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I. WPROWADZENIE

Raport „Rynek Energii Elektrycznej i Gazu w Polsce –
stan na 31 marca 2015 r.”, zwany dalej Raportem TOE
2015 lub Raportem, podsumowuje kluczowe zdarzenia, jakie miały miejsce na rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce w okresie od 1 stycznia 2014 r. do
31 marca 2015 r., przy czym przytoczone dane i zestawienia statystyczne obejmują pełny 2014 rok kalendarzowy.
Podobnie jak w przypadku poprzednich raportów,
opracowywanych od 2009 roku ([23] – [28]) zakres
merytoryczny Raportu TOE 2015 koncentruje się
głównie na obszarach charakterystycznych dla działalności Towarzystwa Obrotu Energią, zwanego dalej
TOE, i jego członków, do których należą zarówno spółki obrotu (jako tzw. członkowie wspierający TOE), jak
i osoby fizyczne (tzw. członkowie zwyczajni TOE).
Raport TOE 2015, podobnie jak zeszłoroczny raport
[23], zawiera rozdział dotyczący rynku gazu, rozwojem którego zainteresowani są zarówno członkowie
TOE, jak i bezpośrednio Towarzystwo.
W rozdziale II Raportu skomentowane zostały działania i wydarzenia, które z punktu widzenia TOE miały
istotny wpływ na rynek energii elektrycznej w omawianym okresie. W roku 2014 oraz na początku 2015
zostało przyjętych (lub jest w fazie szerokich dyskusji) kilka istotnych, zdaniem TOE, dokumentów i materiałów, które mają – i w kolejnych latach mogą
mieć – znaczący wpływ na rynek energii w Polsce,
w tym w szczególności na obszar obrotu. W rozdziale II Raportu zespół autorski scharakteryzował i ocenił (z punktu widzenia sektora obrotu) najważniejsze
z tych dokumentów i materiałów.
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Rozdział III, analogicznie jak w latach poprzednich,
opisuje kształtowanie się cen energii elektrycznej na
rynku w 2014 roku, obejmując: Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy oraz Rynek Praw Majątkowych.
Rozdział IV, dotyczący rynku gazu, składa się z trzech
podrozdziałów opisujących: rozwój rynku detalicznego, obrót gazem na TGE oraz bariery rozwoju rynku
gazu w Polsce.
W rozdziale V zawarto propozycje działań w krótkoi długoterminowym horyzoncie czasowym, które zdaniem TOE należałoby podjąć w zakresie dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce.
Zastosowane skróty i oznaczenia oraz zestawienie
materiałów źródłowych zawarto odpowiednio w rozdziałach VI i VII.
W rozdziale VIII przytoczony został skład Rady Zarządzającej TOE XIII kadencji, natomiast w rozdziale IX
skład zespołu autorskiego.
Raport TOE 2015 został opracowany na podstawie
danych oraz wiedzy zespołu autorskiego na dzień
31 marca 2015 r.
Raport, począwszy od 2009 roku, ma charakter cykliczny i publikowany jest w pierwszej połowie każdego roku kalendarzowego.
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II. KLUCZOWE DZIAŁANIA (ZREALIZOWANE ORAZ PLANOWANE)
NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE W OKRESIE
OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 MARCA 2015 R.
Kluczowe działania (zrealizowane oraz planowane)
na rynku energii elektrycznej w Polsce, w okresie od
1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2015 r. przedstawiono
poniżej w syntetycznym zestawieniu tabelarycznym
na kolejnej stronie.
Analogicznie jak w przypadku poprzednich Raportów
([23] – [28]) zestawienie obejmuje głównie tematykę obrotu energią elektryczną w obszarze rynku hurtowego, rynku detalicznego (sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych), wymiany międzysystemowej oraz rynku gazu.
W przypadku powiązań trzech ww. głównych obszarów z określonymi elementami całego łańcucha zakupu/sprzedaży energii elektrycznej starano się
uwzględnić także uwarunkowania innych powiązanych obszarów rynku oraz ich wpływ na pozostałe
segmenty energetycznego łańcucha wartości: wytwarzanie i dystrybucję.
W dalszej części rozdziału przedstawiono charakterystykę i ocenę poszczególnych działań.
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Tabela 1. Kluczowe działania (zrealizowane i planowane) na rynku energii
elektrycznej w Polsce w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

Działania [1–6]
/plany [P1-P5]

Wpływ na obszar rynku

Wpływ na
Wytwarzanie Dystrybucja
rozwój rynku

Obrót
hurtowy

Obrót
detaliczny1

Wymiana
międzysystemowa

Odbiorcy
końcowi

Strona:
rozszerzenie
zagadnienia

1

Utrzymanie obowiązku zatwierdzania
przez Prezesa URE taryf (sprzedaży energii
elektrycznej) w grupach taryfowych G

-

N

-

-

-

N

+/-

5

2

Ustawa o odnawialnych źródłach
energii – wybrane zmiany

+

+/-

-

N

+/-

N

+

5

3

Nowelizacja kogeneracyjna

+/-

+

N

+

-

N

-

7

4

Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej,
Kodeks Dobrych Praktyk, Generalne Umowy
Dystrybucji, model ebIX

+

N

+/-

N

+

N

+

8

5

Wymiana międzysystemowa
– wybrane aspekty

+

-

N

+

N

+

N

9

6

Rynek uprawnień do emisji CO2
a rynek energii elektrycznej

-

-

N

-

N

N

-

9

+/-

-

N

+/-

N

N

N

12

P2 rynku energii (raportowanie danych

+/-

-

N

+/-

N

+/-

N

13

P3 Projekt nowej ustawy

o efektywności energetycznej

+/-

+/-

+/-

+

+/-

N

+/-

13

P4 Nowy model – architektura rynku

+/-

+

N

+/-

N

N

-

14

+

-

+

N

+

N

+

16

Dokumenty i działania unijne dotyczące

P1 rynków finansowych, które będą miały wpływ
na rynek energii w Polsce

Wpływ REMIT na działalność uczestników
transakcyjnych w świetle REMIT)

energii elektrycznej – rynek mocy

P5 Nowy model – agregatorzy, sterowanie
stroną popytową

1

sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych

Legenda:
„N” – neutralne;
„-” – negatywny wpływ;
„+” – pozytywny wpływ;
„+/-” – wpływ pozytywny i negatywny w zależności od kryterium oceny.
Kolorem czerwonym oznaczono działania będące kontynuacją zagadnień opisanych w Raporcie TOE 2014.
Kolorem niebieskim oznaczono propozycje/plany wprowadzenia określonych rozwiązań, które przedstawiono do 31 marca 2015 r.
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1. Utrzymanie obowiązku zatwierdzania
przez Prezesa URE taryf (sprzedaży
energii elektrycznej) w grupach
taryfowych G
Postulaty środowisk branżowych o zwolnienie z obowiązku zatwierdzania przez Prezesa URE taryf sprzedaży energii elektrycznej w segmencie gospodarstw domowych pozostają wciąż bez pozytywnego odzewu ze strony Prezesa
URE. Rok 2014 i początek 2015 to kontynuacja dotychczasowej konsekwentnej polityki Prezesa URE w zakresie taryfowania wybranych przedsiębiorstw energetycznych.
Pomimo zrealizowania wszystkich elementów określonych
w tzw. Mapie drogowej [29] Prezes URE nie dokonał uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Nieznany do dnia dzisiejszego pozostaje także jego termin. Brak
jest także jednoznacznego stanowiska Prezesa URE, kiedy realnie i ewentualnie pod jakimi nowymi warunkami zwolnienie z obowiązku taryfowania mogłoby nastąpić. Prezes URE
nie wywiązał się z deklaracji powziętych jeszcze pod koniec
2013 roku w zakresie dokonania na przełomie 2013/2014
roku przeglądu warunków uwolnienia rynku energii elektrycznej przy uwzględnieniu kryteriów ustawowych.
Podkreślić należy, że oczekiwania Prezesa URE w zakresie:
stabilnego i płynnego rynku energii, średnioterminowych
sygnałów cenowych oraz korzystnego trendu w zakresie
liczby zmian sprzedawcy w gospodarstwach domowych zostały w ocenie środowiska branżowego zrealizowane.
Sam Prezes URE realizując obowiązek ustawowy wynikający z nowelizacji ustawy – Prawo Energetyczne – tzw. „małego trójpaku” – oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
uczestników rynku energii elektrycznej, na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej (KE), przygotował wspólnie z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej” i „Zbiór
Praw Konsumenta Paliw Gazowych”. Jednocześnie zgodnie
z treścią art. 5 ust. 6e ustawy – Prawo energetyczne zobligował przedsiębiorstwa energetyczne do dostarczenia kopii zbioru praw wszystkim odbiorcom oraz do zapewnienia publicznego dostępu do zbioru. Dokumenty te zawierają niezbędne informacje dotyczące praw konsumentów
oraz funkcjonowania rynku energii elektrycznej. Opisują
poszczególne elementy umów o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej wyjaśniając najważniejsze zagadnienia.
Środowisko skupione wokół TOE także powołało inicjatywę mającą na celu ochronę praw konsumenta, którą było
opracowanie i wdrożenie kodeksu „Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej” (szerszy opis w dalszej części Raportu).

Stabilizację rynku energii potwierdza również znaczny
trend wzrostowy liczby zmiany sprzedawcy w gospodarstwach domowych. Do końca 2014 roku, zgodnie z danymi
prezentowanymi w ramach cyklicznego monitoringu zmiany sprzedawców prowadzonego przez Prezesa URE, ponad
287 tys. gospodarstw domowych dokonało takiej zmiany,
a w samym roku 2014 było ich ponad 152 tys.
Należy w tym miejscu podkreślić, że wymóg zatwierdzania
taryf jest poważnym ograniczeniem działalności gospodarczej przedsiębiorstw obrotu – sprzedawców energii elektrycznej. Prezes URE kontynuując wymóg przedstawiania
taryf do zatwierdzenia dla części podmiotów przyczynia
się do dalszego utrzymywania podwójnych standardów na
rynku, na którym pełni funkcję regulacyjną (część podmiotów nie ma wymogu przedkładania taryf do zatwierdzenia).
Taki stan rzeczy skutkuje nierównym traktowaniem podmiotów działających na rynku, a w konsekwencji nierównym traktowaniem odbiorców w gospodarstwach domowych, którym sprzedawcy świadczą usługę kompleksową.
Należy nadmienić, że organ administracji państwowej, jakim jest Prezes URE, nie może wymuszać na przedsiębiorcy, aby ten prowadził działalność ze stratą.
WNIOSKI
Kolejny raz środowisko branżowe zrzeszone w TOE
apeluje o zniesienie obowiązku taryfowania i uwolnienie cen energii elektrycznej w grupie gospodarstw
domowych. W ocenie TOE jest to ostatni element do
zakończenia procesu pełnej liberalizacji rynku energii elektrycznej, tym bardziej, że spełnione zostały
wszystkie wskazywane wcześniej przez Prezesa URE
warunki pełnego uwolnienia cen.
TOE w dalszym ciągu deklaruje uczestnictwo również
w innych działaniach, które mogłyby doprowadzić do
ochrony odbiorców wrażliwych i zapobieżenia energetycznemu wykluczeniu.

2. Ustawa o odnawialnych źródłach energii
– wybrane zmiany
Po ponad trzech latach prac w dniu 20 lutego 2015 r. Sejm
przyjął ostateczne brzmienie ustawy o OZE [6], natomiast
w dniu 11 marca 2015 r. ustawę podpisał Prezydent.
Jak już pisaliśmy w poprzednich edycjach Raportu TOE
([23],[24]) ustawa o OZE w zasadniczy sposób zmienia podejście do systemu wsparcia „zielonej energetyki”. Zachowanie dotychczasowego systemu dla „starych” instalacji produkujących energię z wykorzystaniem OZE połączone zostało z wprowadzeniem nowego rozwiązania bazowego w postaci systemu aukcyjnego, z którego korzy-
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stać będą nowe instalacje oraz instalacje już funkcjonujące, które wyrażą zainteresowanie uczestnictwem w systemie aukcyjnym. Trzecim elementem promującym OZE jest
system taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji o mocy
elektrycznej do 10 kWe, który w odróżnieniu od projektu
ustawy o OZE [16] prezentowanego w poprzedniej edycji
Raportu TOE ([23],[24]) w znaczący sposób zwiększa poziom wsparcia dla tego typu instalacji, co powinno doprowadzić do powstania impulsu dla rozwoju tego podsektora OZE w Polsce.
Kluczową zmianą wynikającą z zapisów ustawy o OZE jest
radykalna zmiana podejścia do systemu wsparcia OZE, którego głównym celem jest racjonalizacja kosztów wsparcia.
W związku z tym poniżej skupiono się głównie na przedstawieniu wybranych instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej z OZE, które szczegółowo zostały
przedstawione w rozdziale 4 ustawy o OZE [6].

Aukcje
Podstawowym elementem nowego systemu wsparcia OZE
będą aukcje, o których przeprowadzeniu na 30 dni przed
ich rozpoczęciem Prezes URE będzie informować w Biuletynie Informacji Publicznej. Konstrukcja systemu ma za
zadanie globalne obniżenie kosztów jego działania oraz
umożliwienie w transparentny sposób zrównoważonego
rozwoju wszystkich źródeł odnawialnych poprzez odrębne aukcje dla instalacji poniżej 1 MW oraz powyżej 1 MW
a także zróżnicowanie cen referencyjnych dla 18 typów instalacji. Dodatkowym elementem równoważącym nowy
system jest częstotliwość organizowania aukcji (co najmniej raz w roku).
Szczegółowe informacje dotyczące aukcji ogłoszone zostaną
w formie rozporządzenia do 31 października każdego roku.
W celu zapobieżenia nadpodaży zielonej energii zostanie
określona maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej
z OZE oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego, będącej
przedmiotem aukcji, tj. taka, która może zostać sprzedana
w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym.

Są to ceny maksymalne, po których może zostać w danym
roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze
aukcji energia elektryczna z OZE. Mając na uwadze fakt, że
w przypadku instalacji, które zadeklarują uczestnictwo w aukcjach (o których mowa w art. 72 ust. 1), cena referencyjna
uwzględniać będzie kwotę 239,82 zł/MWh oraz średnią cenę
sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym
w poprzednim kwartale, to jej maksymalny poziom może
kształtować się na poziomie ok. 400 zł/MWh. Dla nowych instalacji (o których mowa w art. 72 ust. 2) przy kalkulacji cen
referencyjnych będą brane pod uwagę czynniki techniczno-ekonomiczne, o których mowa w art. 77 ust. 3. Aktualna sytuacja na rynku świadectw pochodzenia szczegółowo została
przedstawiona w rozdziale III niniejszego Raportu.

