży energii 2017
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Struktura sprzedaży energii elektrycznej w przedsiębiorstwach 
obrotu (PO)

Źródło:  ARE

Sektor obrotu, w tym sprzedaży energii 2017
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OD MONOPOLU DO KONKURENCJI
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Klienci na rynku energii – wybrane uwarunkowania 
współpracy ze spółkami obrotu

Model handlu energią elektryczną do odbiorców końcowych GUD-K
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KORZYSTANIE Z PRAWA WYBORU SPRZEDAWCY, 
GRUDZIEŃ 2007 – GRUDZIEŃ 2016

Źródło: URE

Klienci na rynku energii – wybrane uwarunkowania 
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KORZYSTANIE Z PRAWA WYBORU SPRZEDAWCY W 2016 ROKU

Źródło: URE

Klienci na rynku energii – wybrane uwarunkowania 
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Źródło: ARE

Struktura sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych 
(umowy kompleksowe i umowy sprzedaży) z POSD

Klienci na rynku energii – wybrane uwarunkowania 
współpracy ze spółkami obrotu
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Źródło: ARE

Łączne ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych posiadających umowy kompleksowe
w przedsiębiorstwach obrotu (POSD) wg grup odbiorców - styczeń – czerwiec

Średnie ceny energii elektrycznej sprzedanej  dla odbiorców posiadających 
umowy sprzedaży w POSD

Klienci na rynku energii – wybrane uwarunkowania 
współpracy ze spółkami obrotu
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Spółki obrotu a klastry energii i spółdzielnie 
energetyczne
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 klaster energii – cywilnoprawne porozumienie, w skład którego 
mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, 
instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, 
dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, 
dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii 
lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej
o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania 
tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 814) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446); 

 klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym 
celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany 
w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, 
zwany dalej „koordynatorem klastra energii” - koordynatorem 
może więc być spółka obrotu

KLASTRY ENERGII (1)



Spółki obrotu a klastry energii i spółdzielnie 
energetyczne
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 wykonywanie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 32 ust. 1 
ustawy – Prawo energetyczne, w ramach klastra energii jest 
realizowane w ramach koncesji wydanej dla koordynatora klastra 
energii lub w ramach wpisu koordynatora klastra energii do 
rejestru, o którym mowa w art. 7 lub art. 23 lub art. 34

 do koordynatora klastra energii stosuje się przepis art. 9d ustawy –
Prawo energetyczne w zakresie dotyczącym przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo w rozumieniu przepisów prawa energetycznego

 Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z którym 
zamierza współpracować klaster energii, jest obowiązany do zawarcia 
z koordynatorem klastra energii umowy o świadczenie usług 
dystrybucji, o której mowa w art. 5 ustawy – Prawo energetyczne.

 obszar działania klastra energii ustala się na podstawie miejsc 
przyłączenia wytwórców i odbiorców energii będących członkami tego 
klastra

 działalność klastra energii nie może obejmować połączeń z sąsiednimi 
krajami

KLASTRY ENERGII (2)
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Źródło: Popczyk J.: KLASTRY OZE. w przebudowie rynku energii elektrycznej 

i modernizacji obszarów wiejskich. Warszawa, Sejm RP. 7.09.2016 r. 
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Źródło: Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce. Opracowanie, na zlecenie 

Skarbu Państwa – Ministra Energii, Warszawa, marzec 2017



Spółki obrotu a klastry energii i spółdzielnie 
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 spółdzielnia energetyczna – spółdzielnię w rozumieniu ustawy z dnia 
16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21), 
której przedmiotem działalności jest wytwarzanie:

a) energii elektrycznej w instalacjach OZE o łącznej mocy zainstalowanej 
elektrycznej nie większej niż 10 MW lub

b) biogazu w instalacjach odnawialnego źródła energii o rocznej 
wydajności nie większej niż 40 mln m3 lub

c) ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 
osiągalnej w skojarzeniu nie większej niż 30 MWt 

– i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energii 
elektrycznej, biogazu lub ciepła na potrzeby własne spółdzielni 
energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej 
obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu niższym 
niż 110 kV lub dystrybucyjnej gazowej lub sieci ciepłowniczej, na 
obszarze gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich w rozumieniu przepisów o 
statystyce publicznej

SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE (1)
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 Spółdzielnia energetyczna albo podmiot wykonujący na rzecz spółdzielni 
energetycznej zadania operatora zamkniętego systemu dystrybucyjnego jest 
zwolniony z obowiązku:

1) przedkładania taryfy do zatwierdzenia, o ile nie zawiera ona opłat wyższych 
niż suma cen i stawek opłat wynikających z taryf właściwych dla danego 
typu odbiorcy, zatwierdzonej przez Prezesa URE operatorowi systemu 
dystrybucyjnemu lub sprzedawcy zobowiązanego, na obszarze działania 
tego podmiotu, w poprzednim roku kalendarzowym

2) opracowywania i przedkładania do zatwierdzenia planów rozwoju

3) przyłączania nowych odbiorców, z wyłączeniem odbiorców końcowych 
wnioskujących o przyłączenie do sieci operatora systemu dystrybucyjnego 
za pośrednictwem sieci spółdzielni energetycznej albo podmiotu 
wykonującego na rzecz spółdzielni energetycznej zadania operatora 
zamkniętego systemu dystrybucyjnego

4) opracowywania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci w rozumieniu ustawy –
Prawo energetyczne

5) opracowywania, aktualizacji i udostępniania odbiorcom oraz ich 
sprzedawcom standardowych profili zużycia

SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE (2)



Nowa rola i zadania spółek obrotu – jako sprzedawców

 nowe ustawy o OZE i o efektywności energetycznej wprowadziły nowe rodzaje 
odbiorców końcowych: prosumentów, przedsiębiorców wykorzystujących własne 
mikroinstalacje OZE,  odbiorców przemysłowych uprawnionych do samodzielnego 
podejmowania przedsięwzięć proefektywnościowych oraz instalacje OZE, które wygrały 
aukcje Prezesa URE

 w konsekwencji zmian ustaw występuje zróżnicowanie zasad rozliczeń z właścicielami 
mikroinstalacji i instalacji OZE, zależnie od daty ich uruchomienia lub modernizacji oraz 
celu zużycia wytwarzanej energii. Oznacza to powstanie segmentów rynku energii 
o zróżnicowanych zasadach obrotu i cenach nie kształtowanych przez rynek 
konkurencyjny

 zróżnicowanie zasad rozliczeń powoduje komplikację informatycznych bilingowych 
systemów rozliczeniowych.

 nowe zasady funkcjonowania detalicznego rynku energii wymagają od sprzedawców 
opracowania nowych zachowań i procedur umożliwiających zarówno znalezienie 
korzyści jak i uniknięcie ewentualnych strat. Równocześnie ograniczają zakres 
funkcjonowania konkurencyjnego rynku energii narzucając zobowiązania ilościowe 
i cenowe
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Nowa rola i zadania spółek obrotu, w tym sprzedawców 
energii do odbiorców końcowych, w świecie technologii smart 
i w obliczu zmian strukturalnych rynku energii



Klienci na rynku energii – zróżnicowanie zasad rozliczeń  instalacji OZE

Ustawa o OZE przewiduje 3 główne rodzaje wsparcia mikroinstalacji i instalacji OZE, które 
realizowane jest przez spółki obrotu w rozliczeniach za energię poza konkurencji:

a. wsparcie dla mikroinstalacji i instalacji OZE uruchomionych przed wejściem w życie 
rozdziału 4 ustawy o OZE (to jest przed 1 lipca 2016 r.) lub zmodernizowanych po tej 
dacie. Zakup energii następuje po cenach z rynku konkurencyjnego z ubiegłego 
kwartału. Instalacjom przysługuje prawo do świadectwa pochodzenia energii z OZE

b. Wsparcie mikroinstalacji OZE uruchomionych po 1 lipca 2016 roku jest zróżnicowane 
zależnie od przeznaczenia wytwarzanej energii, inne dla prosumentów inne dla 
przedsiębiorców. Prosument rozlicza się ze sprzedawcą z nadwyżek energii –
sprzedawca nie kupuje energii tylko „magazynuje” ją dla prosumenta na następne okresy 
rozliczeniowe. Od mikroinstalacji przedsiębiorcy sprzedawca kupuje nadwyżki 
energii po cenie równej 100% ceny z konkurencyjnego rynku energii z ubiegłego 
kwartału. Mikroinstalacji nie przysługuje świadectwo pochodzenia energii z OZE. Za 
zgodą stron może być zastosowane rozliczenie w „netmeteringu” czyli rozliczenie z tytułu 
różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej 
wprowadzonej do tej sieci dokonywane w danym półroczu

