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I.	WPROWADZENIE
Raport „Rynek Energii Elektrycznej i Gazu w Polsce – stan
na 31 marca 2018 r.”, zwany dalej Raportem TOE 2018 lub
Raportem, podsumowuje kluczowe zdarzenia, jakie miały
wpływ na rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r., przy czym
przytoczone dane i zestawienia statystyczne obejmują pełny rok kalendarzowy 2017.
Podobnie jak w przypadku poprzednich raportów, opracowywanych niezmiennie od 2009 roku, zakres merytoryczny Raportu TOE 2018 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).
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 2017 oraz na początku 2018 roku zostało przyjętych kilka istotnych, zdaniem TOE, dokumentów i materiałów, które mają – i w kolejnych latach mogą mieć – znaczący wpływ na rynek energii elektrycznej 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 wydarzeń, dokumentów i materiałów.
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Rozdział III, dotyczący rynku gazu, składa się z trzech podrozdziałów opisujących: rynek detaliczny, uwarunkowania infrastrukturalne i zmiany uwarunkowań prawnych na rynku gazu.
Rozdział IV opisuje kształtowanie się cen energii elektrycznej,
gazu i świadectw pochodzenia na rynku w 2017 roku, obejmując: Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy, Rynek
Praw Majątkowych oraz ceny nośników energii (węgla, ropy).
W rozdziale V, analogicznie jak w latach poprzednich, zawarto propozycje działań w krótko- i długoterminowym,
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 przedstawiony został skład Rady Zarządzającej TOE XIV kadencji, natomiast w rozdziale IX skład zespołu autorskiego.
Raport TOE 2018 został opracowany na podstawie danych
oraz wiedzy zespołu autorskiego na dzień 31 marca 2018 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 2017 R.
DO 31 MARCA 2018 R.
Kluczowe działania (zrealizowane oraz planowane) na rynku energii elektrycznej w Polsce, w okresie od 1 stycznia
2017 r. do 31 marca 2018 r., przedstawiono poniżej w syntetycznym zestawieniu tabelarycznym.
Analogicznie do poprzednich raportów poprzednich raportów zestawienie obejmuje głównie tematykę obrotu
energią elektryczną w obszarze rynku hurtowego, rynku
detalicznego (sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców
końcowych) oraz wymiany międzysystemowej.
W przypadku powiązań trzech ww. głównych obszarów
z określonymi elementami całego łańcucha zakupu i sprzedaży energii elektrycznej starano się uwzględnić także
uwarunkowania innych powiązanych obszarów rynku
oraz ich wpływ na pozostałe segmenty energetycznego
łańcucha wartości tj.: wytwarzanie, dystrybucję i odbiorców końcowych.
W dalszej części rozdziału przedstawione zostały – charakterystyka oraz ocena poszczególnych działań.
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Tabela 1. Kluczowe działania (zrealizowane i planowane) na rynku energii
elektrycznej w Polsce w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Wpływ na obszar rynku

Lp.
Działania [1–9]/plany [P1]

Wpływ
na rozwój
rynku

Obrót
detaliczny1

Wymiana
międzysystemowa

Odbiorcy
końcowi

Strona:
rozszerzenie
zagadnienia

Obowiązek zatwierdzania przez Prezesa URE
taryf a praktyczne uwarunkowania sprzedaży
detalicznej w ramach nowych produktów

-

N

-

-

-

N

+

7

2

Nowa ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r.
o rynku mocy

+

+

-

+

N

+

+/-

7

3

Regulacyjne usługi systemowe – ORM, IRZ

+

+

N

+

N

+/-

N

10

4

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz niektórych
innych ustaw jako wdrożenie MiFID II

-

-

N

-

-

-

-

13

5

Rynek uprawnień do emisji CO2 a rynek
energii elektrycznej

-

-

N

-

N

N

-

14

6

Wymiana międzysystemowa
– wybrane aspekty

+

+

N

+

N

+

N

17

7

Nowe uwarunkowania rynku giełdowego

+

+/-

N

+

N

+

N

19

8

Nowa ustawa o elektromobilności
i paliwach alternatywnych

+

+

-

N

+

N

+

20

9

Nowe rozporządzenie taryfowe

-

N

-

N

-

N

+

22

P1

Projekt ustawy o promowaniu energii
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

+

+

-

+/-

+

N

+

22

Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych.

6

Obrót
hurtowy

1

Legenda:
„N” – neutralne;
„-” – negatywny wpływ;
„+” – pozytywny wpływ;
„+/-” – wpływ pozytywny i negatywny w zależności od kryterium oceny;
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Wytwarzanie Dystrybucja

Kolorem czerwonym oznaczono działania będące kontynuacją zagadnień
opisanych w Raporcie TOE 2017.
Kolorem niebieskim oznaczono propozycje/plany wprowadzenia określonych rozwiązań, które ukazały/pojawiły się do 31 marca 2018 r.

Rynek Energii Elektrycznej i Gazu w Polsce
- stan na 31 marca 2018 r. Raport TOE

1.	Obowiązek zatwierdzania przez
Prezesa URE taryf a praktyczne
uwarunkowania sprzedaży detalicznej
w ramach nowych produktów
W 2017 roku, pomimo oczekiwań sprzedawców energii
i wbrew zasadzie zrównoważonego rozwoju rynku, nie odnotowano znaczących zmian w zakresie stanowiska Prezesa
URE w sprawie zatwierdzania taryf dla gospodarstw domowych. Mieliśmy więc w tym zakresie kontynuację dotychczasowej polityki Prezesa URE (tj.: obowiązek wnioskowania o zatwierdzenie przez Prezesa URE taryf sprzedawców
energii elektrycznej proponowanych dla gospodarstw
domowych) podyktowaną, jak wynika z wielu wystąpień
przedstawicieli tego organu, przede wszystkim troską
o ochronę klientów przed nieuzasadnionym wzrostem cen
w segmencie gospodarstw domowych.
Konsekwencją zliberalizowanego w 2015 roku stanowiska
Prezesa URE, dotyczącego możliwości stosowania innych
niż taryfa dla energii elektrycznej ofert sprzedaży energii
elektrycznej, była kontynuacja, podobnie jak w 2016 roku,
sprzedaży energii do odbiorców z grup taryfowych G na zasadach wolnorynkowych. Działalność sprzedawców energii,
oferujących różne produkty dostosowane do rzeczywistych
potrzeb klientów, została pozytywnie odebrana przez rynek
energii elektrycznej. W portfolio produktowym sprzedawców można odnaleźć coraz bardziej bogatą, spersonalizowaną ofertę do szerszej grupy odbiorców, co wcześniej
było niemożliwe, z uwagi na wątpliwości w zakresie możliwości ofertowania klientom z obszaru „macierzystego”
OSD innego produktu niż taryfa. Zmiana ta przyczyniła się
na pewno do dalszego rozwoju rynku konkurencyjnego dla
konsumentów, co powinno stanowić kolejny krok do jego
pełnego uwolnienia.
Z uwagi jednak na możliwe, i bardzo prawdopodobne, migracje klientów z oferty taryfowej do innych ofert przedstawianych przez przedsiębiorstwa obrotu zachodzi, naszym
zdaniem, konieczność weryfikacji procesu taryfikacji. Proces
ten nie uległ w ostatnich latach znaczącym zmianom. Z tego
też powodu pewne dotychczas stosowane w tym procesie
praktyki i rozwiązania są coraz trudniej akceptowalne i nie
oddają rzeczywistości rynkowej, w szczególności w zakresie
przeniesienia tzw. kosztów uzasadnionych. Ze swojej strony
TOE ponownie deklaruje chęć rozpoczęcia dialogu z Prezesem URE w tej sprawie, tak, aby oferta taryfowa rzeczywiście
„uwzględniała” interesy wszystkich stron, a jej kalkulacja, przy
zachowaniu przepisów prawa, z jednej strony chroniła interesy odbiorców, z drugiej natomiast zapewniała rentowność
prowadzonej działalności po stronie spółek obrotu. W przeciwnym wypadku sprzedawcy energii elektrycznej będą dalej
rozwijali ofertę produktową i poprzez migrację klientów na
inne sposoby rozliczania, konsekwentnie będą obniżali znaczenie taryfy jako mechanizmu rozliczania odbiorców.

Przykładem tego, jak rozwój oferty produktowej „wypiera”
obowiązek przedkładania taryf do zatwierdzenia, jest tzw.
oferta antysmogowa. Początkowo planowano uregulować
obowiązek zatwierdzania ceny dla grupy taryfowej G12as
w taryfie dla energii elektrycznej. Finalnie zrezygnowano jednak z tego pomysłu na rzecz rozwiązania opartego na wprowadzeniu nowego produktu poza taryfą jako rozwiązania
konkurencyjnego i jednocześnie bardziej elastycznego. To pokazuje, że zmiany w zakresie regulacji są konieczne. W przeciwnym wypadku coraz większa liczba klientów będzie skłaniać się ku ofercie produktowej, a nie wykorzystywaniu taryfy.
Należy jednak w tym miejscu ponownie podkreślić, że wymóg zatwierdzania taryf jest poważnym ograniczeniem
działalności gospodarczej przedsiębiorstw obrotu – sprzedawców energii elektrycznej, a dla części z nich odgórna
regulacja przychodu może oznaczać znaczące straty finansowe wynikające ze sprzedaży energii segmentowi gospodarstw domowych.
WNIOSKI
Środowisko branżowe zrzeszone w TOE konsekwentnie
ocenia pozytywnie możliwość ofertowania energii na
zasadach innych niż taryfowe przez przedsiębiorstwa
obrotu, które posiadają zatwierdzaną przez Prezesa
URE taryfę dla energii elektrycznej, także na obszarze
jej obowiązywania, traktując to w chwili obecnej jako
rozwiązanie kompromisowe względem pełnego uwolnienia cen energii elektrycznej w segmencie gospodarstw domowych.
Niemniej jednak należy zintensyfikować działania zmierzające do stanu, w którym zatwierdzana przez Prezesa
URE taryfa dla energii elektrycznej będzie ofertą przeznaczoną jedynie dla wąskiej grupy odbiorców, którzy nie są zainteresowani zmianą sprzedawcy, a także
propozycją dla klientów, którzy, z jakichś powodów,
nie kwalifikują się do ofert innych niż taryfowa. Takie
podejście jest również zgodne z dążeniami Komisji Europejskiej wyrażonymi w tzw. Pakiecie Zimowym.
Towarzystwo Obrotu Energią niezmiennie deklaruje
również uczestnictwo we wszystkich działaniach, które
mogłyby doprowadzić do ochrony odbiorców wrażliwych i zapobiegania energetycznemu wykluczeniu.

2.	Nowa ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r.
o rynku mocy
W dniu 8 grudnia 2017 r. uchwalona została ustawa o rynku mocy [16]. Tym samym zakończone zostały kilkuletnie
dyskusje i konsultacje różnych środowisk branżowych
toczących się wokół stworzenia rynku dwutowarowego
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energii elektrycznej w Polsce. U podstaw tej decyzji leży
przede wszystkim konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Z przeprowadzonych analiz
([36], [37], [46] i [50]) i symulacji wynika, iż realny jest scenariusz spadku rezerwy mocy w systemie poniżej wymaganej bezpiecznej rezerwy już w ciągu kilku następnych lat. Na
taki stan rzeczy wpływa głównie stan polskiego podsektora
wytwarzania oraz coraz ostrzejsze wymogi środowiskowe
dla konwencjonalnych jednostek wytwórczych. Większość
polskich jednostek JWCD powstało w latach 70–tych. Jednak nieunikniony jest zbliżający się koniec ich funkcjonowania w obecnej formie mimo prowadzonej modernizacji.
Problem jednak w tym, że rynek jednotowarowy (tylko
energii elektrycznej) nie generuje wystarczających bodźców
ekonomicznych (zjawisko „missing money”) do powstawania nowych jednostek, które po pierwsze zastąpiłyby te
wycofywane z użytku, po drugie natomiast zapewniałyby
pokrycie ciągle rosnącego zapotrzebowania na moc w KSE.
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest specyfika działania jednotowarowych rynków energii.
Energia elektryczna jest takim dobrem, że trudno sobie
wyobrazić, żeby jej ceny mogły być poddane klasycznym
regułom koniunkturalnym, gdyż istnieje szereg barier administracyjnych wejścia i wyjścia dla tego rynku. Dodatkowo
decyzje handlowe na rynku energii elektrycznej podejmowane są ze znacznym wyprzedzeniem (dominują kontrakty
typu forward), co znacznie utrudnia proces oceny ryzyka
rynkowego, a przez to i odpowiedniej wyceny produktu.
Istotnym elementem jest również fakt istnienia barier wejścia na dany rynek, wiążących się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych, oraz, co niezwykle
istotne, zapewniania stosownego zwrotu z zainwestowanego kapitału. Problemy jednotowarowych rynków energii
potęgowane są także przez zmniejszający się czas pracy jednostek sterowanych, ze względu na priorytet sprzedaży dofinansowywanej energii elektrycznej głównie z OZE, a tym
samym koniecznością pokrywania kosztów stałych w krótszych okresach ich pracy.
W obliczu problemów opisanych powyżej zaistniała potrzeba opracowania koncepcji, która z jednej strony stwarzałaby zachęty do budowy nowych mocy, natomiast z drugiej
strony dawałaby przesłanki do modernizacji istniejących
mocy, które, po przeprowadzeniu koniecznych inwestycji,
mogłyby z powodzenie nadal funkcjonować w KSE. Ostatecznie zdecydowano się na wdrożenie w Polsce rynku
mocy, który stanowić ma neutralny technologicznie mechanizm umożliwiający budowę nowych oraz odbudowę
istniejących jednostek systemowych, na chwilę obecną stanowiących naturalne źródło rezerw w KSE.
Zgodnie z ustawą o rynku mocy w Polsce funkcjonować będzie scentralizowany rynek mocy. Operator Systemu Przesyłowego (OSP) jako centralny nabywca będzie pozyskiwał
i dostarczał do systemu odpowiedni wolumen mocy.
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Produktem na rynku mocy jest moc dyspozycyjna netto
w okresie dostaw wraz ze zobowiązaniem do jej dostarczenia
w tzw. okresach zagrożenia przypadających na czas realizacji
zawartych umów mocowych. Okresy zagrożenia zdefiniowane są jako te godziny, które, zgodnie z rozporządzeniami
wykonawczymi, charakteryzować się będą niższą niż wymagana przepisami prawa rezerwą rozumianą jako nadwyżka
mocy dyspozycyjnej ponad zapotrzebowanie w KSE.
Zobowiązanie do dostarczenia odpowiedniej mocy netto do
systemu określane jest jako obowiązek mocowy i jest jednocześnie przedmiotem umowy mocowej zawieranej z OSP.
Obowiązek mocowy oferują w ramach aukcji dostawcy
mocy, tzn.: wytwórcy, magazyny energii i niektórzy odbiorcy
energii elektrycznej (w ramach usługi DSR), a także podmioty reprezentujące grupy wytwórców albo odbiorców (agregatorzy). Finalnie umożliwiono również udział w polskim
rynku mocy jednostek zagranicznych, w tym zagranicznych
jednostek DSR.
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami obowiązek mocowy może być świadczony w ramach umów zawieranych
na różny okres:
1)	do 15 lat – w przypadku Nowych Jednostek Rynku Mocy (JRM) spełniających stosowne kryterium
dotyczące jednostkowych nakładów kapitałowych
na jednostkę (zostanie podane w terminie późniejszym
w osobnych regulacjach);
2)	do 5 lat – w przypadku Nowych oraz Zmodernizowanych JRM, jak również JRM Redukcji Zapotrzebowania
(kryterium nakładów na jednostkę mocy zostanie podane w parametrach aukcji w terminie późniejszym);
3)	do 1 roku – w przypadku Istniejących JRM, jak również
tych JRM Nowych lub Redukcji Zapotrzebowania, które nie spełniły kryterium nakładów określonych jako
parametry aukcji, oraz jednostek fizycznych zagranicznych/połączenia międzysystemowego.
Maksymalne okresy umowne wymienione w pkt 1 i 2
mogą zostać wydłużone o 2 lata w przypadku Nowych lub
Modernizowanych JRM o niskiej, jednostkowej emisji dwutlenku węgla (≤450 kg / MWh), a w przypadku jednostek
kogeneracyjnych – pod dodatkowym warunkiem zasilania
systemu ciepłowniczego.
Aukcje, w ramach których oferowane są obowiązki mocowe, odbywają się w formie aukcji holenderskiej, z jednolita
ceną zamknięcia dla wszystkich jednostek rynku mocy, które wygrały aukcje (pay-as-clear). Co do zasady, aukcje odbywać będą się w grudniu piątego roku poprzedzającego okres
dostaw (tzw. aukcje główne). Natomiast w pierwszym kwartale roku poprzedzającego rok dostaw odbywać będą się
tzw. aukcje dodatkowe. Wyjątek stanowi rok 2018, gdzie
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stosownie do potrzeb skrócone będą okresy pomiędzy aukcjami a okresem dostaw w taki sposób, że aukcje przeprowadzone w roku 2018 dotyczyć będą lat: 2021, 2022, i 2023.
Kwalifikację jednostek do aukcji poprzedzają dwa procesy
certyfikacji: certyfikacja ogólna oraz certyfikacja do aukcji.
Pierwszym etapem certyfikacji jednostek jest tzw. certyfikacja ogólna, która zakłada obowiązek zarejestrowania
się jednostek wytwórczych o mocy osiągalnej co najmniej
2 MW brutto. Ten etap ma na celu pomóc Operatorowi
precyzyjnie ocenić dostępność zasobów mocy w systemie,
przede wszystkim dzięki wymogowi przedstawienia planów
pracy jednostek wytwórczych na najbliższe lata, określeniu, czy jednostka będzie brać udział w aukcji, a także lokalizacji i parametrów technicznych jednostek. Możliwe
jest zarejestrowanie jednostek już istniejących, jak również
tych dopiero planowanych. Certyfikacja ogólna odbywa
się co roku, a informacje dotyczące jednostek podlegają
corocznej aktualizacji.
W ramach certyfikacji do aukcji głównej lub dodatkowej
wyłania się podmioty uprawnione do wzięcia udziału w aukcji głównej poprzez weryfikację technicznych możliwości
realizacji obowiązku mocowego przez JRM. W ramach certyfikacji do aukcji dodatkowej zgłaszać mogą się JRM, które
nie są objęte umową mocową lub też posiadają nadwyżki
nad obowiązkiem mocowym wynikającym z aukcji głównej.
Certyfikacja umożliwia wzięcie udziału w aukcji mocy, przy
czym certyfikat nie zostanie wydany dla jednostki, która
jest beneficjentem i nie zamierza zrezygnować z innego systemu wsparcia (aukcje OZE, prawa majątkowe potwierdzające wyprodukowanie energii w OZE, rekompensaty KDT).
Wymóg ten nie dotyczy jednostek kogeneracyjnych, jednostek spalania wielopaliwowego lub wykorzystującego układy hybrydowe. Z rynku mocy wykluczone są też jednostki,
które świadczą na rzecz operatora usługi systemowe mające charakter rezerwy. Certyfikowane jednostki biorą udział
w aukcji, która kończy się zasadniczo, jeżeli łączna suma
oferowanych obowiązków mocowych jest mniejsza niż popyt na moc. Możliwe jest również zakończenie aukcji przez
zakończenie ostatniej rundy, jeżeli wolumen ofert wciąż
przewyższa popyt na moc.
Rzeczywista wysokość wsparcia i sposób funkcjonowania
rynku mocy będą na bieżąco regulowane przez Ministra
Energii. Certyfikowane JRM mogą, zgodnie z ustawą, przenosić między sobą Obowiązek Mocowy w ramach rynku
wtórnego. Przeniesienie Obowiązku Mocowego nie może
jednak dotyczyć pierwszego roku dostaw zakontraktowanych dla Nowej JRM. Czynności w ramach rynku wtórnego
i realokacji mocy będą kontrolowane przez OSP.
Całość kontaktów pomiędzy Operatorem a JRM, certyfikacje, jak również sama aukcja odbywać się będzie za pośrednictwem Rejestru Rynku Mocy. Wynagrodzenie z tytułu

realizacji Obowiązku Mocowego płatne będzie w cyklach
miesięcznych z dołu oraz korygowane o pomoc publiczną
o charakterze inwestycyjnym uzyskaną przez te podmioty
przed rokiem dostaw. W ustawie nie ma natomiast wskazanej kwoty budżetu, jednak powszechnie zakłada się, że
będzie to ok 4 mld PLN rocznie. Środki na wypłaty wynagrodzeń za obowiązki mocowe pochodzić będą z opłat pobieranych w ramach taryf za przesył/dystrybucję energii
elektrycznej. Zakłada się, że gospodarstwa domowe, które
nie są wyposażone w liczniki godzinowego pomiaru będą
płaciły zryczałtowaną stawkę, zaś pozostałe podmioty obowiązywać będzie stawka zależna od zużycia godzinowego.

