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I.	WPROWADZENIE

Raport „Rynek Energii Elektrycznej i Gazu w Polsce – stan
na 31 marca 2019 r.”, zwany dalej Raportem TOE 2019
lub Raportem, podsumowuje kluczowe zdarzenia,
jakie miały wpływ na rynek energii elektrycznej i gazu
w Polsce w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r.,
przy czym przytoczone dane i zestawienia statystyczne
obejmują pełny rok kalendarzowy 2018.
Podobnie jak w przypadku poprzednich raportów, opracowywanych niezmiennie od 2009 roku, zakres merytoryczny
Raportu TOE 2019 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 kluczowe
działania i wydarzenia, które z punktu widzenia TOE miały
istotny wpływ na rynek energii elektrycznej w omawianym
okresie. W roku 2018 oraz na początku 2019 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, w tym dotyczących uprawnień
do emisji CO2, rynku mocy, regulacji finansowych, rynku
giełdowego, RODO, elektromobilności, inteligentnego opomiarowania i ich wpływu na rynek energii elektrycznej.
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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 2018 roku,
obejmując: Rynek Dnia Następnego energii elektrycznej,
Rynek Terminowy energii elektrycznej, rynek gazu i Rynek
Praw Majątkowych oraz ceny nośników energii (węgla kamiennego i ropy).
W rozdziale V, analogicznie jak w latach poprzednich,
zawarto propozycje działań w krótko- i długoterminowym
horyzoncie czasowym, które zdaniem TOE należałoby podjąć w zakresie dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej
i gazu w Polsce.
Zastosowane skróty i oznaczenia oraz zestawienie materiałów źródłowych zawarto odpowiednio w rozdziałach VI i VII.
W rozdziale VIII przedstawiony został skład Rady Zarządzającej TOE XV kadencji, natomiast w rozdziale IX skład zespołu autorskiego.
Raport TOE 2019 został opracowany na podstawie danych
oraz wiedzy zespołu autorskiego na dzień 31 marca 2019 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 2018 R.
DO 31 MARCA 2019 R.
Kluczowe działania (zrealizowane oraz planowane) na rynku energii elektrycznej w Polsce, w okresie od 1 stycznia
2018 r. do 31 marca 2019 r. przedstawiono poniżej w syntetycznym zestawieniu tabelarycznym.
Analogicznie jak w przypadku 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/sprzedaży energii elektrycznej starano się uwzględnić także
uwarunkowania innych tzw. powiązanych obszarów rynku
oraz ich wpływ na pozostałe segmenty energetycznego
łańcucha wartości: wytwarzanie, dystrybucję i odbiorców
końcowych.
W dalszej części rozdziału przedstawiono charakterystykę
i ocenę poszczególnych działań.
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Tabela 1. Kluczowe działania (zrealizowane i planowane) na rynku energii
elektrycznej w Polsce w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

Wpływ na obszar rynku

Lp.
Działania [1–9]/plany [P1]

Wpływ
na rozwój
rynku

Obrót
detaliczny1

Wymiana
międzysystemowa

Odbiorcy
końcowi

Strona:
rozszerzenie
zagadnienia

1

-

N

-

-

-

N

+/-

8

2

Obowiązek zatwierdzania przez Prezesa URE
taryf a produkty na rynku i ustawa prądowa

-

N

-

N

-

N

+

9

3

Rynek uprawnień do emisji CO2 a rynek
energii elektrycznej

-

-

-

-

-

N

-

10

4

Rynek mocy – pierwsze doświadczenia
i wdrożenia

+

+

N

+

N

N

+/-

12

5

Wpływ zmian regulacji finansowych na rynek
energii elektrycznej i jej nośników

-

-

N

-

-

-

-

18

6

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie
ustawy o odnawialnych źródłach energii
oraz niektórych innych ustaw

+

+

-

-

+

N

+

18

7

Nowe uwarunkowania rynku giełdowego

+

+

N

+

N

N

+

19

8

Wyjątkowe zmiany cen na rynku giełdowym
energii elektrycznej

-

+

-

-

-

N

-

21

9a

Ochrona praw odbiorców

+

N

N

N

+

N

+

21

9b

Sprzedaż rezerwowa związana
z zaprzestaniem sprzedaży energii przez
sprzedawców

-

N

-

-

-

N

-

21

10

Wpływ RODO na uczestników rynku energii

-

-

-

-

-

N

+

22

11

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji

+

+

-

N

+

N

N

24

12

Wymiana międzysystemowa – wybrane
aspekty

+

-

N

+

N

+

+

25

P1

Rozwój elektromobilności w kontekście
ustawy z dnia 11 stycznia 2018
r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych

+

+

N

N

+

N

+

26

P2

Prace nad wprowadzeniem inteligentnego
opomiarowania oraz powołaniem
Operatora Informacji Rynku Energii

+

+

-

N

+

N

+/-

27

31

Nowe rozporządzenie taryfowe

+

N

+

N

+

N

+/-

28

P4

Projekt Polityki energetycznej Polski
do 2040 roku

+

+

+/-

+/-

+/-

+/-

+

29

Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych.

7

Obrót
hurtowy

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r.
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
oraz niektórych innych ustaw z późniejszą
(lutową) nowelizacją oraz projekt
rozporządzenia w sprawie sposobu
obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu
wyznaczania cen odniesienia

Legenda:
„N” – neutralne;
„-” – negatywny wpływ;
„+” – pozytywny wpływ;
„+/-” – wpływ pozytywny i negatywny w zależności od kryterium oceny;
1

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.
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1.	Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r.
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
oraz niektórych innych ustaw
z późniejszą (lutową) nowelizacją
oraz projekt rozporządzenia w sprawie
sposobu obliczenia kwoty różnicy
ceny oraz sposobu wyznaczania cen
odniesienia
W dniu 31 grudnia 2018 r. w dzienniku ustaw została opublikowana, przyjęta w trybie nagłym przez Sejm RP w dniu
28 grudnia 2018 r., ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw [19], tzw. ustawa
prądowa (cenowa). Ustawa prądowa wprowadziła zmniejszenie stawki akcyzy na energię elektryczną z 20 do 5 zł
za MWh oraz obniżenie o 95% opłaty przejściowej, uiszczanej w ramach płatności za usługi dystrybucji przez odbiorców energii elektrycznej. Ustawa miała na celu tzw.
„zamrożenie” cen dla wszystkich odbiorców końcowych
na poziomie z dnia 30 czerwca 2018 r., przy jednoczesnym
wprowadzeniu rekompensat dla sprzedawców energii
elektrycznej, którzy musieliby sprzedawać energię po historycznej (z połowy 2018 roku) cenie, bez uwzględnienia
realiów i cen rynku hurtowego. Ustawa od początku 2019
roku wpływa już na działalność uczestników rynku energii
elektrycznej w Polsce. W sposób szczególny wpływa ona
na działalność spółek obrotu, w tym zrzeszonych w TOE
sprzedawców energii elektrycznej do odbiorców końcowych, a także samych odbiorców końcowych. Oprócz obniżenia stawek opłaty przejściowej, ustawa [19] zamrażała
w 2019 roku ceny i stawki opłat brutto usług dystrybucyjnych stosowane w dniu 31 grudnia 2018 r.
Od początku opublikowania projektu ustawy budziła ona
daleko idące wątpliwości zarówno dotyczące kierunku
zmian, jak i konkretnych jej zapisów, mających skutkować
„zamrożeniem” cen energii. Wątpliwości sektora wzbudzały niejednoznacznie określone grupy odbiorców objęte ustawą, możliwość jej implementacji na rozwiniętym
rynku energii elektrycznej w kontekście ofert sprzedawców, ale także liczne zapisy dotyczące przyjętego modelu
rekompensat dla spółek obrotu. Według TOE kluczowym
deficytem przyjętych przepisów był i jest (po lutowej nowelizacji patrz dalej) brak zastosowania indywidualnego
sposobu rozliczania rekompensat na podstawie faktycznie utraconych przychodów przez każdą ze spółek obrotu. Przyjęte rozwiązania nie uwzględniają zróżnicowanej
sytuacji kontraktowej poszczególnych spółek i z dużym
prawdopodobieństwem mogą negatywnie wpływać
na kontynuację działalności wielu sprzedawców na rynku.
Kolejnym z obszarów, który budził wątpliwości TOE była
definicja zbioru cen i stawek opłat za energię elektryczną
w kontekście warunków umownych z poszczególnymi
2

odbiorcami (końcowymi). Chodziło m.in. o: umowy,w których cena umowna nie jest znana w dniu zawarcia umowy;
objęcie ustawą umów zawartych przed 30 czerwca 2018 r.;
sposób ustalenia zbioru cen i stawek opłat za energię elektryczną czy niekonsekwentne posługiwanie się pojęciami
odbiorcy oraz odbiorcy końcowego. Wątpliwości sektora
obrotu dotyczyły także spójności ustawy prądowej z ustawą
- Prawo zamówień publicznych (PZP) w kontekście sposobu
ustalenia ceny oraz dostosowania umów zawieranych w trybie PZP do wymagań ustawowych. Co więcej, TOE zwracało
także uwagę, że w przypadku uznania systemu rekompensat za niedozwoloną pomoc publiczną istnieje ryzyko zwrotu nienależnie otrzymanych środków finansowych zarówno
po stronie spółek obrotu, jak i odbiorców końcowych.
Niejednoznaczne zapisy ustawy prądowej (w tym ww.
wątpliwości), ale przede wszystkim prowadzone przez
Ministerstwo Energii (ME) dyskusje na szczeblu unijnym,
poskutkowały koniecznością pilnej zmiany ustawy. W dniu
21 lutego 2019 r. Sejm RP przyjął nowelizację [18] ustawy [19] dotyczącą ważnych dla sektora obrotu artykułów
(m.in. art. 5 – 8). Niestety przyjęta nowelizacja nie rozwiała licznych ww. wątpliwości TOE. Ważne dla sprzedawców
energii jednak, że zmieniono termin wdrożenia zmian cen
w umowach z odbiorcami końcowymi – z 1 kwietnia 2019
r. na „ 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego”. Uszczegółowiono także delegację do wydania
ww. rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu
obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania
cen odniesienia. W dniu 14 marca 2019 r. ME opublikowało i poddało w trybie pilnym, z terminem zgłaszania uwag
do 18 marca 2019 r., projekt wspomnianego rozporządzenia [16]. Towarzystwo Obrotu Energią po szczegółowej
analizie projektu wystosowało do niego 3 główne uwagi
oraz aż 52 uwagi szczegółowe, ale i propozycje konkretnych
zmian zapisów. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji,
oprócz uwag TOE, ME opublikowało (ze znacznym opóźnieniem) komplet uwag innych zainteresowanych projektem
organizacji, a także ministerstw oraz URE.
W branżowych doniesieniach medialnych2 ukazała się jednak wypowiedź Ministra Energii: „prowadzone są rozmowy
z Komisją Europejską w sprawie zmian w przepisach dotyczących cen energii, ten trudny proces musimy zakończyć
w maju, przygotujemy nowelizację ustawy”, wskazująca
na możliwość kolejnej nowelizacji ustawy prądowej.
W przypadku kolejnej nowelizacji, ze względu na wspomnianą w ww. wypowiedziach konieczność ograniczenia
ustawy do grupy gospodarstw domowych i jednostek samorządu terytorialnego, daleko prawdopodobna może
okazać się zmiana delegacji do wydania rozporządzenia
oraz, co za tym idzie, zmiana jego treści.
Efektem przyjętych rozwiązań jest także znaczne ograniczenie przez sprzedawców ofert sprzedaży energii elektrycznej
we wszystkich segmentach odbiorców końcowych.

www.cire.pl, www.wysokienapiecie.pl oraz www.wnp.pl
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WNIOSKI
Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw [19],
z późniejszą nowelizację [18] oraz projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczenia
kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia [16] (wersja 3.6 z 14 marca 2019 r., tzw. projekt rozporządzenia o cenach) wpływają negatywnie
na działalność uczestników rynku energii elektrycznej
w Polsce, w tym licznych sprzedawców. Przyjęte kierunki
zmian, niejasności interpretacyjne, a także zapowiadana kolejna nowelizacja ustawy, budzą daleko idące wątpliwości uczestników rynku energii w Polsce. Rozwijany
od lat konkurencyjny rynek energii elektrycznej w Polsce uległ znacznemu ograniczeniu. Dodatkowo oprócz
jednego regulatora jakim do tej pory był Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE), pojawił się drugi, który
w zakresie sprzedaży energii właściwie całkowicie przejął jego rolę – Minister Energii.
Należy podkreślić, że ustawa od pierwszych dni
po wejściu w życie była przedmiotem dyskusji
i prac wewnętrznych w TOE, ale także wystąpień w ramach komunikacji zewnętrznej TOE, w tym wystąpień
TOE do Ministerstwa Energii [54], a w przypadku lutowej nowelizacji [18] także w ramach prac sejmowych
i senackich.

2.	Obowiązek zatwierdzania przez Prezesa
URE taryf a produkty na rynku i ustawa
prądowa
W 2018 roku, pomimo oczekiwań sprzedawców energii
nie odnotowano znaczących zmian w zakresie podejścia
Prezesa URE do zatwierdzania taryf dla gospodarstw domowych. Kontynuowana była dotychczasowa polityka
Prezesa URE (tj. utrzymanie obowiązku przedkładania
do zatwierdzania przez Prezesa URE taryf dla gospodarstw domowych przez wybranych sprzedawców energii
elektrycznej) podyktowana, jak wynika z wielu wystąpień
przedstawicieli tego organu, przede wszystkim troską
o ochronę klientów (odbiorców końcowych) 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 w 2018 roku możliwości
sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców z grup taryfowych G na zasadach wolnorynkowych. Działalność
sprzedawców energii oferujących różne produkty dostosowane do rzeczywistych potrzeb odbiorców końcowych
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została pozytywnie odebrana przez rynek energii elektrycznej. W portfolio produktowym sprzedawców można
było odnaleźć coraz bardziej bogatą, spersonalizowaną
ofertę do szerszej grupy odbiorców. Zmiana ta przyczyniła się do dalszego rozwoju rynku konkurencyjnego dla
konsumentów, co powinno stanowić kolejny krok do jego
pełnego uwolnienia.
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 ponoszenie znaczących strat finansowych na sprzedaży energii
do segmentu gospodarstw domowych.
Na znane wcześniej (patrz wyżej, ale i szerzej Raport
[42]) praktyczne uwarunkowania sprzedaży detalicznej w 2019 roku główny wpływ ma przyjęta przez Sejm
pod koniec 2018 roku ustawa z dnia 28 grudnia 2018
r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw [19] oraz późniejsza nowelizacja [18]
ww. ustawy (łącznie zwane ustawą prądową lub cenową), które od 2019 roku zmieniły obowiązek przedkładania przez część sprzedawców taryf do zatwierdzania
przez Prezesa URE. Mimo wcześniejszego przedłożenia
(pod koniec 2018 roku) przez zobowiązanych sprzedawców taryf do zatwierdzenia, nowe taryfy na 2019 r.
nie zostały przez Prezesa URE zatwierdzone. Prezes URE
na mocy decyzji wydanych pod koniec marca 2019 r.
uwzględniając zapisy ustawy o zamrożeniu cen, umorzył
postępowania administracyjne w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców w grupach
taryfowych G. Tym samym właśnie z mocy ustawy nastąpiło przedłużenie stosowania cen ustalonych w taryfach
stosowanych w dniu 31 grudnia 2018 r. - do dnia 31 grudnia 2019 r.
WNIOSKI
Środowisko branżowe zrzeszone w TOE konsekwentnie
pozytywnie ocenia kontynuację w 2018 roku możliwości
ofertowania energii elektrycznej 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 jako rozwiązanie kompromisowe względem pełnego
uwolnienia cen energii elektrycznej w segmencie gospodarstw domowych. Na znane wcześniej (patrz wyżej
i Raport [42]) praktyczne uwarunkowania sprzedaży detalicznej od początku 2019 roku główny wpływ ma przyjęta
przez Sejm pod koniec 2018 roku ustawa prądowa wraz
z późniejszą, lutową nowelizacją, które od 2019 roku
zmieniły charakter obowiązku przedkładania przez część
sprzedawców taryf do zatwierdzania przez Prezesa URE.
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3. Rynek uprawnień do emisji CO2 a rynek
energii elektrycznej
Wspólnotowy System Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2
(z ang. „EU Emissions Trading System”, w skrócie: EU ETS)
został wprowadzony w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w Europie. Na dzień opracowania Raportu system
funkcjonował w 31 krajach: we wszystkich 28 państwach
członkowskich Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii. Systemem objętych jest powyżej 11 tysięcy instalacji w sektorach takich jak: wytwarzanie energii,

przemysł chemiczny, produkcja metali, paliw oraz działalność lotnicza.
Co do zasady, zmiany na rynku CO2 istotnie wpływają na
sytuację ekonomiczną podmiotów zobligowanych do rozliczenia obowiązku, poprzez oddziaływanie na stronę kosztową funkcjonowania biznesu. Wpływ ten był w szczególny
sposób odczuwalny w 2018 roku na hurtowym rynku energii elektrycznej w Polsce. Wzrost kosztów produkcji energii,
spowodowany między innymi dynamicznym wzrostem cen
uprawień do emisji CO2, znalazł odzwierciedlenie w znaczącym wzroście cen energii elektrycznej na rynku hurtowym.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BlueNext
(do 05.12.2012) i ECX/ICE (od 02.01.2013 r.)