Wyłączenia z systemu aukcyjnego
W zapisach ustawy określone zostały typy instalacji całkowicie wyłączone z systemu aukcyjnego. Są nimi: (1) instalacje spalania wielopaliwowego, z wyłączeniem dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego, (2) elektrownie
wodne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 5 MW, (3) instalacje OZE o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej powyżej 50 MW wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy z wyłączeniem
instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystujących do
wytwarzania tej energii elektrycznej paliwo spalane w wysokosprawnej kogeneracji – o mocy osiągalnej cieplnej
w skojarzeniu od 150 MWt.

Powołanie Operatora Rozliczeń Energii
Odnawialnej (OREO) i wprowadzenie opłaty OZE

Istotnym elementem systemu aukcyjnego jest swego rodzaju parytetyzacja, która polega na przeznaczeniu nie
mniej niż 25% ilości energii elektrycznej wytwarzanej z OZE
i przeznaczonej do zakupu na aukcji dla źródeł o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW mocy elektrycznej,
co określi w drodze rozporządzenia Minister Gospodarki do 30 listopada każdego roku łącznie z ilością i wartością energii elektrycznej, jaka powinna zostać sprzedana
w tego typu aukcji.

Nowa ustawa o OZE powołuje Operatora Rozliczeń Energii
Odnawialnej (OREO), którego jednym z zadań będzie pokrycie ujemnego salda wynikającego z obowiązku zakupu
energii elektrycznej przez sprzedawców zobowiązanych.
Nowa ustawa o OZE wprowadza od 1 stycznia 2016 r. opłatę OZE, na pokrycie: (i) ujemnego salda między wartością
sprzedaży i wartością zakupu energii elektrycznej realizowanego przez sprzedawców zobowiązanych, którzy mają
obowiązek zakupu energii elektrycznej od wytwórców
o mocy do 500 kW po cenie aukcyjnej oraz (ii) kosztów działalności OREO. Ponadto z przychodów z opłaty OZE, OREO
będzie pokrywać wytwórcom OZE o mocy nie mniejszej niż
500 kW, którzy wygrali aukcje, różnicę pomiędzy ceną średnią ważoną wolumenem transakcji z rynku dobowo-godzinowego z dostawą energii elektrycznej w dniu następnym
i dwa dni po dniu zawarcia transakcji sesyjnych giełdowych
oraz ceną aukcyjną.

Kluczowym czynnikiem warunkującym efektywność nowego systemu wsparcia OZE będą ceny referencyjne, których poziomy muszą zostać określone w drodze rozporządzenia przez Ministra Gospodarki nie później niż na 60 dni
przed przeprowadzeniem pierwszej w danym roku aukcji.

Opłatę OZE uiszczać będą pośrednio odbiorcy końcowi (poprzez operatorów systemów – OSD lub OSP) oraz odbiorcy bezpośrednio przyłączeni do sieci przesyłowej. Jest ona
opłatą zmienną zależną od zużycia energii elektrycznej
przez danego odbiorcę końcowego, co gwarantuje propor-

6

Rynek Energii Elektrycznej i Gazu w Polsce
– stan na 31 marca 2015 r. Raport TOE

cjonalne obciążenie opłatą wszystkich odbiorców. W pierwszym roku obowiązywania rozdziału 4 ustawy o OZE stawka
netto opłaty OZE wynosić będzie 2,51 zł/MWh i obowiązywać będzie do końca roku kalendarzowego.

Taryfy gwarantowane
Ustawa o OZE w kształcie przyjętym przez Sejm doprecyzowuje kwestie związane z produkcją energii elektrycznej
w mikroinstalacjach do 10 kWe, zwanych potocznie „prosumentami”. Ustawodawca biorąc pod uwagę wielkość mocy
zainstalowanej dokonał ich podziału na dwie grupy: (1)
o mocy zainstalowanej do 3 kWe oraz (2) o mocy zainstalowanej od powyżej 3 do 10 kWe. Sprzedawca zobowiązany
ma obowiązek zakupu energii elektrycznej z instalacji OZE
(określanych potocznie jako prosumenckiej) przez okres
15 lat, liczony od dnia oddania do użytkowania tej instalacji. Jednocześnie ma on prawo do rekompensaty na pokrycie wynikłych z tego tytułu strat. W zależności od mocy oraz
rodzaju źródła ustawodawca określił ceny gwarantowane,
po których kupowana będzie przez sprzedawcę zobowiązanego energia elektryczna:
= do 3 kWe: hydroenergia, energia wiatru na lądzie, energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł/kWh;
= powyżej 3 do 10 kWe: hydroenergia, energia wiatru
na lądzie oraz energia promieniowania słonecznego –
0,65 zł/kWh, biogaz rolniczy – 0,70 zł/kWh, biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów – 0,55 zł/kWh, biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków – 0,45 zł/kWh
Ceny gwarantowane przedstawione powyżej obowiązywać będą do momentu, gdy łączna moc oddawanych do
użytku źródeł nie przekroczy 300 MWe (w przypadku źródeł o mocy do 3 kWe) oraz 500 MWe (w przypadku źródeł
o mocy od powyżej 3 do 10 kWe). Po przekroczeniu mocy
granicznych lub po ogłoszeniu rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki ceny gwarantowane mogą
zostać zmienione, co wprowadza istotną niepewność dla
inwestorów, która w niekorzystny sposób może wpłynąć na
tempo rozwoju tego typu instalacji.

Odbiorcy przemysłowi
Wieloletnie postulaty odbiorców przemysłowych związane z racjonalizacją kosztów energii przez nich zużywanej
poprzez minimalizację kosztów pośrednich zakupu energii
elektrycznej, do których zaliczyć można koszty tzw. kolorowych certyfikatów, akcyzę na energię elektryczną itp. zostały w części spełnione w nowej ustawie o OZE. Po spełnieniu wymogów ustawowych, mających na celu weryfikację
poziomu współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, odbiorcy ci ponosić będą niższe o 20-85% (wielkość zależna od ww. współczynnika) koszty wsparcia OZE.

WNIOSKI
Uchwalona 20 lutego 2015 r. ustawa o odnawialnych
źródłach energii generalnie jest właściwym krokiem
w kierunku optymalizacji kosztów wsparcia OZE oraz
pozytywnym impulsem do stworzenia odpowiedniej
dla polskich realiów struktury podsektora wytwarzania z OZE. Pozytywnym kierunkiem jest stworzenie
warunków do płynnego przejścia z systemu zielonych
certyfikatów do systemu aukcyjnego, który z jednej
strony zaprojektowano w taki sposób, aby na możliwie równych zasadach traktować małych i dużych producentów oraz różne technologie wytwarzania, dla
których będą ogłaszane aukcje. Wyeliminowano z systemu aukcyjnego wsparcie dla źródeł bazujących na
współspalaniu oraz hydroenergetykę o mocy zainstalowanej powyżej 5 MW, które to źródła postrzegane
są przez pozostałych producentów energii z OZE jako
jeden z elementów starego systemu wsparcia, prowadzący do powstawania nadwyżki uprawnień w systemie. Do ustawy wprowadzono również zapisy dot.
wsparcia mikroinstalacji do 10 kWe realizowanego
w systemie feed in tariff. Należy jednak zaznaczyć, że
liczne zapisy dot. taryf gwarantowanych czy net-meterginu, wzbudzały i wzbudzają wątpliwości interpretacyjne, które TOE przedstawiło w piśmie skierowanym do Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki
Narodowej Senatu RP [22], a które należałoby w najbliższym czasie wyeliminować poprzez doprecyzowanie i uszczegółowienie niektórych zapisów ustawy
o OZE w drodze jej nowelizacji.

3. Nowelizacja kogeneracyjna
Ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (data wejścia w życie: 30 kwietnia 2014 r.) wznowiony został system
wsparcia dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji. Jego
beneficjenci – wytwórcy energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji – będą korzystać z tego mechanizmu do 30 czerwca 2019 r. (termin umorzenia świadectwa pochodzenia
z kogeneracji albo uiszczenia opłaty zastępczej za ostatni
rok; art. 5 ust. 1 noweli). Koszty wsparcia ponoszą podmioty działające na rynku obrotu energią – sprzedawcy energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Zasadniczą zmianą w stosunku do wygasłego systemu jest „terminowość”
świadectw pochodzenia, czyli brak możliwości przenoszenia praw majątkowych wydanych za produkcję w danym
roku na lata kolejne. Okresem rozliczeniowym jest więc jeden rok.
Nowela (art. 4) określiła wymiar obowiązku uzyskania
i przedstawienia do umorzenia certyfikatów za 2014 rok:
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dla energii „czerwonej” – 23,2%, dla „żółtej” 3,9%, a dla
„fioletowej” 1,1%.
Ustawa nowelizująca wprowadziła istniejący uprzednio (od
połowy 2007 r. do 31 marca 2013 r.) model wsparcia. Jego
wygaśnięcie i nieobowiązywanie (w okresie kwiecień 2013
– marzec 2014) spotkało się z obawami jego dotychczasowych beneficjentów, związanych z obniżeniem rentowności użytkowanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji instalacji wytwórczych. Pokłosiem zaistniałej przerwy są
szczególne „przepisy przejściowe” omawianego aktu, dotykające „ważności” wcześniej uzyskanych certyfikatów oraz
zakresu energii zaliczanej do wymiaru obowiązku za rok
2014. Na podstawie art. 5 ust. 2 noweli świadectwa te –
wydane dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem
wejścia w życie ustawy, w wysokosprawnej kogeneracji
w jednostkach wskazanych w art. 9l ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa
energetycznego – nie uwzględnia się przy rozliczeniu wykonania obowiązku przedstawienia certyfikatu do umorzenia/uiszczenia opłaty zastępczej. Jednocześnie, na podstawie art. 5 ust. 3 noweli, przy określaniu zakresu obowiązku
rozliczenia się z umorzonych certyfikatów/opłaty zastępczej dla energii „czerwonej” oraz „żółtej”, nie uwzględnia
się energii zakupionej lub sprzedanej przed dniem wejścia
w życie tego aktu prawnego. Prezes URE został zobowiązany do ustalenia opłaty zastępczej za rok 2014 w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy. Wysokość jednostkowych opłat zastępczych za ten okres została podana
w informacji organu regulacyjnego nr 20/2014 z 13 maja
2014 r.: Ozg = 110,00 [zł/MWh], Ozk = 11,00 [zł/MWh],
Ozm = 63,26 [zł/MWh].
WNIOSKI
Nowela wprowadziła rozwiązania zasadniczo powtarzające rozwiązania konstytuujące system wsparcia
wysokosprawnej kogeneracji przed jego wygaśnięciem z końcem 2012 r. Wśród istotnych zmian na uwagę zasługują: nowy termin przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia z kogeneracji/uiszczenia
opłaty zastępczej – wyznaczony na dzień 30 czerwca
każdego roku, brak możliwości przenoszenia praw majątkowych wydanych za produkcję w danym roku na
lata kolejne, zmiana przedziału dla ustalenia opłaty zastępczej dla czerwonych certyfikatów.

4. Zbiór Praw Konsumenta Energii
Elektrycznej, Kodeks Dobrych Praktyk,
Generalne Umowy Dystrybucji,
model ebIX
W 2014 roku na detalicznym rynku energii elektrycznej
w Polsce kontynuowany był kierunek zmierzający do wy-
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pracowania najlepszych dokumentów adresowanych do
tzw. masowego klienta indywidualnego, w szczególności konsumenta i odbiorcy w gospodarstwie domowym.
W pierwszym kwartale 2014 roku trwały prace nad zmianą
i dostosowaniem opracowanego przez URE, we współpracy z UOKiK, dokumentu pn. „Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej” (Zbiór). Prace zakończyły się opublikowaniem na stronie URE Zbioru uwzględniającego uwagi zgłoszone przez uczestników rynku energii elektrycznej w Polsce, w tym także TOE.
W pierwszym kwartale 2014 roku zostały zakończone
w TOE prace nad dokumentem „Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej” (Dobre Praktyki). Od drugiego kwartału zostały podjęte praktyczne działania wdrożeniowe. W dniu 14 kwietnia 2014 r. Rada Zarządzająca
przyjęła uchwałą „Regulamin Stosowania Dobrych Praktyk” (Regulamin), a także postanowiła wyznaczyć niezależną zewnętrzną spółkę – TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
na audytora w rozumieniu Regulaminu. Pierwsze deklaracje przystąpienia do Dobrych Praktyk podczas konferencji
prasowej, zorganizowanej przez TOE w dniu 16 kwietnia
2014 r., podpisało siedem Spółek. W II kwartale 2014 roku
Rada przekształciła wcześniej działającą w strukturze TOE
Grupę ds. Standardów Obsługi Klienta w Komitet ds. Stosowania Dobrych Praktyk. Do końca 2014 roku wszystkie
Spółki, które w kwietniu 2014 roku zadeklarowały stosowanie Dobrych Praktyk z wynikiem pozytywnym, zakończyły audyty.
Towarzystwo Obrotu Energią kontynuowało także prace
nad dostosowaniem wzoru Umowy Kompleksowej (wraz
z Ogólnymi Warunkami Umowy) dla gospodarstw domowych do zmienionych postanowień GUD-k oraz zmian
wprowadzonych ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). W 2014 roku
prowadzone były także prace dot. zmian w zakresie GUD
i GUD-k, jednak do końca marca 2015 r. nie zakończyły się
one sukcesem – wypracowaniem nowych wersji obu dokumentów.
W drugim półroczu 2014 roku trwały w Polsce także konsultacje opracowanego przez PTPiREE dokumentu „Koncepcja Modelu Wymiany Informacji pomiędzy uczestnikami
rynku energii elektrycznej w Polsce zgodnej ze standardem
ebIX” (ebIX). Inicjatywa wprowadzenia przez PTPiREE jednego, spójnego modelu wymiany danych pomiędzy uczestnikami rynku energii, jest przez TOE postrzegana jako działanie zmierzające w dobrym kierunku, jednak analiza szczegółowa dotychczasowych działań wskazuje, że po ponad
sześciomiesięcznych pracach stanowiska obu Towarzystw
nadal są rozbieżne w kilku istotnych aspektach Modelu
ebIX [21].
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WNIOSKI
Od kilku lat TOE podejmuje kroki w celu dobrowolnej
standaryzacji umów i działań uczestników detalicznego rynku energii elektrycznej w Polsce. Działania te
wpisują się w rekomendowaną przez polskiego Regulatora ideę samoregulacji sektora obrotu oraz rozszerzają opracowywanie i publikacje przez Prezesa URE
wymaganym w tym zakresie prawem dokumentów,
w tym Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej.
Wspomniana standaryzacja TOE, obejmująca zarówno obszar umów (w tym wzorzec umowy kompleksowej, GUD i GUD-K), jak i dobrowolne deklaracje stosowania tzw. kodeksów dobrych praktyk (Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej), zmierzają do
rozszerzenia konkurencji na rynku energii elektrycznej
w Polsce.