Regulamin rynku mocy
Ustawa o rynku mocy zawiera szereg odwołań do regulacji szczegółowych, które będą sukcesywnie publikowane
celem uściślenia zarówno wymogów stawianych JRM, jak
i parametrów aukcji, na podstawie których odbywać się
będą aukcje rynku mocy. Podstawowy dokument uszczegółowiający zapisy ustawy stanowi Regulmin rynku mocy [31].
Dokument ten, stanowiący wypełnienie zapisów art. 82
ustawy, został przedstawiony przez Operatora do konsultacji, które zakończyły się 9 lutego br. Z końcem lutego OSP
przesłał Regulamin do Prezesa URE, który 30 marca 2018 r.
go zatwierdził. Mając jedynie 3 dni na zapoznanie się
z ostateczną treścią Regulaminu rynku mocy, już 3 kwietnia
właściciele jednostek zobowiązanych do udziału w certyfikacji ogólnej przystąpili do realizacji nałożonego na nich
ustawą obowiązku.
Regulamin rynku mocy podzielony jest na 24 części, które
szczegółowo określają:
●	zakres przedmiotowy i podmiotowy wraz z trybem dokonywania zmian;
●	szczegółowe postanowienia oraz zasady realizacji podprocesów rynku mocy takich jak: certyfikacja ogólna,
certyfikacja do aukcji głównych i aukcji dodatkowych,
aukcje mocy, monitorowanie realizacji umów mocowych, test redukcji zapotrzebowania, rozliczenia na rynku mocy, zasady współpracy z OSD oraz zasady prowadzenia postępowań reklamacyjnych;
●	harmonogramy certyfikacji, zasady działania i funkcjonalności rejestru, zasady udziały mocy zagranicznych
w rynku mocy, parametry aukcji mocy, zasady zastępowalności jednostek redukcji zapotrzebowania planowanych, zawartość umowy mocowej, zasady funkcjonowania rynku wtórnego, zabezpieczenia finansowe, zasady
wykonywania obowiązków mocowych, i inne.
Ze względu na to, że 2018 rok stanowi okres przejściowy
wdrażania regulacji związanych z rynkiem mocy, czasy
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publikacji niektórych dokumentów zostały skrócone tak,
aby w listopadzie i grudniu mogły odbyć się aukcje na lata
2021, 2022 i 2023, o czym stanowią zapisy rozdziału
23 Regulaminu. Najważniejszym etapem, z punktu widzenia
uczestników rynku mocy przygotowujących się do udziału w aukcjach, jest przekazanie przez OSP do 20 czerwca
2018 r. propozycji parametrów aukcji dla trzech aukcji
głównych, które odbędą się w 2018 roku oraz wydanie do
22 sierpnia 2018 r. rozporządzenia zawierającego parametry najbliższej aukcji wstępnej, parametry najbliższej aukcji
głównej i najbliższych aukcji dodatkowych.
WNIOSKI
Proces legislacji rozwiązań mocowych w Polsce procedowany był w dość szybkim tempie. Harmonogram
tego procesu wynikał z przeprowadzonych analiz stanu
mocy w KSE [2]. Założono konieczność uruchomienia
mechanizmu już od roku 2021 i tego terminu dochowano, skracając tym samym 5-letni okres, który, co do
zasady, ma dzielić aukcje mocy od pierwszego wykonania obowiązków. Założenia dotyczące kształtu polskiego rynku mocy ewoluowały w dość szybkim tempie.
W ostatniej fazie procesu legislacyjnego, w szczególności w procesie notyfikacji z Komisją Europejską, zaistniała konieczność zmiany oraz modyfikacji pierwotnych
założeń dotyczących kształtu rynku mocy w Polsce.
Wśród najistotniejszych zmian można wymienić:
● likwidację koszyków aukcyjnych;
●	zróżnicowane kontrakty mocowe dla różnych jednostek (15-letnie i 5-letnie + tzw. „green bonus”);
●	punkt startowy naliczania kosztów liczonych jako uzasadnione nakłady inwestycyjne stanowi rok 2014;
●	wprowadzenie do regulacji standardów emisyjności
poprzez wprowadzenie tzw. „green bonusu” umożliwiającego przedłużenie kontraktów mocowych
o 2 lata;
●	zmniejszenie wymaganego czasu dotrzymywania mocy osiągalnej przez jednostki uczestniczące
w rynku mocy z 15 do 4 godzin;
●	zapewnienie udziału w aukcjach dla mocy
zagranicznych;
●	dopuszczenie do udziału w rynku mocy instalacji
spalania wielopaliwowego (współspalania), biorących jednocześnie udział w aukcyjnym systemie
wsparcia OZE (w zakresie części mocy generowanej
z paliw nieodnawialnych)
Oprócz konieczności dostosowania do wymogów
KE szczegółowych zapisów ustawy o rynku mocy, do
końca 2020 r. Polska zobowiązała się do zakończenia
funkcjonowania obecnie działających mechanizmów
mocowych w postaci: operacyjnej rezerwy mocy, interwencyjnej rezerwy zimnej, pracy interwencyjnej oraz
interwencyjnego programu DSR.
Konieczność wprowadzenia w Polsce rynku mocy
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nie budzi już żadnych wątpliwości. Pytania, które pozostają otwarte, dotyczą technicznych szczegółów funkcjonowania rynku mocy.
Duży niepokój – z perspektywy obrotu hurtowego
obowiązkami mocowymi – już od etapu pierwszych
konsultacji Regulaminu – budzą kwestie umowy mocowej („Umowa”) oraz praw i obowiązków wynikających z niej. Przy obecnej konstrukcji Umowy, będącej
de facto częścią Regulaminu zmienianą w trybie decyzji administracyjnej, ale obowiązującą dostawców
mocy w każdoczesnej treści, przedmiot obrotu jest dla
uczestników rynku nieznany w treści, w jakiej będzie
obowiązywał w trakcie okresu dostaw. Umowa nie zawiera również elementów wymienionych w art. 42 ust.
3 i 4 Ustawy. Zamiast tego wspomniane kwestie określa
Regulamin. Zapisy Regulaminu gwarantujące możliwość
zmiany warunków umów mocowych przez zmianę treści samego Regulaminu przez OSP stanowią dyskusyjny
element zwiększający niepewność warunków realizacji
umów mocowych zarówno na rynku pierwotnym, jak
i na rynku wtórnym. Niepewność, co do treści zapisów
umownych, będzie miała wpływ na poziomy kosztów
rezerwowania obowiązków mocowych oraz utrudni obrót obowiązkami mocowymi na rynku wtórnym.

3. Regulacyjne usługi systemowe – ORM, IRZ
Operacyjna Rezerwa Mocy
Operacyjna Rezerwa Mocy (ORM) funkcjonuje w polskim
systemie elektroenergetycznym od 2014 r. Jej wprowadzenie stanowiło odpowiedź na nasilający się problem zmniejszania się nadwyżki zdolności wytwórczych źródeł konwencjonalnych do poziomu poniżej wymaganego dla spełnienia
kryteriów bezpieczeństwa KSE. W chwili implementacji mechanizmu ORM podkreślano jego doraźny charakter i nastawienie na łagodzenie zjawiska „missing money” do czasu wprowadzenia rozwiązań systemowych w tym temacie
(rynek mocy, patrz wcześniejszy rozdział).
Mechanizm ORM rokrocznie ulega pewnym modyfikacjom
w zakresie zasad wynagradzania mocy. W 2017 roku planowano wprowadzenie większych zmian, które zaproponowano w karcie aktualizacji CB/16/2016. Propozycje te były
szeroko komentowane wśród przedstawicieli branży energetycznej, w tym również spółek obrotu zrzeszonych w TOE.
Zwracano uwagę przede wszystkim na skutek, jaki niosłoby
wprowadzenie tych propozycji w postaci niższego wynagrodzenia dla uczestników tego segmentu rynku, a tym samym
nasilenia się zjawiska missing money - missing capacity.
Ostatecznie zmiany te nie zostały wprowadzone w 2017
roku. Zakomunikowano, że wejdą w życie z rocznym „vacatio legis”, czyli od 1 stycznia 2018 r. W grudniu 2017 roku,
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decyzją Prezesa URE, uchylono ostatecznie decyzję o wprowadzeniu kontrowersyjnych zasad. Mając na uwadze wprowadzenie w Polsce rynku mocy, który zacznie efektywnie
działać od stycznia 2021 roku, można przypuszczać, że do
tego czasu możemy spodziewać funkcjonowania mechanizmu ORM na dotychczasowych zasadach.

W 2017 roku cena ORM była zróżnicowana w poszczególnych miesiącach i oscylowała w granicach 33 PLN/MWh –
41 PLN/MWh. Średnio stawka ORM (bez uwzględninia korekt miesięcznych i rocznych) wzrosła w 2017 roku o około
4 PLN/MWh w porównaniu do roku 2016, osiągając poziom
blisko 37 PLN/MWh.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PSE SA

Rys.1. Stawki Operacyjnej Rezerwy Mocy w 2017 roku.

W roku 2018 obowiązują w większości analogiczne zasady
funkcjonowania jak w roku 2017. Zmianie uległ natomiast
budżet ORM z blisko 543 mln PLN w 2017 r. do 570 mln PLN
w roku 2018. Zwiększyła się też cena maksymalna za ORM
do 42,58 PLN/MWh.

redukcji zapewniać mogą bezpieczeństwo funkcjonowania
sieci elektroenergetycznej, uruchomienie usługi DSR może
okazać się konkurencyjne cenowo, mając jako alternatywę
koszt wymuszenia pracy w jednostkach JWCD oraz uniknięte koszty przesyłu i dystrybucji.

Usługi Redukcji Zapotrzebowania na plecenie OSP
(Demand Side Response DSR)

Program DSR jest rozwijany przez OSP w nowej formule od
2017 roku. W 2017 Operator ogłosił przetarg na te usługi
w dwóch wariantach:

Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP (Demand
Side Response – DSR) to mechanizm zarządzania popytem
na moc elektryczną, który umożliwia dostosowanie zużycia
energii elektrycznej do aktualnego zapotrzebowania. Dla
Operatora jest to narzędzie pozwalające na kształtowanie
krzywej obciążeń, a w efekcie niwelowania efektów nierównomiernego zużycia energii elektrycznej. Usługa DSR
jawi się jako alternatywa do wymuszania pracy w jednostkach JWCD. Pomijając sytuacje awaryjne, kiedy to usługi

●	redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP
– Program Gwarantowany;
●	redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP
– Program Bieżący.
Ogólną charakterystykę tych usług zawarto w poniższej
tabeli.
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Tabela 2. Charakterystyka przetargów na DSR ogłoszonych przez PSE w marcu 2017 r.
Program

Charakterystyka

Program Gwarantowany

Pakiet 1 (letni)
Wolumen przetargu: 500 MW (oferty: min 10 MW, max 100 MW)
Zakres redukcji: 10:00 - 18:00 w miesiącach kwiecień - wrzesień
Wynagrodzenie
Maksymalna jednostkowa cena za gotowość: 89,70 PLN/MWh
Pakiet 2 (zimowy)
Wolumen przetargu: 500 MW (oferty: min 10MW, max 100 MW)
Zakres redukcji: 16:00 - 20:00 w miesiącach październik-marzec
Wynagrodzenie
Maksymalna jednostkowa cena za gotowość: 132,70 PLN/MWh

Program Bieżący

Wolumen przetargu: nieokreślony (oferty 10 MW)
Zakres redukcji: na polecenie zgodnie ze specyfikacją
Wynagrodzenie
Maksymalna jednostkowa cena: 13 777 PLN/MWh

Ostatecznie w 2017 roku w Programie Gwarantowanym
złożono oferty na 361 MW w ramach pakietu letniego oraz
315 MW w ramach pakietu zimowego. Jeszcze w 2017 roku
ogłoszono przetarg na usługi DSR na kolejne lata: 2018
i 2019. Zaproponowano wyższe stawki dla poszczególnych
pakietów: pakiet letni został wyceniony na 92,90 PLN/MWh
(+3,20 PLN/MWh r/r); pakiet zimowy na 137,40 PLN/MWh
(+4,7 PLN/MWh r/r), zaś Program Bieżący na 13 740 PLN/MWh
(+38 /MWh). Złożono oferty na 444 MW mocy w pakiecie
letnim oraz 477 MW w pakiecie zimowym.

Interwencyjna Rezerwa Zimna
Rok 2017 był drugim rokiem funkcjonowania rozwiązania
mocowego w postaci Interwencyjnej Rezerwy Zimnej (IRZ),

należącego do klasy rozwiązań typu rezerwy strategicznej.
W ramach IRZ funkcjonują elektrownie, które, w związku
z wejściem w życie Dyrektywy IED, zostały objęte tzw. derogacją naturalną i wygrały, ogłoszony przez OSP, przetarg na
tę usługę. Zgodnie z dyrektywą i polskim prawem jednostki te mogą pracować do końca roku 2023, ale tylko przez
17 500 godzin w całym okresie. Derogacja naturalna pozwala na niedostosowywanie do wymagań ochrony środowiska
najstarszych bloków węglowych, które będą pracować tylko
jako tzw. szczytowe (w godzinach największych obciążeń),
gdyż ich przystosowanie do norm ekologicznych byłoby zbyt
drogie. Właścicielom tych jednostek zapewnia się minimalną
opłacalność ich utrzymania. Natomiast dla OSP źródła tego
typu, ze względu na opóźnienia w uruchamianiu nowobudowanych bloków, stanowią stosunkowo tanią opcję stabilizacji
KSE w okresach szczytowego zapotrzebowania na moc.

Tabela 3. Charakterystyka pracy jednostek w Interwencyjnej Rezerwie Zimnej
Bloki w IRZ

Moc
[MW]

Czas pracy 2016 r.
[h]

Czas pracy 2017 r.
[h]

Limit pracy do 2023 r.
[h]

Dolna Odra B1

222

1 925

4 649

17 500

Dolna Odra B2

232

4 420

3 652

17 500

Siersza B3

120

2 109

2 580

17 500

Siersza B6

120

2 417

4 255

17 500

Stalowa Wola B8

120

457

954

17 500

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARE SA [36]
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Jak widać w tabeli 3, najwyższym obciążeniem pracy charakteryzuje się blok 2 w Dolnej Odrze, który wykorzystał
już blisko połowę przyznanego budżetu. Budżet IRZ, zgodnie z informacją OSP, nieznacznie przekraczał 150 mln PLN
w 2017 roku. Należy podkreślić prawidłowość konstrukcji
mechanizmu IRZ, który – pomimo wykorzystania przez OSP
– nie ma negatywnego wpływu na kształtowanie się konkurencji na rynku energii elektrycznej.
WNIOSKI
Bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jako niezawodność dostaw energii elektrycznej oraz możliwość
zbilansowania KSE wymaga wprowadzenia skutecznych
mechanizmów, w sytuacji, gdy zachęty rynkowe nie są
wystarczające. Ponieważ rynek mocy można rozpatrywać w perspektywie długofalowej, Operator Systemu
Przesyłowego (PSE) przy akceptacji Prezesa URE wdrożył
mechanizmy przejściowe w postaci Operacyjnej Rezerwy
Mocy (ORM), Interwencyjnej Rezerwy Zimnej (IRZ) oraz
tzw. negawatów, które dodatkowo zostały uzupełnione
w 2017 roku usługami redukcji zapotrzebowania (DSR)
w trybie gwarantowanym. Pierwszy ze wspomnianych
mechanizmów wdrożony 1 stycznia 2014 r. poddawany
jest corocznej aktualizacji, której celem jest dostosowanie go do zmiennych warunków rynkowych.
Interwencyjna Rezerwa Zimna wykorzystuje aktywa, które – głównie z powodów środowiskowych – przeznaczone
zostały, na mocy Dyrektywy IED, do likwidacji. Posiadają
one jednak derogacje, które pozwalają na wykorzystanie tych jednostek przez ograniczony czas. Umożliwia to
utrzymanie ich zdolności wytwórczych na potrzeby i polecenie Operatora, podczas przewidywanych okresów
deficytu mocy, w zamian za określoną płatność. Wielkość
zamówionej przez PSE mocy to 830 MW, które – w zależności od potrzeb – w latach 2016-2019 wykorzystywane
będą do zbilansowania zapotrzebowania. Prawidłowa
konstrukcja mechanizmu IRZ sprawia, że nie cechuje się
on negatywnymi skutkami dla funkcjonowania hurtowego rynku energii elektrycznej i de facto jest najbardziej
akceptowalnym przez KE mechanizmem mocowym.

4. 	Ustawa o zmianie ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz
niektórych innych ustaw jako
wdrożenie MiFID II
Rok 2017, jako poprzedzający wejście w życie Dyrektywy MIFID II oraz Rozporządzenia MIFIR, przedsiębiorstwa
energetyczne poświęciły na ostateczne dostosowanie swoich struktur organizacyjnych do wymagań wspomnianych
aktów prawnych. Dostosowanie to w Polsce stanowiło
wyzwanie większe niż na innych rynkach, gdyż do 1 marca 2018 roku nie była znane ostateczne brzmienie ustawy

implementującej do polskiego porządku prawnego wspomniane wyżej unijne akty prawne [13]. Niepewność co
do ostatecznego brzmienia ustawy powodowała również
zwiększone ryzyko regulacyjne po stronie spółek obrotu.
Należy przypomnieć, że – zgodnie z MIFID II – niektóre
kategorie instrumentów, stanowiące dotychczas przedmiot obrotu przez przedsiębiorstwa energetyczne, w tym
spółki obrotu, zostaną uznane za instrumenty finansowe.
W szczególności dotyczy to obrotu uprawnieniami do emisji CO2 (w tym instrumentami pochodnymi), ale także obrotu na rynkach regulowanych lub zorganizowanych platformach obrotu instrumentami pochodnymi z towarem
(energia elektryczna lub gaz) jako instrumentem bazowym.
Konsekwencją obrotu instrumentami finansowymi lub dokonywania innych czynności, zarezerwowanych dla firm
inwestycyjnych, w oparciu o instrumenty finansowe, jest
uznanie takiej aktywności za działalność reglamentowaną,
a w konsekwencji prowadzenie jej zgodnie z wymogami
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [23].
W pierwszym kwartale 2017 roku rozpoczęły się konsultacje projektu nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dostosowującej tę ustawę do MIFID II
i MIFIR. Towarzystwo Obrotu Energią aktywnie brało
udział w kolejnych turach konsultacji, zgłaszając poprawki zarówno, na etapie prac rządowych, jak i parlamentarnych, istotne z punktu widzenie uczestników obrotu energią elektryczną oraz paliwem gazowym, a także prawami
majątkowymi i uprawnieniami do emisji CO2. Ostateczne
brzmienie noweli ukształtowane zostało w ostatnim kwartale 2017 i pierwszym kwartale 2018, co, zważywszy na
datę wejścia w życie MIFID II (3 stycznia 2018 r.), nie pozostawiło uczestnikom rynku czasu na dostosowanie swoich
struktur do krajowej implementacji nowych przepisów.
Spółki obrotu zmuszone były do podejmowania działań
dostosowawczych w oparciu o przepisy regulacji unijnych
i w zaufaniu do ustawodawcy krajowego, wierząc, że ostatecznie zaproponowana regulacja krajowa nie będzie odmienna od przepisów unijnych.
Nowela ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie
powiela pojęć i konstrukcji zawartych w dyrektywie. Zastosowanie przez ustawodawcę takiej techniki legislacyjnej
powoduje komplikacje interpretacyjne na zbiegu przepisów
unijnych (przepisy Dyrektywy MIFID, Rozporządzenia MIFIR
oraz Rozporządzeń delegowanych UE) i przepisów krajowych (ww. ustawa). Przede wszystkim przyjęta technika legislacyjna może powodować wątpliwości dotyczące ustalenia
ustalenia katalogu instrumentów uznawanych za finansowe oraz zakresu i wzajemnej relacji działań dopuszczonych
w ramach tzw. wyłączeń (por. art. 70 ust. 1 – ust. 1j ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 2 MIFID II),
z których najistotniejsze dla przedsiębiorstw obrotu są:
1)	brak obrotu instrumentami finansowymi (instrumenty
opisane w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz w Sekcji C Załącznik I do MIFID II);
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2)	
brak świadczenia usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej (opisane w art. 69 ustawy oraz
w Sekcji A Załącznik I do MIFID II) realizowanych
na instrumentach finansowych;
3) wyłączenia przedmiotowe:
a)	świadczenie usług inwestycyjnych – wyłączenie
wewnątrzgrupowe (w art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy
oraz art. 2 ust. 1 lit. b MIFID II);
b)	świadczenie usług inwestycyjnych – wyłączenie
dotyczące transakcji na własny rachunek (bez instrumentów pochodnych i uprawnień do emisji
CO2 oraz nieprowadzące żadnej innej działalności
inwestycyjnej, bez wykonywania funkcji animatora rynku oraz udziału w systemach obrotu, bez
stosowania handlu algorytmicznego o wysokiej
częstotliwości oraz bez wykonywania transakcji na
rachunek/zlecenie klientów) (w art. 70 ust. 1 pkt 4
ustawy oraz art. 2 ust. 1 lit. d MIFID II);
c)	świadczenie usług inwestycyjnych – wyłączenie
dotyczące transakcji na uprawnieniach do emisji
CO2 (bez instrumentów pochodnych), dla Operatorów zobowiązanych zgodnie z Dyrektywą
2003/87/WE, jeżeli nie wykonują zleceń na rachunek klientów i nie prowadzą działalności inwestycyjnej innej niż transakcje na własny rachunek
oraz nie stosują handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości) (art. 70 ust. 1 pkt 15 ustawy
oraz art. 2 ust. 1 lit. e MIFID II);
d)	wyłączenia ze względu na rodzaj usług inwestycyjnych, w tym tzw. działalności dodatkowej (wykonują czynności, których przedmiotem są towarowe instrumenty pochodne, uprawnienia do emisji
lub instrumenty pochodne) (art. 70 ust. 1 pkt 10
ustawy oraz art. 2 ust. 1 lit. j MIFID II).
Dla spółek obrotu czas poprzedzający wejście w życie noweli ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oznaczał podjęcie decyzji, czy ich aktywność na rynku hurtowym
zostanie ograniczona jedynie do produktów korzystających
z wyłączenia REMIT carve out (por. art. 2 ust. 5 ustawy),
czy też działać będą w pełnym zakresie objętym ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, czy też opierać swoją aktywność w zakresie obrotu instrumentami
finansowymi na dopuszczonych, przywołaną wcześniej
ustawą, wyłączeniach.
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WNIOSKI
Zmiany w definicji instrumentów finansowych (art.
2 ust. 1) skutkują rozszerzeniem zakresu tego pojęcia
poprzez objęcie nim uprawnień do emisji CO2 (wraz
z instrumentami pochodnymi) oraz określonych towarowych instrumentów pochodnych, w zależności od
szczegółowej charakterystyki takiego instrumentu oraz
miejsca handlu takimi instrumentami.
Powyższe powoduje, iż w interesie uczestników rynku
będzie utrzymanie jednolitej i zawężającej interpretacji
pojęcia „instrument finansowy” i podobnej interpretacji pojęcia „ekwiwalentności” towarowych instrumentów pochodnych, pozwalające utrzymać instrumenty
podstawowe, dla aktywności spółek obrotu na rynku
hurtowym, poza zakresem stosowania przepisów dotyczących instrumentów finansowych.
Przedsiębiorstwa energetyczne musiały podjąć decyzję
o zakresie swojej działalności i portfolio posiadanych
instrumentów, w szczególności zaś o dopuszczeniu do
obrotu instrumentów finansowych.
W przypadku, gdy spółka obrotu dokona oceny swojego portfolio i podejmie decyzję o prowadzeniu działalności z wykorzystaniem instrumentów finansowych
w ramach dopuszczonego wyłączenia, skorzystanie
z wyłączenia nie zwalnia takiej spółki z wykonywania
obowiązków wynikających z EMIR (raportowanie obrotu instrumentami finansowymi).