c. wsparcie dla instalacji OZE (poza ww.) uruchomionych po 1 lipca 2016 roku możliwe 
jest wyłącznie w aukcyjnym systemie. Instalacja w wyniku aukcji uzyskuje gwarancję 
sprzedaży wytworzonej energii sprzedawcy zobowiązanemu po cenach wyższych niż 
rynkowe
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Nowa rola i zadania spółek obrotu, w tym sprzedawców 
energii do odbiorców końcowych, w świecie technologii smart 
i w obliczu zmian strukturalnych rynku energii



Nowa rola i zadania sprzedawców energii do odbiorców 
końcowych – rozliczenia z mikroinstalacjami OZE

 prosumentami, których liczba w kraju na koniec 2016 roku sięgała już 20 tysięcy, są 
właściciele mikroinstalacji o mocy nie większej od 40 kW, posiadający kompleksową 
umowę sprzedaży energii zawartą z wybranym sprzedawcą i niekorzystający 
z wytworzonej energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Są nimi 
obecnie dowolni odbiorcy końcowi, w tym także jednostki samorządu terytorialnego, 
szkoły, przedszkola, obiekty sportowe, kościoły, parafie itp.

 kompleksowa umowa sprzedaży energii daje prosumentowi możliwość skorzystania 
z sieci elektroenergetycznej, jako „akumulatora sieciowego”. Tym umownym 
„akumulatorem sieciowym” jest konto rozliczeniowe prosumenta u sprzedawcy. Konto 
to umożliwia prosumentowi korzystanie z opustów przy „odbiorze” wprowadzonej do 
sieci nadwyżki jego energii z „magazynu sieciowego”

 jeżeli właściciel mikroinstalacji nie jest prosumentem (jest przedsiębiorcą) 
i wykorzystuje wyprodukowaną energię dla potrzeb prowadzonej działalności to 
dotyczą go inne niż prosumenta procedury rozliczeń, a jeżeli korzysta z netmeteringu 
ma również możliwość korzystania z sieci, jako „akumulatora sieciowego”.

 włączenie sprzedawców w „magazynowanie energii” z mikroinstalacji stanowi zupełnie 
nową sytuację rynkową i wymaga od nich nowego podejścia do planowania i 
tworzenia portfeli zakupu i sprzedaży energii, zarówno co do ilości jak i jej cen.
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Nowa rola i zadania spółek obrotu, w tym sprzedawców 
energii do odbiorców końcowych, w świecie technologii smart 
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Sprzedawcy a uprawnienia energochłonnych 
odbiorców końcowych
 energochłonny odbiorca końcowy może samodzielnie podjąć przedsięwzięcie służące 

poprawie efektywności energetycznej ograniczając zużycie energii elektrycznej 
w przeliczeniu na wielkość produkcji o nie mniej niż 1,5 % rocznie w stosunku do 
średniej jego wielkości z lat poprzednich

 realizując takie przedsięwzięcie odbiorca przedkłada swojemu sprzedawcy energii 
informację oraz oświadczenie o zrealizowaniu przedsięwzięcia i uzyskaniu 
oszczędności energii finalnej, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego (toe), 
potwierdzonej w audycie efektywności energetycznej

 sprzedawca pomniejsza wartość sprzedawanej energii o uzyskaną przez odbiorcę 
oszczędność energii finalnej, przeliczoną na kwotę należności stosownie do ilości 
sprzedanej energii. Odbiorca uzyskuje w ten sposób obniżenie ceny kupowanej 
energii w stopniu odpowiadającym wielkości przedsięwzięcia

 sprzedawca musi uwzględniać działania swoich energochłonnych odbiorców planując 
własne obowiązkowe działania proefektywnościowe, planując wielkość zakupu 
świadectw efektywności energetycznej oraz poziom ewentualnych opłat zastępczych

 następuje zmiana roli przedsiębiorstw energetycznych, (dotychczas zarabiających na 
sprzedaży energii) oraz transformacja rynku energii z takiego, na którym energia 
jest towarem i dąży się do jej sprzedaży w jak największych ilościach, w taki, na 
którym zamiast kilowatogodzin sprzedaje się usługę energetyczną
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Nowa rola i zadania spółek obrotu, w tym sprzedawców 
energii do odbiorców końcowych, w świecie technologii smart 
i w obliczu zmian strukturalnych rynku energii



