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Tworzymy nowe oblicze rynku energii !



Koniec tradycyjnej energetyki ???

➢ Konsument nadaje trendy

➢ Spełnienie oczekiwań konsumenta

➢ Konsument staje się prosumentem

➢ IoT 4.0

➢ 50 mld urządzeń IoT

➢ 57% ludzi korzysta ze smartfonów

➢ SMART (Grid, City….)

➢ Blockchain

➢ OZE

➢ E-mobility

➢ Magazyny energii

➢ DSR, DSM

➢ Wirtualna elektrownia

???

Tradycyjny rynek energii Nowy rynek energii



Klaster energii
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Łańcuch wartości w klastrze energii



Koordynator Klastra Energii

Zadania koordynatora

1. Opracowanie/istotny udział w tworzeniu strategii klastra.

- kwestie organizacyjne

- model funkcjonowania na rynku energii

- bilans energii (rodzaje i lokalizacja źródeł)

2. Wsparcie/realizacja strategii klastra.

3. Wsparcie/przygotowanie projektów

4. Wsparcie/opracowanie wniosków o dofinansowanie 

5. Zarządzanie procesami energetycznymi w klastrze



Procesy na rynku energii

Wirtualna osłona klastra OK                                                           Rynek Energii

Koordynator klastra

Rynek bilansujący

PROCESY 

- Prognozowanie i grafikowanie

- Obrót energią wewnątrz klastra

- Obrót energią poza klastrem 

- Rozliczenia z Zarządcą Rozliczeń

- Zgłoszenia grafików OH

- Bilansowanie energii klaster/poza

- Akwizycja danych pomiarowych on-
line/parametrów pracy urządzeń

- Trading TGE i OTC

- Analizy rynku energii/cenotwórstwo

- Agregacja usługi DSR i DSM

- Sterowanie magazynem energii

- Obsługa pojazdów elektrycznych

- Sterowanie pracą urządzeń OHT

- Rozliczenia i biling 

- Akcyza, kolory, raportowanie
OSD lub OSDn
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Umowa GUD

Spółki obrotu
Klaster energii



❑ Koncesja na obrót i „dystrybucję” energii elektrycznej

❑ Umowa przesyłowa z PSE jako Podmiot Odpowiedzialny za 

Bilansowanie POB

❑ Umowa z PSE jako lokalny agregator usługi DSR

❑ Operator Handlowy – zgłoszenia USE w systemie WIRE

❑ Uczestnictwo w rynku giełdowym TGE

❑ Umowy GUD, GUD-k i GUD-POB z OSD

❑ Biuro analiz i tradingu

❑ Doświadczenia i kompetencje (również w tworzeniu klastrów)

❑ Wykwalifikowaną kadrę

❑ System IT dedykowany dla nowego rynku energii (klastrów)

Kompetencje i narzędzia koordynatora



Co determinuje funkcjonowanie klastra ?

❑ Wymiar społeczny – lokalny charakter

❑ Wymiar biznesowy – otoczenie rynkowe



Wymiar społeczny – lokalny charakter klastra

4,160 mln (81% energii OZE) - Koszty energii elektrycznej – 5,14 mln 

3,600 mln (20% ciepła OZE) - Koszty energii cieplnej  – 18 mln



Wzrost cen energii

Wymiar biznesowy – otoczenie rynkowe 



Dziękuję za uwagę.

Daniel Raczkiewicz 

Tel. 502 186 666

daniel.raczkiewicz@ienenergy.pl