5.	Rynek uprawnień do emisji CO2 a rynek
energii elektrycznej
Obecnie Unijny system handlu uprawnieniami do emisji
(EU ETS) jako kluczowy element realizacji założeń polityki
Unii Europejskiej w zakresie celów polityki klimatyczno-energetycznej, w głównej mierze jest determinowany przez
regulacje rynku. To właśnie struktura formalno-prawna
tzw. IV fazy okresu rozliczeniowego (2021-2030), obok czynników wynikających z otoczenia rynkowego, była głównym
kreatorem cen uprawnień do emisji CO2 (EUA) w analizowanym okresie.
Średnia cen EUA dla produktu DEC-17 w 2017 roku oscylowała wokół kwoty 5,77 EUR/MgCO2, przy czym wartość mediany osiągnęła poziom 5,30 EUR/MgCO2. Najniższa cena
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zamknięcia zakontraktowana w analizowanym przedziale
wyniosła 4,35 EUR/MgCO2, natomiast cena maksymalna,
którą uczestnicy rynku byli w stanie zapłacić za jednostkę
EUA poświadczającą prawo do emisji jednej tony CO2, uzyskała wartość 7,92 EUR/MgCO2. W tym kontekście warto
zwrócić uwagę na wzrost współczynnika zmienności w stosunku do roku poprzedzającego, który wzrósł o blisko 4%.
Wzrost zmienności na rynku był w 2017 roku warunkowany
między innymi następującymi czynnikami:
●	Początek 2017 roku można scharakteryzować jako okres
oczekiwania uczestników rynku na wydarzenia, które
były zaplanowane na 15 oraz 28 lutego. W dniu 15 lutego Parlament Europejski debatował, a następnie przyjął
wybrane propozycje legislacyjne, zaproponowane przez
dwie komisje Parlamentu Europejskiego: Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) oraz Komisję Przemysłu,
Badań Naukowych i Energii (ITRE) dotyczące struktury
systemu EU ETS w latach 2021 – 2030. W momencie
głosowania ceny EUA nieoczekiwanie spadły z poziomu 5,26 EUR/MgCO2 do 4,99 EUR/MgCO2. Natomiast
28 lutego w stolicy Belgii doszło do spotkania Ministrów
ds. Środowiska krajów członkowskich Unii Europejskiej,
na którym, mimo sprzeciwu Polski, Węgier, Cypru, Chorwacji, Litwy, Łotwy, Włoch, Rumunii oraz Bułgarii, przyjęto wszystkie przegłosowane w Parlamencie Europejskim
postulaty dotyczące IV fazy systemu EU ETS.
●	W maju odbyły się wybory prezydenckie we Francji.
Główni faworyci do fotela Prezydenta Francji mieli zgoła
odmienne pomysły na kształtowanie polityki ekologicznej oraz reformy IV fazy systemu EU ETS. Marine Le Pen
w swej kampanii wyborczej nie poświęcała dużo czasu
na tematy związane z klimatem. Jednakże Emmanuel
Macrone, który ostatecznie wygrał wybory, jeszcze jako
Minister Gospodarki poprzedniego rządu, popierał przyjęcie we Francji progowej ceny emisji CO2 na poziomie
56 EUR/MgCO2 do roku 2020 oraz 100 EUR/MgCO2 do
roku 2030. Warto również zaznaczyć że 15 maja Komisja
Europejska opublikowała informacje na temat aktualnej
wielkości uprawnień dostępnych na rynku, z której wynika, że obecnie w obrocie znajduje się 1,59 mld nadmiarowych uprawnień.
●	W kontekście globalnej polityki klimatyczno-energetycznej należy nadmienić że podczas spotkania G7 w Taorminie (26-27 maj) Prezydent Stanów Zjednoczonych,
Donald Trump, zgłosił swoje zastrzeżenia wobec Porozumienia Paryskiego oraz zasugerował, że Stany Zjednoczone nie będą go respektować.

●	W lipcu przedłużający się okres wysokich temperatur
oraz małej ilości opadów atmosferycznych skomplikował sytuację systemów elektroenergetycznych w części
krajów Unii Europejskiej. Wspomniane czynniki o charakterze fundamentalnym spotęgowały intensywność
wykorzystania elektrowni węglowych, a tym samym
przyczyniły się do wzrostu popytu na jednostki EUA, co
bezpośrednio przełożyło się także na wzrost cen.
●	Sierpień okazał się kolejnym miesiącem wzrostu cen
EUA. Wynikało to bezpośrednio z obaw uczestników
rynku o powtórzenie ubiegłorocznej sytuacji związanej
z francuskimi siłowniami atomowymi. Ostatecznie, podczas testów elektrowni atomowych, nakazanych przez
Francuską Agencję francuskiego dozoru Autorité de
Sûreté Nucléaire (ASN), wykryto szereg nieprawidłowości konstrukcyjnych. Ten aspekt do końca roku wpływał
na kształtowanie cen EUA.
●	We wrześniu prace dotyczące legislacji IV fazy systemu
EU ETS zintensyfikowała komisja trójstronna (Trilog),
która ostatecznie zakończyła swoją działalność z końcem roku. W tym okresie rozważano wiele aspektów
fomalno-prawnych dotyczących formy procedowanego okresu rozliczeniowego. Największy spór pomiędzy członkami komisji toczył się o formę Funduszu
Modernizacji, który – obok Funduszu Innowacji – ma zastąpić aktualny Program NER 300. W ostatecznym rozrachunku decydenci doszli do porozumienia i z końcem
roku przedstawili administracji UE dokument podsumowujący prace.
●	W międzyczasie, na linii Wielka Brytania – Unia Europejska, toczyły się prace związane z wypracowaniem porozumienia dotyczącego relacji wspomnianych podmiotów
po uruchomieniu przez Wielką Brytanię Art. 50 Traktatu
o Unii Europejskiej. Jest to szczególnie ważna kwestia
z punktu widzenia funkcjonowania systemu EU ETS.
Początkowo postulowano, aby brytyjskie uprawnienia
do emisji CO2 były znakowane przez sygnaturę państwa
pochodzenia, co w efekcie miało obronić system przed
spadkiem cen, spowodowanym wyprzedażą rynkową
uprawnień należących do Wielkiej Brytanii. W ostateczności pomysł znakowania uprawnień nie został
wprowadzony. Co więcej, Wielka Brytania do 2019 roku
będzie partycypować w systemie na normalnych zasadach. Pojawiają się również informacje mówiące o tym,
że, mimo „Brexitu”, Wielka Brytania pozostanie uczestnikiem EU ETS co najmniej do końca 2020 r.
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2024-2030 MSR 12%,
nia do emisji CO2 z początkiem roku stały się instrumentem
finansowym, co przełożyło się na wzrost zainteresowania ● wzrost współczynnika redukcji liniowej do 2,2 %;
rynkiem przez instytucje finansowe. W lutym bieżącego
roku. Posłowie Parlamentu Europejskiego przyjęli w cało- ● ustanowienie Funduszy Modernizacji oraz Innowacji;
ści wynik prac Komisji Trójstronnej, na który składają się
między innymi:
●	ilość uprawnień dostępnych na aukcjach uprawnień
do emisji CO2;
●	ustanowienie zasad funkcjonowania Mechanizmu Rezerwy Stabilizacyjnej (MSR):
●	ilość bezpłatnych uprawnień przyznawanych w okresie
regulacji.
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W dniu 27 lutego 2018 r. Rada Europy zatwierdziła reformę unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji
(EU ETS) na okres przypadający po 2020 r. Reforma systemu
jest jednoznacznym krokiem Unii Europejskie ku realizacji
celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nowa dyrektywa wejdzie w życie dwudziestego dnia po jej publikacji
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

obserwowanych w ostatnich latach są zbyt niskie. Tym
samym nie gwarantują stworzenia odpowiedniej presji cenowej dla instalacji objętych systemem zachęcającym do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych,
w szczególności CO2. Niewątpliwie już sama legislacja
oraz wizja uruchomienia mechanizmu MSR w 2019 r.
przynosi wymierne korzyści w postaci znaczącego
wzrostu cen. Według ogólnie dostępnych prognoz cenowych, w perspektywie do 2021 roku, ceny EUA mają
potencjał, by osiągnąć wartość oscylującą w przedziale 15 -18 EUR/MgCO2, co odpowiada projekcjom cenowym akceptowanym przez IETA (The International
Emissions Trading Association). Analiza Bloomberga
sugeruje wzrost cen nawet powyżej 24 EUR/MgCO2.

WNIOSKI

800000

MWh

W systemie EU ETS aktualnie aktywny udział bierze
31 państw (28 państw UE oraz Islandia, Lichtenstein
i Norwegia), których łączna, szacunkowa ilość zapotrzebowania na emisję wynosi ok. 1,5 mld Mg/CO2. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że bieżąca nadpodaż
uprawnień do emisji CO2 dostępnych na rynku waha się
w granicach 1,5 – 1,7 mld, co w sposób naturalny implikuje zaburzenie równowagi rynkowej. Wobec dysfunkcji uprzednio zaprojektowanego mechanizmu EU ETS,
administracja Unii Europejskiej podjęła działania zmierzające do likwidacji nadwyżki uprawnień dostępnych
na rynku. Przedmiotowa reforma wprowadza narzędzia, które, w ramach zdefiniowanych norm, doprowadzą do oczekiwanej redukcji przedmiotowej nadwyżki. Należy podkreślić, że obecnie w Unii Europejskiej
panuje przeświadczenie, iż ceny EUA na poziomach

6.	Wymiana międzysystemowa
– wybrane aspekty
W roku 2017 nie miały miejsca fundamentalne zmiany
w obszarze wymiany międzysystemowej. Poniższy wykres
podsumowuje wymianę komercyjną na poszczególnych
granicach. Polska nadal jest importerem energii elektrycznej, przy czym w pierwszym kwartale roku była eksporterem, a we wszystkich pozostałych importerem.
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Rys.4. Wymiana międzysystemowa w poszczególnych miesiącach 2017 roku.
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W obszarze regulacji dotyczących wymiany międzysystemowej należy odnotować korektę zasad alokacji zdolności
przesyłowych w systemie market-coupling na połączeniach
z Litwą i Szwecją. Zmiana polega na uaktywnieniu dotych-

czas jedynie teoretycznego ograniczenia „PLA” (patrz schemat poniżej). Zmianę oceniamy pozytywnie, jako wspierająca optymalizację przepływów komercyjnych na granicach
objętych market-coupling.
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zdolności przesyłowych
– nie aktywowane
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Konfiguracja obszarów rynkowych:
PL – Polski obszar rynkowy, obsługiwany przez giełdę energii TGE
SE4 – Szwedzki obszar rynkowy, obsługiwany przez giełdę energii NordPool
LT – Litewski obszar rynkowy, obsługiwany przez giełdę energii NordPool
PLA – Polski obszar optymalizacji (techniczne narzędzie dla obsługi „ograniczeń alokacji”)
Rys.5. Rys. Konfiguracja obszarów rynkowych w systemie market-coupling na połączeniach z Litwą i Szwecją.

Mimo że system działał poprawnie, zastosowanie metody
market-coupling nie budzi kontrowersji dla rynku dnia następnego, należy rozważyć możliwość udostępniania mocy
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).
Procesy aukcyjne mocy transgranicznych na granicach
z Niemcami, Czechami i Słowacją były przeprowadzane
sprawnie, a stosowana metoda aukcji explicit działała efektywnie i nie budzi zastrzeżeń uczestników rynku.
Uruchomiony w czerwcu 2016 pierwszy fizyczny przesuwnik fazowy i wyłączona północna linia na granicy Polska
– Niemcy w roku 2017 nadal pozwalały praktycznie wyeliminować potrzebę tzw. redispatchingu (polegającego najczęściej na zakupie energii na polskim rynku bilansującym
w celu ograniczenia nieplanowanych przepływów na połączeniach synchronicznych, który w poprzednich latach często powodował, motywowane czynnikami pozarynkowymi,
obciążenie jednostek wytwórczych). Rozwiązanie to uczyniło polski system bezpieczniejszym, jednakże nadal nie
doprowadziło do istotnego zwiększenia mocy importowych
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Źródło: PSE

do Polski. Tego efektu należy się spodziewać w drugiej połowie 2018 po uruchomieniu drugiego przesuwnika i skutecznym rozdzieleniu stref cenowych Austrii i Niemiec.
Po sukcesie OSP (we współpracy z polskim Regulatorem)
na forum regionalnym, jakim była właśnie decyzja dotycząca rozdzielenia jednolitej strefy cenowej Austrii i Niemiec,
trwały prace nad planowanym na drugą połowę 2018 roku
wprowadzeniem tej decyzji do praktyki rynkowej. TOE z niepokojem przyjęło arbitralną decyzję regulatorów (niemieckiego i austriackieg)o o ustaleniu zdolności przesyłowych
pomiędzy nowotworzonymi strefami cenowymi na poziomie 4,9 GW. W praktyce może to prowadzić do kontynuacji tzw. przepływów kołowych przez polski system i ograniczenia zdolności przesyłowych oferowanych na zasadach
komercyjnych. TOE wspiera dalsze działania interesariuszy
polskiego rynku w celu efektywnego wprowadzenia decyzji
o podziale stref w życie.
W 2017 roku nadal obserwowano stabilne przepływy importowe z Ukrainy z wykorzystaniem linii Dobrotwór –
Zamość. Należy rozważyć korektę zasad aukcyjnych na
tym połączeniu, zbliżającą je do rozwiązań stosowanych
w aukcjach explicit na innych granicach. Rozwiązaniem
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najpilniejszym jest natomiast wprowadzenie aukcji dziennych po stronie polskiej, co zmaksymalizuje wykorzystanie
dostępnych mocy i będzie adekwatne do aukcji dziennych
stosowanych po stronie ukraińskiej.
WNIOSKI
Najistotniejszym wyzwaniem dla interesariuszy polskiego rynku energii elektrycznej jest skuteczne wprowadzenie w życie podziału stref cenowych Austrii
i Niemiec. Efektywnie działające rozwiązanie zwiększy
bezpieczeństwo polskiego systemu i zwiększy możliwości wymiany komercyjnej na polskich granicach.
Pewnym paradoksem pozytywnych działań OSP
w ograniczaniu redispatchingu, szczególnie w świetle
europejskich ambicji budowy „jednolitego rynku energii”, jest to, że bezpieczeństwo polskiego systemu elektroenergetycznego osiąga się poprzez wyłączanie linii
transgranicznych (tymczasowe, a jednak trwające już
dwa lata), a nie, jak można by się spodziewać, przez ich
budowanie.
Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju zarówno ukraińskiego rynku energii elektrycznej, jak i rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy energetycznej, należy dążyć
do udoskonalenia zasad aukcyjnych obowiązujących
na tej granicy i ścisłej współpracy z odpowiedzialnymi
podmiotami po stronie ukraińskiej. Zasady te, stosowane na dziś relatywnie małym połączeniu, mogą być
kierunkiem dla zasad ustalanych w przyszłości dla większych projektów transgranicznych.

7. Nowe uwarunkowania rynku giełdowego
Obligo giełdowe
Rok 2017 był pierwszym rokiem, podczas którego niemal wszyscy uczestnicy rynku podlegali obowiązkowi tzw.
„obliga giełdowego” na poziomie 15%. Część środowiska
upatrywała w tym powód zmniejszenia obrotów na Giełdzie Energii (TGE). Pojawiły się głosy o podwyższeniu tego
obowiązku. W lipcu 2017 roku odbyło się, zaininicjowane
przez TOE, spotkanie dotyczące płynności na rynku energii
elektrycznej z udziałem Prezesa URE, przedstawicieli Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich URE
oraz Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła
URE. Podjęto tam próbę analizy płynności na rynku energii,
ze szczególnym uwzględnieniem rynku giełdowego. Zgodnie ustalono, że spadek płynności na TGE jest zjawiskiem
negatywnym, które w istotny sposób zakłóca sygnały cenowe na rynku energii. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest
zmniejszenie się podmiotów, które podlegały wyższemu niż
15% „obligu giełdowemu”, ale również brak skutecznych

działań TGE w celu zintensyfikowania obrotów na Giełdzie,
przyciągnięcia większej liczby jej uczestników i zachęcenia
ich do większej aktywności. Prezes URE podtrzymał swoje
wcześniejsze wypowiedzi, zgodnie z którymi opowiada się
za zwiększeniem tzw. „obliga giełdowego” na rynku energii elektrycznej. Podobne stanowisko zajęło Ministerstwo
Energii (ME) oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). W konsekwencji tych działań w końcu roku
2017, przy okazji wprowadzenia przepisów dotyczących
rynku mocy, wprowadzono dla wszystkich wytwórców obowiązek sprzedaży energii elektrycznej za pośrednictwem
rynku giełdowego na poziomie 30%. Ustawa weszła w życie 3 stycznia 2018 r., natomiast nowe zasady mają obejmować energię elektryczną wyprodukowaną od stycznia
2018 roku. Ustawodawca nie przewidział jednak przepisów
przejściowych, co oznacza, że obowiązkowi podlega energia, która już w znakomitej części została sprzedana, co zaskoczyło większość z wytwórców.

Opłaty
Jak już wspomniano przy analizie sytuacji płynnościowej
rozpoczęła się dyskusja na temat przyczyn spadku płynności
na rynku giełdowym. Z inicjatywy uczestników rynku energii elektrycznej zgromadzonych w TOE, zainicjowane zostały
rozmowy z TGE oraz Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych
(IRGiT) nad zmianą systemu opłat zarówno za zawarcie
transakcji, jak i jej rozliczenie. Działania te były skutkiem tez,
jakie sformułowane zostały w poprzednim raporcie TOE za
rok 2016, gdzie wskazano szereg czynników, które mogłyby
poprawić tę sytuację. Uznano bowiem, że TGE razem z IRGiT
powinny zintensyfikować parce związane ze swoją ofertą
w celu zwiększenia aktywizacji jej uczestników, co w konsekwencji przyniesie zwiększenie płynności przede wszystkim
na rynku terminowym. Jeden z postulatów stanowiła propozycja obniżenia stawek opłat za transakcje na TGE i opłat za
rejestrację transakcji na IRGiT. Przeprowadzono wiele spotkań i analiz oraz wypracowano szereg propozycji, począwszy od stawek degresywnych przez zróżnicowanie stawek dla
tzw. „inicjatorów” i „agresorów” zawierających transakcję,
po rolę animatora na TGE. Za każdym razem podkreślano
dużą rolę Izby Rozliczeniowej, jaką odgrywa w uatrakcyjnieniu rynku giełdowego oraz podnoszono temat ewentualnej
optymalizacji systemu zabezpieczeń w obszarze dopuszczalnych form zabezpieczeń oraz rozszerzenia mechanizmów
zabezpieczeń m.in. o nettowanie pozycji na różnych instrumentach. Większość rozwiązań jest ciągle w sferze rozmów,
co oddala w czasie możliwość ich wdrożenia.

Multi-NEMO
Analizując rolę TGE w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej w Polsce, nie można pominąć kwestii konkurencyjności polskiego rynku energii. Na podstawie regulacji
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europejskich, w tym rozporządzenia/wytyczne dot. Alokacji Zdolności Przesyłowych i Zarządzania Ograniczeniami
Przesyłowymi (CACM) PSE w sierpniu 2016 roku złożyły
wniosek o zatwierdzenie Warunków dotyczących realokacji
międzyobszarowych zdolności przesyłowych i innych mechanizmów umożliwiających działanie na terenie Polski
więcej niż jednego wyznaczonego operatora rynku energii. W dniu 5 czerwca 2017 r. Prezes URE po, rozpatrzeniu
wniosku PSE, wydał pozytywną decyzję, na podstawie której od 5 kwietnia 2016 r. EPEX SPOT SE oraz od 22 kwietnia 2016 r. Nord Pool AS mają prawo oferować usługi obrotu energią elektryczną na rynku dnia następnego i dnia
bieżącego z dostawą w Polsce. Na podstawie tych decyzji
ww. Spółki zostały tzw. Nominowanymi Operatorami Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) i wraz z TGE mogą oferować usługi w zakresie obrotu energią elektryczną na rynku
dnia następnego (RDN) i bieżącego (RDB). Uczestnicy rynku
spodziewają się, że wszystkie NEMO rozpoczną działalność
w drugiej połowie 2018 roku, co oznaczać będzie realną
konkurencję w handlu transgranicznym na rynku RDN i RDB
na połączeniach ze Szwecją i Litwą, a następnie również na
pozostałych połączeniach. Do obowiązków NEMO należy,
przy współpracy z innymi nominowanymi NEMO, utrzymywanie systemów, procedur i algorytmów związanych z transgranicznym mechanizmem łączenia rynków, określanie
cen energii elektrycznej, przetwarzanie danych o dostępnych mocach i zdolnościach przesyłowych transgranicznych
oraz ich efektywną realokację.
WNIOSKI
Transparentność handlu energią elektryczną i wyraźne sygnały rynkowe to elementy, które stanowią
istotę prawidłowo funkcjonującego rynku energii
w Polsce. Rola TGE w kształtowaniu tego rynku musi
wiązać się z reagowaniem na pojawiające się nowe
regulacje, których źródło znajduje się zarówno w kraju, jak i płynie z Komisji Europejskiej. Przykładami są
regulacje dotyczące MIFID II czy też tzw. rozporządzenia/wytyczne CACM dotyczące alokacji zdolności
przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi. Skutkiem tych regulacji jest pojawienie się nowych podmiotów w obszarze rynku energii w Polsce
(NEMO), które mogą stać się konkurencją dla rodzimej Giełdy Energii. Integracja tych operatorów jest
nie lada wyzwaniem zarówno dla nich samych, jak
i całego rynku. Rola i pozycja TGE na rynku w Polsce
była dotąd niepodważalna, a w perspektywie najbliższych kilku lat może ulec zmianie. Już obecnie rosną
oczekiwania wobec niej, o czym świadczy dialog dotyczący struktury opłat transakcyjnych, roli animatora na rynku oraz oczekiwanie na ciągłą optymalizację
systemu opłat. Duża troską, zarówno uczestników
rynku jak i instytucji regulacyjnych i nadzorczych, objęta jest kwestia płynności na rynku terminowym TGE.
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Upatruje się w niej panaceum na rozwój rynku energii
w Polsce, stąd też ciągłe próby zewnętrznej ingerencji drogą regulacyjną zmierzające do poprawy sytuacji
i odsunięcia zagrożenia braku konkurencyjności. Efektem tych działań było zwiększenie tzw. „obligo giełdowego” dla wszystkich wytwórców do poziomu 30%.
Poziom ten ma zagwarantować, że obroty na rynku
już od 1 stycznia 2018 roku wyraźnie się zwiększą.