5. Wymiana międzysystemowa – wybrane
aspekty
Począwszy od II kwartału 2014 roku OSP istotnie zintensyfikował działania w ramach tzw. wymiany międzyoperatorskiej. W ramach tej wymiany OSP dokonując tzw. redispatchingu (w tym przypadku najczęściej zakupu energii na polskim rynku bilansującym w celu ograniczenia
przepływu z Niemiec do Czech i Słowacji) często powodował bardzo istotny wzrost cen właśnie na rynku bilansującym, a przez to też na polskim rynku spot. W efekcie
działań TOE i innych zainteresowanych podmiotów OSP
przedstawił obszerne wyjaśnienia oraz rozpoczął publikację usystematyzowanych danych dotyczących międzyoperatorskiej wymiany międzysystemowej. Środki podejmowane przez OSP w tym zakresie można uznać za drastyczne, ponieważ redispatching często prowadził do wzrostu
już i tak bardzo wysokich cen spot na rynku polskim. OSP
argumentuje, że działania w ramach wymiany międzyoperatorskiej mają „absolutny priorytet” wśród dostępnych
narzędzi operatorów.
Towarzystwo Obrotu Energią pozytywnie ocenia starania
PSE zmierzające do zwiększenia możliwości importu energii z kierunków zachodniego i południowego, jednak wielkość udostępnianych mocy przesyłowych nadal pozostaje
niewystarczająca.
Istotnym przedsięwzięciem z roku 2013 mogącym wpływać na polski eksport i import energii elektrycznej, ale także na kształt polskiego rynku jako całości, są koordynowane przez ENTSO i ACER prace nad oceną efektywności istniejących stref cenowych (bidding zones) w Europie, które
nie doczekały się przełomowych decyzji w roku 2014. Projekt nadal jest w fazie dyskusji, należy jednak ponownie
podkreślić, że z punktu widzenia płynności polskiego ryn-

ku hurtowego podział Polski na dwie lub więcej stref cenowych byłby ryzykowny.
Na przełomie 2015 i 2016 roku nastąpi uruchomienie połączenia między Polską i Litwą, na którym moce transgraniczne mają być udostępniane na takich samych zasadach,
jak w przypadku kabla szwedzkiego. Sprawnie funkcjonujący rynek energii elektrycznej nie jest możliwy bez instrumentów umożliwiających ograniczenie ryzyka związanego
z wymianą transgraniczną. Proponowany model nie umożliwia zabezpieczania pozycji handlowych po obu stronach
granicy. O ile plany dotyczące sposobu udostępniania mocy
dzień na przód nie budzą kontrowersji, to należy rozważyć
możliwość udostępnainia mocy także w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych na zasadach limited PTR (physical transmission rights) analogicznie do modelu obowiązującego na granicy Estonia/Łotwa bądź FTR (financial tramission rights).
WNIOSKI
Ze szczególną uwagą należy obserwować działania
OSP w ramach tzw. międzyoperatorskiej wymiany
międzysystemowej. Działania te, pozostawione całkowicie w gestii OSP, ze względu na architekturę polskiego rynku mają z reguły istotny wpływ na ceny na polskim rynku spot.
Należy ze szczególną uwagą śledzić działania mogące prowadzić do podziału Polski na więcej niż jedną
strefę cenową, co wzbudza istotne wątpliwości wśród
uczestników polskiego rynku energii. W tym obszarze
niezbędna jest bliska współpraca z OSP i URE oraz dążenie do koordynowania polskiego stanowiska w kontaktach z instytucjami zagranicznymi.
Na przełomie roku 2015 i 2016 nastąpi uruchomienie połączenia między Polską i Litwą, na którym moce
transgraniczne będą udostępniane na takich samych
zasadach, jak w przypadku kabla szwedzkiego. Wymiana międzysystemowa prowadzona na tej granicy będzie objęta monitoringiem Towarzystwa.

6. Rynek uprawnień do emisji CO2 a rynek
energii elektrycznej
Rok 2014 był drugim rokiem III Fazy Rozliczeniowej Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2
(EU ETS). Pomimo znacznej nadwyżki uprawnień na rynku
(szacowanej na ponad 2,1 mld ton), a także pomimo malejącej emisji CO2 do atmosfery przez instalacje objęte systemem EU ETS, ceny uprawnień do emisji CO2 (EUA) znajdowały się w 2014 roku w trendzie wzrostowym, zyskując na
koniec roku ponad 50% wartości w porównaniu do początku stycznia.
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Rys. 1. Notowania uprawnień do emisji CO2 w III Fazie Rozliczeniowej, w latach 2013–2014

Znaczący wpływ na kształtowanie się poziomu cen uprawnień do emisji CO2 miały działania realizowane na arenie
politycznej Unii Europejskiej, takie jak:
= Wprowadzenie tzw. „backloadingu” – 26 lutego 2014 r.
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w formie
rozporządzenia KE z 25 lutego 2014 r. nr 176/2014,
opublikowano poprawkę do rozporządzenia aukcyjnego zakładającą wycofanie z aukcji w 2014, 2015 i 2016 r.
odpowiednio 400, 300 i 200 mln uprawnień EUA oraz
przywrócenie ich na rynek w latach 2019–2020 w liczbie 300 i 600 mln. Zmiana ta miała na celu zmniejszenie
nadwyżki uprawnień w obiegu i w konsekwencji podniesienie ich ceny, jednakże z uwagi na bardzo dużą
nadwyżkę EUA na rynku skutek w postaci wzrostu cen
nie był aż tak odczuwalny.
= Przyjęcie założeń pakietu klimatyczno-energetycznego
do 2030 r. – w październiku 2014 r. na nieformalnym
spotkaniu przywódców państw członkowskich UE ustalono podwaliny pod określenie sposobu funkcjonowania EU ETS w kolejnym okresie, obowiązującym w latach 2021–2030. Obejmuje on wprowadzenie prawnie wiążącego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40% do końca 2030 r. w stosunku do poziomów
z 1990 r., zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) co najmniej do 27% (wiążące na poziomie UE), a także poprawę efektywności energetycznej
o 27% (cel niewiążący ani na poziomie UE ani na poziomie poszczególnych państw członkowskich). Przyjęcie
tych założeń zadziałało prowzrostowo na ceny EUA. Po
konferencji COP (Conference of the Parties) poświęconej celom klimatycznym na arenie światowej, która ma
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odbyć się w Paryżu w grudniu 2015 r., UE ma powrócić
do tego tematu.
= Decyzja dotycząca darmowych uprawnień do emisji CO2
dla przemysłu – dzięki Decyzji Komisji Środowiska PE,
przedsiębiorstwa energochłonne w dalszym ciągu będą
otrzymywać darmowe jednostki CO2 w celu ograniczenia efektu tzw. carbon leakage, pomimo że skutkuje to
częstokroć osłabieniem wartości EUA.
= Prace nad utworzeniem rezerwy stabilizacyjnej (tzw.
MSR) – MSR to mechanizm sterowania podażą uprawnień do emisji, który w założeniu ma przełożyć się na
wzrost notowań EUA poprzez stopniowe likwidowanie nadwyżki uprawnień na rynku. Wyższe poziomy cen
uprawnień mają być zachętą do inwestowania w niskoemisyjne technologie energetyczne oraz w odnawialne źródła energii. Moment wejścia w życie mechanizmu nie jest jeszcze ostatecznie ustalony – początkowo
przyjmowano rok 2021, jednak obecnie bardziej prawdopodobnym terminem uruchomienia MSR stał się koniec roku 2018 (zgodnie z wynikiem głosowania w Komisji ds. środowiska (ENVI)). W myśl pierwotnej wersji projektowanych przepisów 12% całkowitej liczby
uprawnień w obrocie w roku n-2 trafiałaby do rezerwy
stabilizacyjnej, a jednostki te wracałyby na rynek w momencie, gdy całkowita liczba uprawnień w roku n byłaby mniejsza niż 400 mln. Wysoce prawdopodobne jest
również, że do rezerwy trafią uprawnienia wycofane
z rynku w ramach „backloadingu”.
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Rys. 2. Wpływ wydarzeń politycznych i gospodarczych na notowania produktu EUA DEC-15

Z uwagi na zmniejszającą się z roku na rok ilość darmowych
jednostek EUA przyznawanych polskim wytwórcom energii
elektrycznej, cena ich zakupu jako jeden z kosztów zmiennych wytwarzania ma coraz większy wpływ na cenę energii
elektrycznej sprzedawanej na rynku hurtowym. Zależność

ta zobrazowana została na poniższym wykresie, na którym porównano notowania cen na rynku CO2 (produkt EUA
DEC-15) oraz energii elektrycznej na polskim rynku terminowym (BASE Y-15).

Rys. 3. Porównanie notowań rocznych kontraktów terminowych na rynku CO2 i energii elektrycznej

11

Rynek Energii Elektrycznej i Gazu w Polsce
– stan na 31 marca 2015 r. Raport TOE

WNIOSKI
Podejmowane na arenie politycznej Unii Europejskiej
działania zmierzają do dodatkowego oddziaływania na
zwiększenie ograniczenia emisji CO2 poprzez wzrost cen
uprawnień EUA. Wzrost cen EUA ma, zgodnie z założeniami, przełożyć się na bodziec motywujący do inwestowania w OZE oraz technologie ograniczające emisyjność. Według aktualnych prognoz ceny EUA mogą sięgnąć poziomu powyżej 8-9 EUR/t już w 2015 roku.
Z uwagi na zmniejszającą się pulę darmowych EUA
dla polskiego sektora wytwarzania energii elektrycznej, opartego w większości na paliwach kopalnych (węgiel kamienny i brunatny), zwiększający się koszt zakupu
uprawnień będzie coraz bardziej odczuwalny w kosztach
wytwarzania. Tym samym może znaleźć on odzwierciedlenie w cenach energii na rynku hurtowym lub w ograniczeniu marż na wytwarzaniu energii, co jednakże będzie oznaczało spadek i tak stosunkowo małej opłacalności inwestowania w nowe moce wytwórcze.
W związku z powyższym istotne jest zabezpieczanie
interesów polskich wytwórców energii, aby ograniczyć negatywny wpływ wzrostu cen EUA na ceny energii u odbiorców końcowych i przemysłowych oraz zadbać o konkurencyjność polskiej gospodarki.