Zmiany strukturalne rynku energii elektrycznej (1)

 rozpraszanie się po sieciach dystrybucyjnych partnerów sprzedawców energii -
odbiorców końcowych oraz wytwórców energii (w tym z OZE), którzy niezależnie od 
miejsca przyłączenia do sieci dowolnie wybierają sprzedawcę

 rosnący rynkowy udział wspieranej ustawowo energii wytwarzanej z OZE

 ograniczanie ustawowego wsparcia do najtańszych i najbardziej efektywnych 
technologii wytwarzania energii z OZE oraz eliminacja ewentualnego nadmiernego 
wsparcia

 uzależnienie wysokości wsparcia zależy od aktualnych cen energii elektrycznej – przy 
wzroście cen rynkowych wysokość wsparcia spada. Konkurencja sprzyja projektom 
najbardziej efektywnym. Ilość energii objętej wsparciem jest ograniczana do ilości 
wynikającej z unijnych zobowiązań Polski

 wypieranie energii ze źródeł konwencjonalnych – sprzedawcy muszą zakupić energię 
oferowaną im przez wytwórców energii z OZE – ilości zakupu są różne dla 
poszczególnych sprzedawców, różne dla poszczególnych miesięcy, dni, a także dla pór 
dnia. Stanowi to utrudnienie w konstruowaniu optymalnych portfeli zakupu i sprzedaży 
energii. Planowany 15% udział energii z OZE w całkowitym zużyciu energii w 2020 roku 
spowoduje taki sam spadek zapotrzebowania na energię z konwencjonalnych jednostek 
wytwórczych
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 pojawienie się prosumentów jako nowego rodzaju uczestnika rynku 
energii elektrycznej

 wytwarzanie energii przez odbiorców końcowych na swoje potrzeby 
ograniczające zakupy od sprzedawców oraz ograniczające korzystanie z sieci 

 wiązanie sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedażą gazu – sprzedaż typu 
„dual fuel” – sprzedawcy funkcjonują równocześnie na dwóch rynkach

 magazynowanie energii – magazyny energii przy instalacjach OZE oraz 
wirtualne w „sieciach dystrybucyjnych” przy rozliczeniach z mikroinstalacjami 
prosumentów i przy rozliczeniach w „netmeteringu” z mikroinstalacjami
przedsiębiorców

 nowe rynkowe perspektywy magazynów energii połączonych z instalacjami 
i mikroinstalacjami OZE

 przygotowania do utworzenia dwutowarowego rynku energii składającego 
się z energii elektrycznej i mocy wytwórców
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 wiązanie sprzedaży energii elektrycznej ze świadczeniem dodatkowych usług 
energetycznych, sprzedażą produktów ubezpieczeniowych, dostawami mikroinstalacji 
OZE (np. oferta  „Prąd z Elektrykiem”, „Prąd z Serwisantem”, „Fotowoltaika” itp.) czy 
też łączone oferty „prąd plus gaz”

 różnicowanie ofert ilościowo cenowych związane ze szczególnymi potrzebami klientów 
(np. taryfy weekendowe, wielostrefowe, taryfy powiązane z usługami energetycznymi, 
taryfa rodzinna np. „Po prostu Rodzina”, itp.).

 udostępnianie odbiorcom informacji o aktualnym zużyciu energii w czasie 
rzeczywistym w oparciu o inteligentne liczniki, domową sieć HAN wyposażoną 
w  moduł komunikacji bezprzewodowej Wireless M-Bus (np. rozwiązania w ramach 
projektu „AMIPlus Smart City Wrocław”).