Rys. 1. Notowania EUA na rynku bieżącym.

W 2018 roku ceny produktu EUA dec-18 wzrosły z poziomu niecałych 8,00 EUR/t na początku roku do ponad 24,00
EUR/t na koniec roku, czyli o ponad 210%. We wrześniu
2018 roku ustanowione zostało maksimum cenowe dla notowań w III okresie rozliczeniowym na poziomie 25,79 EUR/t
(cena rozliczeniowa z tego dnia to 25,23 EUR/t).

(z ang. Market Stability Reserve) 24% uprawnień znajdujących się w obiegu (zamiast 12%);
•

począwszy od 2023 r. umarzanie uprawnień znajdujących się w MSR w wolumenie ponad liczbę uprawnień
sprzedawanych na aukcjach w roku poprzednim;

Na wahania cen EUA wpływały zarówno wydarzenia
polityczno-gospodarcze o charakterze fundamentalnym,
jak i rynkowe związane z działaniami inwestorów na tym
rynku. Do czynników tych zalicza się m.in.:

•

możliwość dobrowolnego umarzania przez Państwa
Członkowskie uprawnień, odpowiadających liczbie
zredukowanych emisji z powodu zaprzestania produkcji
energii z elektrowni węglowych;

•

wzrost liniowego współczynnika redukcji emisji w EU
ETS z 1,74% do 2,2%;

•

•

zwiększenie tempa redukcji nadwyżki uprawnień w
EU ETS poprzez wprowadzenie do rezerwy - tzw. MSR

bardziej agresywny hedging uprawnień przez część
podmiotów zobowiązanych do ich umarzania
(tzw. mechanizm pre-hegde, czyli zakup z wyprzedzeniem z uwagi na spodziewane wzrosty cen);
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•

wzrost zapotrzebowania na uprawnienia ze względu na
trudną sytuację pogodową i hydrologiczną w Europie
w okresie letnim;

•

pojawienie się nowych graczy na rynku – inwestorów
działających wyłącznie w celach spekulacyjnych;

•

wykorzystanie opcji finansowych opartych o instrumenty bazowe w postaci kontraktów terminowych
uprawnień do emisji CO2 – szczególnie widoczne
w czerwcu i wrześniu;

•

spekulacje związane z Brexitem – w trakcie roku rozważano różne scenariusze dla UK, począwszy od znakowania uprawnień należących do instalacji zlokalizowanych
na Wyspach Brytyjskich, aż po różne scenariusze
uczestnictwa UK w systemie EU ETS po uruchomieniu
art. 50 TUE przez UK;

•

plany
podniesienia
celu
w perspektywie kolejnych lat;

•

procedowanie zmian na liście carbon leakage;

•

próby ujęcia części dochodów z tytułu przeprowadzanych pierwotnych aukcji uprawnień do emisji CO2
w budżecie UE dla nowej perspektywy budżetowej

redukcji

emisji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie cen rozliczeniowych z Giełdy ICE

Rys. 2. Wydarzenia polityczno-gospodarcze a notowania uprawnień do emisji CO2 na rynku bieżącym.

W tym miejscu warto nadmienić, że opublikowane na
moment opracowania Raportu prognozy sporządzone
przez instytucje finansowe związane z rynkiem uprawnień
do emisji CO2, wskazują na utrzymanie się wysokich cen
EUA3. Część z nich prognozuje osiągnięcie poziomu 28 EUR/t
lub nawet 38 EUR/t w II połowie roku 2019, a w kolejnym
nawet 33-65 EUR/t. Uśrednione prognozy wskazują na poziom 25 EUR/t w II połowie 2019 roku, 31 EUR/t w roku 2020
i 38 EUR/t w roku 2030. Szczegółowe prognozy zestawiono
na poniższym rysunku.
WNIOSKI
Z uwagi na coraz większe ambicje Unii Europejskiej
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, dalsze zaostrzanie polityki klimatycznej i przechodzenie
na niskoemisyjną gospodarkę wydają się być natural3

ną konsekwencją podjętych działań w kierunku realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. W obszarze
wytwarzania energii elektrycznej rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 będą przekładały się na dalsze
wzrosty cen energii elektrycznej na rynku hurtowym
lub na ograniczanie marż na wytwarzaniu energii. Sytuacja ta w poszczególnych krajach kształtowała się
i będzie się kształtować w sposób zróżnicowany, zależny w największym stopniu od miksu energetycznego
w nich występującego, ze zdecydowanym wpływem
udziału źródeł węglowych w tym miksie. Wydaje się
jednak, że scenariusz zakładający degradację marż
na wytwarzaniu, jest bardziej prawdopodobny w okresie przejściowym dostosowania podsektora wytwarzania do docelowej struktury wytwarzania. W dłuższym
horyzoncie może to skutkować rzeczywistą zachętą
do przechodzenia na mniej emisyjne paliwa do wytwa-

POLL: As EUAs surge to 11-year high, analysts take more tempered view,carbon-pulse.com, 11.04.2019
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Rys. 3. Prognozy cen uprawnień do emisji CO2 – ceny średnie w okresach.

rzania energii – gaz ziemny, a także do inwestowania
i rozwijania generacji ze źródeł odnawialnych. Skutkiem
tego, zmianie ulec powinien tzw. mix energetyczny, czyli
struktura wytwarzania energii ze względu na wykorzystywane paliwo.

4. Rynek mocy – pierwsze doświadczenia
i wdrożenia
Prekwalifikacje i akty wykonawcze
Rynek mocy w Polsce został wprowadzony ustawą z dnia
8 grudnia 2017 r. o rynku mocy [32], która określiła zasady organizacji i funkcjonowania tego segmentu w Polsce.
Szczegółowe warunki współpracy Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE S.A.) z pozostałymi uczestnikami
rynku mocy zostały zawarte w Regulaminie Rynku Mocy
[41], zatwierdzonym przez Prezesa URE 30 marca 2018 r.
oraz w aktach wydanych na podstawie pozostałych delegacji ustawowych.
Ustawa [32] nakłada szereg obowiązków na uczestników
rynku mocy. Jednym z nich jest udział w procesie certyfikacji ogólnej dla jednostek nie mniejszych niż 2 MW. Zasady
organizacji i przebiegu procesu certyfikacji zostały szczegółowo określone w Regulaminie [41].

Źródło: Opracowanie własne na podstawie carbon-pulse.com,
POLL: As EUAs surge to 11-year high, analysts take more tempered
view, 2019

Pierwsza certyfikacja ogólna została przeprowadzona
w dniach 3 kwietnia – 29 maja 2018 r. i stanowiła pierwszy,
obowiązkowy etap prekwalifikacji do udziału w rynku mocy.
Jej celem było pozyskanie informacji o jednostkach fizycznych poprzez zarejestrowanie ich w rejestrze rynku mocy.
Za przeprowadzenie procesu certyfikacji ogólnej odpowiadał operator - PSE S.A.
Zgodnie z art. 11 ustawy o rynku mocy wszyscy właściciele jednostek fizycznych wytwórczych istniejących, których
moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW, zostali
zobowiązani do poddania się procesowi certyfikacji ogólnej. Brak przystąpienia do certyfikacji skutkuje możliwością
nałożenia przez Prezesa URE kary administracyjnej na właściciela jednostki fizycznej wytwórczej w wysokości do 5%
przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
W ramach certyfikacji ogólnej w 2018 r. zarejestrowano
1 167 jednostek o łącznej mocy netto 47,1 GW z czego 45,2
GW to jednostki wytwórcze, a 1,89 GW to jednostki redukcji zapotrzebowania. W grupie jednostek fizycznych wytwórczych wraz z magazynami energii wpisano do rejestru
885 jednostek istniejących i 119 jednostek planowanych.
Stosunkowo liczną, jak na polskie warunki, grupą jednostek
były jednostki redukcji zapotrzebowania, których wpisano
do rejestru 163, w tym 110 jednostek istniejących i 53 jednostki planowane.
Spośród jednostek istniejących 31,04 GW zadeklarowało
chęć udziału w aukcji głównej dla roku dostaw 2021.
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Dla kolejnych lat było to: 30,41 GW dla roku 2022 oraz
30,16 GW dla roku 2023. Analogiczne deklaracje dla jednostek planowanych w latach 2021-2023 wyniosły: 6,78 GW
dla roku 2021, 6,80 GW dla roku 2022 i 8,85 GW dla roku
2023. Łączna moc jednostek deklarujących chęć udziału w
poszczególnych aukcjach głównych na lata 2021-2023 wyniosła odpowiednio: 39,52 GW, 39,00 GW i 40,89 GW.
Na podstawie ustawy o rynku mocy, w 2018 roku
Minister Energii przygotował następujące rozporządze-

nia wykonawcze, które w sposób szczegółowy określają
parametry aukcji głównych oraz zasady działania operacyjnego w procesach rynku mocy:
•

Rozporządzenie z dnia 18 lipca 2018 r. określiło spsób wykonywania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji
na rynku wtórnym [26].

Źródło: PSE S.A.

Rys. 4. Udział mocy osiągalnych netto jednostek wytwórczych ze względu na paliwo podstawowe.

•

Rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2018 r. wyznaczyło parametry aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023 [25].

•

Rozporządzenie z dnia 3 września 2018 r. wyznaczyło szczegółowe warunki i sposób wnoszenia zabezpieczenia finansowego przez dostawców mocy
oraz uczestników aukcji wstępnych [24].

Na wszystkich etapach regulacji odbywały się konsultacje z uczestnikami rynku. Szczególnie należy docenić
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postawę OSP, który poza ogłoszeniem konsultacji publicznych projektu Regulaminu Rynku Mocy, podjął się
również organizacji konferencji, publikacji wyczerpujących materiałów dotyczących organizacji rynku mocy,
stworzenia dedykowanej strony internetowej z sekcją
pytań i odpowiedzi, a sami pracownicy PSE S.A. prezentowali partnerską postawę wobec uczestników rynku.
Certyfikacja do aukcji głównych na lata 2021-2023
odbyła się w dniach od 5 września do 31 października
2018 r. Jej celem było zdefiniowanie JRM, które dekla-
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rowały w trakcie certyfikacji chęć uczestnictwa w poszczególnych segmentach rynku mocy oraz podmiotów
dysponujących poszczególnymi JRM, uprawnionych
do wzięcia udziału w aukcjach głównych na okresy
dostaw przypadające lub rozpoczynające się w latach
2021-2023 oraz aukcjach dodatkowych.

Kontrakty mocowe zostały zawarte przez JRM należące
do 39 Dostawców Mocy. Średnia wielkość zawartego kontraktu wyniosła 140,17 MW, przedział umów od 0,75 MW
do 915,4 MW. Z perspektywy długości umów mocowych,
zawarto następujące typy kontraktów:
•

kontrakty 17-letnie (438 MW) - 15-letnie z uwzględnieniem 2-letniego kontraktu za osiągniecie pułapu emisji,

Wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2021

•

kontrakty 15-letnie (3 690 MW),

Zgodnie z zapisami art. 94 ustawy, aukcja główna na rok dostaw 2021 odbyła się 15 listopada 2018 r. Poziom popytu
zgłoszony przez PSE S.A. (PZM) wynosił 22 732 MW; cena cenobiorcy 193 zł/kW/rok przy maksymalnej cenie aukcyjnej
ustanowionej na poziomie 327,80 zł/kW/rok. Łączna podaż
mocy oferowana przez uczestników aukcji wyniosła 26 000
MW (w zaokrągleniu do 1 000 MW). Aukcja (podobnie jak
kolejne na 2022 i 2023) składała się z 15 rund i miała formę
aukcji holenderskiej, z jednolitą ceną zamknięcia dla wszystkich jednostek rynku mocy, które wygrały aukcję (pay-as-clear). Aktywność uczestników obserwowana była praktycznie
w każdej rundzie. Pierwsza aukcja zakończyła się w rundzie 5 z ceną zamknięcia 240,32 zł/kW/rok. W jej wyniku
160 JRM zawarło umowy mocowe, a sumaryczna wielkość zakontraktowanych obowiązków mocowych wyniosła
22 427,066 MW co oznacza, że w trakcie trwania aukcji
ze świadczenia obowiązku mocowego zrezygnowało między 3,1-4,1 GW mocy.

•

kontrakty 7-letnie (722 MW) - 5-letnie z uwzględnieniem 2-letniego kontraktu za osiągniecie pułapu emisji,

•

kontrakty 5-letnie (7 610 MW),

•

kontrakty roczne (9 968 MW).

Aukcje

Zamknięcie aukcji powyżej ceny cenobiorcy wskazuje,
że uczestnicy kierowali się w swoich decyzjach rachunkiem
ekonomicznym, wycofując jednostki, dla których obniżana
z każdą kolejną rundą cena obowiązku mocowego nie była
na wystarczającym poziomie, by uzasadnić ekonomicznie
decyzje o inwestycji w budowę nowej lub modernizację istniejącej jednostki.

Operator Systemu Przesyłowego nie opublikował szczegółowych statystyk dotyczących zróżnicowania wyników aukcji
pod kątem technologii czy paliwa, niemniej poziom mocy
poszczególnych kontraktów wskazuje na duże zróżnicowanie w tym obszarze. Co warto podkreślić, poza jednostkami
wytwórczymi (istniejącymi, modernizowanymi i planowanymi), kontrakty zawarły również jednostki redukcji zapotrzebowania (w sumie 614,6 MW, w tym jedna umowa
na 5 lat).
Rozstrzygnięcie aukcji oznacza, że w 2021 r. zrealizowany
będzie cel w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa systemu, przy czym warto zauważyć, że optimum kosztowym
jego osiągnięcia dla konsumentów okazała się kombinacja
wieloletnich kontraktów finansujących inwestycje w budowę nowych i modernizację istniejących mocy wytwórczych
z wysoką aktywnością strony popytowej. Na poniższym
rysunku przedstawiono przebieg aukcji głównej na rok dostaw 2021.

Źródło: Opracowanie własne

Rys. 5. Prezentacja graficzna przebiegu aukcji głównej na rok dostaw 2021.
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Wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2022
Druga aukcja główna rynku mocy na rok dostaw 2022
odbyła się 5 grudnia 2018 r.
Zapotrzebowanie na moc (z uwzględnieniem wieloletnich
obowiązków mocowych zawartych w aukcji głównej na rok
dostaw 2021) zostało określone na poziomie 10 544,181
MW, natomiast parametry cenowe aukcji ustalone zostały
na następujących poziomach: cena cenobiorcy wyniosła
198 zł/kW/rok, a cena maksymalna aukcji wyniosła 366 zł/
kW/rok. Łączny oferowany przez uczestników aukcji obowiązek mocowy (zaokrąglony do 1 000 MW) wynosił 13 000
MW.
Przebieg aukcji w rundach 1-6 charakteryzował się bardzo niską aktywnością ze strony jej uczestników. Złożone
w rundzie 7 oferty wyjścia spowodowały zamknięcie aukcji
na poziomie ceny maksymalnej określonej dla cenobiorcy
– 198 zł/kW/rok.

Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych zawartych
w wyniku aukcji wyniosła 10 580,056 MW. Łączna moc zawartych kontraktów wieloletnich wyniosła zaledwie 125
MW (CEZ Skawina SA 120 MW oraz Power Block 5 MW
dla jednostki redukcji zapotrzebowania). Jednostki rynku
mocy redukcji zapotrzebowania zawarły umowy łącznie na
761 MW. Ponieważ większość uczestników rynku uzyskała
kontrakty wieloletnie dla modernizowanych i planowanych
jednostek w aukcji na 2021 rok, wynik aukcji na poziomie
typowych jednostkowych kosztów stałych nie jest uznawany za zaskakujący.
Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych na rok dostaw 2022 (z uwzględnieniem kontraktów wieloletnich zawartych w aukcji na rok 2021) wyniosła 23 038,875 MW.
Na rysunku poniżej przedstawiono przebieg aukcji głównej
na rok dostaw 2022.

Źródło: Opracowanie własne

Rys. 6. Prezentacja graficzna przebiegu aukcji głównej na rok dostaw 2022.

Wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2023
Ostatnia z przewidzianych Ustawą na 2018 r. aukcja odbyła
się 21 grudnia 2018 r. Popyt zgłoszony przez PSE S.A. wynosił 10 708,18 MW natomiast parametry cenowe aukcji
ustalone zostały na następujących poziomach: cena cenobiorcy wyniosła 203 zł/kW/rok, a cena maksymalna aukcji
wyniosła 406,90 zł/kW/rok.
Oferowana do aukcji moc była na poziomie 13 000 MW,
(dzień przed aukcją PSE S.A poinformowało o obniżeniu podaży z poziomu 14 000 MW ze względu na brak wniesienia
zabezpieczenia przez jednego z oferentów).
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Aktywność uczestników aukcji w obszarze cen cenotwórcy
nie była widoczna. Aukcja zamknęła się w rundzie 8 z ceną
202,99 zł/MW/rok. Wolumen zawartych umów mocowych
wyniósł 10 631,19 MW. Poza Elektrownią Ostrołęka Sp.
z o.o., która uzyskała 15 letni kontrakt (852,6 MW), pozostałe jednostki zawarły roczne kontrakty mocowe (9 779
MW).
Łączny wolumen mocy zakontraktowany na 2023 r. (wliczając w to kontrakty wieloletnie z roku 2021 i 2022) wyniósł
23 215,01 MW. Na rysunku 7 przedstawiono przebieg aukcji głównej na rok dostaw 2023, natomiast na rysunku 8
zaprezentowano zbiorcze zestawienie cen i wolumenów
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umów mocowych zawartych w aukcjach głównych na lata
2021-2023.
Szacuje się, że podstawowy komponent kosztu rynku mocy
(w cenach na rok 2021), wynoszący w wyniku rozstrzygnięcia aukcji głównych 5,4 mld w 2021 roku oraz 5,1 i 5,2 mld
odpowiednio w latach 2022 i 2023, powinien być na rachun-

kach odbiorców redukowany w wyniku usunięcia substytucyjnych usług gwarantowanego programu DSR, IRZ, ORM i
PI poprzez opłatę jakościową, jak również zastosowaniu reguł kumulacji pomocy publicznej dla kontraktów wieloletnich określonych w ustawie o rynku mocy. Jednocześnie należy pamiętać, że koszty funkcjonowania rynku mocy będą
musieli pokryć odbiorcy poprzez tzw. opłatę mocową.

Źródło: Opracowanie własne

Rys. 7. Prezentacja graficzna przebiegu aukcji głównej na rok dostaw 2023.

Rys. 8. Ceny i wolumeny umów mocowych zawartych w aukcjach głównych na lata dostaw 2021-2023.
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Kwestie regulacyjne

Procesy rynku mocy w roku 2019

Kluczową regulacją unijną z punktu widzenia wdrażanego
w Polsce rynku mocy w kolejnych latach jest tzw. rozporządzenie w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej, w sprawie którego, w grudniu 2018 r. zawarty został
kompromis na szczeblu unijnym.

W dniach od 3 stycznia do 8 marca 2019 r. odbyła się certyfikacja ogólna 2019. Moc jednostek wpisanych do rejestru ukształtowała się na poziomie 54,4 GW, z czego 51,85
GW stanowią jednostki fizyczne wytwórcze, natomiast 2,53
GW to jednostki redukcji zapotrzebowania. Duży udział
w certyfikacji stanowią jednostki planowane bez kontraktów wieloletnich, których moc wynosi 10,59 GW (w tym
4,97 GW wytwórczych planowanych i 5,62 GW magazynów
energii). Wstępne deklaracje dotyczące udziału w aukcji
głównej (z pominięciem jednostek, które mają kontrakt
na rok 2024) dotyczą jednostek o mocy 34,12 GW, z czego
21,1 GW to jednostki fizyczne istniejące, 10,54 GW jednostki fizyczne planowane, a jedynie 0,36 GW jednostki redukcji
zapotrzebowania istniejące. Pozostały wolumen na poziomie 2,12 GW zadeklarowany został przez jednostki redukcji
zapotrzebowania planowane.

Zgodnie z zapisami nowego rozporządzenia rynkowego,
mechanizmy mocowe funkcjonujące w krajach członkowskich UE podlegać będą ograniczeniu w zakresie dopuszczalności uczestnictwa w mechanizmach mocowych jednostek wytwórczych charakteryzujących się emisyjnością CO2
powyżej określonych limitów:
•

•

•

jednostki wytwórcze, które rozpoczną komercyjną produkcję w dniu lub po dniu wejścia w życie ww. rozporządzenia, emitujące powyżej 550 kg CO2/MWh wyprodukowanej energii elektrycznej, nie mogą otrzymywać
wynagrodzenia w ramach mechanizmów mocowych;
jednostki wytwórcze, które rozpoczęły produkcję przed
dniem wejścia w życie rozporządzenia, emitujące powyżej
550 kg CO2/MWh wyprodukowanej energii elektrycznej
oraz ponad 350 t CO2 średnio w ciągu roku na zainstalowany MW mocy elektrycznej, nie mogą otrzymywać wynagrodzenia w ramach mechanizmów mocowych począwszy
od 1 lipca 2025 r.;
państwa członkowskie muszą dostosować krajowe
mechanizmy mocowe do zapisów Rozporządzenia,
z zachowaniem obowiązywania kontraktów mocowych
zawartych do 31 grudnia 2019 r. w celu ochrony praw
nabytych.

Chociaż ostatni z powyższych zapisów oznacza, że prawo
nie powinno zadziałać wstecz, a tym samym zaburzyć płynności dostaw mocy do roku 2023 włącznie, to dostosowanie mechanizmu polskiego rynku mocy od drugiej połowy
2025 roku, w sposób kosztowo efektywny dla konsumentów, z pewnością będzie stanowić duże wyzwanie. Szczególne obawy dla płynności rynku mocy, w kontekście zapisów
rozporządzenia, budzi kwestia organizacji rynku wtórnego.
Z punktu widzenia prawnego, ważnym dla polskiego rynku
mocy wydarzeniem było zaskarżenie dnia 14 marca 2019
r. przez brytyjską firmę Tempus do unijnego Sądu decyzji
KE z lutego 2018 (SA. 46100) o nie wnoszeniu zastrzeżeń
ws. polskiego rynku mocy. Mimo, że nie jest znana szczegółowa treść wniesionej skargi, z dostępnych informacji
na ten temat wynika, że ogólna treść zarzutów Tempus
ws. rynku mocy jest wątpliwa. Podobnie jak w przypadku
skargi Tempus na brytyjskim rynku mocy, głównym zarzutem jest stwierdzenie uchybień proceduralnych związanych z brakiem powzięcia wątpliwości KE co do zgodności
z rynkiem wewnętrznym.
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Kalendarium głównych procesów rynku mocy przewidzianych do realizacji w 2019 roku opublikowane zostało 27
lutego 2019 r. przez PSE S.A. Aukcja główna na rok dostaw
2024 odbędzie się 12 grudnia 2019 r., a pierwsze aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały roku dostaw 2021 – 18
marca 2020 r.
WNIOSKI
Wprowadzenie rynku mocy było bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń w sektorze elektroenergetycznym w Polsce w 2018 roku. Przygotowanie
do przeprowadzonych w listopadzie i grudniu aukcji
głównych na lata dostaw 2021, 2022 i 2023 było ogromnym wyzwaniem dla wszystkich stron: Ministerstwa
Energii, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ale także
dla Operatora Systemu Przesyłowego i uczestników rynku mocy.
Wyniki aukcji potwierdziły, że wprowadzenie mechanizmu rynku mocy było, z perspektywy wytwórców
i zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu, zasadne. Szacowana wartość inwestycji nowych i modernizacyjnych, realizowanych w wyniku przyjęcia ich ofert
na rynku mocy, to ponad 25 mld złotych. Jednocześnie,
zorganizowane aukcje pozwoliły na uniknięcie ponoszenia nakładów na najmniej konkurencyjne źródła dostaw
mocy.
Analiza wyników wskazuje, że rynek mocy dla osiągnięcia celu bezpieczeństwa dostaw posługuje się pełną
paletą rozwiązań - beneficjentami mechanizmu są zarówno konwencjonalni wytwórcy energii, jak i spółki
oferujące redukcję zapotrzebowania. Wśród jednostek
wytwórczych, które wygrały aukcję, znajdują się duże,
dysponujące kilkuset MW mocy jednostki systemowe,
ale także niewielkie źródła wytwórcze rzędu kilku MW.
W 2019 roku przed uczestnikami rynku stoją kolejne
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wyzwania – obejmujące zarówno przygotowanie do aukcji na 2024 rok oraz aukcji dodatkowych na rok 2021,
jak również przygotowanie realizacji zobowiązań ciążących na nich w wyniku dotychczas rozstrzygniętych
aukcji.

5. Wpływ zmian regulacji finansowych na
rynek energii elektrycznej i jej nośników
Wejście w życie w dniu 21 kwietnia 2018 roku ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi oraz niektórych innych ustaw [29] zakończyło
trwające ponad rok prace nad implementacją dyrektywy
MIFID II ([3],[4],[6],[7],[8] i [11]) do krajowego porządku
prawnego oraz przerwało stan niepewności związany ze sposobem implementacji, jaki towarzyszył przedsiębiorstwom
energetycznym. Nowela ustawy nie wyeliminowała jednak
w pełni ryzyka związanego z przyjętą metodą implementacji
MIFID II, gdyż nie przeniosła wprost pojęć i konstrukcji zawartych w dyrektywie do ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi [38]. Zastosowanie przez ustawodawcę takiej
techniki legislacyjnej postawiło przed uczestnikami rynku
wyzwanie związane z interpretacją zbiegających się przepisów unijnych (przepisy MIFID, MIFIR oraz tzw. rozporządzeń
delegowanych UE ([3],[4],[6],[7],[8] i [11])) i przepisów
krajowych [29] i [38]. Z wyzwaniem tym przedsiębiorstwa
energetyczne musiały zmierzyć się niezwłocznie po wejściu
noweli w życie, decydując czy ich aktywność na rynku hurtowym energii i jej nośników zostanie ograniczona jedynie
do produktów korzystających z wyłączenia REMIT carve
out, czy też działać będą w pełnym zakresie objętym ustawą
o obrocie instrumentami finansowymi, czy też opierać swoją aktywność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na wyłączeniach przewidzianych w omawianej ustawie.
W przypadku decyzji o prowadzeniu obrotu instrumentami finansowymi w ramach wyłączenia dla „działalności
dodatkowej” konieczne było dokonanie oceny przyjętego
modelu handlu i określenie jakie instrumenty finansowe
zostały dopuszczone do obrotu w przedsiębiorstwie energetycznym oraz jaka jest skala obrotu tymi instrumentami.
Zadania nie ułatwiały wspomniane różnice terminologiczne oraz redakcja art. 70 omawianej ustawy, a także okoliczność braku danych o wielkości rynku (market size) UE
w zakresie instrumentów finansowych, obrót którymi może
być prowadzony w ramach wyłączenia dla „działalności dodatkowej”. Decyzja związana z zakresem handlu instrumentami finansowymi przez przedsiębiorstwa energetyczne
podejmowana będzie cyklicznie, co roku, w marcu i notyfikowana Komisji Nadzoru Finansowego do końca kwietnia.
Zmiana definicji instrumentów finansowych (art. 2 ust. 1)
i uznanie za taki uprawnień do emisji CO2 (wraz z instrumentami pochodnymi) oraz określonych towarowych in-

strumentów pochodnych, w zależności od szczegółowej
charakterystyki takiego instrumentu oraz miejsca handlu
takimi instrumentami spowodowała, że wspomniana wyżej decyzja w przedmiocie skali obrotu instrumentami finansowymi stała się aktualna dla wielu przedsiębiorstw
energetycznych, które dotychczas prowadziły działalność
jedynie w obszarze portfolio management lub dokonując
wyłącznie zakupów uprawnień do emisji na potrzeby własne, nie biorąc czynnego udziału w handlu spekulacyjnym.
Co więcej wspomniane rozszerzenie zakresu pojęcia instrumentu finansowego spowodowało konieczność wdrożenia
w przedsiębiorstwach energetycznych prowadzących obrót
tymi instrumentami odpowiednich procedur zapewniających zgodność z MAR [29] i EMIR [11], gdyż skorzystanie
z dopuszczonych omawianą ustawą wyjątków nie zwalnia
uczestników obrotu z wypełniania wymogów przywołanych
dwóch aktów unijnych.
WNIOSKI
Rozszerzenie zakresu pojęcia „instrumentu finansowego” powoduje, że reżim regulacji dotyczących obrotu instrumentami finansowymi dosięgnął również większość
przedsiębiorstw energetycznych. Powyższe wymagało
poświęcenia dodatkowego nakładu pracy i środków
na wprowadzenie procedur wewnętrznych zapewniających zgodność z omawianymi regulacjami.
W dalszej kolejności należy wskazać, że przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące obrót instrumentami
finansowymi w ramach wyłączenia dla „działalności dodatkowej” zobligowane zostały do przeprowadzania corocznego testu ustalającego skalę „działalności dodatkowej” wraz z notyfikacją Komisji Nadzoru Finansowego.
Podkreślenia wymaga również fakt, że z uwagi na zakres
pojęcia „instrument finansowy” i ryzyko „ekwiwalentności” towarowych instrumentów pochodnych, przedsiębiorstwa energetyczne postawione zostały przed koniecznością monitoringu zmian na rynku instrumentów
towarowych, w tym miejsc handlu tymi instrumentami,
aby uchronić się przed pochopnym wejściem w transakcje mające za przedmiot „instrument finansowy”.

6.	Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r.
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach
energii oraz niektórych innych ustaw
Z dniem 14 lipca 2018 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw [27], przyjęta przez Sejm RP 7 czerwca
2018 r. (dalej ustawa OZE). Wprowadziła ona m.in. przepisy
w zakresie:
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•

•

•

zmiany definicji, m.in.:
•

z większenia mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach do 50 kW,

•

z większenia mocy zainstalowanej w małej instalacji: w zakresie powyżej 50 kW i poniżej 500 kW,

•

 odyfikacji definicji spółdzielni energetycznej
m
w zakresie ustanowienia obszaru działania oraz
charakterystyki spółdzielni;

•

zmiany w zasadach systemu aukcyjnego;

zmiany zasady wsparcia OZE poprzez wprowadzenie,
obok systemu aukcyjnego, nowych rozwiązań dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych przeznaczonych dla mikroinstalacji i małych instalacji OZE, wykorzystujących stabilne i przewidywalne źródła energii
(hydroenergia, biogaz, biogaz rolniczy);
zmiany zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych
(zmiana definicji budowli w ustawie - Prawo budowlane oraz definicji elektrowni wiatrowej w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych).