8.	Nowa ustawa o elektromobilności
i paliwach alternatywnych
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych [15],
która obowiązuje od 22 lutego 2018 r., jest jednym ze strategicznych aktów prawnych mających na celu realizację
rządowego Programu Rozwoju Elektromobilności [32] oraz
wdrożenie części Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju poświęconej elektromobilności. Określiła podmioty,
które będą funkcjonować w infrastrukturze elektromobilności, powiązania umowne pomiędzy nimi oraz strukturę
i funkcjonowanie tej infrastruktury.
Zgodnie z ustawą, podmiotami funkcjonującymi w obszarze infrastruktury ładowania pojazdów są: OSD, sprzedawcy energii, operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania
(OSŁ) i dostawcy usługi ładowania. Ministerstwo Energii określiło, że operatorzy OSŁ zawierają z OSD umowy
na zakup usług dystrybucyjnych, ze sprzedawcami energii – umowy zakupu energii na własne potrzeby OSŁ oraz
umowy z dostawcami usług ładowania, które umożliwiają
dostawcom korzystanie ze stacji ładowania. Następnie operator OSŁ informuje OSD o sprzedawcy energii, który został wybrany przez dostawcę usługi ładowania. Natomiast
o wyborze i ewentualnej zmianie sprzedawcy dostawca
informuje tylko operatora OSŁ. Z kolei dostawcy usług ładowania zawierają umowy z operatorami OSŁ na korzystanie ze stacji oraz ze sprzedawcami – umowy zakupu energii
na potrzeby ładowania energii do pojazdów.
Zasadniczy element insfrastruktury elektromobilności stanowią OSŁ. W myśl ustawy na stacji musi być co najmniej
jeden punkt ładowania. Operator OSŁ jest odpowiedzialny
za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania,
eksploatację, konserwację i remonty infrastruktury.
Co istotne, dostawca usługi ładowania jest odbiorcą końcowym energii i nie ma obowiązku uzyskania koncesji na obrót energią. Udostępnia on na swojej stronie internetowej
informacje o cenie usługi ładowania i warunkach jej świadczenia. Nie musi zawierać umów sprzedaży energii z korzystającymi z usługi ładowania. Funkcję dostawcy usługi ładowania może pełnić także operator OSŁ.
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Ustawa określiła także system wsparcia zakupu samochodów elektrycznych. Nie przewiduje on dotacji do zakupu
pojazdów. Zawiera natomiast zwolnienie z podatku akcyzowego na samochody elektryczne i hybrydy plug-in, zwolnienie ich z opłat za parkowanie oraz większe odpisy amortyzacyjne dla przedsiębiorców.
Ustawa umożliwia tworzenie przez samorządy stref czystego transportu, do których obowiązuje zakaz wjazdu samochodu spalinowego, a jego naruszenie podlega grzywnie
w wysokości do 500 PLN. Zakaz wjazdu nie obejmuje wojska, policji, służb ratunkowych, służb specjalnych, autobusów szkolnych, itp. Ustawa umożliwia także wyznaczenie
w miastach specjalnych miejsc parkingowych tylko dla samochodów elektrycznych. Zgodnie z przyjętymi przez wiele
europejskich krajów zasadami wsparcia dla elektromobilności, samochody PHEV zyskują te same przywileje, co auta
elektryczne i wodorowe. Uzasadnieniem braku wsparcia
dla „zwykłych” hybryd jest to, że nie są to pojazdy na paliwa alternatywne, ponieważ ich napęd jest ściśle związany
z paliwami tradycyjnymi.
Ustawa wprowadziła również normy minimalnej liczby
punktów ładowania w ogólnodostępnych stacjach ładowania, które powinny zostać utworzone na terenie gmin.
W zależności od liczby mieszkańców gminy, liczby pojazdów
samochodowych oraz liczby pojazdów samochodowych
przypadających na 1000 mieszkańców gminy - minimalna
liczba punktów ładowania, które powinny powstać w ogólnodostępnych stacjach ładowania do 31 grudnia 2020 r.,
wynosi od co najmniej 60 do co najmniej 1000.
W przypadku, gdy do stycznia 2020 r. nie zostanie osiągnięta minimalna liczba punktów ładowania na terenie gminy,
wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie zobligowany do sprządzenia planu budowy OSŁ dla gminy. Plan ten
określi liczbę i lokalizację planowanych OSŁ z liczbą planowanych do zainstalowania w nich punktów ładowania.
Powinien uwzględniać też moce każdego z tych punktów
oraz proponowany harmonogram ich budowy. Po konsultacjach z mieszkańcami gminy wójt, burmistrz albo prezydent
miasta, w celu uzgodnienia, powinien przekazać projekt
planu do OSD, na obszarze działania którego planowane
jest rozmieszczenie OSŁ. Natomiast OSD uzgadnia projekt
planu, biorąc pod uwagę istniejące, oraz przewidywane,
moce przyłączeniowe.
W przypadku braku osiągnięcia minimalnej liczby punktów ładowania zlokalizowanych na terenie gminy, a co
za tym idzie braku podmiotów chętnych do ich budowy,
obowiązek ten spoczywa na OSD. W efekcie OSD wybuduje stacje w oparciu o plan sporządzony dla danej gminy,
a ponoszone przez dystrybutorów koszty budowy zostaną
zaliczone do kosztów uzasadnionych ich działalności.

Po wybudowaniu stacji OSŁ przez OSD, wójt, burmistrz albo
prezydent miasta powinien złożyć wniosek do Prezesa URE
z prośbą o wskazanie przedsiębiorstwa energetycznego,
które będzie pełnić funkcję jej operatora. Przedsiębiorstwo
to będzie wykonywać zadania w zakresie zarządzania, bezpieczeństwa funkcjonowania, eksploatacji, konserwacji i
remontów stacji oraz dostawcy usług ładowania. W odpowiedzi na wniosek, w drodze decyzji administracyjnej,
Prezes URE wyznaczy na operatora OSŁ i dostawcę usługi
ładowania to przedsiębiorstwo energetyczne, które dokonuje sprzedaży energii elektrycznej do co najmniej 40% odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej
na terenie gminy. Następnie OSD, który wybudował OSŁ,
w terminie roku od dnia objęcia funkcji operatora tej stacji
przez wyznaczone przedsiębiorstwo energetyczne zostanie
zobligowane do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia innego operatora ogólnodostępnej stacji ładowania
WNIOSKI
Dostawca usługi ładowania obsługujący punkt ładowania w ogólnodostępnych stacjach ładowania (OSŁ) jest
odbiorcą końcowym, kupującym energię elektryczną
na podstawie umowy sprzedaży zawartej z przedsiębiorstwem obrotu (energią elektryczną). Biorąc pod
uwagę liczbę gmin w Polsce (2479) oraz wprowadzone ustawą normy minimalnych liczb punktów ładowania w gminach należy, oczekiwać pojawienia się dużej
liczby nowych odbiorców końcowych o znaczącym
i stale rosnącym poziomie zakupu energii. Stanowi to
szansę na wzrost sprzedaży energii i wzrost przychodów z jej sprzedaży. Równocześnie ustawa zobowiązuje do tego, aby taryfy sprzedaży energii uwzględniały
„charakterystykę poboru przez infrastrukturę ładowania drogowego transportu publicznego oraz konieczność rozwoju zbiorowego transportu publicznego wykorzystującego pojazdy elektryczne”. Może to stanowić
ograniczenie oczekiwanych przychodów sprzedawców
energii elektrycznej.
Z drugiej strony wprowadzona ustawą możliwość wyznaczenia przez Prezesa URE przedsiębiorstwa obrotu
na operatora OSŁ może stanowić utrudnienie i komplikację jego dotychczasowej działalności. Jest to nowy
i ważny obowiązek dla członków TOE, zwłaszcza że
z reguły dokonują oni sprzedaży energii elektrycznej do
największej liczby odbiorców i funkcjonują w prawie
wszystkich gminach na obszarze kraju.
Kwestia kształtowania rynku elektromobilności zdaje się
być kwestią dynamiczną, czego dowodem jest, procedowana na poziomie parlamentarnym, zmiana ustawy
o elektromobilności i paliwach alternatywnych przeprowadzana w ramach nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.
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9. Nowe rozporządzenie taryfowe
W dniu 29 grudnia 2017 r. Minister Energii podpisał
nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
energią elektryczną [17], tzw. nowe rozporządzenie taryfowe, które zostało opublikowane już 30 grudnia 2017 r.
w Dzienniku Ustaw pod poz. 2500. W większości zapisów
weszło ono w życie z dniem ogłoszenia. Po procesie konsultacji, w którym czynny udział wzięło TOE, Ministerstwo
zdecydowało się ograniczyć zapisy dotyczące tzw. taryfy
antysmogowej jedynie do przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej (OSD). Wspomniane
przedsiębiorstwa powinny tworzyć odrębną grupę taryfową dla odbiorców zużywających energię elektryczną na
potrzeby gospodarstw domowych, w celu stymulowania
tych odbiorców do zużywania większej ilości energii elektrycznej w godzinach od 22.00 do 6.00. W ww. godzinach
OSD w pierwszym roku od zakwalifikowania odbiorcy do
nowej grupy taryfowej (tzw. G12as) zastosuje składnik
zmienny stawki sieciowej w wysokości do 30% składnika zmiennego stawki sieciowej tzw. grupy taryfowej G11.
Przy czym obniżony składnik zmienny stawki sieciowej
obowiązywać będzie tylko w odniesieniu do ilości energii
elektrycznej przewyższającej ilość energii zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku.
W wyniku dokonanych zmian w taryfach OSD zatwierdzonych przez Prezesa URE, została utworzona odrębna
dodatkowa grupa taryfowa G12as dla ww. odbiorców.
Zmiany te są widoczne w „części dystrybucyjnej” rachunków za energię. Zmiany taryf dystrybutorów polegają na
obniżeniu składnika zmiennego stawki sieciowej w nowoutworzonej grupie taryfowej G12as w strefie nocnej.
Jednocześnie składnik stały stawki sieciowej uległ podwyższeniu do dwukrotności składnika stałego stawki sieciowej grupy taryfowej G11.
Ewentualne taryfy antysmogowe na poziomie obrotu,
w tym u sprzedawców z urzędu, mają być tzw. ofertami
produktowymi.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że w nowym rozporządzeniu taryfowym został zmieniony zapis dotyczący
wypłacania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów jakościowych
energii. Dotychczas przedsiębiorstwo energetyczne wypłacało
(przysługujące na podstawie taryfy lub umowy) bonifikaty na
wniosek klienta. Od początku 2019 roku to przedsiębiorstwo
energetyczne wypłaci odbiorcy bonifikatę automatycznie,
bez konieczności składania wniosku przez klienta i ubiegania
się o przysługujące mu prawa. Dodatkowo przedsiębiorstwo
energetyczne będzie miało obowiązek zamieszczenia na fakturze wielkości przerw w dostawach podlegających bonifikacie.

22

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku przedsiębiorstw
działających na rynku gazu, bonifikaty automatyczne mają
być wypłacane odbiorcom dopiero od 2021 roku.
WNIOSKI
Opublikowane pod koniec 2017 roku nowe rozporządzenie taryfowe w większości zmienionych/nowych
zapisów weszło w życie z dniem ogłoszenia, a więc
jeszcze w 2017 roku. Po szerokiej dyskusji Ministerstwo Energii zdecydowało się ograniczyć zapisy dotyczące tzw. taryfy antysmogowej jedynie do przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność
gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, które utworzyły odrębną grupę taryfową G12as.
W przypadku obrotu, w tym u sprzedawców z urzędu,
wprowadzono tzw. antysmogowe oferty produktowe.
Co ważne, ceny w tych ofertach/produktach nie podlegają zatwierdzaniu przez Prezesa URE.
W nowym rozporządzeniu taryfowym, w porównaniu z wcześniej obowiązującym, został zmieniony
także zapis dotyczący wypłacania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów jakościowych energii. Od początku 2019 roku to przedsiębiorstwo energetyczne
wypłaci odbiorcy bonifikatę automatycznie, bez
konieczności składania wniosku przez klienta i ubiegania się o przysługujące mu prawa, oraz będzie
miało obowiązek zamieszczenia na fakturze wielkości przerw w dostawach podlegających bonifikacie. Zmiana ta jest przedmiotem szerszych dyskusji
w sektorze elektroenergetycznym, zarówno w grupie spółek obrotu, jak i OSD. Dyskusje koncentrują
się wokół trudności w praktycznej realizacji zapisów
dotyczących bonifikat.

P1.	Projekt ustawy o promowaniu
energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji
Analizy systemu ciepłowniczego w Polsce, w tym te przeprowadzone przez Ministerstwo Energii w ramach prac
nad projektem [13], wykazują ogromny potencjał dla
rozwoju kogeneracji. Wskazują one również, że, dzięki
zamianie kotłów ciepłowniczych na źródła kogeneracyjne, można podwoić produkcję ciepła w kogeneracji.
Co istotne, możliwości, jakie daje obecna infrastruktura
ciepłownicza, nie są w pełni wykorzystane ze względu
na bardzo wysokie nakłady inwestycyjne, które muszą
ponieść firmy ciepłownicze często znajdujące się w nie
najlepszej kondycji finansowej.
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Mając na uwadze polski potencjał produkcji ciepła w kogeneracji oraz skalę inwestycji związaną z procesem
przekształcenia sektora ciepłowniczego w nowoczesny,
bardziej efektywny i odpowiadający potrzebom rynku;
narastający problemem smogu oraz kończący się okres
obecnego systemu wsparcia dla kogeneracji, zasadna wydaje się propozycja Ministerstwa Energii wprowadzenia
od 2019 roku nowego systemu promowania wytwarzania
energii elektrycznej (lub mechanicznej) i ciepła w skojarzeniu/kogeneracji. Większość aktywów ciepłowniczych,
szczególnie w mniejszych miejscowościach, należy do samorządów, które często mają trudności z ich utrzymaniem,
przeprowadzeniem kosztownych inwestycji oraz zapewnieniem odpowiednich kompetencji do rozwoju. Natomiast
w większych miastach ciepłownictwo podlegało procesom
komercjalizacji i prywatyzacji.
Kwestia braku środków na inwestycje w aktywa ciepłownicze będące, w posiadaniu samorządów, niska jakość
powietrza, oczekiwania władz unijnych (a co za tym idzie
polskiego rządu) w kwestii zarządzenia niską jakością powietrza, walki ze smogiem (którego główną przyczyną jest
opalanie domowych pieców paliwem złej jakości), powodują, że naturalnym rozwiązaniem problemu niskiej emisji przy jednoczesnym uwzględnieniu sytuacji materialnej
osób przyczyniających się do tworzenia smogu, wydaje się
być modernizacja i rozwój systemu ciepłowniczego. Ma to
być możliwe dzięki zaproponowanemu przez Ministerstwo
Energii (Ministerstwo) nowemu systemowi wsparcia dla
wysokosprawnej kogeneracji.

wiska niskiej emisji, a w konsekwencji poprawa jakości
powietrza. Sieć ciepłownicza rozumiana będzie jako sieć,
w której nośnik ciepła stanowi gorąca woda, do której
przyłączona może być nieokreślona liczba odbiorców. Co
ważne, warunkiem uczestnictwa w systemie wsparcia jest
wprowadzanie do sieci ciepłowniczej co najmniej 70%
ciepła użytkowego wytworzonego w wysokosprawnej kogeneracji, w danej jednostce kogeneracyjnej. Warunek
współpracy z siecią ciepłowniczą nie obejmie jednostek
o mocy elektrycznej mniejszej niż 1 MW. W przypadku
jednostek wysokosprawnej kogeneracji niespełniających
ww. kryterium wprowadzania do sieci ciepłowniczej co
najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w wysokosprawnej kogeneracji, dopuszczona zostanie możliwość
wsparcia jedynie tej części energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, która proporcjonalnie
odpowiadać będzie ilości ciepła użytkowego wprowadzonego do sieci ciepłowniczej.
System wsparcia dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji przeznaczony będzie dla instalacji wytwarzających energię elektryczną i ciepło w oparciu o spalanie paliw kopalnych, w tym ich współspalanie w instalacjach odnawialnych
źródeł energii oraz z odnawialnych źródeł energii. Poniżej
znajduje się tabela podsumowująca formy wsparcia, jakie
zostały przewidziane przez ustawodawcę.

Zasady udzielania wsparcia zgodnie z projektem
ustawy z 16 marca 2018 r. [13]

Wśród kluczowych kwestii zaproponowanych przez Ministerstwo znalazł się podział na okres wsparcia (od 3 do
15 lat) uzależniony od typu jednostki (tj. określenia, czy
dotyczy jednostki nowej, zmodernizowanej czy znacznie
zmodernizowanej), a także propozycja uzależnienia wielkości premii od tzw. LCOE dla wyznaczonych koszyków
paliwowo-mocowych.

System zaproponowany przez Ministerstwo zakłada
wspieranie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji jedynie w tych instalacjach, które
wprowadzą ciepło użytkowe wytworzone w tym samym
procesie do sieci ciepłowniczej. Kryterium to zrealizuje
kluczowy cel mechanizmu, którym jest zmniejszenie zja-

Obecny projekt ustawy jest na etapie prac rządowych.
Zgodnie z informacjami zawartymi w ustawie, ma ona
wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. czyli, z pierwszym
dniem po dniu zakończenia obowiązującego obecnie (do
31 grudnia 2018 r.) systemu wsparcia energii z kogeneracji
opartego na świadectwach pochodzenia.

Tabela 4. Formy wsparcia jakie przewidziane w marcowym projekcie ustawy
o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
Mała poniżej 1 MW
Istniejąca
Znacznie zmodernizowana

Od 50 MW
Premia gwarantowana
indywidualna

Premia gwarantowana

Zmodernizowana
Nowa

<1-50) MW

Aukcja na premię kogeneracyjną

Nabór na premię kogeneracyjną
indywidualną

Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji z 16 marca 2018 r.
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WNIOSKI:
Pozytywny skutek dla sektora to tylko jeden z aspektów
przemawiających za wprowadzeniem nowego systemu
wsparcia kogeneracji w Polsce. Jego wdrożenie będzie
również impulsem do inwestycji w niewielkie instalacje
zlokalizowane w mniejszych miejscowościach. W niedalekiej perspektywie niewątpliwie przyczyni się to
do poprawy poziomu bezpieczeństwa energetycznego
Polaków, rozumianego poprzez poprawę jakości powietrza, upowszechnienie dostępu do systemu ciepłowniczego dla osób o niskim poziomie zarobków, a także eliminację ryzyka wyłączania kluczowych lokalnie
jednostek wytwórczych gwarantujących mieszkańcom
bezpieczeństwo energetyczne.
Nowy system, analogicznie do rynku mocy, musi uzyskać zgodę Komisji Europejskiej na jego wdrożenie.
Stąd też zawarta w ustawie tzw. klauzula stand still
zawieszająca organizację aukcji i naborów dla nowych jednostek i wypłatę premii dla jednostek istniejących do czasu wydania przez Komisję pozytywnej
decyzji notyfikacyjnej.
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III. RYNEK GAZU
1. Rynek detaliczny
Dla klientów końcowych najważniejszą zmianą, wynikająca
z wprowadzonej liberalizacji rynku gazu, była możliwość
wyboru najlepszego dostawcy. Głównym beneficjentem
zmian są przedsiębiorstwa szukające optymalizacji kosztów
związanych z zakupem nośników energii, przy czym rynek
gazu w Polsce został uwolniony jako ostatni. Klienci końcowi rynku detalicznego, którzy zdecydowali się na zmianę
sprzedawcy w pierwszym okresie, zoptymalizowali koszty
na poziomie kilku, a nawet kilkunastu procent, a jednocześnie otrzymali usługi na takim samym lub wyższym poziomie. Korzystanie z niestandardowych i elastycznych formuł
cenowych zmniejsza się w Polsce do roku 2015. W roku
2017, w porównaniu do lat poprzednich, oczekiwania klientów końcowych, oprócz możliwości negocjowania poziomu
i rodzaju ceny, dotyczą również jakości obsługi i doradztwa
technicznego. Niestety, zmiany legislacyjne wprowadzające

możliwe ryzyko wzrostu ceny gazu dla rynku klienta końcowego oznaczają głównie zmniejszenie rentowności produktów.
W 2017 roku, w porównaniu do lat poprzednich, wzrosła
liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę gazu. Dynamika liczby zmian sprzedawcy stanowi pozytywny miernik rozwoju konkurencyjnego rynku gazu. Zgodnie z danymi podawanymi przez URE [50], w 2011 roku odnotowano jedynie
kilka przypadków zmiany sprzedawcy, w 2012 roku liczba
ta zwiększyła się do 210, w 2013 do 429, w 2014 do 7 007,
w 2015 roku do 30 749 i do 78 437 w 2016 roku. Natomiast
od początku prowadzenia monitoringu do końca 2017 r.
odnotowano 136 419 zmian sprzedawcy gazu, co przedstawiono na rysunku poniżej. W poniższej tabeli przedstawiono za URE liczbę zmian sprzedawcy (liczba „przełączeń”) od
początku monitorowania rynku przez URE do końca 2017
roku, w podziale na grupy taryfowe według liczby odbiorców, jak i układów pomiarowych.