P1.	Dokumenty i działania unijne dotyczące
rynków finansowych (EMIR, MiFID 2),
które będą miały wpływ na rynek energii
w Polsce
Podsumowując 2014 rok w zakresie regulacji rynków finansowych można powtórzyć za Raportem z 2014 roku [23], iż
Unia Europejska konsekwentnie realizuje rozpoczęty wejściem w życie 16 sierpnia 2012 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (rozporządzenia EMIR) proces zmiany zasad funkcjonowania rynków finansowych. Efektem tych działań jest uchwalenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie
(EU) nr 648/2012 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę
2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, powszechnie zwane
MiFIR II i MiFID II. Regulacje te wejdą w życie w 2017 roku.
Obecnie trwają prace nad rozporządzeniami wykonawczymi.
Podobnie jak w latach ubiegłych spółki obrotu stają przed
pytaniem o zakres podmiotowy regulacji. Uzgodniony na
etapie prac legislacyjnych konsensus został powtórzony
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w MiFID II. Z zakresu przedmiotowego regulacji wyłączone
zostały kontrakty z fizyczną dostawą dla energii elektrycznej i gazu. Zostało również przesądzone, iż kontrakty mające za przedmiot uprawnienia do emisji dwutlenku węgla
(EUAs) zakwalifikowane zostaną jako instrumenty finansowe
(derywaty towarowe). Kluczowe znaczenie dla rynku energii
będzie miało praktyczne rozumienie zawartego w przepisie
art. 4 pkt. 2) lit. a) pojęcia „fizycznego rozliczenia kontraktu”.
Pytanie o konieczność poddania się regulacji MiFID II wiąże się z wyłączeniem zawartym w art. 2 pkt. 1) lit. j) dotyczącym działalności dodatkowej w zakresie obrotu instrumentami finansowymi (tzw. ancillary activities). Zgodnie przepisem art. 2 pkt 4 warunkiem uznawania takiej działalności
za dodatkową będzie spełnienie kryteriów zawartych w regulacyjnych standardach technicznych przyjętych przez KE.
W chwili obecnej ESMA prowadzi prace nad tymi standardami, prowadząc konsultacje społeczne projektu. Konsultowany projekt ESMA Consultation Paper on MiFID II / MiFIR
(reference ESMA/2014/1570) przewiduje rygorystyczne podejście do kwalifikacji działalności jako dodatkowej, wymagając jedynie spełnienia jednego z poniższych warunków –
warunku wysokości zaangażowanego kapitału w działalność
dodatkową oraz warunku udziału podmiotu w rynku UE dla
danej klasy aktów. Powyższe powoduje, iż istotnie większa
grupa przedsiębiorstw energetycznych w stosunku do pierwotnych założeń zostanie objęta regulacją MiFID II. Analizy wskazują, iż odnosić się to będzie do wszystkich największych uczestników rynku energii w Europie. Wspomniany
dokument przewiduje również harmonogram przeprowadzania kalkulacji oceniających spełnienie powyższych dwóch
warunków, a tym samym pozwalający uczestnikom rynku
podjąć decyzję o uznaniu działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi za dodatkową w stosunku do ich
działalności podstawowej. Niestety zaproponowany harmonogram uznać należy za wyjątkowo trudny do dotrzymania,
a przede wszystkim zobowiązujący przedsiębiorstwa energetyczne do stosowania regulacji (MiFID II), która nie tylko nie
weszła w życie, ale nawet nie przeszła procesu implementacji do ustawodawstwa krajowego.
WNIOSKI
Sprawdzają się przewidywania autorów raportu, iż KE
dąży do objęcia rynków towarowych regulacją podobną do stosowanej na rynkach finansowych, czego wyrazem są regulacje MiFID II i MiFIR II. Propozycje w zakresie aktów delegowanych do powyższych regulacji
wskazują na konieczność aktywnego udziału przedstawicieli branży w prowadzonych przez ESMA konsultacjach. Jest to kluczowe, ponieważ ostatecznie ustalone na postawie art. 2 pkt 4 MiFID II regulacyjne standardy techniczne powinny służyć pewności obrotu towarowego, równocześnie nie ograniczając jego płynności poprzez wzrost kosztów prowadzonej działalności w zakresie obrotu.
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P2. 	Wpływ REMIT na działalność
uczestników rynku energii
(raportowanie danych transakcyjnych
w świetle REMIT)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT)
weszło w życie w dniu 28 grudnia 2011 roku. Do przepisów regulujących kwestie zbliżone do Dyrektywy MAD,
a więc zakazu manipulacji i wykorzystania informacji wewnętrznej, rynek zdążył przywyknąć. W 2014 roku toczyły
się intensywne prace nad wdrożeniem drugiej części regulacji REMIT, związanej z raportowaniem zawieranych transakcji. Efektem tych prac było przyjęcie przez KE rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia
17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności
i przejrzystości hurtowego rynku energii. Należy zaznaczyć,
iż rozporządzenie wykonawcze wymagać będzie wprowadzenia instrukcji technicznych opracowanych przez ACER.
Odpowiednie instrukcje zostały opracowane i udostępnione przez ACER w dniu 9 grudnia 2014 roku. Weszły one
w życie razem z rozporządzeniem wykonawczym w terminie 20 dni po publikacji tego rozporządzenia.
Rozporządzenie wykonawcze wprowadza sztywne terminy dla obowiązku raportowania transakcji. I tak uczestnicy rynku będą mieli: dziewięć miesięcy na przygotowanie
się do zgłaszania kontraktów zawieranych na rynku regulowanym (transakcje giełdowe) oraz piętnaście miesięcy
na przygotowanie się do zgłaszania pozostałych, standardowych i niestandardowych kontraktów zawieranych na
rynku OTC oraz podstawowych danych sprawozdawczych
operatorów systemów energetycznych. Należy podkreślić,
iż obowiązkowi raportowania podlegać będą kontrakty
na dostawę energii elektrycznej i gazu w UE, kontrakty
pochodne dotyczące energii elektrycznej i gazu wytwarzanych/sprzedawanych/dostarczanych w UE, kontrakty
dotyczące przesyłu energii elektrycznej i gazu w UE oraz
kontrakty pochodne dotyczące przesyłu energii elektrycznej i gazu w UE. Istotne jest także, iż obowiązkowi raportowania podlegać będzie „całe życie” danego kontraktu,
a więc informacje o jego zawarciu, modyfikacji, potencjalnych błędach lub unieważnieniu oraz wykonaniu. Dla kontraktów pozostających w mocy obowiązek raportowania
(tzw. backloading) obejmować będzie czas trwania kontraktu, warunki dostawy i rozliczenia, ilość towaru, termin
wykonania, cenę oraz dane identyfikacyjne kontrahentów. Dane te winny zostać przekazane w terminie 90 dni
od objęcia obowiązkiem raportowania danego rodzaju
transakcji. Ostatecznie obowiązek raportowania zacznie
obowiązywać dla kontraktów zawieranych na rynkach regulowanych w dniu 7 października 2015 r. (backloading
do dnia 7 stycznia 2016 r.) oraz dla transakcji na rynkach

OTC w dniu 7 kwietnia 2016 r. (backloading do dnia 7 lipca 2016 r.). Z zakresu przedmiotowego obowiązku raportowania wyłączone zostały kontrakty na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej i gazu na potrzeby klientów końcowych, gdy nie są produktami energetycznymi sprzedawanymi w obrocie hurtowym, o ile zdolność konsumpcji
tych klientów nie przekracza 600 GWh odpowiednio gazu
lub energii elektrycznej rocznie (przy wykorzystaniu pełnej
zdolności konsumpcyjnej). Do kategorii kontraktów wyłączonych z obowiązku raportowania na podstawie obowiązującego do końca 2016 roku Acer Market Monitoring
Department Non-Action Letter należą również niezawierane na rynku regulowanym transakcje wewnątrzgrupowe, kontrakty na rynku bilansującym (bilansowanie) oraz
kontrakty na dostawę energii elektrycznej wyprodukowanej w jednostce produkcyjnej o mocy mniejszej lub równej 10 MW lub przez jednostki produkcyjne o łącznej mocy
produkcyjnej mniejszej lub równej 10 MW a także kontrakty na dostawę gazu z pojedynczego złoża o zdolności produkcyjnej równej lub mniejszej niż 20 MW.
Warto również podkreślić, że rozporządzenie REMIT zawiera także przepisy o unikaniu podwójnego raportowania.
Zgodnie z tymi regulacjami nie będą podlegały raportowaniu kontrakty pochodne będące instrumentami finansowymi w rozumieniu dyrektywy MiFID, które raportuje się do
repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem EMIR.
Informacje o tych instrumentach powinny zostać przekazane do ACER przez repozytoria transakcji, właściwy organ
nadzoru lub ESMA zgodnie z porozumienie ESMA i ACER
z dnia 18 lipca 2013 r.
WNIOSKI
Wejście w życie 7 stycznia 2015 roku rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) nr 1348/2014 z 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii ostatecznie konkretyzuje obowiązki sprawozdawcze wynikające z rozporządzenia REMIT. W 2015 roku przedsiębiorstwa energetyczne znając wymagania w zakresie raportowania oraz techniczne mechanizmy raportowania będą musiały podjąć niezbędne działania organizacyjne, które pozwolą na wywiązanie się z tych obowiązków.

P3. 	Projekt nowej ustawy o efektywności
energetycznej
Projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UW
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oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE. Nowa
ustawa ma zastąpić obowiązującą ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Celem projektu
ustawy jest utrzymanie ram prawnych dla działań na rzecz
poprawy efektywności energetycznej gospodarki określonych przez dyrektywę 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz stworzenie podstaw w krajowym porządku
prawnym dla nowych rozwiązań przewidzianych w nowej
dyrektywie 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

budzące poważne wątpliwości. W związku z tym TOE m.in.
zaproponowało wprowadzenie poprawek, takich jak:
= przywrócenie możliwości spełnienia obowiązku w zakresie efektywności energetycznej poprzez uiszczenie
opłaty zastępczej w sytuacji niedoboru świadectw efektywności energetycznej na rynku;
= uproszczenie procedury wydawania świadectw efektywności energetycznej; wprowadzenie do procedury
uzyskania świadectwa efektywności energetycznej etapu prekwalifikacji przedinwestycyjnej;

Projekt ustawy przewiduje działania w trzech podstawowych obszarach: zwiększenia oszczędności energii przez
odbiorców końcowych, zwiększenia oszczędności energii
w zakresie wytwarzania energii oraz zwiększenia oszczędności energii w jej przesyłaniu i dystrybucji.

= wprowadzenie elementu uznaniowości Prezesa URE
w procesie wymierzania kar;

Projekt w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy
wprowadza zmiany m.in. w następujących obszarach:

WNIOSKI

= uchyla przepisy dotyczące krajowego celu w zakresie
oszczędnego gospodarowania energią, którego realizacja jest ograniczona do 31 grudnia 2016 r.;
= podmiot obowiązany do uzyskania i przedstawienia
do umorzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej nie będzie już uiszczał opłaty zastępczej, natomiast będzie on wykonywał swój obowiązek
również poprzez zrealizowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego (nie ma możliwości wniesienia opłaty
zastępczej);
= wprowadza zamknięty katalog przedsięwzięć służących
poprawie efektywności energetycznej;
= nakłada na przedsiębiorców w rozumieniu ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.7), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104 − 106 tej ustawy, obowiązek przeprowadzania audytu co 4 lata;
= wprowadza rozliczenie obowiązku w horyzoncie 3-letnim;
= proponuje zmiany w ustawie – Prawo energetyczne,
zgodnie z którymi zobowiązano przedsiębiorstwa energetyczne do sporządzania analizy kosztów i korzyści budowy albo modernizacji jednostki wytwórczej lub systemu ciepłowniczego.
Najnowszy projekt ustawy, oznaczony jako wersja 1.22
(projekt z dnia 6.03.2015 r.), pomimo wielu uwag zgłaszanych w trakcie prac nad ustawą, nadal zawiera liczne zapisy
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= doprecyzowanie okresu rozliczania obowiązku w zakresie efektywności energetycznej.

Projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej
w opinii przedstawicieli TOE nadal budzi wiele wątpliwości i wymaga dalszego dopracowania oraz doprecyzowania przepisów. Szczegółowe postulaty mają na
celu z jednej strony zapewnienie odpowiedniej podaży świadectw efektywności energetycznej na rynku,
a z drugiej doprecyzowanie sposobu spełnienia obowiązków nałożonych projektowaną ustawą przez podmioty zobowiązane. Zwracamy uwagę, iż nieuwzględnienie tych postulatów może doprowadzić z jednej
strony do gwałtownego, nieuzasadnionego wzrostu
cen świadectw efektywności energetycznej, co znacząco zwiększy koszty funkcjonowania systemu i obciążenie finansowe odbiorcy końcowego energii elektrycznej; z drugiej – utrudni przedsiębiorstwom energetycznym realizowanie obowiązku i kalkulowanie
kosztów uzasadnionych poniesionych w związku z realizacją obowiązków nałożonych ustawą.

P4. 	Nowy model – architektura rynku energii
elektrycznej – rynek mocy
W roku 2013, z udziałem Ministerstwa Gospodarki, przedsiębiorstw energetycznych, regulatora oraz innych środowisk energetycznych, w tym TOE, rozpoczęły się wzmożone prace nad koncepcją modelu rynku mocy oraz mechanizmów mocowych. Jest to odpowiedź na pojawiające się
sygnały o zagrożeniu bilansowania mocy w perspektywie
średnio- i długoterminowej, których podłoże tkwi w zachowaniu rentowności wytwórców z posiadanych aktywów, aktywów odtwarzanych oraz nowych inwestycji koniecznych do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na
energię elektryczną. Szanse na jego wprowadzenie są duże,
gdyż przedstawiciele spółek energetycznych pozytywnie
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oceniają zaproponowane rozwiązania. Do podjęcia decyzji
odnośnie kształtu i tempa wdrożenia modelu rynku mocy
w Polsce nie bez znaczenia są działania realizowane w tym
zakresie w krajach ościennych. Istotnym czynnikiem przy
wyborze modelu rynku mocy będzie także stanowisko KE.
Przeprowadzone przez firmę doradczą E&Y analizy, wykonane na zlecenie Towarzystwa Gospodarczego Polskie
Elektrownie i współpracujących z nim firm, uzasadniają konieczność zmian na rynku energii. Problemy z bilansowaniem mocy w KSE, produkcja energetyki wiatrowej wypierającej w niektórych godzinach produkcję ze źródeł konwencjonalnych oraz duże koszty kapitałowe energii elektrycznej są wystarczającymi przesłankami do wprowadzenia mechanizmów umożliwiających utrzymanie rezerw
mocy na wystarczającym poziomie.
Skuteczne mechanizmy mocowe powinny stwarzać warunki do inwestowania w nowe moce w sytuacji, gdy rynkowy
poziom cen energii elektrycznej nie jest do tego wystarczającym bodźcem. Zmniejszanie się mocy w KSE, spowodowane nieefektywnością ekonomiczną, jest zagrożeniem dla
stabilności energetycznej kraju, szczególnie w sytuacji przyrostu mocy zainstalowanej w źródłach wiatrowych, które
do tej pory korzystały z uprzywilejowanej pozycji.
Wydaje się, że wszystkie środowiska są zgodne co do potrzeby określenia długofalowych celów i rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
w kraju. Potrzebne są do tego głębsze zmiany systemowe,
w tym prawne i regulacyjne. Ich skutki będą możliwe do zaobserwowania dopiero za kilka lat (około roku 2020), natomiast do tej pory potrzebne są działania doraźne poprawiające sytuację. W taki sposób trzeba odbierać dotychczasowe działania OSP, który zdecydował się m.in. na wprowadzenie mechanizmu tymczasowego – ORM (Operacyjnej Rezerwy Mocy). Operacyjna rezerwa mocy (ORM) została wdrożona od 1 stycznia 2014 r. Ma on na celu utrzymywanie przez wytwórców rezerwy mocy wytwórczych za
odpowiednią opłatą. Płatność za rezerwę dotyczy zarówno
istniejących, jak i nowo powstałych jednostek. W założeniu
powinna ona, chociaż w części, pokryć koszty stałe wytwórców. Rozwiązanie nie wymagało zmiany ustawy – Prawo
energetyczne. Przeznaczona na ten cel kwota, stanowiąca
część z 573 mln maksymalnej możliwej wartości ORM, została przeniesiona w taryfie PSE i wynikała z ustalenia rezerwy mocy na poziomie 18% maksymalnego zapotrzebowania brutto, ok. 4,1 GW, co przełożyło się na wartość
ceny referencyjnej na poziomie 37,13 zł/MWh. W 2014
roku kwota przeznaczona na pokrycie kosztów ORM okazała się jednak zbyt mała i z powodu większych niż planowano potrzeb została wyczerpana już pod koniec ubiegłego
roku. Z tego powodu pojawiały się ze strony PSE propozycje
rozdziału płatności na godzinowe i uzupełniające miesięczne. Ostatecznie, pozostała płatność godzinowa, a zmiany
na rok 2015 w ustalaniu opłaty za ORM ograniczają się do
wprowadzenia pojęć BGOR – budżet godzinowy operacyj-