Zwiększenie granicznych mocy mikroinstalacji i małej instalacji odpowiednio do 50 i 500 kW miało sprzyjać rozwojowi
– wzrostowi liczbowemu tych instalacji. Taki rozwój jest już
obserwowany.
Sytuacja na rynku tzw. zielonych i błękitnych świadectw
pochodzenia energii w 2018 roku obejmowała malejącą podaż zielonych certyfikatów, co częściowo wynikało
z braku ofert wytwórców, a ponadto z nagromadzenia
przez sprzedawców świadectw zakupionych w okresach
ich niskich cen. Rosnąca w drugiej połowie roku hurtowa
cena energii powodowała, że wytwórcy energii z OZE niżej
niż poprzednio oceniali atrakcyjność systemu aukcyjnego,
który w swoim zamierzeniu miał zastąpić wsparcie certyfikatami, wsparciem cenami uzyskanymi w aukcji. Powodowało to ograniczenie skłonności wytwórców do przechodzenia do systemu aukcyjnego.
Zdaniem TOE problemem rynku zielonych certyfikatów nie
jest ich nadpodaż, ale niedziałająca w odpowiedni sposób
opłata zastępcza. Obecna opłata zastępcza (a raczej sposób
jej stanowienia / kalkulowania jej wysokości) powoduje,
że nie pełni ona swojej podstawowej roli i jest stosowana głównie jako podstawa dla wysokości kar nakładanych
przez Prezesa URE za brak wykonania obowiązków. Istnieje potrzeba ograniczenia skokowych zmian cen certyfikatów, co mogłoby zostać dokonane ewentualną nowelizacją ustawy o OZE, obejmującą np. uzależnienie poziomu
opłaty zastępczej (stanowiącej pułap cenowy dla certyfikatów) od rynkowych cen energii publikowanych przez URE.
Należy przy tym pamiętać o odpowiednim poziomie obowiązku (adekwatnym do faktycznego udziału OZE w pro-
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dukcji energii elektrycznej) oraz o uwolnieniu mechanizmu
opłaty zastępczej.
W roku 2018 obserwowano, że znaczna część z przedstawianego na Rejestrze Świadectw Pochodzenia (RŚP) wolumenu (około 23 TWh) znajdowała się na rejestrach podmiotów zobowiązanych. Wynika to z faktu, że kontraktacja
zielonych certyfikatów podąża za sprzedażą energii elektrycznej, a ta jest realizowana z rocznym wyprzedzeniem.
Faktyczna nadpodaż, wynosiła zatem ok 10-15 TWh i dynamicznie spadała, co znalazło odzwierciedlenie w wysokich
cenach PMOZE (200% wzrost rok do roku) oraz w dużych
przyrostach cen na poszczególnych sesjach TGE (mała płynność w relacji do zapotrzebowania). Kształtowanie się cen
świadectw pochodzenia szerzej przedstawiono w punkcie 4
rozdziału IV Raportu.
WNIOSKI
Zdaniem TOE uzasadnione są dalsze nowelizacje ustawy o odnawialnych źródłach energii, ale w sposób skoordynowany przez jedno Ministerstwo Energii celem
uniknięcia wielu projektów zgłaszanych przez różne resorty odpowiedzialne za szeroko rozumianą gospodarkę. Dla działalności przedsiębiorstw obrotu istotne jest
zwłaszcza określenie przez Ministerstwo Energii ścieżki
zmian obowiązku zakupu i umorzenia świadectw na
lata po 2020 roku. Bez takiej informacji trudno jest planować działalność i zawierać z odbiorcami końcowymi
kontrakty na kolejne lata czy dłuższe okresy dostaw.

7. Nowe uwarunkowania rynku giełdowego
Obligo giełdowe
Miniony rok przyniósł kolejne zmiany w ustawie - Prawo energetyczne [21] w zakresie tzw. obowiązków giełdowych. W ciągu trzech lat obowiązek sprzedaży energii
za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii S.A. (TGE)
wzrósł z poziomu 15% do 100%. Z mechanizmu służącego do prawidłowego rozliczenia programu rekompensat
kosztów osieroconych z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych, stał się mechanizmem mającym za zadanie stabilizować sytuację na rynku hurtowym. Od stycznia
2018 roku zwiększono „obligo giełdowe” z poziomu 15%
do 30%, natomiast już w połowie roku z inicjatywy Ministerstwa Energii (ME) rozpoczęto prace nad wprowadzeniem pełnego, 100% „obliga giełdowego” dla większości
wytwórców. Przyczynkiem do takich działań były rosnące w
2018 roku ceny energii elektrycznej w obrocie giełdowym,
czego źródeł upatrywano w czynnikach innych niż fundamentalne. W wyniku tych prac 9 listopada 2018 r. Sejm
znowelizował ustawę - Prawo energetyczne i inne ustawy
ustawą [21], nakładając od 1 stycznia 2019 r. na wytwórców
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(z pewnymi, ale dość znaczącymi wyłączeniami) obowiązek
sprzedaży energii na giełdach towarowych na poziomie 100%.
W noweli [21] wprowadzono również uregulowania w zakresie tzw. sprzedaży rezerwowej zarówno energii elektrycznej,
jak i paliw gazowych oraz zmiany umożliwiające stosowanie
tzw. Kodeksów Sieciowych, a także zmiany przepisów dotyczących jakości wprowadzanych do sprzedaży paliw stałych.
Regulacje dotyczące sprzedaży energii w całości na giełdzie
weszły w życie w momencie, w którym duża część energii
była już zakontraktowana, stąd też w ostatecznym tekście
ustawy [21] wprowadzono zapisy zwalniające z obowiązku energię sprzedaną przed wejściem nowych przepisów.
Utrzymane zostały również wyłączenia dla energii sprzedawanej do odbiorców końcowych linią bezpośrednią,
wytworzonej w jednostkach o mocy elektrycznej niższej
niż 50 MW, w instalacjach OZE i wyprodukowanej w kogeneracji o sprawności przekraczającej 52,5%. Podniesienie
obliga miało na celu ustabilizownie cen na rynku hurtowym, których duże wzrosty związane były z małą płynnością na rynku giełdowym. Jeszcze zanim zaproponowano
nowelizację [21] Minister Energii zaapelował do przedsiębiorstw energetycznych o prowadzenie obrotu wyłącznie
w oparciu o rynek giełdowy, do czego dostosowały się
przede wszystkim duże grupy/spółki energetyczne.
Uczestnicy rynku zgodnie twierdzą, że transparentny rynek
jest w interesie zarówno sprzedawców, jak i odbiorców końcowych energii. Z tego powodu już w 2017 roku z inicjatywy TOE podjęto próbę analizy płynności na rynku energii,
ze szczególnym uwzględnieniem rynku giełdowego. Zgodnie ustalono, że spadek płynności na TGE jest zjawiskiem
negatywnym, który w istotny sposób zakłóca sygnały cenowe na rynku energii. Zauważono, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest nie tylko zmniejszenie się liczby podmiotów
podlegających wyższemu niż 15% „obligu giełdowemu”,
ale również brak skutecznych, szeroko zakrojonych działań
TGE, zachęcających nowe podmioty do uczestnictwa w giełdzie i motywujących dotychczasowych członków do większej aktywności. W ramach prac TOE wciąż prowadzone
są konsultacje i rozmowy z przedstawicielami TGE zmierzające do rozwoju rynku giełdowego i rozwiązań tam
funkcjonujących. Skutkiem tych prac jest wprowadzenie
nowego modelu animacji na TGE, wdrożenie widełek statycznych i dynamicznych, czy też prac związanych z optymalizacją opłat giełdowych i mechanizmów optymalizujących koszty zabezpieczenia transakcji, które nie pogorszą
bezpieczeństwa realizacji zawartych tam transakcji. Są to
jednak procesy złożone i długotrwałe, dlatego najchętniej
wybierane są te rozwiązania, które są najszybsze do zaimplementowania na poziomie legislacyjnym, tak jak „obligo
giełdowe”. Działania podjęte przez ME znalazły aprobatę
u części uczestników rynku, jak również instytucji nadzorujących rynek - Prezesa URE oraz Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), którzy od kilku lat byli
zwolennikami takich regulacji.

Zmiany na TGE (widełki statyczne i dynamiczne, animator)
Od kilku lat prowadzone są rozmowy i prace zmierzające
do rozwoju rynku hurtowego w Polsce. Poszukiwanie na rynku nowych form i rozwiązań, optymalnych z punktu widzenia efektywności działania, wymusza konieczność dostosowywania się do zmieniających się warunków wewnętrznych
i zewnętrznych. Rodzą się także oczekiwania uczestników
rynku wobec podmiotów odpowiedzialnych za kształt rynku
energii elektrycznej (REE), szczególnie TGE, w której dobrze
pojętym interesie jest wdrażanie rozwiązań zachęcających
do współpracy nowych członków oraz takich, które służyłby aktywizacji obecnych jej uczestników. W tym kierunku
zmierza aktywność TOE, które w imieniu i przy udziale swoich członków współpracuje z TGE, wskazując na problemy,
a także przedstawia propozycje ich rozwiązania. To w efekcie tych prac pojawiły się na giełdzie nowe rozwiązania
zmniejszające ryzyko rynkowe związane z wahaniami cen w
zleceniach oraz wahania kursów transakcyjnych dla instrumentów będących w obrocie na Rynku Terminowym Towarowym (RTT). W dniu 30 października 2018 roku TGE wprowadziła mechanizmy ograniczające dzienne wahania cen
w postaci widełek statycznych i dynamicznych. Widełki statyczne określają zakres cen, w przedziale których uczestnicy rynku mogą składać zlecenia podczas sesji. Obowiązują
one dla wszystkich dostępnych w danym dniu na sesji produktów opartych na energii elektrycznej i gazie oraz mają
za zadanie ograniczyć pojawianie się nierynkowych sygnałów cenowych. Widełki dynamiczne służą do ograniczania
wahań kursów transakcyjnych względem kursu odniesienia.
Jest to istotne przy ustalaniu kursów rozliczeniowych dla poszczególnych instrumentów wykorzystywanych przez IRGiT
do kalkulacji depozytów zabezpieczających.
Kolejnym programem mającym na celu poprawę funkcjonowania giełdy jest nowy model animacji rynku. Animatorzy
rynku gwarantują płynność na rynku, ale narażeni są na dodatkowe ryzyka rynkowe, dlatego zasady animacji powinny gwarantować im przejrzyste warunki działania i maksimum bezpieczeństwa. Wprowadzony program jest efektem
wielomiesięcznej współpracy giełdy i uczestników rynku,
szczególnie spółek zainteresowanych pełnieniem roli animatora. Nowy model, który został wdrożony 1 lutego 2019 r.,
opiera się przede wszystkim na przejrzystych i jednolitych
warunkach uczestnictwa, wymiernych korzyściach w postaci
ograniczania kosztów transakcyjnych i optymalizacji ryzyka
dla wszystkich chcących pełnić zadania animatora. Wsparciem dla animatorów jest mechanizm pod nazwą „Fast
Market”. Jest to rozwiązanie w ramach umowy animacyjnej,
które daje możliwość składania ofert przy szerszym niż zakładany w animacji spreadzie, w sytuacji wysokiej zmienności kursów transakcyjnych.
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Od 2017 roku prowadzone są z udziałem TOE rozmowy
z TGE oraz IRGiT nad zmianą systemu opłat zarówno
za zawarcie transakcji, jak i jej rozliczenie. Uznano bowiem,
że TGE razem z IRGiT powinna zintensyfikować prace związane ze swoją ofertą w celu większej aktywizacji jej uczestników, co w konsekwencji przyniesie zwiększenie płynności
przede wszystkim na rynku terminowym. W pierwszym etapie prac skupiono się nad rozwiązaniami opartymi o stawki
degresywne, niemniej zrezygnowano z nich idąc w kierunku
premiowania bardziej aktywnych uczestników inicjujących
transakcje. W tym celu postanowiono w okresie od stycznia
do czerwca 2019 wprowadzić pilotażowy program „Maker-Taker”, który ma odpowiedzieć czy taka forma zróżnicowania opłat dla uczestników rynku przyniesie wymierne korzyści w postaci zwiększenia płynności rynku.
Za każdym razem, kiedy poruszane są kwestie efektywności
uczestnictwa na rynku giełdowym podkreślano dużą rolę izby
rozliczeniowej (IRGiT) w uatrakcyjnieniu warunków rynkowych. Optymalizacja systemu zabezpieczeń i ciągłe rozszerzanie dopuszczalnych form zabezpieczeń jest ważnym elementem stymulowania rynku. Część proponowanych przez rynek
rozwiązań spotyka się aprobatą przedstawicieli Izby, niemniej
ich zastosowanie uwarunkowane jest w wielu przypadkach
pozytywnymi decyzjami Komisji Nadzoru Finansowego.
WNIOSKI
W ostatnich latach funkcjonowania rynku energii,
przy zaostrzonej konkurencji i coraz trudniejszych
warunkach ekonomicznych staje się oczywistym,
że dostęp do transparentnego rynku, gdzie powstają
jasne sygnały cenowe, jest warunkiem jego prawidłowego rozwoju. Rośnie również rola giełdy energii
(TGE), która także za przyczyną działań legislacyjnych,
staje się kluczowym miejscem obrotu energią. Zwiększanie obliga giełdowego do 100%, które wprowadzone zostało od 2019 roku, daje TGE możliwość rozwoju, ale nakłada również obowiązek wdrażania nowych
rozwiązań umożliwiających jej członkom bezpieczne
i skuteczne funkcjonowanie. Tak też traktowane są
wdrażane przez giełdę nowe rozwiązania typu: nowy
model animacji z rozwiązaniami typu „Fast Maker”,
mechanizm widełek statycznych i dynamicznych
z równoważeniem rynku, czy też program „Maker-Taker”. Dostosowanie do regulacji MIFID II, czy też
tzw. „rozporządzenia CACM” dotyczących alokacji
zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami
przesyłowymi, jest kolejnym rozpoczętym procesem,
który w najbliższych miesiącach powinien przynieść
praktyczne rozwiązania i odpowiedzi na wiele nurtujących rynek pytań. Najbardziej jednak pożądanym czynnikiem jest stabilizacja regulacyjno - prawna, która pozwoli na długoterminowe planowanie
przyszłości.

8.	Wyjątkowe zmiany cen na rynku
giełdowym energii elektrycznej
W 2018 roku na TGE nastąpiły gwałtowne wzrosty cen
niektórych notowanych produktów w krótkim czasie,
dla których trudno znaleźć uzasadnienie w czynnikach fundamentalnych. Warto przywołać zachowanie rynku giełdowego (TGE) w ostatnim tygodniu maja 2018 roku, gdy
między innymi nastąpił wzrost wyceny na kontrakty z dostawą energii elektrycznej w trzecim kwartale 2018 roku
o prawie 100 PLN/MWh dla kontraktów szczytowych, przy
transakcjach o łącznym wolumenie 27 MW (0,12% zapotrzebowania). Podobnie kontrakty na energię elektryczną
z dostawą w czwartym kwartale 2018 roku wyceniane były
prawie 80 PLN/MWh drożej niż energia na pierwszy kwartał
2019 roku. Powyższe zachowania dostrzegł również Prezes
URE. Odnotował on również dalsze wątpliwości dotyczące notowań na rynku giełdowym wskazując, że wzrost cen
energii notowany na produkcie BASE_Y-19 na TGE w okresie
po 1 września 2018 roku mógł nie być wyłącznie wynikiem
wzrostu kosztów wytworzenia takich jak ceny węgla kamiennego i uprawnień do emisji CO2 4. W zakresie wskazanych zdarzeń Prezes URE wszczął postępowania wyjaśniające. Postępowanie Prezesa URE ma na celu sprawdzenie,
czy notowane wzrosty cen wypełniają znamiona „manipulacji na rynku” lub „próby manipulacji na rynku” określone
w art. 2 pkt 2 oraz pkt 3 REMIT [12].
WNIOSKI
Postępowania wszczynane przez Prezesa URE w trybie art. 23p ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne [39]
wskazują na konieczność wdrożenia procedur związanych z przestrzeganiem wymogów REMIT [12]
oraz MAR [16] w zakresie zakazu manipulacji
oraz wykorzystywania informacji wewnętrznej.