Tabela 5. Struktura zmian sprzedawcy na rynku gazu w podziale na grupy
taryfowe, według liczby odbiorców, jak i układów pomiarowych
W 1–4

W5

W6

W7

W8

W9

W 10

Taryfy
OSP

Razem

liczby odbiorców

129 139

5 523

1 420

216

61

18

10

32

136 419

układów pomiarowych

153 325

8 269

1 730

241

63

20

10

40

163 698

Zmiana sprzedawcy
(liczba przełączeń) wg:

Źródło: URE

Liczba zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) w podziale na odbiorców i układy
pomiarowe - stan na koniec IV kwartału 2017 r.
163 698
146 654
130 948
114 131
96 809

136 419

122 080

108 134

93 416

78 437

35 145
30 749
4

4

210 224

429

575

7 353
7 007

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017
liczby odbiorców
Rys.6. Liczba zmian sprzedawcy na rynku gazu

układów pomiarowych
Źródło: URE
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Na rynku gazu zmniejszyło się zainteresowanie prowadzeniem działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym. Na
koniec 2017 roku 200 podmiotów posiadało koncesję na
obrót paliwami gazowymi w kraju (OGP) i 57 podmiotów
posiadało koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą
(OGZ), niestety, z uwagi na zmiany regulacyjne, o których
mowa w punkcie III.3. poniżej, 14 podmiotów zrezygnowało z koncesji OGZ. Natomiast 87 przedsiębiorstw aktywnie
uczestniczyło w sprzedaży gazu ziemnego na rynku detalicznym. 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 kolejnych latach.
W 2017 roku wzrosła liczba 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. Na koniec 2017 roku 141 sprzedawców miało
zawarte umowy z OSP, w tym 87 posiadało również umowy
z OSD.
Wprowadzone obligo giełdowe umożliwia uczestnikom dostęp do gazu na rynku hurtowym. Niestety z uwagi na zmiany zasad przywozu gazu z zagranicy, oferty gazu na rynku
detalicznym ograniczone zostały do możliwości pozyskania
surowca na rynku krajowym. Utrzymany został modelu cen
maksymalnych dla gazu, co umożliwiło oferowanie niższych
cen, które mogą być stosowane pod warunkiem równoprawnego traktowania odbiorców w grupach taryfowych
(§ 29 ust. 4 rozporządzenia taryfowego [30]2). Natomiast
zmniejszyło się znaczenie tego mechanizmu dla konkurencyjności ofert cenowych po zniesieniu obowiązku zatwierdzania i stosowania taryf dla odbiorców biznesowych, począwszy od 1 października 2017 r. Określony został termin
zniesienia obowiązku zatwierdzania i stosowania taryf na
sprzedaż gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych, o czym piszemy w punkcie III.3. poniżej.

2. Uwarunkowania infrastrukturalne
Połączenia międzysystemowe
Dla bezpieczeństwa energetycznego kraju kluczowe znaczenie mają połączenia polskiego systemu gazowniczego
z systemami krajów ościennych umożliwiających dywersyfikację kierunków zaopatrzenia. Istniejące połączenia międzysystemowe umożliwiają import gazu z Niemiec, Czech,
Ukrainy, Białorusi oraz import LNG drogą morską przez
terminal LNG w Świnoujściu. Zdolności techniczne importu
gazu do Polski z kierunku zachodniego i północnego wynoszą ponad 10 mld m3/rok: GCP (połączenie z Niemcami
2

w punkcie III.3. poniżej informujemy o nowym rozporządzenie taryfowym
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– 1,5 mld m3/rok), punkt Mallnow (rewers na gazociągu jamalskim z Niemcami z czego 5,5 mld m3/rok na zasadach
ciągłych i 2,7 mld m3 na zasadach przerywanych (tj. import
możliwy jest tylko w przypadku utrzymania przepływu gazu
gazociągiem jamalskim w kierunku Niemiec) oraz Cieszyn
(połączenie z Czechami – 0,5 mld m3/rok) oraz terminal
LNG w Świnoujściu (zdolność techniczna do regazyfikacji 5,0 mld m3/rok, z możliwością zwiększenia zdolności
do 7,5 mld m3/rok po odpowiedniej jego rozbudowie).
Z kierunku wschodniego możliwy jest import gazu przez
punkt Drozdowicze (połączenie z Ukrainą – 5,7 mld m3/rok),
Wysokoje (połączenie z Białorusią – 5,5 mld m3/rok) i Konradki (połączenie z Białorusią – 32,3 mld m3/rok). Eksport
gazu z Polski do krajów ościennych możliwy jest jedynie
przez punkty w Cieszynie i Lasowie oraz Hermanowice
(ok. 1,5 mld m3/rok na zasadach przerywanych warunkowych ciągłych). W 2017 r. rozbudowano część infrastruktury, co zwiększyło możliwość transportu gazu przez Lasów do
ok. 0,5 mld m3/rok w kierunku Niemiec.
Prowadzone są prace nad dalszym zwiększeniem transgranicznych przepustowości przesyłowych gazu, aby obecnych
ponad 60 mld m3/rok zwiększyć do ponad 90 mld m3/rok
przez plany budowy połączenia ze źródłami gazu na Morzu Północnym (10 mld m3/rok), rozbudowa terminala LNG
w Świnoujściu (zwiększenie zdolność techniczna do regazyfikacji do 7,5 mld m3/rok), ze Słowacją (4,3 – 5,7 mld m3/rok),
Litwą (1,7 – 2,4 mld m3/rok), Czechami ( 5 – 5,7 mld m3/rok)
i Ukrainą (5,7 – 5,8 mld m3/rok). Polska prowadzi obecnie
jedne z największych w Europie inwestycji w infrastrukturę
gazową związane z budową regionalnego rynku gazu.
Zmiana zasad przywozu gazu zmniejszyła możliwości nabycia gazu z zagranicy oraz wpłynęła na zmianę kosztów
przejścia pomiędzy systemami przesyłowymi, co ograniczało arbitraż pomiędzy giełdami. Natomiast zmiana regulacji o zapasach obowiązkowych ograniczyła tę możliwość,
tworząc barierę regulacyjną i kosztową związaną z koniecznością utrzymania zapasów obowiązkowych gazu przy
przywozie go na terytorium Polski. W 2017 rok pojawiło
się dużo okazji do tańszego niż na giełdzie polskiej obrotu
gazem na giełdach zagranicznych, z których nie skorzystano
z uwagi na ryzyka regulacyjne.
W stosunku do 2016 r., w 2017 r. zwiększyło się wykorzystanie niżej opisanych połączeń międzysystemowych Krajowej
Sieci Przesyłowej (KSP), osiągając poziom 65% (uwzględniają eksport na Ukrainę) i wraz z Systemem Gazociągów
Tranzytowych (SGT), osiągając poziom 95%. Poniżej przedstawiamy wykres wykorzystania technicznych zdolności
przesyłowych dla kluczowych punktów.
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Rys.7. Wykorzystanie technicznej zdolności przesyłowej gazu w Polsce w 2017 r. [%]

Magazyny
Polska posiada 7 magazynów gazu wysokometanowego
o łącznej pojemności ponad 33 TWh. Wszystkie są własnością Gas Storage Poland, tj. spółki należącej do największej
polskiej spółki gazowej – PGNiG SA. Od dnia 27 maja 2018 r.
obowiązują nowe warunki świadczenia usług magazynowania i nowa Taryfa Nr 1/2018 w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego. Usługa magazynowania jest udostępniania w ramach wirtualnej Grupy Instalacji Magazynowych
Kawerna (w skład której wchodzi PMG Mogilno oraz PMG
Kosakowo) i Sanok (PMG Swarzów, PMG Brzeźnica, PMG
Strachocina oraz PMG Husów), a także Instalacji Magazynowej PMG Wierzchowice.
ilość gazu zatłoczonego

GWh

Na koniec gazowego sezonu zimowego, tj. 31 marca 2017 r.,
w magazynach w Polsce znajdowało się ok. 10,7 TWh gazu,
co stanowiło 33% ówczesnej pojemności. Na koniec gazowego sezonu zimowego w 2016 r., tj. 31 marca, były one
wypełnione w 32% (10,2 TWh). W 2017 roku regularne
zatłaczanie surowca rozpoczęto na początku maja, natomiast pobór zapoczątkowano w październiku. Z początkiem 2018 roku w magazynach znajdowało się 25,8 TWh
gazu (77% całkowitej pojemności). Na koniec gazowego
sezonu zimowego (31 marca 2018 r.), w magazynach znajdowały się rezerwy gazu wielkości 11,8 mld m3 (35% całkowitej pojemności).
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Rys.8. Wykorzystanie technicznej zdolności magazynowej gazu w Polsce w 2017/2018 r. [%]
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LNG
Terminal regazyfikacji skroplonego gazu w Świnoujściu
został oddany z końcem 2015 r. i rozpoczął działalność komercyjną w połowie 2016 r. Stanowi jedną z największych
i najważniejszych w ostatnich latach inwestycji mającej na
celu poprawienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Gazoport pozwala na odbieranie skroplonego gazu drogą
morską z dowolnego kierunku na świecie. Jako pierwszy
tego typu projekt w Europie Środkowo-Wschodniej otwiera możliwości wykorzystania go na obszarze regionalnym.
Port regazyfikacyjny jest w stanie przyjąć rocznie 5 mld m3
gazu, z możliwością zwiększenia zdolności do 7,5 mld m3
(rozważana jest opcja rozbudowy przepustowości nawet
do 10 mld m3/rocznie). Gazoport w Świnoujściu umożliwia
odbiór dużych statków Q-Flex, które po regazyfikacji umożliwiają dostarczenie do sieci gazowej około 120 – 130 mln m3
gazu. Gazoport może mieć kluczowe znacznie dla Polski
przy dywersyfikacji źródeł importu błękitnego paliwa. Przy
dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej może również umożliwić uzyskanie konkurencyjnej ceny gazu.
W marcu 2017 r. do dotychczasowej umowy na dostawy
LNG między PGNiG i Qatargas została podpisana dodatkowa umowa zwiększająca zakup LNG do 2 mln t/rocznie
(ok. 2,7 mld m3 gazu rocznie) w okresie 2018 – 2034.
W listopadzie 2017 r. PGNiG zawarł z brytyjską Centricą
pięcioletni kontrakt umożliwiających zakup dziewięciu
statków LNG z USA.
Podejmowane działania mają zwiększyć to wykorzystanie
zdolności terminalnej. Natomiast w 2017 r. przez terminal dokonano przywozu prawie 1,6 mld m3 gazu, co oznacza wykorzystanie jego przepustowości w 32%. W 2017 r.
PGNiG dokonał rezerwacji 100% przepustowości terminala LNG w Świnoujściu (dotychczas posiadał rezerwację
2/3 przepustowości).
Globalny rynek LNG rozwija się w bardzo szybkim tempie.
W 2017 roku LNG pokrywał ponad ¼ światowego zapotrzebowania na gaz ziemny i odnotował rekordowy wzrost
(około 9%) zapotrzebowania w stosunku do 2016 r. W najbliższych latach prognozuje się dalszy wzrost znaczenia
błękitnego paliwa w płynnej postaci. Do największych eksporterów LNG należą Katar, Australia oraz Algieria, Nigeria,
Malezja, Indonezja, Trinidad & Tobago, a także USA i Rosja.
W 2016 r. Australia odpowiadała za ponad 90% wzrostu
światowych zdolności skraplania w terminalach LNG. Utrzymała rolę lidera wzrostu w 2017 r. (+11 mln t/rok) z tą
zmianą, że Stany Zjednoczone zwiększyły swoje możliwości
eksportu LNG o 10 mln t/rok i w kolejnych latach planuje
zwiększyć produkcję LNG o ponad 20 mln ton. W ciągu kilku lat do grona wpływowych graczy na tym rynku będzie
można zaliczyć również USA, które, dzięki posiadanym zasobom i realizowanym inwestycjom, będzie mogło przejąć
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prym jako lider w ilości eksportowanego surowca. Do gry
wchodzi również Rosja, która zapowiada kolejne projekty
arktyczne. Jeśli projekty te zostaną zrealizowane, stanowić
będą poważny udział na rynku LNG. Amerykański gaz może
mieć w przyszłości kluczowe znaczenie na kształtowanie
się ceny gazu na kontynencie europejskim. USA podejmuje próbę konkurowania LNG z gazem sieciowym w Europie.
Natomiast, z uwagi na gwałtowny wzrost zapotrzebowania
na LNG w Azji, Europa będzie nadal dla rynku LNG rynkiem
ostatniej szansy (last resort), który będzie wywierał presję
cenową na ceny eksportu gazu przez Rosję oraz pozostałych
eksporterów gazu do Europy.
WNIOSKI
Wraz rozwojem infrastruktury gazowej rynek gazu
w Polsce przestał być rynkiem wyizolowanym w obszarze fizycznych możliwości transportu (niestety, pojawiły
się nowe bariery regulacyjne). Gaz rosyjski nie jest już
jedynym możliwym wyborem, natomiast do czasu połączenia ze źródłami gazu z Morza Północnego będzie
stanowił dominujące źródło zaopatrzenia w gaz dla
Polski. Wpływa to na model kształtowania cen, który
w ulega zmianom spowodowanym zmniejszeniem produkcji gazu w Holandii. Pomimo okresowych wahań,
ceny hurtowe na TGE korelują z cenami na zachodnich
hubach gazowych, na które wpływ wywierają zmiany
na rynku globalnym, co wymaga przyjęcia właściwej
strategii cenowej (w I kw. 2018 r. obserwowaliśmy duże
wahania cen gazu na rynku hurtowym).

3. 	Zmiany uwarunkowań prawnych
na rynku gazu
Częściowe zwolnienie z obowiązku zatwierdzania
przez Prezesa URE taryf
Długoletnią barierą w rozwoju rynku gazu w Polsce było
utrzymywanie przez Prezesa URE pełnej regulacji w stosunku do cen gazu dla odbiorców końcowych. Ustawa z dnia
30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw [26] wprowadziła harmonogram zniesienia obowiązku zatwierdzania i stosowania
taryf na obrót (sprzedaż) gazu:
●	z dniem 1 stycznia 2017 r. dla obrotu (sprzedaży) gazu
w punkcie wirtualnym, sprzedaży LNG i CNG oraz
sprzedaży w trybie przetargów, aukcji lub zamówień
publicznych;
●	od 1 października 2017 r. dla odbiorców końcowych
(bez odbiorców w gospodarstwach domowych);
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●	od 1 stycznia 2024 r. dla odbiorców w gospodarstwach
domowych.

do pojemności magazynowych. Zdaniem TOE potrzebna
jest jak najszybsza zmiana tej ustawy, polegająca na:

W ślad za tym nastąpiła zmiana umów i sposobu ustalania
cen i stawek opłat związanych ze sprzedażą gaz po ustaniu
obowiązku stosowania taryf, wraz z utrzymaniem regulacji
stawek opłat związanych z przesyłem, dystrybucją i magazynowaniem gazu.

●	ograniczeniu obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego dostarczanego tylko do odbiorców chronionych (gospodarstwa domowe, szpitale,
żłobki) – co było zawarte w poprzednich projektach
zmian ustawy,

Częściowe zniesienie obowiązku zatwierdzania i stosowania taryf zostało pozytywnie odebrane przez wszystkich
uczestników rynku jako krok w kierunku liberalizacji i rozwoju rynku gazu.

●	lub zmianie tzw. modelu „biletowego” i oparciu go na
państwowym systemie rezerw gazu ziemnego, w którym państwo poprzez Agencję Rezerw Materiałowych
(lub inny wskazany podmiot) 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).

Zmiana ustawy o zapasach obowiązkowych
gazu ziemnego
Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne oraz niektórych innych ustaw [25] wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach
obowiązkowych gazu ziemnego [22] (niżej ustawa o zapasach). Rozszerzony został obowiązek utrzymania zapasów
obowiązkowych gazu ziemnego na wszystkich sprzedawców i odbiorców końcowych dokonujących przywozu gazu
ziemnego do Polski. Uchylona została możliwość zwolnienia z utrzymania zapasów obowiązkowych dla podmiotów
(sprzedawców), których liczba odbiorców nie była większa
niż 100 tys. i przywóz gazu ziemnego nie przekraczał w ciągu
roku kalendarzowego 100 mln m3. Niestety, pojawił się szereg wątpliwości interpretacyjnych dotyczących przedmiotu
obowiązku, terminów i sposobu wyliczenia zapasów obowiązkowych. W konsekwencji 7 lipca 2017 r. została przyjęta kolejna nowelizacja ustawy o zapasach [27], która doprecyzowała warunki utrzymania zapasów w kraju i poza nim.
Wprowadzone zostały zmiany do procedury uruchomienia
i rozliczenia zapasów, w tym ich uzupełnienia. Rozszerzony
został obowiązek wyłączności rezerwacji przepustowości
dla podmiotów zamierzających utrzymywać zapasy obowiązkowe poza granicami Polski. Nowa regulacja uszczegółowiła warunki skorzystania z usługi biletowej oraz zasady
rozliczeń tranzytu gazu.
Zmiany stanowiły ogromne wyzwanie dla podmiotów dotychczas zaangażowanych w przywóz gazu z zagranicy. Dlatego przepisy przewidziały możliwość zakończenia działalności koncesjonowanej wraz ze zwolnieniem z obowiązków
związanych z zapasami obowiązkowymi dla podmiotów,
które złożą wniosek o rezygnację z koncesji na obrót gazem
z zagranicą (kilkanaście podmiotów złożyło taki wniosek).
Przedstawione zapisy zniechęcają spółki obrotu oraz odbiorców końcowych do przywozu gazu z zagranicy, ponieważ tworzą barierę importu w postaci dodatkowego kosztu
utrzymania zapasów obowiązkowych i opłat przesyłowych.
Obserwujemy również znikome zainteresowanie dostępem

Obecny kształt rozporządzenia w sprawie minimalnego
poziomu dywersyfikacji dostaw ropy i gazu
24 kwietnia 2017 r. zostało przyjęte nowe rozporządzenie
w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw
ropy i gazu [28], które zmieniło dopuszczalne rocznie udziały gazu ziemnego importowanego przez przedsiębiorstwo
energetyczne z jednego źródła w danym roku kalendarzowym, które nie mogą być wyższe niż: 70% – w latach
2017–2022 oraz 30% – w latach 2023–2026. Regulacja
doprecyzowała dotychczas niejasne definicje importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz źródła zaopatrzenia.
Przedstawioną zmianę TOE odbiera jako pozytywny kierunek. Natomiast, zdaniem TOE, wystarczające jest istnienie
możliwości importu gazu z różnych kierunków poprzez istniejące interkonektory.

Zmiany rozporządzeń wykonawczych
do Prawa energetycznego
W ślad za zniesieniem obowiązku taryfikacji, 15 marca 2018 r.
wydane zostało nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
w obrocie paliwami gazowymi [30], które wprowadziło
zmiany do zasad kalkulacji i rozliczeń dostarczania gazu
(w tym obrotu, przesyłu i dystrybucji). W przypadku obrotu wprowadzono mechanizm stosowania maksymalnych
cen i stawek opłat, ustalanych zgodnie ze zmienionymi wymaganiami rozporządzenia. Ustalone w taryfie ceny paliw
gazowych i stawki opłat abonamentowych mają charakter
odpowiednio cen i stawek maksymalnych. Stosowanie cen
i stawek niższych od zatwierdzonych możliwe jest pod warunkiem równoprawnego traktowania odbiorców w grupach taryfowych polegającego na zapewnieniu każdemu
odbiorcy z danej grupy taryfowej możliwości skorzystania
z niższych cen i stawek opłat na takich samych zasadach
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Zmieniono część regulacji dotyczących kalkulacji i rozliczenia opłat za przyłączenia do sieci oraz zasady rozliczeń oraz
ich korekty i bonifikat.
Dotychczas przedsiębiorstwo energetyczne wypłacało
(przysługujące na podstawie taryfy lub umowy) bonifikaty
w przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców lub ograniczenia ciśnienia gazu czy niespełnienia parametrów jakościowych gazu na wniosek klienta.
Od początku 2021 roku to przedsiębiorstwo energetyczne
wypłaci odbiorcy bonifikatę automatycznie, bez konieczności składania wniosku przez klienta i ubiegania się o przysługujące mu prawa, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia
lub ustania zdarzenia.
Nowe regulacje stanowią wyzwanie dla sprzedawców
i operatorów gazowych w zakresie obowiązków informacyjnych dla odbiorców końcowych oraz terminów udzielania
stosownych bonifikat.

Nadmierny zakres obowiązków sprawozdawczych
w zakresie obrotu gazem ziemnym
Podmioty posiadające koncesje w zakresie obrotu paliwem
gazowym w kraju i obrotu gazem ziemnym z zagranicą są
zobowiązane do składania wielu sprawozdań/raportów/informacji cyklicznie oraz na żądanie organów administracji
publicznej, URE, Ministra Energii, ARE, GUS, często powielając te same dane. Obowiązkami sprawozdawczymi
objęte są wszystkie podmioty bez względu na faktyczny
zakres prowadzonej działalności. Rodzi to konieczność
stworzenia i utrzymania rozbudowanych struktur organizacyjnych, co, w szczególności dla podmiotów rozpoczynających działalność, stanowi znaczny koszt wejścia na
rynek. Niestety, w czasie ulega zmianie zakres udzielanych
informacji, co rodzi dodatkowe ryzyka regulacyjnego dla
podmiotów zobowiązanych.
TOE postuluje uproszczenie i ujednolicenie procedur sprawozdawczych tak, aby – składane w tych samych jednostkach do jednego organu – dane nie były powielane, a także
w celu ograniczenia liczby raportów i sprawozdań do niezbędnego minimum.