nej rezerwy mocy oraz UKOR – uzasadniony koszt pozyskania operacyjnej rezerwy mocy w roku. Mechanizm kształtowania ceny za operacyjną rezerwę mocy COR jest ilorazem
budżetu godzinowego operacyjnej rezerwy mocy (BGOR)
oraz ilości zdolności wytwórczych JGwa stanowiących operacyjną rezerwę mocy w danej godzinie (POR).
Pierwszym widocznym skutkiem wprowadzenia w 2014
roku opłaty za ORM był wzrost cen na rynku energii elektrycznej w godzinach szczytowych (inne czynniki wzrostu
cen omówiono w rozdziale III). Już w końcu 2013 roku zauważalny był trend wzrostowy cen dla produktów szczytowych na rynku terminowym. Ceny produktów będących
wówczas w notowaniach, obejmujących dostawę w dni robocze w godzinach 8-22, zwiększyły swoją relację do cen
produktów pasmowych o kilka procent, przy bardzo wysokich spreadach. Oczekiwania co do poziomu cen w godzinach najwyższego zapotrzebowania doprowadziły do sytuacji, w której uczestnicy rynku niechętnie pozbywali się
tych produktów licząc na wyższe marże na rynku SPOT. Ich
oczekiwania miały szanse się spełnić, gdyż ceny na rynku
SPOT w godzinach szczytowych osiągały jedne z najwyższych poziomów w historii, powodując, że relacja cen szczytu do pasma przekroczyła średnio w roku 29%, podczas gdy
w poprzednim roku było to około 19%.
Istotnym wydarzeniem w dialogu środowisk odnośnie
kształtu rynku mocy w Polsce była zorganizowana w końcu października ubiegłego roku w Ministerstwie Gospodarki, przez Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej, konferencja „Rynek Mocy – Rozwiązanie dla Polski”.
Przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, PSE,
Urzędu Regulacji Energetyki, Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, Światowej Rady Europejskiej oraz
innych uczestników rynku energii, przedstawiono wyniki dotychczasowych prac służących bezpieczeństwu energetycznemu, a także rozwiązań, jakie w tym obszarze stosowane są na świecie. Z dotychczasowych światowych doświadczeń oraz przeprowadzonych analiz opracowano propozycje dwóch alternatywnych modeli rynku mocy w Polsce, rynku scentralizowanego wraz z kontraktami różnicowymi oraz rynku zdecentralizowanego również z kontraktami różnicowymi.
Pierwszym modelem jest scentralizowany rynek mocy,
wraz z kontraktami różnicowymi. Towarem jest moc dyspozycyjna certyfikowanych jednostek wytwórczych w roku n,
a wolumen określany według prognoz akceptowanych
przez Ministerstwo Gospodarki. Sprzedającymi są operatorzy jednostek wytwórczych a jedynym kupującym OSP. Podstawowy zakup w roku n-4 dokonywany jest poprzez aukcję typu notowania jednolite (fixing), dodatkowo występuje możliwość przedłużenia kontraktu rocznego na 5 lub
10 lat dla jednostek zmodernizowanych lub nowych. Zakłada się istnienie rynku wtórnego, gdzie transakcje realizowane są pomiędzy operatorami jednostek wytwórczych.
Wywiązanie się z dostaw jest monitorowane a niewywią-
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zanie się z obowiązku jest karane. Środki na zakup mocy
pochodzą z opłat taryfowych, określane proporcjonalnie
do mocy, wnoszonych w rachunkach przez odbiorców końcowych. Rynek mocy jest rynkiem terminowym, w którym
cały prognozowany wolumen mocy jest kupowany w roku
n-4 (jeśli aukcja odbyłaby się w 2015 roku, rokiem dostawy
będzie 2019 rok).

prawnych i regulacyjnych akceptowalnych przez organy europejskie, może być podstawowym czynnikiem umożliwiającym prowadzenie niezakłóconej
działalności wytwórczej i odpowiedzialnej polityki
inwestycyjnej gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie KSE w długiej perspektywie. Do chwili wyboru i wdrożenia odpowiedniego modelu rynku mocy
uczestnikom rynku muszą wystarczyć rozwiązania
dotyczące interwencyjnej usługi DSR oraz operacyjnej rezerwy mocy.
Polska stoi przed wyborem docelowego modelu rynku
mocy, który spośród wielu rozwiązań ograniczony został do modelu scentralizowanego lub zdecentralizowanego, w obu przypadkach występujących z udziałem kontraktów różnicowych, które są ważnym czynnikiem, szczególnie dla inwestycji strategicznych, znoszącym wiele ryzyk w kosztowne źródła niskoemisyjne.
Pomimo prowadzonych prac w zakresie koncepcji
i wdrażania mechanizmów mocowych opartych na
powyższych założeniach, cały czas niewiadomą jest
stanowisko KE odnośnie planowanych działań.
Przedstawiciele TOE włączają się we wszystkie prowadzone w ww. obszarach prace, oczekując przedstawienia konkretnych propozycji zmian w postaci szczegółowych dokumentów, uwzględniających także symulację wpływu zmian na poszczególne obszary polskiej
elektroenergetyki, w tym odbiorców końcowych. Popierając potrzebę wyjścia naprzeciw rozwiązaniom
urealniającym możliwość realizacji nowych inwestycji, w oparciu o podstawy ekonomiczne, TOE wskazuje jednak na konieczność przejścia od dyskusji modeli rozwiązań do bardziej szczegółowych analiz wpływu
tych rozwiązań na poszczególnych uczestników rynku
energii elektrycznej.

Drugim rozpatrywanym modelem jest zdecentralizowany
rynek mocy, również uzupełniony kontraktami różnicowymi, gdzie produktem jest moc dyspozycyjna certyfikowanych jednostek wytwórczych w roku n, i podobnie jak w poprzednim modelu wolumen określany jest poprzez prognozę akceptowaną przez Ministerstwo Gospodarki. Sprzedającymi są operatorzy jednostek wytwórczych, a kupującymi
podmioty zobowiązane – odbiorcy końcowi lub dostarczający im energię. Zakup jest obowiązkowy, a jego niewykonanie wiąże się z sankcjami. Podstawowy zakup, jak i obrót
na rynku wtórnym może mieć dowolną formę. W tym przypadku wywiązywanie się z dostaw jest sprawdzane, a niedotrzymanie zobowiązań karane. OSP uczestniczy w rynku na zasadzie zamykającego bilans mocy, kupuje moc dla
przyszłych odbiorców i tych, którzy nie wywiązali się z obowiązku, koszty zakupu przenoszone są na te podmioty. Rynek mocy jest rynkiem terminowym, w którym cały prognozowany wolumen mocy jest kupowany w roku n-5 (rynek pierwotny 2015 roku, rok dostawy 2020 rok).
W obu powyższych przypadkach nieodzownym elementem są kontrakty różnicowe. Powinny one dotyczyć przede
wszystkim tych inwestycji, które z punktu widzenia przyjętej polityki (strategii) państwa będą uznane za istotne z gospodarczego i społecznego punktu widzenia, w tym również w celu stymulowania inwestycji mających za zadanie realizację polityki klimatycznej UE. Czas ich obowiązywania będzie uzależniony od ich skuteczności w stabilizacji cen w okresie obsługi kapitału (10-35 lat). Stroną kontraktów różnicowych będzie Zarządca Rozliczeń Różnicowych w postaci spółki celowej, jak również inwestorzy lub
operatorzy jednostek wytwórczych objętych kontraktami,
którzy oprócz tego mogą być uczestnikiem podstawowego rynku energii elektrycznej. Kontrakt różnicowy przenosi
ryzyko cenowe z operatora nowej jednostki na wszystkich
odbiorców energii elektrycznej korzystających z KSE. Kontrakty te mają duże znaczenie, w szczególności dla inwestycji w jednostki o bardzo wysokich kosztach operacyjnych.
W przypadku kontraktów różnicowych problem może stanowić uniknięcie ich traktowania jako pomocy publicznej.
WNIOSKI
Bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jako niezawodność dostaw energii elektrycznej wymaga zmian
w sposobie funkcjonowania rynku energii w Polsce.
Zmiana modelu rynku oparta o zmianę warunków
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P5. Nowy model – agregatorzy
Do czasu pełnego wdrożenia mechanizmów formalno –
prawnych zapewniających utrzymanie istniejących lub rozwój nowych mocy, PSE Operator (jako OSP) poszukuje dodatkowych narzędzi i instrumentów, aby poprawić bilans
mocy. Wprowadzony mechanizm tymczasowy to między
innymi usługi DSM (Demand-Side Management) i DSR2
(Demand-Side Response).
Poszukiwania te wynikają z istotnych planów wykorzystywania tego potencjału, ale także ze zobowiązań unijnych.
Podkreśla i obliguje do tego unijna dyrektywa 2012/27/WE
(tzw. nowa dyrektywa efektywnościowa [1]), która m.in.
wskazuje na konieczność zapewnienia przez kraje człon-

Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie
OSP
2
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kowskie równoprawnego dostępu do rynku usług systemowych świadczonych przez odbiorców. Wprowadza ona
również:
= obowiązek traktowania negawatów na takich samych
zasadach jak megawaty;

= nadzór operacyjny nad fizyczną realizacją usługi;
= prowadzenie wzajemnych rozliczeń oraz spraw formalno-prawnych;
= zarządzanie ryzykiem niewywiązania się z redukcji zapotrzebowania.

= obowiązek wprowadzenia usług systemowych opartych
o negawaty;
= obowiązek opracowania planu działań do wprowadzenia usług DSR.
Usługi DSR rozwiązują kwestię zarządzania bilansem mocy
po stronie popytowej. Umożliwiają ograniczanie poboru
mocy „na żądanie”, zabezpieczają przed możliwością wystąpienia większych awarii i ponoszeniem wysokich kosztów niedostarczenia energii. Pomimo, że za każdą niezużytą w ten sposób megawatogodzinę PSE zapłaci do
1199 PLN/MWh, jest to dla OSP opłacalne, gdyż zabezpiecza go przed możliwością wystąpienia większej awarii i ponoszeniem wielokrotnie większych kosztów za niedostarczenie energii. Środowisko rynkowe, gdzie występują duże
wahania cen (71-1307 PLN/MWh), jest miejscem rozwoju usług DSR, gdzie nie ma potrzeby inwestowania dużych
środków, a poziom dostępności mocy jest ograniczony
płatnością za usługę.
Dobrowolne, tymczasowe dostosowanie zapotrzebowania
na moc, realizowane przez odbiorcę końcowego energii powstaje w odpowiedzi na:
= sygnał cenowy (cena rynkowa lub taryfa energii elektrycznej),
= polecenie Operatora/Agregatora na podstawie umowy
o świadczenie takiej usługi.

Taka forma uczestnictwa w rynku umożliwia zwiększenie
potencjału redukcji poprzez grupowanie wielu odbiorców,
których łączne zróżnicowane możliwości spełniają oczekiwania Operatora co do poziomu oraz wykorzystania czasu
redukcji wynikającej z aktywacji kilku kolejnych odbiorców
oraz wykorzystania do tego mocy niedostępnych w sposób
ciągły.
WNIOSKI
Redukcja zapotrzebowania na energię poprzez poprawę efektywności energetycznej oraz takie kształtowanie krzywej obciążeń, aby zmniejszyć obciążenie
w szczycie lub też przesunąć je na okres pozaszczytowy, są podstawowymi mechanizmami strony popytowej. Działania te mogą być optymalizowane dzięki
agregatorom popytu, których charakter funkcjonowania przynosi korzyści zarówno OSP, jak i samym uczestnikom rynku po stronie odbiorców. Niestety brak
szczegółowych regulacji prawnych spowalnia rozwój
agregatorów i generuje koszty, których można uniknąć na poziomie legislacyjnym czy inicjującym sam rynek DSR w Polsce.
Aby zapewnić zrównoważony rozwój podmiotów będących agregatorami działającymi na rynku polskim
i upowszechnienie usług DSR, konieczne jest uwzględnienie kilku istotnych aspektów:

Przejawem działań PSE w tym zakresie było ogłoszenie przetargu na usługi DSR, w ramach którego podpisano umowy
z dwoma spółkami świadczącymi tego typu usługi. Dzięki
zawartym kontraktom OSP planuje pozyskać 200 MW mocy
zarządzanej.

= określenie formy wynagradzania za przeprowadzone na wezwanie OSP redukcje mocy,

Innym działaniem po stronie popytowej w horyzoncie długofalowym może być trwała redukcja zapotrzebowania tzw.
DSM, zmierzająca do redukcji zapotrzebowania na energię
poprzez poprawę efektywności energetycznej. Przy tego
typu mechanizmach pojawiają się tzw. agregatorzy popytu, czyli podmioty pośredniczące w realizacji redukcji zapotrzebowania pomiędzy OSP a odbiorcami końcowymi. Ich
zadania to m.in.:

= swobodny dostęp do danych pomiarowych, który
jest bardzo utrudniony z uwagi na obecne prawo
i jego interpretacje,

= ustalenie minimalnego poziomu kontraktacji na
minimum 50 MW,

= uregulowanie statusu prawnego spółek świadczących usługi agregacji mocy.