9. Ochrona praw odbiorców. Sprzedaż
rezerwowa związana z zaprzestaniem
sprzedaży energii przez sprzedawców
W 2018 roku Prezes URE, na podstawie przepisów ustawy
‒ Prawo energetyczne ustanawiających obowiązek podejmowania działań mających na celu ochronę uzasadnionych praw odbiorców, po analizie posiadanych dokumentów wszczął z urzędu postępowania administracyjne
w sprawie cofnięcia koncesji podmiotom, w przypadku
których zachodziło podejrzenie, że rażąco naruszają warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa.

za: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7956,Kolejne-postepowanie-Prezesa-URE-dotyczace-badania-ewentualnych-manipulacji-na-r.html 20.12.2018

4

21

Rynek Energii Elektrycznej i Gazu w Polsce
- stan na 31 marca 2019 r. Raport TOE

W dniu 10 lipca 2018 r. Prezes URE poinformował
o cofnięciu koncesji na obrót paliwami gazowymi jednej
ze spółek obrotu [55]. W toku postępowania administracyjnego Prezes URE ustalił w szczególności, iż spółka
ta wprowadzała odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych w błąd co do warunków dostarczania
im tych paliw, a także nie udzielała im pełnych, rzetelnych
i wyczerpujących informacji dotyczących ich uprawnień
i obowiązków, co stanowiło rażące naruszenie warunku
udzielonej spółce koncesji na obrót paliwami gazowymi
oraz rażące naruszenie innych warunków wykonywania
koncesjonowanej działalności gospodarczej, określonych
przepisami prawa. Datowany na 30 sierpnia 2018 r. kolejny komunikat Prezesa URE zawierał informację o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie
cofnięcia koncesji na obrót paliwami gazowymi w stosunku do kolejnego przedsiębiorcy [55].
W pierwszej połowie września 2018 roku pojawiły się także informacje od dwóch sprzedawców energii o zaprzestaniu przez nich z początkiem września 2018 roku sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych [55].
W tej sytuacji ich klienci mieli przejść na tzw. sprzedaż
rezerwową. Z informacji jednej ze spółek spółki wynikało,
że obsługiwała ona ponad 26 tys. odbiorców końcowych
(głównie przedsiębiorców) sprzedając im rocznie blisko
1 TWh energii elektrycznej i ponad 1,2 TWh paliwa gazowego. W dniu 11 września 2018 r. kolejna spółka zaprzestała „świadczenia usług sprzedaży energii elektrycznej swoim klientom”, co oznacza, że przejdą oni także
na sprzedaż rezerwową.
Mając na uwadze ww. fakty oraz brak regulacji związanej
ze sprzedażą rezerwową w sektorze gazu w trybie pilnym
już 11 września 2018 r. Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, w którym zaproponowano zapisy dotyczące sprzedaży rezerwowej dla paliwa gazowego - rozporządzenia Ministra Energii z dnia 21 września 2018 r.,
które weszło w życie 25 września 2018 r. [23]. W połowie
grudnia 2018 roku Prezes URE, po analizie posiadanych
dokumentów finansowych, wszczął kolejne postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji na obrót energią elektryczną kolejnej spółce. Według URE, z dokumentów
i informacji będących w posiadaniu Prezesa URE wynikało,
że zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż spółka ta nie dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej
prawidłowe wykonywanie działalności koncesjonowanej
w zakresie obrotu energią elektryczną. Dodatkowo URE
przekazało, że podobne postępowania jak w przypadku
tej spółki toczą się w odniesieniu do 12 innych wymienionych w informacji Prezesa URE podmiotów [55].

WNIOSKI
W 2018 roku Prezes URE wszczął postępowania
w sprawie cofnięcia koncesji na obrót energią elektryczną lub paliwami gazowymi kilkunastu spółkom
obrotu, w odniesieniu do jednej z nich podejmując
nawet decyzję o cofnięciu koncesji na obrót paliwami
gazowymi. Jednocześnie dwóch znaczących na rynku TPA sprzedawców zaprzestało sprzedaży energii
elektrycznej lub paliw gazowych do swoich dotychczasowych odbiorców końcowych, którzy przeszli
na tzw. sprzedaż rezerwową. Brak uregulowań prawnych sprzedaży rezerwowej na rynku paliw gazowych
spowodował konieczność zmiany przez Ministra Energii rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego [23].

10. Wpływ RODO na uczestników rynku
energii
Od momentu faktycznego rozpoczęcia funkcjonowania
konkurencyjnego rynku detalicznego energii elektrycznej, czyli od 1 lipca 2007 r., bardzo ważnym elementem
polityki każdego ze sprzedawców było prawidłowe przetwarzanie danych osobowych odbiorców indywidualnych energii elektrycznej. Kwestie poprawności realizacji tych procesów miały znaczenie przede wszystkim
z uwagi na zagadnienia związane z tworzeniem coraz bogatszej oferty produktowej sprzedawców, w tym ofert
łączonych (tzw. bundlowanych), zwłaszcza w sytuacji,
gdy dostawcą jednego z produktów lub usług wchodzących w skład danego produktu był podmiot trzeci
w stosunku do sprzedawcy. 25 maja 2018 r. zakończył się
dwuletni okres dostosowawczy, przyznany przez ustawodawcę unijnego administratorom danych osobowych,
a przepisy RODO [5] zaczęły bezpośrednio obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich UE. Nowe
przepisy istotnie wpłynęły na wszystkie podmioty przetwarzające takie dane, a w ramach przedsiębiorstw energetycznych zwłaszcza na sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych działających na rynku detalicznym.
W pierwszym półroczu 2018 roku sprzedawcy w zasadniczej mierze finalizowali prace nad dostosowaniem prowadzonej działalności do nowej rzeczywistości i zmody
fikowanych wymagań. Dotkliwe sankcje (w tym wysokie
administracyjne kary pieniężne) spowodowały ponowne dyskusje nad formalno – prawnym uregulowaniem
poszczególnych procesów przetwarzania.
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Z uwagi na nadchodzące zmiany niezbędne okazały się
prace nad zidentyfikowaniem właściwych podstaw prawnych dla przepływu danych odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych także pomiędzy przedsiębiorstwami
obrotu a OSD. Ten kluczowy proces przetwarzania danych
osobowych, realizowany przez wszystkich sprzedawców
i dystrybutorów, dotychczas nie był spójnie postrzegany
przez poszczególne podmioty funkcjonujące na rynku.
Prowadzone analizy, w które aktywnie zaangażowało się
TOE i utworzona Grupa ds. RODO, umożliwiły ukształtowanie powszechnie akceptowanej i należycie dostosowanej do specyfiki rynku energetycznego formuły wzajemnego udostępniania danych osobowych odbiorców,
zaimplementowanej następnie do współpracy sprzedawców i OSD w ramach Generalnych Umów Dystrybucyjnych (GUD).
Działaniem czasochłonnym, a często także generującym
wysokie koszty, okazało się zaadaptowanie do nowych
wymagań w zakresie przekazywania osobom fizycznym informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych
(art. 13 i art. 14 RODO). W ramach dostosowania się
do nowych wymagań sprzedawcy byli zobligowani m.in.
do rewizji i oceny podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w związku z poszczególnymi działaniami (w tym do oceny ważności zgód na przetwarzanie zebranych w reżimie poprzednich przepisów), weryfikacji
legalności przekazywania danych osobowych do państw
trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), a także przeglądu realizowanych procesów
pod kątem tzw. zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego o profilowanie. Wszystkie te obszary miały zasadnicze znaczenie przy tworzeniu nowych
klauzul informacyjnych. O wadze przedmiotowego obowiązku świadczy fakt, że pierwsza decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO nakładająca
karę pieniężną w oparciu o RODO dotyczyła zaniechania
realizacji obowiązku informacyjnego).
RODO wprowadziło szereg nowych uprawnień osób fizycznych, a przygotowanie do realizacji żądań odbiorców wymagało podjęcia przez sprzedawców działań
o charakterze techniczno – organizacyjnym (takich jak
zmiany w systemach IT, szkolenia pracowników odpowiedzialnych za obsługę odbiorców, wdrożenie nowych procedur). Po 25 maja 2018 r. wielu sprzedawców, zwłaszcza
pełniących funkcje sprzedawców z urzędu, odnotowało
bowiem ponadprzeciętny wzrost zapytań i zgłoszeń odbiorców związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych, przy jednoczesnym pojawieniu się w sferze ich
działalności nowego organu kontrolno – regulacyjnego.
Za kluczową zmianę wynikającą z RODO należy uznać
obowiązek zgłaszania przez administratorów danych osobowych do PUODO własnych naruszeń – tzw. incydentów bezpieczeństwa (art. 33 RODO). Mechanizm znany dotychczas przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym
5

Europejska Rada Ochrony Danych.
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został przeniesiony przez prawodawcę unijnego także
do systemu ochrony danych osobowych, co spowodowało
konieczność stworzenia lub zaostrzenia procedur stałego
monitorowania i reagowania na incydenty, a także ustalenia
zasad ewaluacji ryzyka związanego z naruszeniem, ponieważ to od jego poziomu zależą dalsze działania sprzedawcy.
Istotnym przedsięwzięciem była także konieczność wdrożenia do umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zmian dostosowujących je do licznych wymagań
określonych w RODO (art. 28). Ustawodawca unijny uzależnił legalność korzystania z innych podmiotów przetwarzających (tzw. procesorów) od wprowadzenia do umów
określonych instrumentów kontrolnych i mechanizmów
zapewniających współdziałanie procesora z administratorem danych osobowych. Zawarte umowy powierzenia
wymagały więc daleko idących zmian, zapewniających
ich zgodność z nowymi regulacjami.
Konsekwencją rozpoczęcia stosowania RODO jest niewątpliwy wzrost znaczenia ochrony danych osobowych
w ramach realizowanych przez sprzedawców działań
z obszaru compliance. Szczególnie istotną rolę pełnią
w tym zakresie IODO (Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych), którzy w ramach reformy zastąpili tzw. ABI (Administratorów Bezpieczeństwa Informacji), a ich powołanie w przypadku części sprzedawców miało charakter
obligatoryjny (art. 37 RODO).
WNIOSKI
Rozpoczęcie stosowania RODO wygenerowało nowy,
niezwykle ważny obszar codziennej działalności
wszystkich przedsiębiorstw energetycznych. Sprzedawcy energii elektrycznej i paliw gazowych, z uwagi
na skalę przetwarzanych danych osobowych odbiorców końcowych, charakteryzują się w tym zakresie
szczególną ekspozycją na ryzyko. Determinuje to konieczność stałej obserwacji procesów przetwarzania
– zarówno tych już zaimplementowanych, będących
w toku, jak i wszelkich dopiero planowanych – pod
kątem zgodności z wymogami RODO. Niezwykle
istotne jest bieżące monitorowanie wszelkich wytycznych krajowych (wydawanych przez PUODO
i Ministerstwo Cyfryzacji), jak i unijnych, w szczególności publikowanych przez EROD 5, a także decyzji wydawanych w sprawach indywidualnych. W najbliższych
latach należy spodziewać się wzrostu znaczenia kodeksów postępowania, które mają na celu doprecyzowanie przepisów RODO w obrębie określonej branży
lub sektora gospodarki. Przystąpienie do kodeksu nie
tylko istotnie zwiększa wiarygodność administratora
danych osobowych w kontekście zgodności jego działań z RODO, ale stanowi także okoliczność łagodzącą w ewentualnym postępowaniu administracyjnym
prowadzonym przez PUODO, w związku z czym jego
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opracowanie w ramach współpracy przedsiębiorstw
energetycznych należy uznać za ważną inicjatywę.
Dotychczasowe prace TOE w tym zakresie umożliwiły
wypracowanie przez Komitet ds. Stosowania Dobrych
Praktyk zmian w treści Dobrych Praktyk Sprzedawców
Energii Elektrycznej i Paliw Gazowych, które wskazują
na najistotniejsze kwestie związane z przestrzeganiem
RODO przez sprzedawców.

z najniższą wysokością premii ofertowej;
•

wsparcie może trwać maksymalnie 15 lat, ale nie
dłużej niż do roku 2048;

•

z systemu aukcyjnego wyłączone są źródła o mocy
elektrycznej ponad 50 MW;

•

źródła o mocy 50-300 MW będą miały premie
wyznaczane indywidualnie dla każdej instalacji;
ich wysokość będzie ustalana na podstawie faktycznych paramentów i sytuacji rynkowej każdej
jednostki;

•

jednostki kogeneracyjne o mocy ponad 300 MW
będą miały wsparcie, wyznaczane indywidualnie
(przepisy podlegają notyfikacji Komisji Europejskiej);

•

warunkiem uzyskania wsparcia jest emisyjność poniżej 450 kg/MWh (dla sumy energii elektrycznej
i cieplnej);

•

ustawa umożliwia wsparcie dla jednostek zlokalizowanych w krajach Unii Europejskiej, pod warunkiem przesyłania wytworzonej energii elektrycznej do Polski;

•

wsparcie dla kogeneracji jest sfinansowane z opłaty
kogeneracyjnej, dopisywanej do rachunku każdego
odbiorcy końcowego w części dotyczącej dystrybucji; opłatę kogeneracyjną corocznie ustala Minister
Energii po zasięgnięciu opinii Prezesa URE m.in.
na podstawie planowanych środków przeznaczonych na wypłatę poszczególnych premii; w 2019 r.
wynosi ona 1,58 PLN za 1 MWh netto i jest wprost
wskazana w ustawie.

11. Ustawa o promowaniu energii
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji została uchwalona przez Sejm 14
grudnia 2018 roku i opublikowana w Dzienniku Ustaw
10 stycznia 2019 r. [20]. Ustawa weszła w życie 25 stycznia 2019 r. i stąd nie miała wpływu na działalność sprzedawców energii elektrycznej w 2018 roku.
Dotychczasowy system wsparcia wysokosprawnej kogeneracji oparty na tzw. świadectwach pochodzenia został
zastąpiony systemem opartym w głównej mierze o procedurę aukcyjną.
W ustawie tej znalazły się uregulowania prawne obejmujące m.in.:
•

zróżnicowanie wielkości i czasu trwania wsparcia
zależnie od zainstalowanej mocy elektrycznej jednostki kogeneracyjnej i od daty pierwszej produkcji
energii;

•

zapewnienie wsparcia dla wszystkich jednostek kogeneracyjnych istniejących w dniu wejścia ustawy w życie;

•

małe źródła - poniżej 1 MW mocy elektrycznej będą otrzymywać stałe premie do ceny energii elektrycznej (feed in premium), o z góry określonej wartości w zależności od rodzaju paliwa;

•

jednostki kogeneracji o mocach mniejszych od 50
MW i nie mniejszych od 1 MW mogą uzyskać wsparcie tylko w wyniku aukcji;

•

aukcje poprzedza prekwalifikacja prowadzona przez
Prezesa URE, sprawdzająca kwalifikowalność jednostki kogeneracyjnej do systemu wsparcia i przypisująca ją do odpowiednich koszyków aukcyjnych;

•

w ramach aukcji, dla jednostek kogeneracji opalanych
poszczególnymi rodzajami paliw (paliwo stałe, paliwo
gazowe, biomasa oraz pozostałe paliwa) wyznaczone
zostaną wartości referencyjne, stanowiące górną granicę ofert składanych w aukcji; aukcję wygrają oferty

Szereg uregulowań ustawy [20] zostało zawieszonych
do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej
o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w ustawie
ze wspólnym rynkiem (ogłoszenie przez Prezesa URE
aukcji na premię kogeneracyjną oraz ogłoszenie naboru na premię kogeneracyjną indywidualną, stosowania
przepisów dotyczących ulg w opłatach kogeneracyjnych
dla energochłonnych odbiorców przemysłowych, indywidualnego wsparcia dla jednostek kogeneracyjnych
o mocy ponad 300 MW).
Według informacji dostępnej w momencie sporządzenia raportu, Komisja Europejska zatwierdziła wsparcie
w Polsce w ramach pomocy publicznej w wysokości
5 mld euro na produkcję energii elektrycznej w kogeneracji oraz ulgi dla odbiorców energochłonnych w opłatach przeznaczanych na finansowanie tego systemu.
Komisja Europejska nadal musi ocenić, czy ulgi przewidziane dla niektórych odbiorców w opłacie, z której finansowany jest mechanizm zdolności wytwórczych w Polsce,
są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.
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WNIOSKI:
Z końcem 2018 roku (z terminem umorzenia do połowy 2019 roku) zakończył się system wsparcia wysokosprawnej kogeneracji polegający na formule obowiązku zakupu i umorzenia świadectw pochodzenia
energii z kogeneracji lub wniesieniu opłaty zastępczej,
spoczywający na podmiotach zobowiązanych z sektora
obrotu energią elektryczną. Ustawa wprowadziła od 25
stycznia 2019 r. całkowicie nowy system wsparcia wysokosprawnej kogeneracji opierający się o rozwiązania
aukcyjne, finansowany poprzez pobór tzw. opłaty kogeneracyjnej, będącej elementem taryfy OSP i OSD.
Oceniając wpływ ustawy na działalność sprzedawców
energii elektrycznej można go uznać jako niepowodujący zakłóceń w ich funkcjonowaniu od roku 2019, a równocześnie korzystnie ograniczający pracochłonność,
koszty i ryzyko prowadzonej przez nich działalności.