Inne bariery funkcjonowania na rynku gazu w Polsce
●	Rygorystyczne i rozbudowane obowiązki związane z przywozem gazu w ramach obrotu na rynku
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hurtowym wraz z obowiązkiem ustanowienia zapasów
obowiązkowych oraz dodatkowe koszty wyłączności
rezerwacji przepustowości w przypadku utrzymania
zapasów poza Polską.
●	Brak przejrzystych oraz jasnych zasad dotyczących
zawierania Umów Dystrybucyjnych z małymi OSD
(tzw. Operatorami Systemu Dystrybucyjnego Współpracujący – OSDW).
●	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. Powinno nastąpić zmniejszenie współczynników korygujących stawkę opłaty przesyłowej/dystrybucyjnej dla umów krótkoterminowych.
●	Brak możliwości świadczenia usług przesyłania zwrotnego w punkcie Drozdowicze, co ogranicza możliwość
handlu transgranicznego z Ukrainą.
●	Bardzo rozbudowane i nieprzejrzyste dokumenty
IRiESP i IRiESD oraz skomplikowane zasady rozliczeń
na rynku bilansującym oraz zasady dotyczące otrzymania nominacji. Warto w przyszłości doprowadzić d ich
uproszczenia – podobnie jak ma to miejsce na rynku
energii elektrycznej.
●	Utrudniony dostęp do informacji rynkowej głównie dotyczącej działalności detalicznej.
WNIOSKI
W 2017 r. nastąpiło cofnięcie procesu liberalizacji rynku gazu w Polsce w stosunku do lat poprzednich z uwagi na zmianę ustawy o zapasach. Zmiana ta wpłynęła
na zmniejszenie konkurencyjności cen oraz ograniczyła
aktywność pdmiotów działających na tym rynku.
Jednocześnie rynek pozytywnie odbiera zniesienie
obowiązku zatwierdzania taryf dla odbiorców biznesowych i oczekuje na zmianę modelu utrzymania zapasów obowiązkowych (ograniczenie do odbiorców
chronionych lub oparcie go na systemie centralnie
zarządzanej usługi biletowej) oraz uwolnienie rynku
hurtowego od wymagań regulacyjnych dedykowanych dla rynku detalicznego dostarczania gazu do odbiorcy końcowego.
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IV.	KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU I ŚWIADECTW
POCHODZENIA
1. 	Rynek Dnia Następnego energii elektrycznej
W roku 2017 spadek ceny energii elektrycznej wyniósł 0,9%
w stosunku do 2016 roku, w którym odnotowano wzrost
o 1,5 % w stosunku do roku poprzedniego. Średnia cena
godzinowa energii na Rynku Dnia Następnego TGE wyniosła w tym okresie 157,84 PLN/MWh (159,21 PLN/MWh
w 2016 roku).
Dla godzin szczytowych (w dni robocze, od 8 do 22 włącznie) ceny cechowały się większą dynamiką zmian. Średnia
dla 2017 roku wyniosła 188,32 PLN/MWh, czyli zmalała
o 5% w porównaniu do roku poprzedniego (w 2016 ceny
dla godzin szczytowych wzrosły o 6% w ujęciu rocznym).
Tempo zmian cen energii w ciągu roku było różne/zmienne w zależności od kwartału. Najwyższy, wynoszący 15%
w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego,
spadek cen zaobserwowano w drugim kwartale 2017 roku.
W trzecim kwartale zanotowano największy wzrost cen,
który wyniósł 9%. Natomiast w pierwszym oraz czwartym
kwartale ceny wzrosły o 2% w porównaniu do analogicznych kwartałów w 2016 roku. Ceny energii elektrycznej
w poszczególnych kwartałach wyniosły odpowiednio:
154,88 PLN/MWh, 148,23 PLN/MWh, 163,14 PLN/MWh,
165,09 PLN/MWh. W godzinach szczytowych ceny w poszczególnych kwartałach 2017 roku kształtowały się następująco: 183,06 PLN/MWh (3% spadek r/r), 171,24 PLN/MWh
(23% spadek r/r), 191,32 PLN/MWh (7% wzrost r/r),
207,67 PLN/MWh (3% wzrost r/r).
W 2017 roku Polska zwiększyła import energii do poziomu
2,3 TWh, podczas gdy w 2016 roku import wyniósł 2 TWh.
Z uwagi na dużą wietrzność w Polsce, problemy z elektrowniami atomowymi we Francji i na Węgrzech oraz wzrost
zapotrzebowania w Europie Zachodniej z uwagi na niskie
temperatury, eksport do Niemiec, Czech oraz Słowacji był
opłacalny głównie w styczniu oraz w lutym 2017 roku.
Wzrost cen w tych krajach nie przełożył się znacząco na
wzrost cen w pierwszym kwartale, z uwagi na ograniczone
możliwości wyeksportowania energii z Polski w godzinach
szczytowych. Dodatkowo w trzecim kwartale sytuacja na
Węgrzech spowodowała opłacalność eksportu przez Słowację na Bałkany w lipcu oraz w sierpniu. W porównaniu do
poprzedniego roku oraz problemów z połączeniem NordBalt
między Litwą oraz Szwecją występujących w pierwszym
kwartale, w 2017 roku problemy te nie wystąpiły, co przyczyniło się do spadku cen na Litwie oraz opłacalności eksportu

z północy Europy. Dodatkowym czynnikiem wpływającym
na spadek cen w Polsce był wzrost udostępnianych mocy
importowych przez PSE od drugiej połowy roku. Ceny na
giełdzie niemieckiej EPEX SPOT pierwszy raz od 2011 roku
wzrosły do poziomu 34,24 EUR/MWh, wzrost wyniósł 18%,
głównie z uwagi na 64% wzrost cen w pierwszym kwartale. W związku z niskimi cenami w krajach północy Europy,
gdzie średnia cena w 2017 roku wyniosła 29,43 na NordPoolu oraz 35,15 na Litwie, Polska zaimportowała 3 TWh na
połączeniu stałoprądowym ze Szwecją (2,6 TWh w 2016),
1 TWh z Litwy oraz 0,9 TWh z Ukrainy (bez zmian w porównaniu r/r), natomiast wyeksportowała tylko 2,6 TWh
na połączeniu równoległym (Niemcy, Czechy, Słowacja),
w porównaniu do 2,1 TWh w 2016.
W 2017 nastąpił wzrost zapotrzebowania o 2,1% do poziomu 168,1 TWh. Wytwarzanie energii elektrycznej w krajowych elektrowniach wzrosła o blisko 0,8% największy
wzrost produkcji odnotowały elektrownie gazowe - o blisko 24% do poziomu 7,2 TWh, natomiast spadek produkcji
w elektrowniach opalanych węglem kamiennym wyniósł
1,8%, przy wzroście produkcji w elektrowniach na węgiel
brunatnych -1,5%.
Zmiany cen w ciągu 2017 roku były zgodne ze zmianami
fundamentalnymi, czyli wzrostem zapotrzebowania oraz
zmianami w bilansie wymiany transgranicznej. Tym razem
w czerwcu nie było upału, dlatego ceny energii najmocniej
spadły w drugim kwartale. Średnia cena w czerwcu wyniosła 153,07 PLN/MWh, w porównaniu do 209,43 PLN/MWh
analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost cen
energii elektrycznej w pierwszym kwartale był spowodowany opłacalnością eksportu do Niemiec, Czech oraz Słowacji było różne/zmienne w zależności od kwartału wzrostem zapotrzebowania - w styczniu wzrost wyniósł 5%.
Wzrosty były limitowe przez opłacalność importu z Litwy
oraz duża generację z elektrowni wiatrowych (wzrost o 5%
w pierwszym kwartale). Natomiast pod koniec trzeciego
kwartału zaczęły pojawiać się informacje o problemach
z wydobyciem, dostawą węgla kamiennego, co spowodowało spadek poziomów rezerw koniecznych do utrzymania przez wytwórców i wzrosty cen energii elektrycznej
w czwartym kwartale 2017. Najwyższa cena na rynku
SPOT w 2017 roku wystąpiła 18 października i wyniosła
429,06 PLN/MWh oraz 598,4 PLN/MWh w godzinach
szczytowych. Tak wysoki poziom spowodowany był ograniczeniem importu ze Szwecji oraz z Niemiec, niską generacją wiatrową, wysokim zapotrzebowaniem oraz niską
dostępnością jednostek wytwórczych.
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Rynek Dnia Następnego TGE 2014 - 2017 (PLN/MWh) - średnia 7-dniowa
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGE

Rys. 9. Ceny dobowe na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii.
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Rys. 10. Całkowite miesięczne krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną (TWh).
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2. Rynek terminowy energii elektrycznej
W 2017 roku trend z poprzedniego okresu się utrzymał i nastąpił dalszy spadek płynności na rynku giełdowym. Spadek

był mniejszy niż rok wcześniej, a obroty na TGE na rynku terminowym wyniosły 86 TWh w porównaniu do 99 TWh w 2016.
Spadek płynności znalazł również swoje odbicie w obrocie
na platformach brokerskich, gdzie obrót wyniósł 16 TWh.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGE, brokerzy

Rys. 11. Wolumen obrotu na polskim rynku energii elektrycznej.

Na kwotowania kontraktu BASE_Y_18 w pierwszym półroczu wpływ miała sytuacja na rynku spotowym, gdzie cena
podlegała niewielkim wahaniom oraz, w porównaniu do
kontraktów terminowych, była niska, szczególnie w pierwszym kwartale. Dlatego też najniższa cena wystąpiła
17 lutego, osiągając poziom 158,37 PLN/MWh. Od tego momentu wycena energii na kolejny rok systematycznie powoli
rosła, do poziomu 164 PLN/MWh na początku września. Pod
koniec września oraz w czwartym kwartale zaczęły pojawiać
się zarówno informacje z polskiego rynku węgla o problemach z transportem, jak i zaspokojeniem zapotrzebowania
krajowych wytwórców. Dodatkowo, na poziomie UE państwa członkowskie dochodziły do konsensusu metody reformy rynku ETS, co przekładało się na systematyczny wzrost
pozwoleń na emisję CO2, które po koniec roku osiągnęły
poziom 8 EUR/mt, przy minimum rocznym 4,35 EUR/mt.
Również na światowym rynku węgla wycena dostaw na rok
2018 pozostawała w trendzie wzrostowym, osiągając pod
koniec roku cenę 90 USD/t.
W 2017 roku nastąpiło zwiększenie siły korelacji, w porównaniu do roku poprzedniego, pomiędzy rynkiem polskim
a rynkami sąsiednimi. Mianowicie polski rynek energii
elektrycznej był dodatnie skorelowany z rynkiem czeskim
oraz niemieckim. Korelacja była silna i wyniosła 0,91 z rynkiem czeskim (0,51 w 2015 roku), oraz 0,88 z rynkiem
niemieckim (0,51 w 2015 roku). Polski rynek był najsilniej
skorelowany z rynkiem słowackim - 0,93. Na zwiększenie

siły korelacji miało wpływ zwiększenie mocy importowych
w trzecim kwartale 2017 oraz większa zależność od rynku CO2.
Pod koniec listopada, z uwagi na silniejsze powiązanie
z rynkiem węgierskim, wycena energii elektrycznej na 2018
na Słowacji zaczęła być wyższa niż w Polsce, ostatecznie osiągając poziom 182,23 PLN/MWh, w porównaniu
do 177,95 PLN/MWh w Polsce.

Tabela 6. Macierz korelacji
pomiędzy rynkami terminowymi
energii elektrycznej.
PL

CZ

SK
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HU

NP.

PL

1

0,91

0,93

0,88

0,91

0,66

CZ

0,91

1

0,99

1,00

0,97

0,84

SK

0,93

0,99

1

0,98

0,98

0,83

GE

0,88

1,00

0,98

1

0,96

0,85

HU

0,91

0,97
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0,96

1

0,86

NP.

0,66

0,84

0,83

0,85

0,86

1

Źródło: Polenergia Obrót

Umocnienie się kursu EUR/PLN, który pod koniec roku był
na poziomie 4,18 (na początku roku 4,41), miało również
wpływ na kształtowanie się zależności pomiędzy rynkami
oraz na wycenę kontraktów terminowych.
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Rys. 12. Kwotowania kontraktu BASE Y-17 (PLN/MWh).
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Rys. 13. Kwotowania kontraktu BASE Y-17 (EUR/MWh).
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Kontrakt BASE_Y-18 handlowany był na TGE w większym
przedziale w porównaniu do roku poprzedniego. Minimum
roczne wyniosło 158,37 PLN/MWh (w lutym), natomiast
maksimum wystąpiło pod koniec roku, kiedy kontrakt roczny wyceniony został na 177,95 PLN/MWh. Średnia roczna
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kontraktu BASE_Y-18 wyniosła 165,42 PLN/MWh, w porównaniu do 159,28 PLN/MWh za kontrakt BASE_Y-17. Dla
ostatnich 40 kwotowań średnia wyniosła 175,40 PLN/MWh
i była wyższa niż realizacja SPOT w 2017.
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3. Rynek Praw Majątkowych
Rynek Praw Majątkowych dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE, w jednostkach kogeneracyjnych oraz świadectw efektywności energetycznej funkcjonuje w oparciu o regulacje prawne nakładające obowiązek uzyskania
i umarzania praw majątkowych wynikających ze świadectw
pochodzenia lub wnoszenia opłaty zastępczej w odpowiedniej proporcji do wolumenu energii zużywanej przez
odbiorców końcowych. Zasadniczo obowiązek ten realizuje przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca przemysłowy
oraz, w określonych przypadkach, odbiorca końcowy, towarowy dom maklerski i dom maklerski. Odbiorcy przemysłowi, z uwagi na szczególne uwarunkowania i charakterystykę
prowadzonej działalności gospodarczej, mogą korzystać
z przywileju realizacji pomniejszonego poziomu obowiązku
w zakresie praw majątkowych dla energii z odnawialnych
źródeł. Lista odbiorców przemysłowych publikowana jest
na stronach internetowych URE.
Nałożone na wspomniane wyżej podmioty obowiązki są
elementem systemu wsparcia producentów energii elektrycznej z tego typu źródeł oraz podmiotów działających
w obszarze poprawy efektywności energetycznej.
Na poziomy i zmienność cen praw majątkowych na rynku
wpływa przede wszystkim kształtowanie się relacji podaży
i popytu, będących pochodną poziomu nałożonego obowiązku. Zasadnicze znaczenie dla wyznaczania górnych
poziomów przedziałów cenowych mają również ustalone
wysokości jednostkowych opłat zastępczych ogłaszanych
przez Prezesa URE i poszczególne ustawy (ustawa o odnawialnych źródłach energii (ustawy o OZE) [19] i ustawy
o efektywności energetycznej ([18] i [21]).
Poziomy obowiązku na rok 2017 oraz poszczególne jednostkowe opłaty zastępcze (jOz) wynosiły:
●	dla energii wytworzonej w odnawialnych źródłach
– PMOZE_A, tzw. prawa majątkowe „zielone” – obowiązek na poziomie 15,4% sprzedaży odbiorcom końcowym; jOz – 300,03 PLN/MWh do dnia 24 września
2017 r. i 92,04 PLN/MWh po nowelizacji ustawy o OZE
z dnia 20 lipca 2017 r. (125% średniej ceny z roku poprzedniego art. 47 ust. 3 pkt 2 Ustawy o OZE z dnia
20 lutego 2015 r.);
●	dla energii wytworzonej z biogazu rolniczego – PMOZE-BIO, tzw. prawa majątkowe „błękitne” – obowiązek
na poziomie 0,6% sprzedaży odbiorcom końcowym;
jOz – 300,03 PLN/MWh;

●	dla energii wytworzonej w jednostkach kogeneracyjnych gazowych lub o łącznej mocy zainstalowanej do
1 MW – PMGM-2017, tzw. prawa majątkowe „żółte”
– obowiązek: 7,0%; jOz – 120,00 PLN/MWh;
●	dla energii wytworzonej w kogeneracji opalanej metanem – PMMET-2017, tzw. prawa majątkowe „fioletowe”– obowiązek: 1,8%; jOz – 56,00 PLN/MWh;
●	dla energii wytworzonej w pozostałych źródłach kogeneracyjnych – PMEC-2017, tzw. prawa majątkowe „czerwone” – obowiązek: 23,2%; jOz – 10,00 PLN/MWh;
●	dla świadectw efektywności energetycznej – PMEF,
tzw. prawa majątkowe „białe” – obowiązek: 1,5%; jOz
– 1500,00 PLN/toe.
Poniżej przedstawiono notowania poszczególnych instrumentów na rynku sesyjnym TGE oraz pozasesyjnym (transakcje OTC rejestrowane przez TGE).
Ceny praw majątkowych „zielonych” osiągnęły historyczne minimum na poziomie 21,75 PLN/MWh 29 czerwca
2017 r., tracąc na rynku sesyjnym od stycznia 2017 roku
do czerwca 2017 roku 36% wartości. Takie kształtowanie
się cen było wynikiem bardzo wysokiej nadwyżki praw dostępnych na rynku w porównaniu do zapotrzebowania na
prawa (na dzień 28 marca 2018 r. na rejestrze znajdowało
się ponad 31 TWh aktywnych PM). Od lipca 2017 roku do
marca 2018 roku rynek sesyjny odrobił stratę ponad dwukrotnie pod wypływam opisanych w dalszej części raportu
fundamentalnych zmian rynkowych. Głównym obszarem
obrotu pozostaje nadal rynek pozasesyjny, lecz już z mniej
dominującym udziałem nad rynkiem sesyjnym (62% całkowitego wolumenu), na którym poziomy cenowe były średnio o 44% wyższe niż na rynku sesyjnym. Różnica cenowa
wynikała z uwarunkowań historycznych i charakteru zawieranych umów bilateralnych. Duża część praw majątkowych
będąca przedmiotem obrotu na rynku OTC pochodzi z wieloletnich umów inwestycyjnych, które stanowiły niezbędną
podstawę do pozyskania przez inwestorów kredytów na
finansowanie budowy źródeł OZE. Umowy te zawierane
były w okresie permanentnego niedoboru praw na rynku
i w związku z tym formuły określające poziom cen dostarczanych praw konstruowane były w oparciu o dyskontowaną jOz lub indeksowaną inflacją cenę bazową. Do momentu
zmiany podstawy wyznaczania wartości Oz w lipcu 2017 r.,
koszt realizacji obowiązku przez znaczną część podmiotów
zobowiązanych był dużo wyższy, niż wynikałoby to z analizy
poziomów cenowych na rynku sesyjnym TGE. W związku
z lipcową nowelizacją i tzw. urynkowieniem poziomu jOz
dysproporcja ta została zminimalizowana.
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Rys. 14. Notowania PMOZE_A (indeksy cenowe i wolumeny dla praw majątkowych „zielonych”)

Kluczowe znaczenie dla kształtowania się cen w segmencie PMOZE_A i PMOZE-BIO miały przede wszystkim
wdrożone i projektowane zmiany legislacyjne. Do najważniejszych zmian na rynku w poszczególnych miesiącach
można w szczególności zaliczyć:
● czerwiec 2017 roku – projekt tzw. „dużej” nowelizacji ustawy
o OZE opublikowany po raz pierwszy w czerwcu 2017 roku, do
najważniejszych – wprowadzonych przez projekt – zmian zalicza
się m.in. wprowadzenie taryf FiT i FiP dla wybranych technologii
OZE, uwzględnienie dodatkowego warunku umożliwiającego
uiszczanie Oz w ramach realizacji obowiązku w sytuacji, kiedy
ceny sesyjne przekraczają wartość jOz, a także szereg zmian dotyczących bezpośrednio inwestycji w energetyce wiatrowej;
● lipiec 2017 roku – nowelizacja ustawy o OZE z dnia
20 lipca 2017 r. wprowadzająca zmianę wyznaczania Oz i mechanizm wyznaczania jOz jako zbliżonej do wyceny rynkowej
określanej jako 125% rocznej średnioważonej ceny praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z uwzględnieniem transakcji sesyjnych z poprzedniego roku kalendarzowego; OSR dla nowelizacji uwzględniał proponowane wartości
obowiązku umarzania PMOZE_A i PMOZE BIO do 2019 roku;
● sierpień 2017 roku – publikacja rozporządzenia
w sprawie zmiany wielkości obowiązku umorzenia praw

majątkowych PMOZE_A i PMOZE-BIO na lata 2018 i 2019
(zgodnie z OSR) w wysokości odpowiednio 17,5% i 18,5%
dla PMOZE_A i 0,5% dla PMOZE-BIO;
● styczeń 2018 roku – publikacja Informacji Prezesa
URE dotycząca sposobu realizacji obowiązku umarzania
PMOZE_A i PMOZE-BIO za rok 2017 poprzez, odpowiednio, wyłącznie umorzenie PMOZE_A i możliwość wniesienia Oz dla PMOZE-BIO w sytuacji, gdy średnioważone ceny
miesięczne publikowane przez TGE będą kształtowały się
powyżej jOz;
● luty 2018 roku – publikacja zmodyfikowanego projektu „dużej” nowelizacji ustawy o OZE z czerwca 2017 roku,
z której usunięto zapis dotyczący uiszczania Oz, gdy cena
rynkowa przekracza wysokość jOz (brak górnego poziomu
cenowego zarówno dla PMOZE_A jak i PMOZE-BIO) ponadto wprowadzono zmianę koszyków aukcyjnych, a projekt
zawiera także przepisy zastępujące rozporządzenia dotyczące aukcji na rok 2018.
Dodatkowo, zrealizowane przez URE zostały jeszcze aukcje
dla wysokosprawnych (powyżej 3 504 MWh/MW/rok) niskoemisyjnych źródeł OZE (emisja poniżej 100kg/MWh).
Wyniki pierwszej aukcji zostały opublikowane w styczniu,
drugiej natomiast w czerwcu 2017 roku

Tabela 7. Zestawienie wyników aukcji OZE dla istniejących instalacji
wysokosprawnych i niskoemisyjnych OZE
Nr

Technologia

l. ofert

cena max

cena min

Wykorzystanie Wykorzystanie
Wolumenu
środków

2/2016

emisja < 100kg/MWh,
sprawność > 3504 MWh/MW/rok

49

468,00

30,00

31,9%

28,8%

2/2017

emisja < 100kg/MWh,
sprawność > 3504 MWh/MW/rok

44

474,00

290,00

21,0%

18,4%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie TGE

Rys. 15. Notowania PMOZE-BIO (indeksy cenowe i wolumeny dla praw majątkowych „błękitnych”)

Prawa majątkowe „błękitne” przyznawane są producentom
energii w biogazowniach rolniczych. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 17 października 2016 r., w 2017 r. obowiązek zakupu świadectw pochodzenia energii z biogazu rolniczego wynosił 0,6%. W pierwszej połowie roku 2017 ceny
PMOZE-BIO osiągały w pojedynczych transakcjach nawet
470 PLN/MWh. Wycena instrumentu zbliżyła się do poziomu jOz (300,03 PLN/MWh) dopiero po publikacji pierwszego projektu „dużej” nowelizacji ustawy o OZE. Od tamtego

momentu ceny praw majątkowych „błękitnych” utrzymują
się w dalszym ciągu powyżej opłaty zastępczej, ale są do
niej zbliżone. Przyczyną takiej sytuacji jest przede wszystkim niska podaż praw ze strony instalacji biogazowych, dodatkowo ograniczona po aukcjach dla istniejących instalacji
biogazu rolniczego, umożliwiających przejście do nowego
systemu wsparcia. Poniżej przedstawiono zestawianie wyników pierwszych aukcji dla instalacji biogazowych.