= ustalenie zasad i warunków współpracy z OSP;
= przygotowanie i uzgodnienie oferty dla odbiorców;
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III. KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PRAW
MAJĄTKOWYCH NA RYNKU HURTOWYM
1. Rynek Dnia Następnego
W roku 2014 wzrost cen energii elektrycznej wyniósł
17% rok do roku w porównaniu do spadku 11% w roku
2013. Średnia cena godzinowa energii na Rynku Dnia Następnego TGE wyniosła w tym okresie 179,93 PLN/MWh
(153,85 PLN/MWh w 2013 roku).
Dla godzin szczytowych (w dni robocze, od 8 do 22 włącznie)
ceny cechowały się prawie dwukrotnie większą dynamiką
zmian. Średnia dla 2014 roku wyniosła 232,41 PLN/MWh,
czyli wzrosła o 31% w porównaniu do roku poprzedniego
(w 2013 ceny dla godzin szczytowych spadły o 11% w ujęciu rocznym).
Tempo zmian cen energii było zdecydowanie bardziej zróżnicowane niż w roku poprzednim, w poszczególnych kwartałach 2013 roku. Najwyższy, wynoszący 31% w stosunku
do analogicznego kwartału roku poprzedniego, wzrost cen
zaobserwowano w czwartym kwartale 2014 roku. W pierwszym kwartale zanotowano najmniejszy wzrost cen, który wyniósł 1%. Natomiast w drugim oraz trzecim kwartale
ceny wzrosły o 18% w porównaniu do analogicznych kwartałów w 2013 roku. Ceny energii elektrycznej w poszczególnych kwartałach wyniosły odpowiednio 161,31 PLN/MWh,
176,37 PLN/MWh, 190,11 PLN/MWh, 191,92 PLN/MWh.
W godzinach peakowych ceny w poszczególnych kwartałach
2014 roku kształtowały się następująco: 195,14 PLN/MWh
(6,7% wzrost r/r), 223,78 PLN/MWh (31,5% wzrost r/r),
246,92 PLN/MWh (34,3% wzrost r/r), 263,82 PLN/MWh
(53,4% wzrost r/r).
W 2014 roku nastąpiła znacząca fundamentalna zmiana w wymianie transgranicznej. Polska zaimportowa-
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ła 2,1 TWh, gdy w 2013 roku zostało wyeksportowane
4,5 TWh. Głównym powodem był spadek opłacalności eksportu, ponieważ ceny na giełdzie niemieckiej EPEX SPOT
spadły o 13% do poziomu 33,03 EUR/MWh. W związku ze
spadkiem cen w krajach ościennych Polska zaimportowała
3 TWh na połączeniu stałoprądowym ze Szwecją (0,2 TWh
w 2013 r.), 0,7 TWh z Ukrainy (spadek o 0,3 TWh w porównaniu r/r), oraz wyeksportowała tylko 1,5 TWh na połączeniu równoległym (Niemcy, Czechy, Słowacja), w porównaniu do 5,9 TWh w 2013 r. W związku z tak znaczącą zmianą bilansu wymiany międzynarodowej (zmiana o 6,6 TWh),
wzrostem produkcji z elektrowni wiatrowych do poziomu
7,1 TWh (wzrost o 23% w porównaniu r/r) oraz pomimo
wzrostu zapotrzebowania 0,5% do poziomu 158,7 TWh, generacja w krajowych elektrowniach spadła o blisko 5% –
największy spadek produkcji odnotowały elektrownie opalane węglem kamiennym – o 5,1%.
Wzrost cen w 2014 roku był w przeciwieństwie do zmian
fundamentalnych, które miały miejsce na rynku energii elektrycznej. Głównymi czynnikami wpływającymi na
wzrost cen było wprowadzenie opłaty za rezerwę operacyjną mocy, zmiana polityki cenowej wytwórców w składaniu
ofert bilansujących oraz działania Operatora na połączeniu
transgranicznym. PSE dzięki swoim działaniom tzw. redispatching wyeksportował 0,5 TWh (maksymalny eksport operatorski wyniósł 1600 MWh, 22 lipca 2014 r. dla godziny 16),
co znacząco wpłynęło na ceny na rynku spotowym, powodując wzrost do historycznych maksimów. W dniu 25 listopada 2014 r. średnia cena wyniosła 366,32 PLN/MWh,
30 października: 397,06 PLN/MWh, natomiast 3 grudnia
średnia godzinowa dla całej doby osiągnęła historyczny poziom 404,74 PLN/MWh oraz 555,44 PLN/MWh w godzinach szczytowych.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGE

Rys. 4. Ceny dobowe na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii (średnia 7 dniowa)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PSE-Operator S.A.

Rys. 5. Całkowite miesięczne krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną (TWh).
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2. Rynek Terminowy
W 2014 roku trend wzrostowy obrotów na rynku terminowym został podtrzymany. Na TGE obrót energią elektryczną był wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 163 TWh (w po-

równaniu do 154 TWh w 2013 oraz 113 TWh w 2012). Natomiast wolumen obrotu na platformach brokerskich wyniósł 57 TWh.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGE, POEE, TFS, GFI, WSEIE, 42FS

Rys. 6. Wolumen obrotu na polskim rynku energii elektrycznej.

Kwotowania kontraktu BASE_Y_15 pozostawały w całym okresie w silnym trendzie rosnącym, osiągając historyczne maksimum 177 PLN/MWh 29 grudnia 2014 r.
Pod koniec stycznia nastąpiło wybicie ponad poziom
160,00 PLN/MWh, kolejne przełamanie ważnego poziomu 170 PLN/MWh nastąpiło 26 czerwca 2014 r. Ostatecznie kurs rozliczeniowy w ostatnim dniu handlu ukształtował się na poziomie 176,75 PLN/MWh. W 2014 roku nastąpiła znacząca zmiana korelacji pomiędzy polskim a rynkami sąsiednimi, mianowicie polski rynek energii elektrycznej był ujemnie skorelowany z rynkiem czeskim oraz
niemieckim. Korelacja była słaba i wyniosła -0,12 z rynkiem czeskim, oraz -0,28 z rynkiem niemieckim. Było to
o tyle znaczące, że w roku poprzednim rynek polski cechował się silną dodatnią zależnością (korelacja na poziomie 0,87) z rynkami sąsiadującymi.

Tabela 2. Macierz korelacji pomiędzy
rynkami terminowymi energii
elektrycznej.
PL

CZ

GE

HU

NP.

PL

1

-0,12

-0,28

0,19

0,21

CZ

-0,12

1

0,96

0,58

0,65

GE

-0,28

0,96

1

0,52

0,59

HU

0,19

0,58

0,52

1

0,58

NP.

0,21

0,65

0,59

0,58

1

Źródło: Polenergia Obrót.

Osłabienie kursu PLN, który pod koniec roku był na poziomie 4,28 EUR/PLN (na początku roku 4,17 EUR/PLN), miało również wpływ na kształtowanie się zależności pomiędzy
rynkami oraz na wycenę kontraktów terminowych.
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lip 14

sie 14

paź 14

lis 14

Źródło: Polenergia Obrót

Rys. 7. Kwotowania kontraktu BASE Y-15 (PLN/MWh).

Źródło: Polenergia Obrót

Rys. 8. Kwotowania kontraktu BASE Y-15 (EUR/MWh).

Kontrakt BASE_Y-15 handlowany był na TGE w mniejszym
przedziale w porównaniu do roku poprzedniego. Minimum
roczne wyniosło 156,15 PLN/MWh (w styczniu), natomiast
maksimum wystąpiło pod koniec roku, kiedy kontrakt roczny wyceniony został na 177,00 PLN/MWh. Średnia rocz-

na kontraktu BASE_Y-15 wyniosła 168,60 PLN/MWh w porównaniu do 155,28 PLN/MWh za kontrakt BASE_Y-14. Dla
ostatnich 40 kwotowań średnia wyniosła 174,5 i była niższa
niż realizacja SPOT w 2014.
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3. Rynek Praw Majątkowych
W okresie, którego dotyczy Raport, głównym systemem
wsparcia producentów energii z określonego typu źródeł
nadal pozostawały mechanizmy certyfikacji energii. Będąc systemami wsparcia bezpośredniego kreują one obowiązki umarzania praw majątkowych wynikających ze
świadectw pochodzenia wydawanych producentom energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, wysokosprawnej
kogeneracji węglowej i gazowej, ze spalania metanu oraz
realizacji projektów wspomagających efektywność energetyczną. Dodatkowo w Polsce funkcjonowały też pozarynkowe mechanizmy wsparcia inwestycji w OZE w postaci dotacji z NFOŚiGW czy zwolnień z podatku akcyzowego.
Rok 2014 przyniósł znaczące zmiany na rynku praw majątkowych potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji węglowej oraz gazowej,
czyli tzw. czerwonych i żółtych certyfikatów, opisane szerzej
w rozdziale II punkt 3.
W 2014 roku (przy opłacie zastępczej na poziomie
300,03 zł/MWh) obowiązywały niezmienione zasady polegające na umarzaniu praw majątkowych potwierdzających produkcję energii w OZE, czyli system tzw. zielonych
certyfikatów. Prawa te handlowane na Rynku Praw Majątkowych TGE w pierwszych dwóch miesiącach 2014 roku
utrzymywały się na wysokich poziomach kosztując od

192,49 do 250,47 zł/MWh. W kolejnych miesiącach ceny
PMOZE_A systematycznie spadały, osiągając w grudniu poziom 153,02 zł/MWh. Spadki związane były głównie z rosnącą nadpodażą w giełdowym bilansie świadectw pochodzenia oraz niepewnością wynikającą z przeciągającego
się procedowania ustawy o odnawialnych źródłach energii
i pojawiających się w kolejnych jej projektach nowych zapisów. Średnia ważona wolumenem cena indeksu OZEX_A
dla świadectw PMOZE_A w 2014 wyniosła 186,53 zł/MWh
i mimo spadkowego trendu była o 15,35 zł wyższa niż
w roku 2013. Jednakże w bieżącym 2015 roku ceny zielonych certyfikatów dalej spadają, i do końca lutego indeks
OZEX_A osiągnął poziom 141,24 zł/MWh.
Bilans rejestru PMOZE_A na początku roku 2014 charakteryzował się nadwyżką praw na poziomie 12,1 TWh, zmniejszając się jednak do końca marca tegoż roku, czyli w okresie umarzania świadectw za rok poprzedni do 5,7 TWh.
W kolejnych miesiącach bilans rejestru PMOZE_A systematycznie rósł, osiągając na koniec grudnia 2014 roku poziom 12,8 TWh. Jeszcze przed rozliczeniem 13,0% obowiązku umorzenia świadectw za rok 2014, dysponując danymi
na koniec lutego 2015 roku możemy stwierdzić, iż nadwyżka w bilansie rejestru PMOZE_A wyniosła prawie 17,3 TWh,
chociaż 4,5 TWh to świadectwa już zablokowane do umorzenia. Rysunek 9 przedstawia zmienność indeksów cenowych zielonych certyfikatów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie TGE

Rys. 9. Notowania cen i wolumeny PMOZE_A (zielone certyfikaty)
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Mimo wejścia w życie nowelizacji kogeneracyjnej [8] z końcem kwietnia 2014 roku handel certyfikatami potwierdzającymi ich wykonanie za rok 2014, czyli PMEC-2014
i PMGM-2014, rozpoczął się dopiero na przełomie lipca
i sierpnia 2014 roku i obejmował prawa wydawane za okres
trzech kwartałów roku 2014. Prawa majątkowe dla kogeneracji gazowej (żółte certyfikaty) PMGM-2014, dla których

opłata zastępcza wynosiła 110,00 zł/MWh rozpoczęły notowania na poziomach 101,14 zł/MWh, po czym do końca lutego 2015 zdrożały do prawie 108,00 zł/MWh. Średnia ważona wolumenem cena indeksu KGMX dla PMGM-2014 do
końca lutego 2015 roku wyniosła 106,73 zł/MWh. Zmienność indeksów cenowych żółtych certyfikatów przedstawia
rysunek 10.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie TGE

Rys. 10. Notowania cen i wolumeny PMG-2014 (żółte certyfikaty)

Prawami majątkowymi dla wysokosprawnej kogeneracji węglowej (czerwone certyfikaty) PMEC-2014 zaczęto handlować na TGE od połowy sierpnia 2014 r. z ceną
10,50 zł/MWh. Do końca roku 2014 notowania indeksu KECX dla PMEC-2014 r. pozostawały w wąskim przedziale od 10,30 do 10,60 zł/MWh, a z początkiem bieżą-

cego roku wzrosły do 10,76 zł/MWh. Przy opłacie zastępczej na poziomie 11,00 zł/MWh średnia ważona wolumenem cena dla indeksu KECX do końca lutego 2015 wyniosła 10,61 zł/MWh. Zmienność indeksów cenowych czerwonych certyfikatów przedstawia rysunek 11.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie TGE

Rys. 11. Notowania cen i wolumeny PMEC-2014 (czerwone certyfikaty)
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Na rynek praw majątkowych wynikających z wysokosprawnej kogeneracji niewątpliwy wpływ ma też rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa
pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu
obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. Wprowadza ono mechanizm ochrony świadectw, który zakłada, iż uiszczając opłatę zastępczą powyżej 10% ilości energii wynikającej z obowiązku uzyskania i umorzenia
świadectw pochodzenia z kogeneracji, koszty uwzględniane do sporządzenia taryfy przez przedsiębiorstwa sprzedażowe zostaną uwzględnione tylko w 80% poniesionej opłaty zastępczej. W przypadku niskiej podaży świadectw rodzi to problem nieuzasadnionego karania w/w przedsiębiorstw i możliwości wzrostu cen świadectw powyżej opłaty zastępczej. Procentowe poziomy obowiązków przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia wynosiły w 2014 roku 3,9% dla kogeneracji gazowej i 23,2% dla
kogeneracji węglowej i obejmowały okres trzech ostatnich
kwartałów roku. Analizy podaży świadectw wskazują na ich
znaczny niedobór, a więc realne zagrożenie uiszczania opłat

zastępczych powyżej 10% ilości energii wynikającej z obowiązku, a co za tym idzie niemożliwości przeniesienia pełnych kosztów w taryfach.
Mechanizm wsparcia dla źródeł kogeneracyjnych wykorzystujących metan z obowiązkiem przedstawiania do umorzenia certyfikatów również podlegał „terminowości”, a więc
braku możliwości przenoszenia certyfikatów na kolejny rok,
a co za tym idzie ich kumulowania. Obowiązek przedstawienia do umorzenia tzw. fioletowych certyfikatów za 2014 rok
wynosił 1,1% i obejmował w odróżnieniu do żółtych i czerwonych certyfikatów okres pełnego roku. Prawami majątkowymi wydanymi za produkcję w analizowanym roku,
PMMET-2014 handel na TGE rozpoczęto dopiero w czerwcu z ceną w przedziale 54,00 – 59,40 zł/MWh. Certyfikaty szybko jednak osiągnęły ceny zbliżone do opłaty zastępczej, czyli ok. 2 do 3 zł poniżej 63,26 zł/MWh. Średnia ważona wolumenem cena indeksu KMETX dla PMMET-2014
do końca lutego 2015 roku wyniosła 60,66 zł/MWh. Zmienność indeksów cenowych fioletowych certyfikatów przedstawia rysunek 12.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie TGE

Rys. 12. Notowania cen i wolumeny PMMET-2014 (fioletowe certyfikaty)
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System wspierający realizacje projektów wspomagających
efektywność energetyczną, czyli tak zwanych białych certyfikatów, w 2014 roku nadal pozostawał bardzo niepłynny.
Obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia opiewał na 1,5% energii pierwotnej wyrażonej
w tonach oleju ekwiwalentnego (toe). Prawa majątkowe
PMEF handlowane były na TGE nie taniej niż 10% poniżej
opłaty zastępczej, wyznaczonej na 1000,00 zł/toe. Średnia

ważona wolumenem cena indeksu EXF dla omawianych
praw majątkowych wyniosła w 2014 roku 959,37 zł/toe.
W pierwszych dwóch miesiącach 2015 roku ceny wzrosły
do 980,00 zł/MWh. Obecny mechanizm przetargów dla
przedsięwzięć proefektywnościowych nie sprzyja ich realizacji oraz wpływa na podaż praw majątkowych. Zmienność
indeksów cenowych białych certyfikatów przedstawia rysunek 13.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie TGE