12. Wymiana międzysystemowa –
wybrane aspekty
W roku 2018 w Polsce nie miały miejsca fundamentalne
zmiany w obszarze wymiany międzysystemowej. Polska
zwiększyła import energii elektrycznej o 3,4 TWh w skali
roku do poziomu 5,7 TWh.
Wprowadzenie korekty zasad alokacji zdolności przesyłowych w systemie market-coupling na połączeniach
z Litwą i Szwecją nie spowodowało znaczących zmian
przepływów do Polski. Import ze Skandynawii wyniósł
3,6 TWh, w porównaniu do 4 TWh w 2017 roku. Zmniejszenie spowodowane było deficytem hydrologicznym
w Skandynawii i większym eksportem Polski w godzinach nocnych w marcu, lipcu oraz sierpniu 2018 roku.
Należy zauważyć, że polskie ceny spotowe są silnie
uzależnione od wielkości udostępnionych mocy importowych, z uwagi na fakt, że obrót na fixingu wynosi
średnio jedynie 1,8 GWh, a łączny obrót na instrumentach godzinowych i dwóch fixingach wynosi średnio 2,7
GWh. Brak zdolności importowych (1,8 GW) na dany
dzień stanowi istotne ograniczenie podaży. Dlatego też
w 2018 roku można było obserwować dużą zmienność
i wysokie ceny w przypadku ograniczenia importu z któregoś kierunku. Tak jak to miało miejsce w maju, przy
ograniczeniu z Litwy i Szwecji, czy przez okres od sierpnia do października, gdy było remontowane połączenie
NordBalt pomiędzy Szwecją a Litwą.
Z uwagi na dużą wrażliwość cen spotowych na dostępność zdolności importowych oraz niską płynność ryn-
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ku spotowego (2,7 GW stanowi zaledwie 14% średniego zapotrzebowania) należy przykładać dużą wagę
na transparentny proces informowania rynku o planowanych remontach linii przesyłowych.
System działał poprawnie, zastosowanie metody market-coupling nie budzi kontrowersji dla RDN, jednak
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 roku pierwszy fizyczny
przesuwnik fazowy, wyłączona północna linia na granicy
Polska – Niemcy w roku 2017 oraz uruchomienie drugiego przesuwnika i skuteczne rozdzielenie stref cenowych
Austrii i Niemiec pozwoliły na sporadyczne oferowanie
zdolności importowych z kierunku zachodniego w trybie
dnia bieżącego do 300 MW.
W 2018 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 najpilniejszym jest wprowadzenie
aukcji dziennych po stronie polskiej, co zmaksymalizuje wykorzystanie dostępnych mocy i będzie adekwatne
do aukcji dziennych stosowanych po stronie ukraińskiej.
Obecnie z inicjatywy ACER toczą się prace odnośnie
połączenia rynków i rozszerzenia market-coupling
o kolejne kraje. ACER naciska, aby operatorzy
po wdrożeniu market-couplingu byli zobligowani
do stopniowego udostępniania zdolności przesyłowych,
aż do wartości 75% zainstalowanych mocy fizycznych.
Przy rosnącym udziale OZE w europejskim miksie energetycznym taka zmiana wyznaczania zdolności przesyłowych może prowadzić do zwiększonej zmienności
cen. Z drugiej strony przy obecnej strukturze wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, może doprowadzić
do zmniejszenia bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego, co zapewne zmusi operatora do wprowadzania drogich środków zaradczych.
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Rys. 9. Proponowane przez ACER stopniowe zwiększanie oferowanych mocy przesyłowych przez OSP.

WNIOSKI:
Najistotniejszym wyzwaniem dla interesariuszy polskiego (głównie hurtowego) rynku energii elektrycznej
jest zapewnienie jasnych i transparentnych zasad wyznaczania zdolności przesyłowych. Z uwagi na zależność cen energii na rynku SPOT w Polsce od sąsiednich
rynków, należy rozważyć powrócenie do udostępniania
mocy na połączeniach transgranicznych w okresach
miesięcznych, kwartalnych i rocznych. 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 w małym połączeniu, mogą być kierunkiem
dla zasad ustalanych w przyszłości dla większych projektów transgranicznych.

P1. Rozwój elektromobilności
w kontekście ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych
[30, która obowiązuje od 22 lutego 2018 r., jest jednym
ze strategicznych aktów prawnych mających na celu realizację rządowego Programu Rozwoju Elektromobilności [44] oraz wdrożenie części Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju poświęconej elektromobilności.
W swoim meritum określiła podmioty, które będą funkcjonować w infrastrukturze elektromobilności, powiąza6

nia 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 umożliwiające dostawcom korzystanie ze stacji ładowania. Następnie operator OSŁ informuje OSD
o sprzedawcy energii wybranym 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.
Zasadniczym elementem infrastruktury elektromobilności
są OSŁ. W myśl ustawy w stacji musi być co najmniej jeden punkt ładowania. Operator OSŁ jest odpowiedzialny
za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania,
eksploatację, konserwację i remonty infrastruktury.
Szczegółowy opis regulacji wprowadzonych ustawą
o elektromobilności i paliwach alternatywnych został
zamieszczony w Raporcie TOE „Rynek Energii Elektrycznej i Gazu w Polsce” prezentującym stan prawny na 31
marca 2018 r. Przedstawiona jest w nim także rola poszczególnych uczestników rynku energii, w tym sprzedawców energii, w promowaniu elektromobilności
oraz nałożone na nich ustawowe obowiązki.
Jak wynika z licznika elektromobilności 6, uruchomionego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

zamieszczonego na http://www.pspa.com.pl/ i http://www.pzpm.org.pl/
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(PSPA) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) po polskich drogach porusza się już niemal
5 tysięcy pojazdów elektrycznych, które mogą korzystać z ponad 640 stacji ładowania. Licznik elektromobilności, aktualizowany przez PZPM i PSPA, dostępny
jest na stronach internetowych organizacji. Wszystkie
przytoczone poniżej dane zostały opracowane przez
PZP i PSPA na podstawie złożonych analiz danych
pochodzących m.in. z Centralnej Ewidencji Pojazdów,
a także własnych badań i prowadzonych ewidencji.

Pojazdy elektryczne
Pod koniec marca 2019 roku w Polsce zarejestrowanych było już 4 987 elektrycznych samochodów osobowych, z czego dwie trzecie stanowiły pojazdy w pełni
elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) – 3 163,
a pozostałą część hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in
hybrid electric vehicles) – 1 824. Podział rynku między BEV
a PHEV w Polsce (63% do 37%) jest zbliżony do europejskiego (55% do 45%). Park elektrycznych pojazdów dostawczych na koniec marca br. wyniósł 278 sztuk, e-busów 198, a
elektrycznych skuterów i motocykli 3 445. Na koniec 2018 r.
liczba EV (electric vehicles) w kraju wynosiła 4 134, a wzrost
do niemal 5 tys. uzyskano w pierwszym kwartale 2019 roku,
w którym zarejestrowano aż 853 EV, czyli o połowę więcej niż
w tym samym okresie roku ubiegłego (486).
Polski park pojazdów elektrycznych stanowi ok. 0,4%
wszystkich EV eksploatowanych w Europie (1,3 mln
szt.). Podobny udział procentowy odnotowano w zakresie ubiegłorocznej liczby rejestracji. Najwięcej pojazdów elektrycznych wśród państw członkowskich UE
zarejestrowano w Niemczech (67 658), Wielkiej Brytanii (59 947) i we Francji (45 623). W Norwegii będącej
europejskim liderem elektromobilności, zarejestrowano
72 689 samochodów elektrycznych. Polska, która zakończyła ubiegły rok z wynikiem 1 324 EV, odnotowała wzrost
o 22,9% w porównaniu do 2017 r. (1068).

Infrastruktura ładowania
Na koniec marca 2019 roku w Polsce działało ponad
646 stacji ładowania pojazdów elektrycznych (1148
punktów), w tym najwięcej w Warszawie, Wrocławiu,
Krakowie, Katowicach, Gdańsku i Poznaniu. 33% stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC),
a 67% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC)
o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W tym zakresie Polska posiada jeden z największych udziałów punktów DC w
Europie. Udział szybkich punktów ładowania w Europie
wynosi 15%. W Holandii, która dysponuje najlepiej rozwiniętą infrastrukturą ładowania – 3%, w Niemczech – 16%,
w Wielkiej Brytanii i Norwegii – 23%, a Czechach – 30%. Największym udziałem punktów DC dysponuje Szwecja – 50%.
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P2. Prace nad wprowadzeniem
inteligentnego opomiarowania oraz
powołaniem Operatora Informacji Rynku
Energii
W dniu 23 października 2018 r. Ministerstwo Energii
opublikowało projekt obszernej nowelizacji ustawy –
Prawo energetyczne [22], która m.in. obejmuje regulacje związane z wdrożeniem w Polsce inteligentnego
opomiarowania (instalację tzw. liczników zdalnego odczytu) oraz centralnego systemu teleinformatycznego,
umożliwiającego wymianę informacji pomiarowych.
Nowelizacja ma umożliwić implementację przepisów dyrektywy 2009/72/WE [15] w zakresie, w jakim jej przepisy nakładają na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia wdrożenia inteligentnych systemów pomiarowych,
które pozwolą na aktywne uczestnictwo konsumentów
w rynku dostaw energii elektrycznej (pkt 2 załącznika nr 1
do dyrektywy 2009/72/WE).
W ocenie Ministerstwa wdrożenie inteligentnego opomiarowania stworzy właściwe uwarunkowania dla podejmowania działań ukierunkowanych na zwiększenie
efektywności energetycznej oraz zracjonalizuje zarządzanie zużyciem energii elektrycznej przez odbiorców
w gospodarstwach domowych. Predykcja resortu zakłada także pozytywny wpływ zmian na rozwój energetyki
rozproszonej oraz elektromobilności.
W wyniku analizy rozwiązań w zakresie inteligentnego
opomiarowania zaobserwowanych w innych krajach Unii
Europejskiej w projekcie proponuje się model zbliżony
do systemu przyjętego w Danii – struktura uczestników
rynku została bowiem uznana za najbliższą aktualnej
sytuacji w Polsce. Projektowane rozwiązania zakładają
stworzenie scentralizowanego repozytorium danych pomiarowych, za zarządzanie którym odpowiedzialny będzie OSP. System pomiarowy ma umożliwiać określone
przepływy danych pomiędzy uczestnikami rynku elektroenergetycznego, w szczególności w celu zapewnienia
sprawnego i prawidłowego prowadzenia rozliczeń oraz
kształtowania mechanizmów proefektywnościowych.
Zasady wzajemnego udostępniania danych pomiarowych, a także cele ich późniejszego przetwarzania mają
być w sposób szczegółowy określone na poziomie ustawy i nowych aktów wykonawczych do niej.
Kluczowym elementem nowego systemu pomiarowego
będą liczniki zdalnego odczytu. Znowelizowane przepisy
ustawy mają przewidywać szczegółowy harmonogram instalacji takich liczników u odbiorców końcowych przyłączonych do sieci danego OSD o napięciu znamionowym nie
wyższym niż 1 kV.
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Z uwagi na skalę przedsięwzięcia i potencjalne skutki zarówno dla przedsiębiorstw energetycznych,
jak i odbiorców końcowych, Minister Energii zarządzeniem
z dnia 24 października 2018 r. powołał organ doradczy Zespół do spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego
opomiarowania. Celem prac Zespołu jest wypracowanie
rozwiązań uwzględniających interesy wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej, w szczególności odbiorców
końcowych. Członkami Zespołu zostali m.in. wyznaczeni
przedstawiciele TOE. Zadania Zespołu obejmują w szczególności opracowanie rekomendacji dotyczących rozwiązań
technicznych w zakresie wprowadzania inteligentnego opomiarowania oraz standardów komunikacji, wymiany danych i informacji pomiarowych dotyczących wprowadzania
inteligentnego opomiarowania. W ramach Zespołu powołano pięć Grup Roboczych, odpowiedzialnych za: (i) opracowanie projektu rozporządzenia wykonawczego w sprawie
funkcjonowania systemu pomiarowego, (ii) zagadnienia
funkcjonowania inteligentnego opomiarowania związane
z RODO, w tym konsultacje z przedstawicielami UODO 7,
(iii) opracowanie modelu przekazywania informacji pomiarowych pomiędzy uczestnikami systemu; (iv) opracowanie zasad współpracy układu zdalnego odczytu
z instalacją odbiorcy końcowego w gospodarstwie domowym, (v) opracowanie koncepcji wprowadzenia innowacyjnych taryf oraz innych rozwiązań wspierających uzyskanie
przez obiorców końcowych i uczestników rynku korzyści
z wdrożenia inteligentnego opomiarowania.
Przedmiotowy projekt nowelizacji obejmuje także
ukształtowanie podstaw prawnych funkcjonowania magazynów energii elektrycznej, doprecyzowuje przepisy
dotyczące stosowania przez przedsiębiorstwo energetyczne taryfy dotychczasowej, a także wprowadza zakaz stosowania przez OSD będącego częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo znaku towarowego
wprowadzającego w błąd co do odrębnej tożsamości
sprzedawcy będącego częścią tego samego przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.
W związku z uwagami do treści projektu, wniesionymi
w toku konsultacji międzyresortowych i społecznych,
w ME kontynuowane są prace nad finalnym brzmieniem
proponowanych zmian przepisów.
Proponowany w projekcie nowy model funkcjonowania
systemu pomiarowego ma zwiększyć bezpieczeństwo
systemu elektroenergetycznego, minimalizować ryzyko
niezbilansowania oraz przyczynić się do redukcji kosztów
prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa energetyczne. Wyposażenie sprzedawców w określony zakres danych pomiarowych ma ponadto umożliwić kształtowanie
ofert i tzw. taryf dynamicznych dla odbiorców końcowych
w oparciu o ich zindywidualizowane potrzeby. Korzyści
ze zmian zasad zarządzania danymi pomiarowymi mają
być odczuwalne szczególnie dla samych odbiorców, którzy będą mogli korzystać z instrumentów zapewniających
7

im w pełni świadome korzystanie z energii elektrycznej
oraz prostszą i szybszą zmianę sprzedawcy. Estymowane
przez Ministerstwo Energii oszczędności (zredukowane
koszty odczytów oraz wsparcia finansowanego w budowie
i utrzymaniu źródeł szczytowych) mają także przyczynić
się do zmniejszenia obciążeń finansowych odbiorców końcowych związanych ze zużyciem energii elektrycznej.