Tabela 8. Zestawienie wyników aukcji OZE dla istniejących instalacji biogazu rolniczego
Technologia

1

Biogaz < 1 MW

2

Biogaz > 1 MW

l. ofert

cena max

cena min

7

504,57

502,23

Wykorzystanie Wykorzystanie
Wolumenu
środków
39,0%

Mniej niż 3 ważne oferty - aukcja została nieprzeprowadzona
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie TGE

Rys. 16. Notowania PMGM-2016 (indeksy cenowe i wolumeny dla praw majątkowych „żółtych”)
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Rynek praw majątkowych „kogeneracyjnych” charakteryzował się zdecydowanie stabilniejszymi warunkami funkcjonowania. W przypadku tych instrumentów w dalszym ciągu
utrzymuje się niedobór praw na rynku w stosunku do zapotrzebowania, co znajduje odzwierciedlenie w poziomach
cenowych zbliżonych do wysokości jOz. Zgodnie z ustawą
z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, obowiązuje ograniczenie terminu ważności dla tego
typu praw - realizacja obowiązku za rok 2017 możliwa jest

tylko w oparciu o prawa majątkowe dla energii wyprodukowanej w roku 2017.
Podobnie jak w przypadku praw „zielonych” większy obrót
prawami „żółtymi” miał miejsce na rynku pozasesyjnym
(70% wolumenu), a poziomy cenowe na obu segmentach
były do siebie zbliżone. W przedstawionym okresie średnia
cena sesyjna wyniosła 116,98 PLN/MWh, a pozasesyjna
116,47 PLN/MWh, co daje różnicę na poziomie 0,4%.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie TGE

Rys. 17. Notowania PMEC-2016 (indeksy cenowe i wolumeny dla praw majątkowych „czerwonych”)

Analogicznie do praw „żółtych” kształtowały się relacje
wolumenowe dla praw „czerwonych” (63% na rynku
pozasesyjnym, 37% na rynku sesyjnym w analizowanym okresie). Poziomy cenowe były również do siebie

zbliżone (średnia na rynku sesyjnym 9,78 PLN/MWh,
średnia na rynku pozasesyjnym 9,65 PLN/MWh);
różnica średnich cen w przedstawionym horyzoncie
wyniosła 1,3%.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie TGE

Rys. 18. Notowania PMMET-2016 (indeksy cenowe i wolumeny dla praw majątkowych „fioletowych”)
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W przypadku praw „fioletowych” natomiast, sumaryczny
wolumen obrotu na rynku sesyjnym był wyższy niż na rynku
pozasesyjnym, co wynikało z bardzo niskiej podaży tych praw.
Poziomy cenowe nie odbiegały znacząco od siebie – średnia
cena na rynku sesyjnym wyniosła 55,22 PLN/MWh, a na rynku pozasesyjnym 55,21 PLN/MWh.
System wsparcia dla instalacji kogeneracyjnych wygaśnie
30 czerwca 2019 r., po realizacji obowiązku za rok 2018.
We wrześniu 2017 oku pojawiły się pierwsze informacje
dotyczące nowego systemu wsparcia (patrz rozdział P1
Raportu).
Znaczna zmiana systemu funkcjonowania w 2017 dotyczyła
segmentu praw majątkowych dla efektywności energetycznej. W ubiegłym roku po raz pierwszy moment realizacji
obowiązku przypadał na koniec czerwca w związku z nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej. W efekcie na
rynku funkcjonują obecnie cztery indeksy dla praw majątkowych „białych”, tj.:
●	PMEF – świadectwa efektywności energetycznej wydawane w oparciu o system przetargów w oparciu o poprzednią podstawę prawną, wygaszane z dniem 30
czerwca 2019 r.;

●	PMEF-2017 – świadectwa efektywności energetycznej
wydawane dla zakończonych inwestycji dla wniosków
składanych w 2017 roku (poza systemem przetargowym), które, podobnie jak PM „kogeneracyjne”, wygasną po 30 czerwca 2018 r.;
●	PMEF-2018 – świadectwa efektywności energetycznej
wydawane dla zakończonych inwestycji dla wniosków
składanych w 2018 roku (poza systemem przetargowym), które, podobnie jak PM „kogeneracyjne”, wygasną po 30 czerwca 2019 r.;
●	PMEF_F – świadectwa efektywności energetycznej wydawane dla nierozpoczętych inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r., nie mające daty wygaśnięcia.
W dniu 20 lipca 2017 r. opublikowane zostały wyniki
ostatniego przetargu dla inwestycji w zakresie efektywności energetycznej ogłoszonego przez URE 21 września
2016 r. W ramach poszczególnych kategorii wybrano projekty opiewające łącznie na prawie 55% puli. Porównanie wyników poszczególnych przetargów przedstawiono
w poniższej tabeli.

Tabela 9. Zestawienie wyników wszystkich przetargów służących poprawie
efektywności energetycznej
Przetarg

Wartość PMEF
planowana do wydania

Wartość PMEF
przyznanych w przetargu

% przyznanych uprawnień

I

550 000

20 699

3,76%

II

1 368 296

57 180

4,18%

toe

%

III

2 179 481

149 886

6,88%

IV

1 973 560

495 023

25,08%

V

1 477 956

806 743

54,59%

Choć na rynku pojawiła się znaczna ilość PMEF,
płynność segmentu w dalszym ciągu jest niewielka,
w szczególności, jeśli chodzi o obrót w ramach OTC.

Przyczynę stanowi konieczność spełnienia kryterium
wysokiej minimalnej liczby praw majątkowych w pojedynczym zleceniu
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie TGE

Rys. 19. Notowania PMEF (indeksy cenowe i wolumeny dla praw majątkowych „białych”)

Wzrost cen uprawnień odnotowany w grudniu 2017 jest
efektem publikacji wyjaśnień w ramach odpowiedzi na
interpelację poselską. Kwestią wymagającą wyjaśnień był
spadek wyceny świadectw efektywności energetycznej
w związku ze wzrostem ich podaży po rozstrzygnięciu ostatniego przetargu. W dokumencie pojawiła się informacja,

że jeżeli pojawi się zagrożenie, iż po realizacji obowiązku
za rok 2018, tj. po 30 czerwca 2019 r. na rejestrach pozostaną niewykorzystane PMEF, wówczas mogą zostać podjęte
działania mające na celu zmianę terminu ich umarzania,
tj. wydłużenie ich obowiązywania.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie TGE

Rys. 20. Notowania PMEF_F (indeksy cenowe i wolumeny dla praw majątkowych „białych”)

40

Rynek Energii Elektrycznej i Gazu w Polsce
- stan na 31 marca 2018 r. Raport TOE

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

1600,00

1500,00

1400,00
1200,00
1000,00
800,00

PLN/toe

toe

Notowania PMEF_2017

600,00
sty 17 lut 17 mar
17

kwi
17

maj cze 17 lip 17 sie 17 wrz
17
17

paź lis 17 gru 17 sty 18 lut 18 mar
17
18

wolumen sesyjny

wolumen OTC

indeks EFX_TP

indeks EFX

400,00

jOz 2017
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Rys. 21. Notowania PMEF_2017 (indeksy cenowe i wolumeny dla praw majątkowych „białych”)

Ostatnia nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej,
choć ułatwiła proces starania się o wsparcie dla proefektywnościowych działań, w związku z pominięciem procedury przetargowej, spowodowała jednocześnie ograniczenie
podaży PMEF_F – obecnie wsparcie w postaci PM odpowiada wielkości średniej rocznej oszczędności energetycznej,
a nie jak do tej pory (dzięki współczynnikowi Ω) całkowitej
oszczędności energetycznej w okresie trwałości.
Poniższa tabela przedstawia ilości praw majątkowych
wynikających z działań proefektywnościowych aktywnych
na rejestrach TGE na dzień 29 marca 2017 r.

Tabela 10. Zestawienie aktywnych
na rejestrach TGE praw majątkowych
wynikających ze świadectw
efektywności energetycznej.
PM aktywne na rejestrze
toe
PMEF

870 373

PMEF-2017

25 421

PMEF-2018

17 264

PMEF_F

6 572

4. Rynek gazu
Rok 2017 dla rynku gazu na rodzimej Towarowej Giełdzie
Energii (TGE) był rokiem wyjątkowym. Na dostępnych rynkach pobite zostały rekordy wolumenowe. Zwiększona

płynność pozwalała na prowadzenie handlu przez uczestników rynku. Miniony rok można potraktować jako przełomowy okres, od którego weszliśmy w trend wzrostu cen.
Wpływ na taką sytuację miało wiele czynników zarówno
o charakterze pogodowym, rynkowym, jak i geopolitycznym. Początek roku to przede wszystkim ruchy cenowe
będące pokłosiem utrzymującego się trendu wzrostu cen
ropy naftowej i gazu na świecie związanego ze wzrostem
zapotrzebowania na surowce wynikającym z dobrej koniunktury gospodarczej. Tradycyjnie w okresie letnim ceny
spadły, ale nie tak nisko jak w roku ubiegłym (różnica między najniższymi cenami wyniosła 10 PLN/MWh). Kolejnym
z czynników determinujących wzrost cen było zmniejszenie
podaży na rynku gazu wynikające z ograniczeń jego produkcji w największym europejskim kontynentalnym złożu
gazu w Holandii, tj. Groningen. Dodatkowo, okresy zimowe
na przełomie lat 2016/2017 i 2017/2018 nie były już tak
łagodne jak poprzednie kilka lat, co zwiększyło popyt na
paliwo gazowe i spowodowało, że część uczestników rynku zaniedbała swoje potrzeby magazynowe gazu. Na efekty
nie trzeba było czekać długo, ponieważ na przełomie lutego
i marca 2018 r. rynek odnotował pik cenowy (na rynku SPOT
ceny wzrosły o kilkaset procent). Wzrost cen podsyciły przerwy w dostawach gazu z kierunku Morza Północnego. Na
szczęście powstrzymana została eskalacja konfliktu gazowego pomiędzy Ukrainą i Rosją. Po raz kolejny sytuacja we
Francji związana z nieplanowanym zmniejszeniem wytwarzania energii w elektrowniach jądrowych, destabilizowała
sytuację na europejskich rynkach gazowych. Wspomniane
problemy Francji w elektrowniach odbiły się na krajach
sąsiednich. Wynikiem tego była potrzeba uruchomienia
innych źródeł wytwórczych (w tym gazowych), co z kolei
spowodowało znaczne zwiększenie zużycia gazu w energetyce europejskiej. Łączny wolumen obrotu na wszystkich
rynkach wyniósł w analizowanym roku ponad 139 TWh.
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Była to największa wartość od początku obrotu gazem na
TGE. W porównaniu do roku 2016 wolumen zwiększył się

RTTg

o ponad 20%. Największy udział w obrocie miały oczywiście
kontrakty z dłuższym okresem dostawy.

2015
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2017
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Źródło: Opracowanie Monitor Gazowy na podstawie danych TGE

Rys. 22. Podział wolumenu obrotu w podziale na poszczególne rynki w kolejnych latach

Rynek terminowy
Sytuacja na rynku terminowym była w minionym roku
dynamiczna. początku zaobserwowano trend spadku poziomu cen. Patrząc z perspektywy całego roku, minimum
na rynku osiągnięte zostało pod koniec marca (poziom
77 PLN/MWh). Następnie korekta ceny na początku kwietnia i utrzymanie poziomu niższych cen do końca lipca. Od
sierpnia ceny zaczęły rosnąć. Kontrakt roczny z dostawą
w 2018 r. wyceniony został w tym okresie na nieco ponad
81,50 PLN/MWh (w porównaniu do 74,5 PLN/MWh na kontrakt roczny z dostawą w 2017 r.). Trend wzrostowy utrzymywał się aż do końca listopada, powodując wzrosty ceny
kontraktów o prawie 10 PLN/MWh. Wspomniany referencyjny kontrakt roczny osiągnął swoje lokalne maksimum
w ostatniej dekadzie listopada, na poziomie prawie
89 PLN/MWh. Nie były to gwałtowne wybicia, ale wzrosty pobudzane zbliżającą się zimą i falą ochłodzeń. Cena
kontraktu rocznego w ciągu roku wahała się w przedziale
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77 i 93 PLN/MWh, natomiast różnica pomiędzy ceną maksymalną, a minimalną wyniosła prawie 25 PLN/MWh. Ostatni podczas ostatniej sesji przed wygaśnięciem kontrakt
GAS_BASE_Y-17 wyceniony został na 86,50 PLN/MWh.
Cena kontraktów miesięcznych wahała się w przedziale 69 - 95 PLN/MWh. Dla porównania w analogicznym
okresie w roku poprzednim ceny kontraktów były o kilkanaście złotych niższe.
Średnioważona wolumenem cena dla kontraktu rocznego
z dostawą w 2018 roku GAS_BASE_Y-18, uwzględniająca
transakcje (również te przed 2017 rokiem), wyniosła prawie 83 PLN/MWh. Na RTT średnioważona cena wszystkich kontraktów na gaz z dostawą w roku 2017 wyniosła
81,79 PLN/MWh, o ponad 7 PLN/MWh i prawie 10% więcej
niż dla analogicznego kontraktu przed rokiem. Średnie ceny
ważone wolumenem dla poszczególnych kontraktów terminowych (data dostawy) oraz dla Rynku Dnia Następnego
gazu zostały przedstawione na poniższym rysunku.
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Źródło: Opracowanie Monitor Gazowy na podstawie danych TGE

Rys. 23. Średnie ceny kontraktów terminowych oraz spot na Towarowej Giełdzie Energii z dostawą w 2017 roku (bez aukcji).

Całkowity wolumen obrotu w 2017 roku na Rynku Terminowym Towarowym gazu ziemnego wyniósł ponad 139 TWh.
Mimo że rynek terminowy był odpowiedzialny za ponad
82% całkowitego wolumenu. W 2016 roku obrót gazem
wyniósł 114 TWh. Tradycyjnie największą popularnością
cieszył się kontrakt roczny z dostawą w roku następnym

wolumen RTTg

GWh

(w tym przypadku w 2018). Kontrakt ten odpowiadał
za ponad 34 % (47,3 TWh) wolumenu na rynku giełdowym. Pozostałe produkty na rynku terminowym (bez rynku SPOT) odpowiadały za więcej niż 48% całkowitego wolumenu obrotu na TGE.
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Źródło: Opracowanie Monitor Gazowy na podstawie danych TGE

Rys. 24. Średnie miesięczne wolumeny obrotu gazem na TGE w 2017 r.

43

Rynek Energii Elektrycznej i Gazu w Polsce
- stan na 31 marca 2018 r. Raport TOE

Rynek SPOT
Początek roku to okres wysokich cen w okresie zimowym, które najwyższy poziom osiągnęły 6 lutego (ponad
102 PLN/MWh), po czym nastąpił trend spadku cen, który
pogłębił się w okresie letnim. Od sierpnia ceny zaczęły stabilnie rosnąć.
Zarówno na Rynku Dnia Następnego gazu (RDNg), jak
i na Rynku Dnia Bieżącego (RDBg) ubiegły rok nie był tak
tani jak w 2016. Średnia cena na RDNg w 2017 r. ukształtowała się na poziomie prawie 80 PLN/MWh (w porównaniu do ponad 67 PLN/MWh w 2016 roku). W porównaniu
do roku poprzedniego nastąpił więc wzrost o prawie
13 PLN/MWh. W okresie letnim ceny wahały się w przedziale 59 - 84 PLN/MWh, a średnia cena ważona wolumenem przekroczyła 75 PLN/MWh. Cena minimalna w 2017 r.
na analizowanym rynku osiągnięta została 28 maja
i wynosiła 59,22 PLN/MWh (była o ponad 10 PLN
wyższa od najniższej ceny w roku ubiegłym). Był to
jedyny przypadek, kiedy średnia cena dzienna spadła
poniżej 60 PLN/MWh. Cena maksymalna (podobnie jak na
rynku terminowym) osiągnięta została 13 grudnia 2017 r.
i wyniosła 105,10 PLN/MWh. Zdecydowanie najbardziej
pozytywną kwestią w aspekcie obrotu gazem na TGE stanowi wysoki wolumen obrotu na rynkach spotowych. Łączny

EUR/MWh

Y+1 TGE

M+1 TGE

obrót kontraktami z dostawą w następnym dniu wyniósł
ponad 19 TWh (był to porównywalny do poprzedniego
roku poziom). O tak dobrych wynikach obrotu w minionym roku zdecydowały głównie miesiące sezonu zimowego. Średni miesięczny wolumen dla tego okresu to blisko
2 TWh. Miesiącem o największej płynności okazał się styczeń (3,8 TWh), natomiast najmniej kontraktów odnotowano w sierpniu (ponad 0,6 TWh). Wysoki wolumenu obrotu
miał też miejsce na najmniej popularnym rynku bieżącym.
Łączny obrót gazem na tym rynku wyniósł prawie 5 TWh
(utrzymanie poziomu w stosunku do poprzedniego roku).

Ceny gazu na rynku polskim i europejskim
Rok 2017 to rok odwrócenia trendu spadków cen błękitnego paliwa, którego dynamika była największa w I i IV kwartale roku. Od rozpoczęcia okresu zimowego 2017/2018,
ceny stabilnie rosną – na rynku polskim i europejskim były
wyższe o prawie 20% niż w 2016 roku. Ceny gazu oferowanego na TGE na Rynku Dnia Następnego były wyższe
niż na zachodnioeuropejskich platformach NCG (Niemcy),
GASPOOL (Niemcy) oraz TTF (Holandia) średnio o prawie
10%. Warto zauważyć, że największą różnicę pomiędzy Polską a Europą Zachodnią odnotowano w pierwszej połowie
grudnia ubiegłego roku i wyniosła ona 3,5 EUR/MWh.
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Źródło: Opracowanie Monitor Gazowy na podstawie danych TGE i EEX

Rys. 25. Notowania na TGE i EEX (Gaspoolu i TTF) w poszczególnych miesiącach 2017 roku
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Jak widać na powyższym rysunku, na wszystkich rynkach
zakończył się okres spadku cen i rok 2017 był okresem
przejściowych wahań, po którym może utrwalić się trend
wzrostu cen. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą stanowić
fundamentalne podstawy wynikające ze zwiększenia popytu i zmniejszenia podaży oraz wzrost cen surowców powiązanych lub konkurencyjnych, o czym pisaliśmy na wstępie
tego punktu. Dodatkowo, na przełomie lutego i marca wystąpiły wysokie piki cenowe związane z wrażliwym reagowaniem rynku na brak wystarczającego poziomu zapasów
i przerwy w dostawach gazu z kierunku Morza Północnego,
co z kolei miało wpływ na sporadyczne zachwiania ciągłości
dostaw w przesyle transgranicznym.
WNIOSKI
Utrzymujący się wysoki wolumen kontraktów gazowych dostępnych w ramach TGE jest przede wszystkim wynikiem realizacji obliga giełdowego przez
GK PGNiG S.A. Niestety, ograniczony został swobodny
obrót gazem z Europą Zachodnią z uwagi na bariery
regulacyjne, co przyczynia się do liberalizacji rynku,
w tym swobody kształtowania cen na rynku hurtowym.
oraz możliwość budowania konkurencyjnych ofert
sprzedaży gazu na rynku detalicznym.

5. 	Ceny nośników energii - uwarunkowania
globalne rynku węgla kamiennego i ropy
Węgiel kamienny
Ubiegły rok był bardzo korzystny dla producentów węgla
kamiennego na świecie. W trakcie niemal całego 2017 roku
występował silny trend wzrostowy. Notowania cen węgla
w portach ARA w kontraktach kwartalnych wzrosły o około 20%, z poziomu 78,25 USD/Mg na początku roku do
94,23 USD/Mg w grudniu. Kontrakt roczny z dostawą
w 2018 roku zdrożał z poziomu 68 USD/Mg do 90 USD/Mg,
co daje 33% licząc rok do roku.
Na wzrosty cen węgla złożyło się kilka czynników, jednakże
jednym z najistotniejszych zawsze jest polityka Chin względem własnego sektora wydobywczego. Chińskie władze
starają utrzymać się ceny węgla na swoim rynku w określnym zakresie, co ma bezpośredni wpływ na kształtowanie
jego cen na rynku światowym na rynku światowym. Jedno z narzędzi stosowanych przez chińskie władze, służące
stabilizacji cen, węgla, stanowi ograniczanie podaży przez
National Development and Reform Commission poprzez
ustalanie liczby pracujących dni w roku dla kopalń. Takie działania, oprócz wpływu na ceny surowca, mają także na celu
zwiększenie bezpieczeństwa pracy w chińskich kopalniach.