Rys. 13. Notowania cen i wolumeny PMEF (białe certyfikaty)
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IV. RYNEK GAZU

1. Rozwój rynku detalicznego
Rok 2014 należy uznać za przełomowy, jeśli chodzi o rozwój
rynku detalicznego gazu w Polsce, jeśli porówna się go do
sytuacji, jaka miała miejsce w latach poprzednich.
= Nastąpiło wyodrębnienie z grupy kapitałowej PGNiG S.A.
spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Nowa spółka
działalność operacyjną rozpoczęła 1 sierpnia 2014 r. Nastąpiło częściowe rozdzielenie działalności detalicznej
i hurtowej sprzedaży gazu oraz jednoczesne przeniesienie handlowej obsługi Klienta do nowej spółki w zakresie obsługi ok. 6,5 mln odbiorców końcowych zużywających rocznie mniej niż 25 mln m³ gazu, co w jednostkach energii odpowiada 275 GWh/rok. Jednak w dalszym ciągu PGNiG S.A. dokonuje sprzedaży detalicznej gazu do największych odbiorców końcowych; szacuje się, że są to 32 spółki, ok. 37 proc. rynku, a zgodnie z ostatnio zatwierdzoną przez Prezesa URE taryfą
z 17 grudnia 2014 r. PGNiG S.A. może oferować sprzedaż gazu również dla odbiorców końcowych o zużyciu
gazu dla poniżej 110 GWh/rok, czyli praktycznie dla
wszystkich.
= Restrukturyzacja PGNiG S.A. spowodowała wzrost wolumenów gazu podlegającego obrotowi giełdowemu,
ponieważ po wprowadzeniu do krajowego porządku prawnego na podstawie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne, tzw. małego trójpaku, obowiązku
publicznej sprzedaży gazu ziemnego, o którym mowa
w art. 49b ust. 1 – tzw. obliga giełdowego, przede
wszystkim przez PGNiG S.A., nowa spółka prawie w całości zaopatruje się w gaz na TGE.
= Od 1 sierpnia 2014 r. obowiązuje rozliczanie odbiorców
za dostarczone im paliwa gazowe w jednostkach energii
(kWh). Ułatwiło to porównywalność opłat za gaz z innymi nośnikami energii, a także z opłatami ponoszonymi
przez użytkowników gazu w innych krajach, ale co ważniejsze, opłata wprost odpowiada teraz rzeczywistej jakości gazu i ilości wytworzonej z niego energii.
= W 2014 roku w porównaniu do lat poprzednich znacznie wzrosła liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę gazu. Dynamika liczby zmian sprzedawcy sta-
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nowi najbardziej wiarygodny miernik rozwoju konkurencyjnego rynku gazu. Zgodnie z danymi podawanymi przez URE [32], w 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy, w 2012 r. ich liczba
zwiększyła się do 210, w 2013 r. do 429, natomiast do
końca IV kw. 2014 r. odnotowano 7 007 zmian sprzedawcy gazu, w tym blisko siedmiuset z segmentu biznesowego.

Źródło: URE, 9.02.2015 r.

Rys. 14. Liczba zmian sprzedawcy na rynku gazu

= Na rynku gazu zauważalne jest wzmożone zainteresowanie prowadzeniem działalności w zakresie obrotu
gazem ziemnym i aktywność przedsiębiorstw energetycznych dotychczas działających w sektorze elektroenergetycznym, co widoczne jest po liczbie zatwierdzanych taryf. Wszystko to świadczy o postępującej, mimo
istniejących barier i niedoskonałości funkcjonowania,
liberalizacji rynku gazu ziemnego w Polsce oraz o oczekiwaniach i nadziejach na jego dalszy wzrost w latach
kolejnych.
= Potwierdzeniem powyższego jest istotny wzrost w 2014
roku liczby podpisanych przez OSD ze sprzedawcami
umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego – tzw. umów ramowych, które pozwalają na prowadzenie przez sprzedawcę gazu działalności na terenie
danego OSD. Z końcem IV kw. 2014 r. 76 sprzedawców
miało zawarte umowy z OSP, w tym 46 posiadało również umowy z OSD, co przedstawia poniższy rysunek.
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Źródło: URE, 9.02.2015 r.

Rys. 15. Liczba zawartych umów ramowych

Podstawą modelu liberalizacji rynku gazu w Polsce jest
wprowadzone we wrześniu 2013 roku obligo giełdowe,
w celu zapewnienia wszystkim uczestnikom rynku równoprawnego dostępu do gazu na rynku hurtowym – w efekcie powinna pojawić się realna konkurencja na rynku detalicznym. Praktyka ostatnich miesięcy 2014 roku pokazała,
że funkcjonowanie mechanizmu obliga giełdowego w połączeniu z wydzieleniem spółki PGNiG Obrót Detaliczny
Sp. z o.o. ze struktur PGNiG S.A. jest skuteczne – bardzo
wzrósł obrót gazem na giełdzie.
Jednak głównym kupującym gaz na giełdzie jest spółka
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Zasadniczym tego powodem jest brak ze strony Prezesa URE zwolnienia przedsiębiorstw gazowniczych z obowiązku zatwierdzania taryf
dla odbiorców końcowych oraz historyczne kontrakty długoterminowe zawarte przez PGNiG S.A. z największymi odbiorcami (32 spółki, ok. 37 proc. rynku) i pozostawienie
w dalszym ciągu części obrotu detalicznego w PGNiG S.A.

2. Obrót gazem na TGE
Miniony rok był drugim pełnym rokiem funkcjonowania rynku gazu na TGE. Wolumen transakcji zawartych na
wszystkich rynkach dedykowanych gazowi ziemnemu na
TGE wyniósł niecałe 112 TWh. Jest to ponad 46-krotny
wzrost w porównaniu do łącznego wolumenu na giełdowym rynku gazu w roku 2013.

W ramach Rynku Terminowego Towarowego gazu (RTTg)
na każdej sesji uczestnicy mieli możliwość handlowania
miesięcznymi, kwartalnymi i rocznymi kontraktami typu
Base. Dodatkowo od kwietnia 2014 roku wprowadzono instrumenty sezonowe na gaz obejmujące sezon letni – kontrakt terminowy o półrocznym terminie wykonania dotyczący drugiego i trzeciego kwartału roku oraz sezon zimowy – kontrakt terminowy o półrocznym terminie wykonania dedykowany czwartemu kwartałowi roku i pierwszemu
kwartałowi roku następnego. Od lipca na parkiecie pojawiły się kolejne nowe produkty terminowe – instrumenty typu Week i Weekend. Dodatkowo dużą zmianą, będącą odpowiedzią na oczekiwania rynku, okazało się również
uruchomienie pod koniec lipca Rynku Dnia Bieżącego gazu
(RDBg – Intraday).
W omawianym okresie obrót gazem ziemnym na parkiecie Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg)
wyniósł 6,57 TWh. Roczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na
RDNiBg, osiągnął wartość 105,00 zł/MWh. Najniższy wolumen na tym parkiecie zanotowano w dostawie na luty,
z wolumenem na poziomie 0,16 TWh, natomiast najwyższy w dostawie na listopad, z wolumenem obrotu na poziomie 1,58 TWh. Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie instrumentów na gaz w 2014
roku wyniósł 105,07 TWh. Wolumen ten uwzględnia 23 aukcje, w których doszło do zawarcia transakcji w 2014 roku.
Poniższy wykres przedstawia wartość wolumenu zawartych
transakcji na TGE w ubiegłym roku, zarówno na parkiecie
RDNiBg, jak również na RTTg.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGE

Rys. 16. Wolumen zawartych transakcji na Towarowej Giełdzie Energii w poszczególnych miesiącach 2014 roku

Jak widać na powyższym wykresie największy wolumen
obrotu łącznie na RDBiNg oraz RTTg osiągający prawie
30 TWh zanotowano w sierpniu. Najmniej płynny okazał
się luty z wolumenem 0,24 TWh. Warto zaznaczyć, że najbardziej płynnym kontraktem w 2014 roku był kontrakt na
2015 rok GAS_BASE_Y-15, którego wolumen obrotu wyniósł 25,45 TWh. Wartość ta stanowi 24,22% łącznego wo-

lumenu na RTTg w roku 2014. Średnioważona wolumenem
cena dla tego kontraktu uwzględniająca wszystkie transakcje wyniosła 110,46 PLN/MWh.
Średnie ceny ważone wolumenem dla poszczególnych kontraktów terminowych (data dostawy) oraz dla Rynku Dnia Następnego gazu zostały przedstawione na poniższym wykresie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGE

Rys. 17. Średnie ceny kontraktów terminowych oraz SPOT na Towarowej Giełdzie Energii z dostawą w 2014 (bez aukcji)
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Widać wyraźną sezonowość tego rynku wpływającą na wysokość cen gazu w ciągu roku. Nie potwierdza tego wykres
pokazujący wolumen obrotu, jednak ma to związek przede
wszystkim z przyznaniem spółce PGNiG Obrót Detaliczny
Sp. z o.o. statusu Członka Giełdy, co miało miejsce w dniu
6 sierpnia 2014 r. Od tego momentu obroty gazem na TGE
uległy znacznemu zwiększeniu, a spółka ta stała się jej kluczowym graczem.

Rok 2014 to rok, który pokazał również zmienność ceny na
rynku bilansującym (CRG) skorelowaną z ceną Rynku Dnia
Następnego gazu. Średnia wartość ceny na RDNg w 2014
roku wyniosła 104,30 zł/MWh natomiast średnia wartość
CRG osiągnęła wartość 96,40 zł/MWh. Pierwsze trzy kwartały roku 2014 pokazały też wyraźną korelację ceny RDNg
na TGE z ceną na niemieckim rynku Gaspool (day ahead),
co przedstawione zostało na poniższym wykresie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGE, Gaz System, EEX

Rys. 18. Notowania na rynku SPOT na Towarowej Giełdzie Energii, niemieckim Gaspoolu oraz na polskim rynku bilansującym (CRG) w poszczególnych
miesiącach 2014 roku

Jednak w ostatnim kwartale roku ceny gazu na TGE były
dużo wyższe niż na europejskich giełdach, w tym również
na Gaspoolu, nawet o 20%. Jedną z przyczyn tej sytuacji
było pełne wykorzystanie krajowej infrastruktury na połączeniach transgranicznych. Moce przesyłowe zarówno na
granicy z Niemcami, jak i Czechami, były w całości zarezerwowane, zatem firmy zainteresowane importem gazu z Zachodu nie miały możliwości jego pozyskania. Inną przyczyną tego stanu rzeczy było zmonopolizowanie zakupu gazu
na TGE przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., w związku
z realizacją obowiązku publicznej sprzedaży gazu ziemnego
przez PGNiG S.A. (obligo giełdowe).
WNIOSKI
Proces liberalizacji rynku gazu w Polsce wyraźnie przyspieszył w 2014 roku (patrz punkt IV ppkt 1). Wyrazem
tego jest m.in. rozszerzenie w minionym roku wachlarza instrumentów na parkiecie TGE oraz implementacja Rynku Dnia Bieżącego gazu. Istotnym narzędziem
w realizacji procesu miało być również obligo giełdowe,
czyli konieczność sprzedaży gazu poprzez giełdę przez
PGNiG S.A. W ubiegłym roku poprzez TGE miało być

sprzedane 40% paliwa gazowego trafiającego do odbiorców końcowych. Pomimo znacznego zwiększenia obrotów na TGE dzięki aktywności spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., obowiązek ten nie został wypełniony.

3. Bariery rozwoju rynku gazu w Polsce
Obowiązkowe zatwierdzanie przez Prezesa URE
taryf dla wszystkich odbiorców końcowych
Pomimo wprowadzenia narzędzi pozwalających na zaistnienie rynkowych zasad w obrocie hurtowym gazem ziemnym, w dalszym ciągu utrzymywana jest pełna regulacja
w stosunku do cen gazu dla odbiorców końcowych oraz regulacja części rynku hurtowego (dla transakcji w punkcie
wirtualnym dla spółek, które nie wystąpiły o indywidualną
decyzję dotyczącą zwolnienia).
Pomimo wejścia w życie obliga giełdowego, deklaracje Prezesa URE zawarte w komunikacie z 22 lipca 2013 r.
nr 21/2013 w sprawie harmonogramu zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na obrót
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paliwami gazowymi lub obrót gazem ziemnym z zagranicą
z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla paliw gazowych w zakresie sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego do odbiorców innych niż odbiorcy w gospodarstwie domowym, po dzień dzisiejszy nie doczekały się
realizacji.
Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku Prezes URE jak
najszybciej powinien opublikować i wdrożyć wiarygodny
harmonogramu uwalniania cen gazu ziemnego w Polsce.

= wprowadzenie tzw. „modelu biletowego”, opartego na
państwowym systemie rezerw gazu ziemnego, w którym Państwo poprzez Agencję Rezerw Materiałowych
będzie fizycznie utrzymywać w całości lub części zapasy
gazu w zamian za opłatę celową wnoszoną przez spółki obrotu objęte obowiązkiem utrzymywania rezerw
(analogiczne rozwiązanie funkcjonuje w sektorze paliw
płynnych, a także było zawarte w projekcie Ustawy Prawo gazowe, mającej być częścią pakietu ustaw energetycznych zwanego „dużym trójpakiem”).

Zdaniem TOE, dalsze utrzymywanie regulacji wszystkich
spółek obrotu w zakresie sprzedaży do wszystkich odbiorców końcowych jest, co do zasady, niezgodne z regulacjami
Unii Europejskiej, niekorzystne dla rozwoju rynku, gospodarki i samych odbiorców.

Obecny kształt rozporządzenia w sprawie
minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw
ropy i gazu

Dlatego TOE proponuje jak najszybsze zwolnienie w pierwszej kolejności spółek obrotu spoza grupy kapitałowej
PGNiG z obowiązku przedkładania Prezesowi URE taryf do
zatwierdzenia dla wszystkich grup odbiorców. Dalsze utrzymanie taryfowania przez PGNiG S.A. i PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. jako sprzedawcy z urzędu z ceną taryfową o charakterze ceny maksymalnej gwarantowałby możliwość skorzystania z prawa wyboru sprzedawcy, jednocześnie zapewniając odbiorcom bezpieczeństwo w zakresie referencyjnej ceny taryfowej PGNiG S.A. i PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. oraz stanowiłby podstawę do stopniowego
zwolnienia również tych spółek z obowiązku zatwierdzania
taryf przez Prezesa URE.