 rosnąca rola ochrony odbiorców energii przed nierzetelnymi sprzedawcami – system 
certyfikacji sprzedawców rozpowszechniany wśród odbiorców jako „Program dobrych 
praktyk” Towarzystwa Obrotu Energią
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Zmiany strukturalne rynku energii elektrycznej (3)



Zmiany strukturalne rynku energii elektrycznej 
smart grid, smart metering

 konieczność automatyzacji zbierania informacji pomiarowych, sprawnego 
i niezawodnego ich przesyłania do centrów rozliczeniowych oraz właściwego 
składowania i udostępniania nie jest możliwy bez satysfakcjonującego dalszego 
rozwój rynku energii

 rozwój smart grid i smart meteringu umożliwia także na szerszą skalę rozwój 
zarządzania popytem odbiorców końcowych i ewentualne tworzenie 
„wirtualnych elektrowni” oferujących „negawaty”

 dla sektora obrotu szczególnie ważne są szanse wynikające z rozwoju smart grid, 
a zwłaszcza smart meteringu w wyniku rozszerzenia, usprawnienia i zapewnienia 
niezawodności codziennych wymiany gigabajtów informacji o wytwarzaniu, 
sprzedaży i poborze energii setek tysięcy a wkrótce milionów odbiorców 
końcowych
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Zmiany strukturalne rynku energii elektrycznej - klastry

 podstawową zaletą klastrów jest możliwość produkcji energii na obszarze lokalnym 
w sposób możliwie skoordynowany z bieżącym zapotrzebowaniem. W ten sposób 
wyższe jednostkowe koszty produkcji są skompensowane niższymi kosztami 
sieciowymi wynikającymi z redukcji zapotrzebowania na energię pochodzącą z KSE

 relacje pomiędzy spółkami obrotu a klastrami i spółdzielniami energetycznymi nie są 
wyraźnie określone w ustawie o OZE. Prowadzone dyskusje w środowisku energetyków 
dotyczą tego czy obecne prawne regulacje są wystarczające i w jaki sposób powinny 
być rozwijane 

 Ministerstwo Energii zleciło ekspertyzę dotyczącej koncepcji funkcjonowania klastrów 
energii. Opracowana na zlecenie Ministra Energii „KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA 
KLASTRÓW ENERGII W POLSCE” proponuje, aby Towarzystwo Obrotu Energią, 
skupiające spółki obrotu uczestniczyło w zakresie oceny koncepcji funkcjonowania 
klastrów energii, propozycji wprowadzenia zmian oraz wspierania inicjatyw mających 
na celu powstanie klastrów energii w tym w szczególności klastrów energii elektrycznej

 Istniejące wątpliwości dotyczące tworzenia klastrów, omawiane zresztą szeroko 
w KONCEPCJI, powodują, że spółki obrotu nie angażują się jeszcze na szerszą skalę 
w działania organizacyjne klastrów
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Zmiany strukturalne rynku energii elektrycznej - elektromobilność

 duże znaczenie dla rozwoju sieci energetycznych i dla rynku energii będzie miał rządowy 
program elektromobilności, zakładający szybki rozwój transportu opartego o silniki 
elektryczne. Spowoduje on wzrost zapotrzebowania na energię, ale także konieczność 
przebudowy sieci energetycznych i stworzenia rozbudowanej infrastruktury 
umożliwiającej ładowanie tych samochodów

 Przygotowywana ustawa o elektromobilności powinna rozwiązać takie problemy jak na 
przykład rozróżnienie koncesjonowanej działalności w zakresie obrotu energią 
elektryczną i świadczenia usługi ładowania

 Prezes URE w przypadku stosowania opłat za podłączenie do zasilania na przykład 
podczas postoju w porcie, czy za korzystanie z gniazdek w szpitalach może zajmować 
stanowisko, że takie działanie stanowi sprzedaż energii i wymaga koncesji na obrót 
energią elektryczną. Aktualnie spółki obrotu organizują liczne punkty ładowania 
samochodów elektrycznych we własnym zakresie i na własne ryzyko

 aktualnie w Polsce wykorzystywanych jest około 400 samochodów elektrycznych. 
Ministerstwo Energii przewiduje powstanie 6000 punktów wolnego i 400 szybkiego 
ładowania samochodów do 2020 roku
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Smart metering/smart grid – klucz do sukcesu ?
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