Z drugiej strony stosuje się również okresowe ograniczenia
importu, co ma co ma na celu wyeliminowanie zakupów
węgla, który nie spełnia wymogów jakościowych.
Kolejną grupę czynników kształtujących ceny węgla światowego stanowią zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
których w roku 2017 było ich co najmniej kilka. Na przełomie marca i kwietnia należały do nich: uderzenie cyklonu Debbie w Australii oraz ulewne deszcze, które swoim
zasięgiem objęły również Indonezję, jednego z największych producentów węgla na świecie. W wyniku tych wydarzeń zniszczona została również infrastruktura kolejowa,
co zbiegło się z remontem kluczowej dla transportu węgla
magistrali kolejowej w Chinach. Zdarzenia te miały bardzo
silny wpływ na utrzymanie wysokich cen węgla w rejonie
azjatyckim w II kwartale 2017 r. Ponadto, wystąpiło jeszcze
kilka ważnych wydarzeń, które miały wpływ na utrzymanie
wysokich cen węgla, do których można zaliczyć: (1) sierpniowe strajki w Australii w sześciu spółkach górniczych;
(2) ogłoszenie w Rosji obowiązywania siły wyższej w związku z podtopieniami linii kolejowych transportujących węgiel do portów; (3) gorące i suche lato w Europie i Chinach
ograniczające produkcję energii z elektrowni wodnych.
Szczególnie warunki pogodowe wpłynęły znacząco na
wzrost popytu na węgiel. W Chinach produkcja z elektrowni wodnych spadła aż o 70 %, a należy pamiętać, że to drugie po węglu, źródło energii w tym kraju. W największej na
świecie elektrowni wodnej na Zaporze Trzech Przełomów
o mocy osiągalnej 22,5 GW pracowała z wykorzystaniem
jedynie ¼ mocy zainstalowanej. W Europie trudna sytuacja
hydrologiczna występowała na południu kontynentu (Włochy, Hiszpania), gdzie poziom rzek był najniższy od wielu lat.
Połączenie zakłóceń po stronie podażowej ze zwiększonym zapotrzebowaniem na węgiel dało silne argumenty
dla wzrostu cen. Czynniki fundamentalne zostały dodatkowo wzmocnione czynnikami o charakterze spekulacyjnym.
I tak, według niektórych analityków, prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska La Ninja zwiększyło się do 75%. Polega
ono na występowaniu silnych opadów w strefie tropikalnej,
w której znajdują się istotni światowi producenci węgla, np.
Indonezja, Kolumbia, Australia. Z drugiej strony na północy mogą tworzyć się zlodowacenia, które uniemożliwiają
transport drogą morska węgla z portów rosyjskich. Z kolei
w Europie ceny w ostatnim kwartale 2017 roku wspierane
były przez obawy związane z dyspozycyjnością elektrowni
jądrowych we Francji.
Dynamiczne wzrosty cen na rynku światowym nie znalazły odzwierciedlenia na rynku polskim. Publikowany przez
Agencję Rozwoju Przemysłu wskaźnik cenowy dla węgla
energetycznego w sprzedaży do energetyki zawodowej
i przemysłowej (PSCMI1) wzrastał sukcesywnie w trakcie roku, jednakże nie tak dynamicznie jak ceny na rynku
światowym. Średnia cena węgla w Polsce dla energetyki
w 2017 roku ukształtowała się na poziomie 205,69 PLN/Mg,
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co po przeliczeniu daje wartość 9,26 PLN/GJ (wzrost o 5%
w stosunku do roku ubiegłego). Ważnym i szeroko komentowanym wydarzeniem na rynku polskim było połączenie
spółek węglowych: Katowickiego Holdingu Węglowego
S.A. i Polskiej Grupy Górniczej S.A. Ponadto, ważne było
również ogłoszenie decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej pomocy dla polskiego górnictwa. Wynika z niej, że ko-

lejne kopalnie mają zostać przekazane do Spółki Kopalń
S.A. i zamknięte do końca 2018 roku. W związku z restrukturyzacją sektora wydobywczego w Polsce zmniejszyła
się podaż węgla krajowego. W 2017 r. wydobyto niespełna 65,5 mln ton węgla, o 7% mniej niż w roku ubiegłym,
co niewątpliwie wpłynie na wzrost cen węgla krajowego
w najbliższych latach.
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Rys. 23. Notowania węgla API2 ARA (kontrakt kwartalny) oraz indeks PSCMI_1 w 2017 roku.

Ropa naftowa
Na kształtowanie się cen ropy naftowej wpłynęło kilka czynników, jednakże najważniejsze z nich to polityka Stanów
Zjednoczonych i starania OPEC o ograniczenie trwającej
od 2014 roku nadpodaży ropy na światowym rynku. Największym entuzjastą interwencji rynkowej w krajach OPEC
była Arabia Saudyjska, zainteresowana wykreowaniem jak
najwyższej ceny ropy w związku z zapowiadanym debiutem
giełdowym spółki Saudi Aramco. Po debiucie giełdowym
wspomniana spółka ma się stać największą spółką notowaną na rynkach akcji, wartą dwukrotnie więcej niż dotychczasowy lider – Apple.
Z końcem 2016 roku kluczowi producenci ropy uzgodnili solidarne ograniczenie produkcji. W tym czasie występowała znaczna nadpodaż ropy, zapasy komercyjne
OECD był o około 8-10% wyższe od średniej z pięciu
ostatnich lat. Zawarte porozumienie, obowiązujące
od styczna 2017 roku, dotyczyło globalnego ograniczenia
produkcji ropy o 1,8 mln bpd, w tym o 1,2 mln bpd
przez OPEC (produkcja OPEC kształtuje się na poziomie
ok 32-33 mln bpd). Ważnym czynnikiem wzmacniającym
porozumienie był fakt, że do porozumienia dołączyła
również Rosja oraz inni niezrzeszeni w OPEC producenci,
co znacznie wzmocniło rangę tej inicjatywy. Osiągniecie
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PSCMI 1

konsensusu było bardzo trudne, m.in. przez oczekiwania
wobec Iranu, który nie chciał ograniczać produkcji, wręcz
przeciwnie, starał się odzyskać udział w rynku po zakończeniu międzynarodowych sankcji. Do porozumienia nie
przyłączyły również Stany Zjednoczone.
Ważnym wydarzeniem dla polityki energetycznej USA
był wybór w styczniowych wyborach Donalda Trumpa na
prezydenta USA. Nowy prezydent stawiał na niezależność
energetyczną i rozwój gospodarczy USA, mniejszą wagę
przykładał natomiast do polityki środowiskowej. Zapowiedział zniesienie wielu barier działania dla producentów paliw kopalnych, w tym ograniczeń środowiskowych
zarówno dla producentów ropy, jak i węgla. Podczas gdy
reszta świata walczyła o zbilansowanie rynku ropy, ilość
pracujących odwiertów w USA rosła z miesiąca na miesiąc. W trakcie 2017 roku w USA uruchomiono ponad
200 odwiertów (wzrost o 40% w stosunku do grudnia
2016 roku), produkcja ropy w trakcie 2017 roku wzrosła
o ponad 1 mln bpd do poziomu blisko 9,8 mln bpd (wzrost
o ok. 11,5%), co praktycznie zniwelowało ponad połowę
zakładanych przez OPEC cięć produkcji.
Z tego powodu w I półroczu 2017 roku, pomimo starań
OPEC i Rosji, ceny ropy nadal wskazywały tendencję spadkową. Dopiero w lipcu na rynku ropy naftowej nastąpiło
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odreagowanie i wyczekiwane przez OPEC wzrosty cen.
Po przetestowaniu minimów cenowych w czerwcu (poziom
44,35 USD/bbl dla ropy Brent), ceny zaczęły się odbudowywać. Ratunkiem dla cen ropy okazały się następujące
czynniki: (1) dobra koniunktura gospodarcza na świecie,
(2) wydarzenia o charakterze nadzwyczajnym oraz (3) napięcia sytuacja geopolityczna.
Na pozytywną tendencję miała również wpływ kondycja
amerykańskiej waluty, która była relatywnie słaba w porównaniu do koszyka walut, co sprawiło, że import ropy
stawał się bardziej opłacalny oraz to, że Chiny zwiększyły
import ropy o ponad 10 % w stosunku do roku 2016.
Istotnymi czynnikami o charakterze geopolitycznym były
m.in. sytuacja w Syrii i Libii, czy wzrost napięcia pomiędzy
Koreą Północną a Stanami Zjednoczonymi i Japonią. Testy
rakietowe prowadzone przez Koreę Północną, które naruszyły przestrzeń powietrzną Japonii, zapoczątkowały trwającą do końca 2017 roku wojnę psychologiczną. Dodatkowo
w Kurdystanie zapowiedziano referendum niepodległościowe, co wywołało ostrą reakcję ze strony Turcji.
Znaczące wydarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które wspierały cenę ropy w drugim półroczu ubiegłego roku,
to m.in. wyciek z ropociągu Keystone, który znacznie

ograniczył import z Kanady w listopadzie czy huragany
szalejące nad regionami istotnymi dla biznesu naftowego
w USA. W sierpniu w Teksasie szalał wyjątkowo silny huragan Harvey, który pozbawił życia aż 68 osób i wyrządził
szkody oszacowane na 125 miliardów dolarów, co uczyniło
go drugim w historii (po Katrinie z 2005 r.) najbardziej kosztownym huraganem w historii. We wrześniu na Wyspach
Karaibskich i Florydzie ogromne spustoszenie spowodował
huragan piątej kategorii Irma, a potem Maria. W związku
z restartem przemysłu rafineryjnego po przejściu żywiołu wystąpiło zwiększone zapotrzebowanie na surowiec,
co wspierało ceny ropy we wrześniu i październiku.
Duże znaczenie dla nastrojów na rynku miała także konsekwencja, z jaką sygnatariusze porozumienia naftowego
(tj. OPEC i Rosja) przestrzegali zawartych w nim ustaleń.
W grudniu ograniczenie produkcji okazało się znacznie
większe niż ustalone limity. Zapasy ropy OECD spadły w porównaniu do początku roku, choć nadal utrzymywały się na
wyższym o ok. 4-5% poziomie od 5-letniej średniej. Wyraźnie spadły też zapasy komercyjne w USA. Podsumowując,
w trakcie II półrocza 2017 roku obserwowaliśmy konsekwentny trend wzrostowy. Ceny z minimalnego poziomu
w czerwcu (44,35 USD/bbl dla ropy Brent) wzrosły do poziomu 66,87 USD/bbl na koniec grudnia i kontynuują trend
wzrostowy także w 2018 roku.
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Rys 24. Notowania ropy Brent w 2017 roku.
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V.	PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWYCH
DZIAŁANIA KRÓTKOTERMINOWE (DK). ENERGIA
ELEKTRYCZNA
1.DK.	Zakończenie dyskusji nad zmianami modelu regulacji i systemu opłat giełdowych TGE oraz IRGiT i dostosowaniem ich do oczekiwań podsektora obrotu
w zakresie zapewnienia wysokiej płynności rynków
terminowych, która jest niezbędna z punktu widzenia dalszego rozwoju rynku hurtowego, w tym generowania transparentnych indeksów cenowych.
2.DK.	Wydanie aktów wykonawczych do ustawy o rynku
mocy, praktyczne wdrożenie rynku mocy, w tym
przeprowadzenie certyfikacji do aukcji i samych aukcji mocy.
3.DK.	Zakończenie pracy dotyczących aktualizacji i ujednolicenia generalnych umów dystrybucji dla usługi
kompleksowej na terenach OSD.
4.DK.	Dostosowanie rynku hurtowego do wymogów pakietu MiFID 2 oraz znowelizowanej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
5.DK.	Zmiany IRiESD OSD w kierunku uproszczenia procedury zmiany sprzedawcy, wprowadzenie jednolitych standardów wymiany danych pomiarowych
(ebIX) i rozliczenia umów dystrybucji.
6.DK.	Intensyfikacja prac legislacyjnych nad projektem
nowej ustawy o promowaniu wytwarzania energii
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Wdrożenie systemu promocji wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przy świadomości terminu wygaśnięcia z końcem 2018 roku
obecnie obowiązującego systemu.
DZIAŁANIA KRÓTKOTERMINOWE (DK). GAZ

7.DK.	Nowelizacja ustawy o zapasach obowiązkowych

gazu ziemnego wysokometanowego w kierunku
ograniczenia obowiązku utrzymania zapasów do
spółek obrotu sprzedających gaz do odbiorców
chronionych zgodnie z wymogami regulacji UE (gospodarstwa domowe, szpitale, żłobki, przedszkola
itp.) lub zmianę obowiązującego tzw. „modelu biletowego” poprzez oparcie go na państwowym systemie rezerw gazu ziemnego za opłatą celową.
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8.DK.	Uproszczenie obowiązków sprawozdawczych i ograniczenie liczby raportów na rynku gazu do niezbędnego minimum za wskazaniem jednego podmiotu
gromadzącego wszystkie sprawozdania (np. URE).

9.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), wprowadzenie jednolitych standardów wymiany danych
pomiarowych i rozliczenia umów dystrybucji oraz
rozliczeń na rynku bilansującym.

10.DK.	Dostosowanie rynku hurtowego do wymogów pa-

kietu MiFID 2 oraz znowelizowanej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE (DD). ENERGIA
ELEKTRYCZNA

1.DD.	Intensyfikacja prac nad budową nowej Polityki

energetycznej Polski do 2050 r., uwzględniającej
kierunki polityki energetycznej UE oraz rolę sektora
węglowego i jądrowego w Polsce.

DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE (DD). GAZ

1.DD.	Racjonalna rozbudowa istniejących lub budowa

nowych mocy transgranicznych na wybranych kierunkach (z UE i EOG) z zapewnieniem rewersu fizycznego na tych połączeniach oraz zwiększeniem
możliwości transgranicznego obrotu gazem i dostępu do przepustowości międzysystemowych.
2.DD.	Odstąpienie od wymogu obowiązku utrzymywania
dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy
dla spółek obrotu.
3.DD.	Wypracowanie modelu współpracy z operatorem
Terminala LNG w zakresie dostępu do usług regazyfikacji oraz stworzenia możliwości obrotu LNG i gazem po regazyfikacji LNG.
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VI. ZASTOSOWANE SKRÓTY I OZNACZENIA
ACER

–	Agency for the Cooperation of Energy
Regulators

bbl

– baryłka ropy naftowej

DSR

– Demand-Side Response

EMIR

–	Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE. L Nr
201 z dnia 27 lipca 2012 r., s. 1 i n.)

MIFIR

–	Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE. L
Nr 173 z dnia 12 czerwca 2014 r., s. 84 i n.)

MSr

– Mechanizm Rezerwy Stabilizacyjnej

NEMO

–	Nominowani Operatorzy Rynku Energii
Elektrycznej

ORM

– Operacyjna Rezerwa Mocy

OSD

– Operator Systemu Dystrybucyjnego

OSŁ

– ogólnodostępne stacje ładowania

OSP

– Operator System Przesyłowego – PSE S.A.

ESMA

–	European Securities and Markets Authority

EU ETS

–	wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

IRGiT

– Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych

OZE

– odnawialne źródła energii

IRiESD

–	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej

PM

– prawa majątkowe

IRiESP

–	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesyłowej

IRZ

– Interwencyjna Rezerwa Zimna, także RIZ

JWCD

–	Jednostki Wytwórcze Centralnie
Dysponowane

JRM

– Jednostki Rynku Mocy

KE

– Komisja Europejska

LCOE

– Levelized Cost of Electricity

KSE

– Krajowy System Elektroenergetyczny

ME

– Ministerstwo Energii

MiFID

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

MIFID II

–	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 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
(Dz. Urz. UE. L Nr 173 z dnia 12 czerwca
2014 r., s. 349)

PMOZEA-BIO –	świadectwa potwierdzające wytworzenie
energii elektrycznej z biogazu rolniczego
REMIT

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

RB

– Rynek Bilansujący

RDB

– Rynek Dnia Bieżącego

RDN

– Rynek Dnia Następnego

RDNg

– Rynek Dnia Następnego Gazu

RTTg

– Rynek Terminowy Towarowy Gazu

Taryfa G

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

TGE

– Towarowa Giełda Energii S.A.

TOE

– Towarzystwo Obrotu Energią

toe

– tona oleju ekwiwalentnego

UE

– Unia Europejska

UOKiK

–	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

URE

– Urząd Regulacji Energetyki

49

Rynek Energii Elektrycznej i Gazu w Polsce
- stan na 31 marca 2018 r. Raport TOE

VII.	MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Ustawodawstwo unijne
[1]	Dyrektywa 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/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE
[2]	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego
rynku energii.
[3]	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie nr 1228/2003.
[4]	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii
elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE.
[5]	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca
wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE.
[6]	Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów
organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz. Urz. UE. L
Nr 87 z dnia 31 marca 2017 r., s. 1 i n.);
[11]	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE)
2017/592 z dnia 1 grudnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych
standardów technicznych dotyczących kryteriów
pozwalających ustalić, kiedy działalność ma być
uznawana za działalność dodatkową względem
głównego zakresu działalności (Dz. Urz. UE. L
Nr 87 z dnia 31 marca 2017 r., s. 492 i n.);
[12]	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/591
z dnia 1 grudnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE
w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących stosowania limitów pozycji
dla towarowych instrumentów pochodnych (Dz.
Urz. UE. L Nr 87 z dnia 31 marca 2017 r., s. 479 i n.).

Ustawodawstwo polskie i projekty nowych ustaw
[13]	Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Ministerstwo
Energii, Warszawa, 16 marca 2018 r.
[14]	Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.
poz. 685)

[7]	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
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

[15]	Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. poz. 317)

[8]	Rozporządzenie 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

[17]	Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia
2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
energią elektryczną (Dz.U. poz. 2500)

[9]	Rozporządzenie 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

[18]	Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności
energetycznej (Dz. U. poz. 831 z późn. zm.).

[10]	Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr
2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego

[20]	Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
(Dz. U. nr 122, poz. 695 z późn. zm.).
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[16]	Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy
(Dz.U. 2018 poz. 9)

[19]	Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii (Dz. U. poz. 478 z późn. zm.).

Rynek Energii Elektrycznej i Gazu w Polsce
- stan na 31 marca 2018 r. Raport TOE

[21]	Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności
energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551 z późn. zm.).
[22]	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz
zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1190 z późn. zm.).
[23]	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636 ze zm.).
[24]	Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
[25]	Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy –
Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1165).
[26]	Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1986).
[27]	Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy
o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych
i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1387)
[28]	Rozporządzenie w sprawie minimalnego poziomu
dywersyfikacji dostaw ropy i gazu z dnia 24 kwietnia 2017 r. (Dz. U. poz. 902).
[29]	Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. poz. 150)
[30]	Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca
2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
paliwami gazowymi (Dz. U. poz. 640)

[34]	RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na
31 marca 2017 r. Raport TOE. Warszawa, 20 kwietnia 2017 r.
[35]	Statystyka elektroenergetyki polskiej. ARE SA, 2017.
[36]	Udostępnianie informacji o awaryjności bloków
w elektrowniach KSE, Raporty ARE SA – stan na
grudzień 2016 r., 2017 r.
[37]	Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego
na moc w latach 2016-2035, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Konstancin-Jeziorna, 2016
[38]	Dane dostarczone przez spółki obrotu - członków
wspierających TOE, 2017/2018.

Strony internetowe
[39]

www.bp.com

[40]

www.cire.pl

[41]

www.eex.de

[42]

www.eia.gov

[43]

www.me.gov.pl

[44]

www.montel.com

[45]

www.monitorgazowy.pl

[46]

www.opec.org

[47]

www.polskirynekwegla.pl

[48]

www.pse.pl

[49]

www.reuters.com

[50]

www.theice.com

[51]

www.tge.pl

[52]

www.toe.pl

[53]

www.ure.gov.pl

Materiały źródłowe (pozostałe)
[31]	Regulamin Rynku Mocy. Wersja zatwierdzona
przez Prezesa URE Decyzją z dnia 30 marca 2018 r.,
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa,
27 marca 2018 r.
[32]	Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia
do przyszłości”. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 marca 2017 roku.
[33]	Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce. Opracowanie na zlecenie Skarbu Państwa
– Ministra Energii, Warszawa, marzec 2017.
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VIII. RADA ZARZĄDZAJĄCA TOE XIV KADENCJI
Skład Rady Zarządzającej TOE XIV kadencji (na dzień 31 marca 2018 r.):
● kol. Piotr Adamczak - Prezes Rady Zarządzającej TOE
● kol. Krzysztof Bonk - Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE
● kol. Krzysztof Borowiec - Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE
● kol. Marek Krzysteczko - Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE
● kol. Tomasz Lender - Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE
● kol. Jaromir Falandysz
● kol. Dawid Klimczak
● kol. Jacek Komolka
● kol. Błażej Krawczyszyn
● kol. Grzegorz Lot
● kol. Janusz Moroz
● kol. Robert Rutowicz
● kol. Krzysztof Salamon
● kol. Andrzej Walczak
● kol. Iwona Ustach

Pracownicy biura TOE:
● kol. Monika Gasiuk
● kol. Daniel Borkowski
● kol. Marek Kulesa
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IX. ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA RAPORTU
Skład osobowy Zespołu TOE ds. opracowania Raportu TOE:
● kol. Sławomir Białczak, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
● kol. Daniel Borkowski, TOE, Legal Partner
● kol. Andrzej Brożek, Tauron Polska Energia S.A.
● kol. Anna Gabrysiak, ENEA Trading Sp. z o.o.
● kol. Waldemar Gochnio, TOE
● kol. Sebastian Gola, Tauron Polska Energia S.A.
● kol. Wojciech Graczyk, innogy Polska S.A.
● kol. Monika Gruźlewska, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
● kol. Paweł Hawranek, TOE, HAWRANEK Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.
● kol. Wojciech Hetmański, Fortum Marketing and Sales Polska Sp. z o.o.
● kol. Marcin Ignaczak, ENERGA - Obrót S.A.
● kol. Robert Jurgielaniec, PGE Dom Maklerski S.A.
● kol. Krzysztof Kępa, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
● kol. Ilona Kostka, ENEA Trading Sp. z o.o.
● kol. Błażej Krawczyszyn, ENERGA - Obrót S.A.
● kol. Marek Krzysteczko, Polenergia Obrót S.A.
● kol. Michał Kukurba, Polenergia Obrót S.A.
● kol. Marek Kulesa, TOE – koordynujący Raport
● kol. Janusz Kurzak, Enteneo Energy Trading Sp. z o.o.
● kol. Witold Lebek, Tauron Polska Energia S.A.
● kol. Andrzej Malec, innogy Polska S.A.
● kol. Daniel Naczyński, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
● kol. Witold Obniski, innogy Polska S.A.
● kol. Angelika Paleń, ENEA Trading Sp. z o.o.
● kol. Renata Rożek, TAURON Polska Energia S.A.
● kol. Marcin Piekarski, PKN Orlen S.A.
● kol. Aneta Robaczewska, Hermes Energy Group S.A.
● kol. Grzegorz Wiliński, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
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