P3. Nowe rozporządzenie taryfowe
Z dniem 16 marca 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
zasad rozliczeń w obrocie energią [17], tzw. „nowe rozporządzenie taryfowe”. Przepisy zawarte w nowym rozporządzeniu taryfowym w stosunku do poprzedniego dotyczą:
1.

Możliwości utworzenia odrębnej grupy taryfowej
dla odbiorców zużywających energię elektryczną
na potrzeby drogowego elektrycznego transportu
publicznego w dystrybucji, co w konsekwencji pociąga za sobą konieczność stworzenia analogicznych
możliwości po stronie obrotu energią elektryczną.

2.

W związku z wejściem w życie 25 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii
elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U.
z 2019 r. poz. 42, z późn. zm.) i wygaśnięciem z końcem 2018 r. systemu wsparcia kogeneracji poprzez
umarzanie świadectw pochodzenia z kogeneracji
lub wniesienia opłaty zastępczej, zostały z rozporządzenia taryfowego wykreślone zapisy dot. uwzględnienia
w kosztach uzasadnionych zakupu energii elektrycznej
kosztów związanych z obowiązkiem umorzeniowym
w zakresie kogeneracji.

3.

Wprowadzono przepis potwierdzający, że również
zaniżenie należności za pobraną energię elektryczną
w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
skutkuje wystawieniem korekty faktury.

4.

Wprowadzono zapisy modyfikujące przyjęty w poprzednim rozporządzeniu model udzielania bonifikat
bez wniosku odbiorcy.

Urząd Ochrony Danych Osobowych.
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Nowe przepisy stanowią m.in., że:
•

model bonifikat udzielanych bez wniosku utrzymany został w dotychczasowej formie wyłączenie
w zakresie bonifikat za niedotrzymanie standardów jakości obsługi odbiorców oraz w zakresie
przekroczenia dopuszczalnych przerw na napięciu
wyższym niż 1 kV, przy czym sprecyzowano, że 30
dni na udzielenie bonifikat liczy się – odpowiednio od ostatniego dnia naruszenia standardu obsługowego oraz ostatniego dnia, w którym nastąpiło
przekroczenie czasu dopuszczalnych przerw;

•

w zakresie pozostałych bonifikat model jest mieszany – częściowo na wniosek (standardy inne
niż przekroczenie dopuszczalnych przerw oraz przekroczenie przerw na napięciu nie wyższym niż 1
kV), częściowo automatycznie po wniosku innego
odbiorcy (bonifikata dla odbiorców przyłączonych
do tego samego miejsca dostarczania przy przekroczeniu przerw na napięciu nie wyższym niż 1 kV)
– bonifikat wskazanych w tym punkcie udziela się
w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku;

•

na fakturze ma być prezentowana informacja
o dopuszczalnych przerwach w dostarczaniu energii,
a nie jak w poprzednim rozporządzeniu wielkości
przerw podlegających bonifikatom;

•

prawodawca sprecyzował, że udzieloną bonifikatę
uwzględnia się w rozliczeniach za najbliższy okres
rozliczeniowy (poprzednio nie było regulacji w tym
zakresie);

•

•

Tematyka rozwoju rynków energii obejmuje w listopadowym projekcie PEP2040 [40] głównie tzw. kierunek 4,
którego celem jest w pełni konkurencyjny rynek energii
elektrycznej, gazu ziemnego oraz paliw ciekłych. Mimo
kontynuacji prorynkowego kierunku zmian, PEP2040
zauważa, że „rynek wymaga jednak regulacji z uwagi
na to, że energia jest „towarem” warunkującym funkcjonowanie człowieka i gospodarki”. W ramach
ww. kierunku została określona odrębnie koncepcja rozwoju rynku energii elektrycznej, gazu ziemnego
oraz paliw ciekłych. Rynek energii elektrycznej jest rozpatrywany z dwóch głównych punktów widzenia – podmiotów sektora energetycznego oraz pozycji konsumenta. Rozwój rynku energii elektrycznej wymaga wg projektu EP2040
głównie:
•

wzmocnienia pozycji konsumenta energii elektrycznej, w tym poszerzenie polityki informacyjnej,
wyposażenie 80% gospodarstw domowych w inteligentne liczniki do 2026 r. oraz dopuszczenie odbiorców do rynków, czyli do generowania energii,
sprzedaży oraz świadczenia usług DSR;

•

uporządkowania generalnych umów dystrybucji
(GUD), w tym wprowadzenie obowiązku zatwierdzania GUD przez URE;

•

uwzględnienia wpływu obciążeń poszczególnych
mechanizmów rynkowych (tj. system wsparcia rozwoju OZE, wysokosprawnej kogeneracji, czy rynku
mocy) na funkcjonowanie przedsiębiorstw energochłonnych przez odpowiednie zarządzanie ich kontrybucją w realizacji mechanizmów;

•

zarządzania popytem w celu wypłaszczenia dobowej krzywej zapotrzebowania;

•

urynkowienia usług systemowych.

w zakresie udzielania bonifikat od 1 stycznia 2019 r.
stosuje się nowe rozporządzenie taryfowe.

P4. Projekt Polityki energetycznej Polski
do 2040 roku
W dniu 23 listopada 2018 r. Ministerstwo Energii (ME)
opublikowało i poddało konsultacjom, długo oczekiwany projekt nowej „Polityki energetycznej Polski do 2040
roku” (PEP2040) [40]. Co ważne poza dokumentem
zasadniczym PEP2040, ME przedstawiło także następując ważne dla sektora energetycznego dokumenty:
•

wnioski z analiz prognostycznych w zakresie pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną do
2040 r.;

•

PEP2040 w pytaniach i odpowiedziach – materiał
kierunkowy wskazując dlaczego przyjęto określone
rozwiązania;
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wyciąg z PEP2040, który ma ułatwić odbiorcom
zapoznanie się z kluczowymi kwestami opisanymi
w dokumencie zasadniczym PEP2040.

Według projektu PEP2040 [0] rozwój rynku gazu ziemnego należy rozpatrywać także w kilku aspektach –
od liberalizacji rynku, przez rozwój rynku giełdowego,
po wzrost zużycia gazu ziemnego oraz wdrożenie idei centrum przesyłu i handlu gazem ziemnym.
Konsultacje „ministerialne” projektu PEP2040 zakończyły się 15 stycznia 2019 r. TOE przygotowało i przesłało kilkanaście kluczowych dla sektora obrotu uwag oraz
propozycji zmian do dokumentu. Do czasu publikacji
Raportu Ministerstwo Energii nie odniosło się do konkretnych uwag, które napłynęły w ramach konsultacji,
nie pojawiła się także nowa (po konsultacjach) wersja pro-
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jektu PEP2040. Zgodnie z informacją Ministerstwa Energii
w ramach konsultacji projektu PEP2040 [40] zgłoszono
1800 uwag, Ministerstwo chciałoby, aby „w okolicach wakacji Rada Ministrów przyjęła Politykę energetyczną Polski
do 2040 roku” 8. Dodatkowo należy podkreślić, że równolegle do projektu PEP2040 przedstawiony został projekt Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu, którego końcowa
wersja powinna być gotowa do końca roku.
Przedstawiony do konsultacji PEP2040 [40] jest dokumentem mającym głównie znaczenie polityczne,
stanowiącym zwartą całość pokazującą współzależności poszczególnych kierunków rozwoju sektora energii, na dużym
kierunkowym poziomie ogólności. Wskazuje on na kierunki rozwoju, działania i cele do osiągnięcia, ale nie podaje
szacunkowych kosztów jakie te działania mogą oznaczać
oraz nie wskazuje źródeł finansowania realizacji prezentowanych projektów. Od możliwości pozyskania środków

finansowych (banki, środki własne przedsiębiorstw energetycznych, gwarancje rządowe, budżet Państwa, inwestycje
obce, fundusze europejskie, inne), od wypracowania rządowej koncepcji finansowania zadań zawartych w PEP2040
zależy, czy przedstawione plany rozwoju nabiorą realnych
kształtów i możliwości ich zrealizowania.
Większość przedstawionych w dokumencie analiz dotyczy tylko sektora wytwarzania energii elektrycznej.
Dla pełnego obrazu polityki energetycznej oraz możliwości wyciągnięcia wniosków czy oceny skutków jej
realizacji/wdrożenia potrzebne są podobne analizy pozostałych obszarów sektora energetycznego: przesyłu
i dystrybucji energii elektrycznej, gazu i paliw płynnych oraz
obrotu energią elektryczną, gazem i paliwami płynnymi.
Bez tych analiz odnosi się wrażenie, że najważniejszym sektorem realizującym podstawowe cele polityki energetycznej Państwa jest sektor wytwarzania.

III. RYNEK GAZU

1. Rynek detaliczny
W 2018 roku w porównaniu do lat poprzednich wzrosła liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę paliwa gazowego (gazu). Dynamika liczby zmian sprzedawcy może świadczyć o zwiększonej aktywności odbiorców, którzy mają
możliwość wyboru sprzedawcy paliwa gazowego spośród
aktywnych sprzedawców. W 2018 roku mieliśmy jednak
do czynienia z tzw. sprzedażą awaryjną, polegającą na zmianie sprzedawcy gazu na skutek zaprzestania dostaw paliwa
gazowego przez dotychczasowego sprzedawcę. Zgodnie z historycznymi danymi podawanymi przez Prezesa URE [39],

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, w 2015 roku do 78 437 i do 136 419 w 2017
roku. Natomiast od początku prowadzenia monitoringu
do końca 2018 roku odnotowano 224 742 zmiany sprzedawców 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 2018 roku, w podziale
na grupy taryfowe według liczby odbiorców, jak i układów
pomiarowych.

Tabela 2. 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

181 453

6 806

1 683

242

70

19

11

33

190 317

liczba układów pomiarowych

211 830

10 443

2 050

273

72

22

11

41

224 742

Zmiana sprzedawcy
(liczba przełączeń) wg:

Źródło: URE

Na rynku gazu zmniejszyła się liczba podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym.
Na koniec 2018 roku 199 podmiotów posiadało koncesję
na obrót paliwami gazowymi w kraju (OPG) i 54 podmioty posiadały koncesję na obrót gazem ziemnym z zagrani8

cą (OGZ), 21 podmiotom Prezes URE cofnął koncesję OGZ,
a 25 koncesję OPG. [54]
Natomiast 85 przedsiębiorstw uczestniczyło w sprzedaży
gazu ziemnego na rynku detalicznym. [54]

za CIRE: „Tchórzewski: ME chce, by rząd przyjął PEP2040 w okolicach wakacji”. www.cire.pl, 2 kwietnia 2019 r.
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Źródło: URE

Rys. 10. Liczba zmian sprzedawcy na rynku gazu.

Prezentowany powyżej wykres obejmuje liczbę zmian
sprzedawcy, przy czym nie obejmuje on [55] zmian sprzedawcy zrealizowanych w ramach mechanizmu tzw. sprzedaży awaryjnej polegającej na zmianie sprzedawcy paliwa
gazowego na skutek zaprzestania dostaw paliwa gazowego
przez dotychczasowego sprzedawcę.
W 2018 roku zmalała liczba podpisanych przez OSD
umów ze sprzedawcami o świadczenie usług dystrybucji
paliwa gazowego – tzw. umów ramowych, które pozwalają
na prowadzenie przez sprzedawcę gazu działalności na terenie danego OSD. Na koniec 2018 roku 129 sprzedawców
miało zawarte umowy z OSP (zmniejszenie o kilkanaście
podmiotów), w tym 85 posiadało również umowy z OSD
(zmniejszenie o kilka podmiotów).
Wprowadzone „obligo giełdowe” umożliwia uczestnikom
dostęp do gazu na rynku hurtowym. Oferty gazu na rynku detalicznym obejmują możliwość pozyskania surowca
zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Na rynku detalicznym obowiązuje model maksymalnych cen gazu
i opłat abonamentowych dla gospodarstw domowych,
co umożliwiło oferowanie niższych cen i abonamentu,
które mogą być stosowane pod warunkiem równoprawnego traktowania odbiorców w grupach taryfowych (§ 29 ust.
4 rozporządzenia taryfowego [28] 9).

2. Uwarunkowania infrastrukturalne
Połączenia międzysystemowe
Dla bezpieczeństwa energetycznego kraju kluczowe znaczenie mają połączenia polskiego systemu gazowniczego z systemami krajów ościennych umożliwiające dywersyfikację
kierunków zaopatrzenia. Istniejące połączenia międzysystemowe umożliwiają import gazu z Niemiec, Czech, Ukrainy, Białorusi oraz import LNG drogą morską przez termi9

w punkcie III.3. poniżej informujemy o nowym rozporządzeniu taryfowym
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nal LNG w Świnoujściu. Zdolności techniczne importu gazu
do Polski z kierunku zachodniego i północnego wynoszą
ponad 10 mld m3/rok: GCP (połączenie z Niemcami – 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)), 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 Kondratki (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 2018 roku rozbudowano część infrastruktury wewnątrz
kraju w ramach rozbudowy europejskiego korytarza
do transportu gazu z północy z terminala LNG
w Świnoujściu na południe kraju i dalej do Czech i w przyszłości do Słowacji.
Prowadzone są prace nad dalszym zwiększeniem transgranicznych przepustowości przesyłowych gazu, aby z obecnych ponad 60 mld m3/rok zwiększyć je do ponad 90 mld
m3/rok, poprzez plany budowy połączenia ze źródłami gazu
na Morzu Północnym (10 mld m3/rok), rozbudowę terminala LNG w Świnoujściu (zwiększenie zdolności technicznej 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 związanych z budową regionalnego rynku gazu i Polską, jako hubem gazowym dla Europy
Środkowo-Wschodniej.
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W stosunku do 2017 roku, w roku 2018 zmniejszyło się wykorzystanie niżej opisanych połączeń międzysystemowych
Krajowej Sieci Przesyłowej (KSP), osiągając poziom 57%
(uwzględniając eksport na Ukrainę) i wraz z Systemem Gazociągów Tranzytowych (SGT), osiągając poziom 94%.
Niemniej jednak należy zauważyć, że import netto do Polski prowadzony przez podmioty konkurencyjne wzrósł o
prawie 20% w 2018 roku względem importu w 2017 roku.
Poniższy wykres przedstawia wykorzystanie technicznych
zdolności przesyłowych gazu dla kluczowych punktów.
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, two-

rząc barierę regulacyjną i kosztową związaną z koniecznością utrzymania zapasów obowiązkowych gazu przy przywozie go na terytorium Polski. W 2017 roku 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% (uwzględniając eksport na Ukrainę) i wraz z Systemem Gazociągów
Tranzytowych (SGT), osiągając poziom 95%. Poniżej przedstawiamy wykres wykorzystania technicznych zdolności
przesyłowych dla kluczowych punktów.

* część zdolności dostępna jest na zasadach przerywanych
** zdolność na punkcie Cieszyn jest zakontraktowana do 2026 r.

Źródło: Opracowanie Monitor Gazowy na podstawie danych OSP

Rys. 11. Wykorzystanie technicznej zdolności przesyłowej gazu w Polsce w 2018 r. [%].

Magazyny
Polska posiada 7 magazynów gazu wysokometanowego
o łącznej pojemności ponad 33 TWh. Operatorem systemu
magazynowania dla tych instalacji magazynowych jest Gas
Storage Poland Sp. z o.o., spółka należąca do największej
polskiej spółki gazowej – PGNiG SA. 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.
Pozytywnie ocenić należy korzystne dla rynku działania polegające na udostępnieniu nowych pojemności magazynowych oraz zmniejszeniu pięciokrotnie wielkości pakietów

oferowanych przez operatora systemu magazynowania
wraz z wprowadzeniem obowiązującej taryfy magazynowej.
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 w wielkości 11,8 mld m3 (35% całkowitej pojemności).
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Źródło: Opracowanie Monitor Gazowy na podstawie danych OSP

Rys. 12. Wykorzystanie technicznej zdolności magazynowej gazu w Polsce w 2018/2019 r. [%].