Obecny kształt ustawy o zapasach
obowiązkowych gazu ziemnego
W dalszym ciągu ustawa o zapasach obowiązkowych gazu
ziemnego [13], poprzez uzależnienie obowiązku posiadania zapasów gazu ziemnego od ilości gazu sprowadzanego z zagranicy, jest wciąż jedną z najistotniejszych barier
dla wszystkich alternatywnych spółek obrotu planujących
sprowadzać gaz do Polski z zagranicy.
Zapisy obecnej ustawy o zapasach są dyskryminujące
w stosunku do spółek obrotu, które mogłyby stać się realną alternatywą wobec podmiotu dominującego i skutecznie zniechęcają te spółki do zwiększania wolumenów gazu
importowanego w ilości powyżej 100 mln m3. Fakt ten można potwierdzić zarówno analizując obecne zapisy ustawy,
jak również obserwując na rynku brak albo znikome zainteresowanie alternatywnych spółek obrotu dostępem do pojemności magazynowych.
Zdaniem TOE potrzebna jest jak najszybsza zmiana tej
ustawy:
= w kierunku „przerzucenia” obowiązku magazynowego
na wolumen gazu dostarczanego do odbiorców chronionych (gospodarstwa domowe, szpitale, żłobki) lub
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Rozporządzenie w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw ropy i gazu (Dz. U. z 2012 roku nr 95,
poz. 1042) poprzez narzucenie sztywnych udziałów importu gazu z państw ościennych nie pozwala na ustalanie
kierunków importu na podstawie rachunku ekonomicznego spółek obrotu. Niejasna jest też definicja importu,
który w zależności od źródła zawiera bądź wyklucza dostawę z państw członkowskich Unii Europejskiej. Zdaniem
TOE wystarczające jest istnienie możliwości importu gazu
z różnych kierunków, poprzez istniejące interkonektory,
bez nakazu fizycznej dywersyfikacji dostaw dla każdego
podmiotu.

Nadmierny zakres obowiązków sprawozdawczych
w zakresie obrotu gazem ziemnym
Podmioty posiadające koncesje w zakresie obrotu gazem
ziemnym i obrotu gazem ziemnym z zagranicą są zobowiązane do składania wielu sprawozdań/raportów/informacji, cyklicznie oraz na żądanie, do Ministerstwa Gospodarki, URE, ARE, GUS, urzędów celnych, często powielając
te same dane. Obowiązkami sprawozdawczymi objęte są
wszystkie podmioty bez względu na faktyczny zakres prowadzonej działalności lub prowadzenie jej w bardzo ograniczonej skali. Rodzi to konieczność stworzenia i utrzymania rozbudowanych struktur organizacyjnych, co w szczególności dla podmiotów rozpoczynających działalność stanowi znaczny koszt wejścia na rynek.
TOE postuluje uproszczenie procedur sprawozdawczych
oraz ograniczenie liczby raportów i sprawozdań do niezbędnego minimum.

Inne bariery funkcjonowania na rynku gazu
w Polsce
= utrudniona i skomplikowana procedura zmiany sprzedawcy (w szczególności częściowej zmiany sprzedawcy);
= zapisy w istniejących umowach z PGNiG S.A. i PGNIG
Obrót Detaliczny Sp. z o.o. dotyczące odbioru „Mini-
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malnej Ilości Rocznej (MinIR)” w bieżącym roku oraz zamawianie jej na kolejny rok;
= niekorzystne i odbiegające od tych stosowanych w krajach ościennych warunki taryfowe (a przez to ekonomiczne) dla krótkoterminowych umów sprzedaży gazu,
wynikające z kosztów przesyłu i dystrybucji dla takich
okresów;
= umowa kompleksowa jako podstawowa i jedyna opłacalna forma sprzedaży gazu do odbiorcy (sprzedaż wg
umów rozdzielonych to konieczność wychodzenia odbiorcy bezpośrednio na rynek bilansujący);
= skomplikowane zasady rozliczeń na rynku bilansującym;
= zablokowane moce na połączeniach transgranicznych;
= blokowanie przepustowości przerywanej;
= brak dostępności podmiotów innych niż PGNiG S.A. do
wydobycia krajowego.
WNIOSKI
W 2014 roku, w stosunku do lat poprzednich, nastąpił istotny postęp w liberalizacji rynku gazu w Polsce
przejawiający się wzrostem dynamiki zmian sprzedawców energii elektrycznej.
W dalszym ciągu niepokojący jest brak widocznych
działań w usuwaniu barier na rynku gazu, zwłaszcza
jeśli chodzi o zwolnienie części spółek obrotu czy segmentu odbiorców końcowych z obowiązku zatwierdzania taryf przez Prezesa URE czy zmiany regulacji
w zakresie obowiązku magazynowania czy dywersyfikacji dostaw gazu.
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V. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWYCH

DZIAŁANIA KRÓTKOTERMINOWE (DK). ENERGIA
ELEKTRYCZNA

1.DK. Podjęcie przez Prezesa URE decyzji o zwolnieniu wszystkich spółek obrotu z obowiązku przedkładania do zatwierdzania taryf dla
odbiorców w grupach taryfowych G (w tym
gospodarstw domowych) wobec spełnienia
wszystkich wcześniej wskazanych przez Prezesa URE warunków oraz kontynuacji tzw. samoregulacji sektora (m.in. poprzez wdrożenia kodeksu dobrych praktyk sprzedawców energii).
2.DK. Doprecyzowanie zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii w celu spełnienia przez
nią podstawowego celu, jakim jest optymalizacja kosztów wsparcia dla podsektora OZE
min. poprzez: (1) ponowne określenie poziomu cen dla mikroinstalacji do 10 kWe stanowionych w systemie FIT; (2) doprecyzowanie
zapisów w zakresie pokrycia u sprzedawców
zobowiązanych dodatkowych kosztów, które powstaną w wyniku konieczności zakupu
energii z mikroinstalacji do 10 kWe; (3) wprowadzenie precyzyjnych zapisów w zakresie
określenia momentu, w którym wypełniony
zostanie limit mocy zainstalowanej 300 MWe
dla mikroinstalacji do 3 KWe oraz 500 MWe
dla mikroinstalacji od 3 do 10 kWe; (4) doprecyzowanie zapisów w zakresie net-meteringu.
3.DK. Doprecyzowanie i uzupełnienie zapisów projektowanej ustawy o efektywności energetycznej w celu zapewnienia odpowiedniej podaży świadectw efektywności energetycznej
na rynku oraz doprecyzowania sposobu spełnienia obowiązków nałożonych projektowaną
ustawą przez podmioty zobowiązane.
4.DK. Uruchomienie rynku kontraktów finansowych
na TGE S.A.
5.DK. Aktywny udziału przedstawicieli branży w prowadzonych przez ESMA konsultacjach w zakresie aktów delegowanych do MiFID II i MiFIR II.
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DZIAŁANIA KRÓTKOTERMINOWE (DK). GAZ

6.DK. Podjęcie przez Prezesa URE decyzji o zwolnieniu spółek obrotu spoza grupy kapitałowej
PGNiG z obowiązku przedkładania Prezesowi URE taryf do zatwierdzenia dla wszystkich
grup odbiorców.
7.DK. Nowelizacja ustawy o zapasach obowiązkowych gazu ziemnego wysokometanowego
w kierunku nałożenia obowiązku magazynowego na wolumen gazu dostarczany do odbiorców chronionych zgodnie z dyrektywą
UE (gospodarstwa domowe, szpitale, żłobki,
przedszkola, itp.) lub wprowadzenie modelu
biletowego.
8.DK. Zmiana rozporządzenia dywersyfikacyjnego/
interpretacja przez Prezes URE zapisów rozporządzenia w zakresie wykorzystania rewersu (Mallnow).
9.DK. Uproszczenie procedur sprawozdawczych
oraz ograniczenie liczby raportów i sprawozdań na rynku gazu do niezbędnego minimum.
10.DK. Zmiany w IRiESP GAZ-SYSTEM S.A. i IRiESD
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w kierunku uproszczenia procedury zmiany sprzedawcy (w szczególności częściowej zmiany
sprzedawcy) i uproszczenie rozliczeń na rynku
bilansującym.
11.DK. Pełne wdrożenie obowiązku sprzedaży gazu
ziemnego wysokometanowego na rynku giełdowym w ramach ustawowego obliga giełdowego, wprowadzenie mechanizmów do zapewnienia płynności obrotu gazem na tym
rynku oraz rozszerzenie bazy produktów oferowanych na rynku giełdowym.
12.DK. Przeniesienie całości obrotu detalicznego do
spółki PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
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DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE (DD). ENERGIA
ELEKTRYCZNA

1.DD. Intensyfikacja działań mających na celu budowę rynku mocy poprzez przejście z etapu prac
koncepcyjnych, poprzez uzgodnienia z Komisja Europejską, do opracowania projektu ustawy tworzącej cały system wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
2.DD. Aktywny udział w prowadzonych na szczeblu
unijnym pracach nad kształtem systemu EU
ETS oraz celami długoterminowymi UE w zakresie ochrony klimatu, w celu uwzględnienia
polskich uwarunkowań gospodarczych i zabezpieczenia konkurencyjności polskiej gospodarki.

DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE (DD). GAZ

3.DD. Podjęcie przez Prezesa URE decyzji o zwolnieniu wszystkich spółek obrotu gazem z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzania
dla gospodarstw domowych.
4.DD. Racjonalna rozbudowa istniejących lub budowa nowych mocy transgranicznych na wybranych kierunkach geograficznych (z UE) z zapewnieniem rewersu fizycznego na tych połączeniach.
5.DD. Wydzielenie ze struktur PGNiG SA spółki zajmującej się wydobywaniem węglowodorów
i nałożenie na nią obowiązku sprzedaży 100%
wydobywanego gazu poprzez giełdę.
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VI. ZASTOSOWANE SKRÓTY I OZNACZENIA

ACER –

Agency for the Cooperation of Energy
Regulators

PTPiREE – Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału
Energii Elektrycznej

Crk

–

średnia cena sprzedaży energii elektrycznej
na rynku konkurencyjnym

REMIT –

DSM

–

Demand-Side Management

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 1227/2011 z dnia 25 października
2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości
hurtowego rynku energii

DSR

–

Demand-Side Response

RB

–

Rynek Bilansujący

ESMA –

European Securities and Markets Authority

RDB

–

Rynek Dnia Bieżącego

EU ETS –

wspólnotowy system handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych

RDN

–

Rynek Dnia Następnego

RDNg –

Rynek Dnia Następnego Gazu

GPW –

Giełda Papierów Wartościowych S.A.
w Warszawie

RTTg

–

Rynek Terminowy Towarowy Gazu

Generalna Umowa Dystrybucji

RM

–

Rada Ministrów

GUD-K –

Generalna Umowa Dystrybucji dla Usługi
Kompleksowej

Taryfa G – zbiór cen i taryf dla energii elektrycznej
dla grupy gospodarstw domowych

IRiESD –

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej

TGE

–

Towarowa Giełda Energii S.A.

TOE

–

Towarzystwo Obrotu Energią

IRiESP –

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesyłowej

TPA

–

Third Party Access – zasada dostępu stron
trzecich do sieci

URE

–

Urząd Regulacji Energetyki

GUD

–

KE

–

Komisja Europejska

KSE

–

Krajowy System Elektroenergetyczny

MiFID –

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2004/39/WE z 21 stycznia 2004 r. w sprawie
rynków instrumentów finansowych

MG

Ministerstwo Gospodarki

–

OREO –

Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A.

ORM –

Operacyjna Rezerwa Mocy

OSD

–

Operator Systemu Dystrybucyjnego

OSP

–

Operator System Przesyłowego – PSE S.A.

OZE

–

odnawialne źródła energii

PM

–

prawa majątkowe
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VIII. RADA ZARZĄDZAJĄCA TOE XIII KADENCJI

Skład Rady Zarządzającej TOE XIII kadencji:
= kol. Krzysztof Zamasz – Prezes Rady Zarządzającej TOE
= kol. Krzysztof Bonk – Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE
= kol. Leszek Nowak – Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE
= kol. Ireneusz Perkowski – Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE
= kol. Marek Woszczyk – Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE
= kol. Robert Bański
= kol. Grzegorz Kinelski
= kol. Jacek Komolka
= kol. Marek Krzysteczko
= kol. Tomasz Lender
= kol. Marcin Ludwicki
= kol. Janusz Moroz
= kol. Piotr Rogóż
= kol. Piotr Wąsik
= kol. Andrzej Wołosz

Pracownicy biura TOE:
= kol. Monika Gasiuk
= kol. Marek Kulesa
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IX. ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA RAPORTU

Skład osobowy Zespołu TOE ds. opracowania raportu na temat rynku energii elektrycznej w Polsce:
= kol. Robert Bański, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
= kol. Rafał Barchanowski, Tauron Polska Energia S.A.
= kol. Sławomir Białczak, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
= kol. Anna Gabrysiak, ENEA Trading Sp. z o.o.
= kol. Piotr Gniewkowski, członek zwyczajny TOE, Kancelaria Radcy Prawnego
= kol. Wojciech Graczyk, RWE Polska S.A.
= kol. Paweł Hawranek, Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o.
= kol. Marek Kulesa, TOE – koordynujący Raport
= kol. Janusz Kurzak, Freepoint Commodities
= kol. Kamil Krasowski, ENEA Trading Sp. z o.o.
= kol. Marek Krzysteczko, Polenergia Obrót S.A.
= kol. Michał Kukurba, Polenergia Obrót S.A.
= kol. Witold Lebek, Tauron Polska Energia S.A.
= kol. Marcin Ludwicki, ENERGA – Obrót S.A.
= kol. Andrzej Malec, RWE Polska S.A.
= kol. Maciej Markowski, członek zwyczajny TOE
= kol. Karolina Mucha-Kuś, Tauron Polska Energia S.A.
= kol. Witold Obniski, RWE Polska S.A.
= kol. Robert Pieczarko, Tauron Polska Energia S.A.
= kol. Michał Zalewski, ENERGA – Obrót S.A.
= kol. Krzysztof Żukowski, Noble Securities S.A.
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