LNG
Terminal LNG w Świnoujściu został oddany z końcem 2015
roku i rozpoczął działalność komercyjną w połowie 2016
roku. Stanowi on jedną z największych i najważniejszych
inwestycji w ostatnich latach mającą na celu poprawienie
bezpieczeństwa energetycznego Polski. Terminal pozwala na odbieranie skroplonego gazu (LNG) drogą morską
z dowolnego kierunku na świecie. Jako pierwszy tego typu
projekt w Europie Środkowo-Wschodniej otwiera możliwości wykorzystania go na obszarze regionalnym. Terminal
posiada nominalną moc regazyfikacji na poziomie 5 mld m3
gazu rocznie. Podjęta została decyzja o zwiększeniu do 2021
roku mocy regazyfikacyjnych do 7,5 mld m3/rok (rozważana jest też opcja budowy drugiego terminala typu FSRU w
pobliżu Gdańska o przepustowości nawet do 4-5 mld m3/
rocznie). Terminal w Świnoujściu umożliwia odbiór dużych
statków Q-Flex, które po wyładunku umożliwiają dostarczenie do sieci gazowej około 120 mln m3 gazu. Terminal LNG
ma kluczowe znacznie dla Polski przy dywersyfikacji źródeł
importu błękitnego paliwa. Przy dynamicznej, zmieniającej
się sytuacji rynkowej może również umożliwić uzyskanie
konkurencyjnych cen gazu.
W marcu 2017 roku do długoterminowej umowy
na dostawy LNG zawartej pomiędzy PGNiG i Qatargas
w 2009 r. została podpisana umowa dodatkowa, na mocy
której import LNG z Kataru został zwiększony od 2018
roku i wyniesie w okresie obowiązywania w/w umów
z Qatargas do 2 mln ton/rok (ok. 2,7 mld m3 gazu rocznie).
W listopadzie 2017 roku GK PGNiG poprzez biuro handlowe w Londynie zawarła z brytyjską Centricą średnioterminowy kontrakt na dostawy dziewięciu ładunków LNG
w okresie 2018-2022. W 2018 roku PGNiG podpisało cztery
nowe długoterminowe kontrakty na dostawy LNG z USA.
Pierwsza dostawa na podstawie umowy podpisanej z firmą Cheniere w listopadzie 2018 roku zostanie dostarczona
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już w 2019 roku, a łącznie w latach 2019-2022 wolumen
dostaw wyniesie ok. 0,52 mln ton LNG, czyli ok. 0,73 mld
m3 gazu po regazyfikacji w całym tym okresie. Natomiast
w latach 2023-2042 PGNiG każdego roku zakupi od Cheniere znacznie większy wolumen, tj. około 1,45 mln ton LNG
(ok. 1,95 mld m3 gazu po regazyfikacji/rok). Dostawy
na bazie umowy z Cheniere będą realizowane według formuły DES, czyli z dostawą do terminalu LNG w Świnoujściu,
zapewnioną przez sprzedającego. Pozostałe trzy umowy
podpisane przez PGNiG z podmiotami z USA, tj. dwie umowy
z Venture Global LNG z września 2018 roku na dostawy łącznie
2 mln ton LNG rocznie z planowanych do uruchomienia w latach 2022-2023 terminali Calcasieu Pass i Plaquemines LNG
w stanie Luizjana oraz umowa z Port Arthur LNG z grupy
Sempra z grudnia 2018 roku na dostawy kolejnych 2 mln
ton LNG/rok z terminala Port Arthur w Teksasie (planowe
uruchomienie w 2023 roku) zawarte zostały na bazie formuły FOB (Free-on-Board), która daje nabywcy elastyczność i możliwości handlu ładunkami LNG w skali globalnej.
Biorąc pod uwagę wszystkie ww. umowy, w okresie od 2023
roku PGNiG oprócz wolumenów zakontraktowanych od Qatargas będzie również dysponować docelowo ok. 5,45 mln
ton LNG z USA, co stanowi ok. 7,3 mld m³ gazu ziemnego
po regazyfikacji. [49]
Podejmowane działania wpływają na zwiększenie wykorzystania mocy regazyfikacyjnych terminala LNG
w Świnoujściu. W 2018 roku poprzez terminal dokonano
przywozu prawie 2,7 mld m3 gazu, co oznacza wykorzystanie jego przepustowości w 54%. Pierwotna rezerwacja
zdolności terminala przez PGNiG wynosząca 65%, została
od 2018 roku zwiększona (w trybie przewidzianym
Instrukcją Terminalu) do 100%. [49] Obecna przepustowość
terminala LNG jest jednak niewystarczająca dla przyszłych
potrzeb importowych, stąd potrzeba rozbudowy terminala
oraz zwiększenia krajowych mocy regazyfikacyjnych.
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Globalny rynek LNG rozwija się w bardzo szybkim tempie.
W 2018 roku LNG pokrywał ponad 10% światowego zapotrzebowania na gaz ziemny i odnotował rekordowy wzrost
(około 9,8%) obrotów w handlu w stosunku do 2017 roku.
W najbliższych latach prognozuje się dalszy wzrost znaczenia
błękitnego paliwa w postaci skroplonej.
WNIOSKI
Wraz ze stopniowym rozwojem infrastruktury gazowej, rynek gazu w Polsce przestał być rynkiem wyizolowanym w obszarze fizycznych możliwości transportu.
Gaz rosyjski nie jest już jedynym możliwym wyborem,
natomiast do czasu połączenia ze źródłami gazu z Morza Północnego, będzie stanowił wciąż dominujące źródło zaopatrzenia Polski w gaz.

3. 	Uwarunkowania prawne na rynku gazu
Częściowe zwolnienie z obowiązku zatwierdzania
przez Prezesa URE taryf gazowych
Długoletnią barierą w rozwoju rynku gazu w Polsce było
utrzymywanie przez Prezesa URE pełnej regulacji w stosunku do cen gazu dla odbiorców paliwa gazowego w zakresie
dotyczącym obrotu paliwami gazowymi, nie ma już obowiązku zatwierdzania i stosowania taryf:
•

od 1 stycznia 2017 r. dla obrotu (sprzedaży) paliwa gazowego w punkcie wirtualnym, w postaci LNG
i CNG oraz w trybie przetargów, aukcji lub zamówień
publicznych;

•

od 1 października 2017 r. dla pozostałych odbiorców
końcowych o tzw. profilu biznesowym (bez odbiorców
w gospodarstwach domowych).

Natomiast do końca 2023 roku istnieje nadal obowiązek
zatwierdzania i stosowania taryf na sprzedaż paliwa gazowego do odbiorców w gospodarstwach domowych mających charakter cen i stawek maksymalnych.
W ślad za tym nastąpiła zmiana umów oraz sposobu ustalania cen i stawek opłat związanych ze sprzedażą paliwa gazowego po ustaniu obowiązku stosowania taryf,
wraz z utrzymaniem regulacji stawek opłat związanych
ze świadczeniem usług przesyłu, dystrybucji i magazynowania
paliwa gazowego.
Częściowe zniesienie obowiązku zatwierdzania i stosowania taryf zostało pozytywnie odebrane przez wszystkich uczestników rynku jako krok w kierunku liberalizacji
i rozwoju rynku gazu.

Obowiązująca ustawa o zapasach obowiązkowych
gazu ziemnego
Zgodnie z ustawą 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
[37] (ustawa o zapasach) obowiązuje rozszerzony obowiązek utrzymania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego
przez sprzedawców i odbiorców końcowych dokonujących
przywozu gazu ziemnego do Polski.
Ustawa o zapasach reguluje przedmiot obowiązku, terminy
i sposób wyliczenia zapasów obowiązkowych oraz warunki utrzymania zapasów w kraju i poza nim, procedury uruchomienia i rozliczenia zapasów, w tym ich uzupełnienia.
Obowiązuje wymaganie wyłączności rezerwacji przepustowości dla podmiotów zamierzających utrzymywać zapasy
obowiązkowe poza granicami Polski. Ustawa szczegółowo
reguluje warunki korzystania z usługi biletowej oraz zasady
rozliczeń tranzytu gazu. Podmioty zobowiązane do ustanowienia i utrzymywania zapasów obowiązkowych, mogą
zlecić wykonanie tego obowiązku innemu podmiotowi
w dwóch modelach usługi biletowej, gdzie pozostają właścicielem zmagazynowanego gazu lub właścicielem gazu jest
zleceniobiorca, który zobowiązuje się dostarczyć w ich imieniu wymaganą ilość gazu na wypadek uruchomienia zapasu
obowiązkowego.
Zmiana regulacji o zapasach obowiązkowych zmieniła
przepisy w zakresie importu gazu do Polski w ten sposób,
że (od wejścia w życie nowelizacji) każdy podmiot dokonujący tego przywozu zobowiązany jest do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego wg ściśle określonych
w ustawie zasad. W konsekwencji dla podmiotów, które
dotychczas nie były objęte takim obowiązkiem zmiana regulacji zwiększyła koszt przywozu gazu z zagranicy. Zgodnie
z poprzednią regulacją do 100 mln m3 nie było tego obowiązku. Przepisy przejściowe umożliwiały przedsiębiorstwom energetycznym złożenie do Prezesa URE wniosku
o cofnięcie koncesji, z czego część sprzedawców skorzystała.
Zdaniem większości Członków TOE potrzebna jest zmiana
tej ustawy, polegająca na:
•

ograniczeniu obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego dostarczanego tylko do odbiorców
chronionych (gospodarstwa domowe, szpitale, żłobki), lub

• zmianie tzw. „modelu biletowego” i oparcie go na państwowym systemie rezerw gazu ziemnego, w którym
państwo poprzez np. 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).
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Postulowane zmiany nie powinny jednak negatywnie wpływać na zachowanie bezpieczeństwa dostaw do wszystkich
odbiorców końcowych.

Obowiązujące rozporządzenia w sprawie minimalnego
poziomu dywersyfikacji dostaw ropy i gazu
Od 2017 roku obowiązuje rozporządzenie w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw ropy i gazu [33],
które ustala 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 2018–2022 oraz 30% –
w latach 2023–2026. Regulacja precyzuje definicje importu
i nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz źródła zaopatrzenia. Towarzystwo Obrotu Energią rozumie potrzebę realnej dywersyfikacji dostaw rozumianej jako zróżnicowanie
źródeł dostaw paliwa gazowego, a nie jedynie realizowanych tras. Istnieje możliwości wykorzystania importu gazu
z różnych kierunków, poprzez istniejące interkonektory,
przy jednoczesnym różnicowaniu źródeł dostaw paliwa gazowego do kraju.

Sprzedawca awaryjny i sprzedawca rezerwowy
W 2018 roku obserwowaliśmy ryzyka w obszarze ciągłości
i bezpieczeństwa dostarczania gazu ziemnego dla kilkudziesięciu tysięcy odbiorców gazu, szczególnie w gospodarstwach
domowych. W przypadku energii elektrycznej funkcjonuje
model sprzedaży rezerwowej, natomiast w przypadku gazu
ziemnego pojawiło się zagrożenie bezumownego poboru
gazu przez odbiorcę, którego sprzedawca zaprzestał dostarczania (np. zaprzestał działalności lub utracił koncesje).
W trybie pilnym 21 września 2018 r. została wprowadzona
zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu gazowego [23], która z dniem 25
września 2018 r. wprowadziła instytucję sprzedawcy awaryjnego. W przypadku zaprzestania dostarczania paliw gazowych do odbiorcy końcowego przez dotychczasowego sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie tego sprzedawcy, PGNiG
Obrót Detaliczny sp. z o.o. został jego sprzedawcą awaryjnym.
Wprowadzono obowiązek zawarcia dla operatora systemu
gazowego w imieniu i na rzecz odbiorcy końcowego umowy
sprzedaży awaryjnej, szczegółowo regulując tryb i warunki zawierania takiej umowy.
W dniu 9 listopada 2018 r. została uchwalona ustawa
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne [21], która wspólnie
dla rynku gazu i energii elektrycznej uregulowała instytucję
sprzedawcy rezerwowego w przypadku zaprzestania dostarczania paliw gazowych do odbiorcy końcowego przez dotychczasowego sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie tego
sprzedawcy. Podobnie jak w przypadku sprzedaży awaryjnej
wprowadzono obowiązek dla operatora systemu gazowego
zawarcia w imieniu i na rzecz odbiorcy końcowego umowy
sprzedaży rezerwowej, szczegółowo regulując tryb i warunki zawierania takiej umowy oraz warunki powiadomienia
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odbiorcy końcowego o takim fakcie. Dodatkowo regulacja
wprowadziła mechanizm zabezpieczający na wypadek, gdyby
sprzedawca rezerwowy nie podjął sprzedaży. W takiej sytuacji
sprzedaż będzie realizował sprzedawca z urzędu. Wymaga
to dostosowania umów dostarczania gazu oraz nakłada szereg obowiązków na sprzedawcę i zmienia zakres odpowiedzialności stron realizujących umowy. Uregulowano zasady,
warunki, czas obowiązywania, sposoby zawierania i rozwiązywania umowy sprzedaży rezerwowej. Oferty sprzedawców rezerwowych mają być publikowane na ich stronach,
a OSD na swojej stronie internetowej będą udostępniać listę
sprzedawców rezerwowych. Dodatkowo sprzedaż rezerwowa wymaga spełnienia wymagań kalkulacji kosztów. Zgodnie
z ustawą, OSP i OSD zobowiązane zostały do dostosowania
swoich instrukcji w celu realizacji nowych obowiązków.

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
w obrocie paliwami gazowymi
W dniu 30 marca 2018 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
w obrocie paliwami gazowymi [28], 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.
Zmieniono część regulacji dotyczących: kalkulacji i rozliczenia opłat za przyłączenia do sieci oraz zasady rozliczeń i ich
korekty oraz 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 odbiorcy końcowego. Od początku 2021 roku przedsiębiorstwo
energetyczne wypłaci odbiorcy bonifikatę automatycznie,
bez konieczności składania wniosku przez tego odbiorcę
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.
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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, Prezesa URE, Ministra Energii, ARE, GUS, często
powielając te same dane.
Towarzystwo Obrotu Energią postuluje uproszczenie i ujednolicenie procedur sprawozdawczych tak, aby dane nie były
powielane, składane w tych samych jednostkach do jednego organu, i aby ograniczyć liczbę raportów i sprawozdań
do niezbędnego minimum.

Inne bariery funkcjonowania na rynku gazu w Polsce
•

Brak przejrzystości oraz skutecznego zobowiązania
małych OSD (tzw. Operator Systemu Dystrybucyjnego Współpracujący – OSDW) do zawierania umów
dystrybucyjnych.

•

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.

•

IRiESP i IRiESD są dokumentami bardzo rozbudowanymi i mało przejrzystymi. Skomplikowane są zasady
rozliczeń na rynku bilansującym oraz zasady dotyczące
dotrzymania nominacji. Należałoby w przyszłości dążyć
do ich uproszczenia.

•

Utrudniony dostęp do informacji rynkowej głównie dotyczącej działalności detalicznej.

•

Wprowadzony od 1 lutego 2019 r. przez TGE S.A.
program poprawy płynności oparty o nowy model
animacji dalece odbiega od oczekiwań rynku gazu,
czego skutkiem jest obecnie brak animatora na tym
rynku.

•

Brak programu Maker-Taker dla rynku gazu na TGE S.A.

•

Opłaty bazowe za rejestrację i rozrachunek pozycji
stosowane przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. dla transakcji zawartych na rynku są wyższe
od tych zawieranych na rynku energii elektrycznej.

WNIOSKI
Liczne uwarunkowania prawne rynku gazu w Polsce,
które obowiązywały w 2018 roku i na początku roku
2019 były wynikiem wcześniejszych zmian prawa (mających miejsce w roku 2017 i na przełomie 2018/2019
roku), które z kolei już w przeszłości wpłynęły na strategie i decyzje uczestników rynku w odniesieniu do ich
działalności w tym obszarze.
Nowymi uwarunkowaniami prawnymi 2018 roku,
będącymi głównie konsekwencją zaprzestania dostarczania paliw gazowych przez kilku sprzedawców
(z przyczyn leżących po ich stronie), były: (i) najpierw
zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, która z
dniem 25 września 2018 r. wprowadziła tzw. sprzedawcę awaryjnego, a następnie (ii) uchwalona 9 listopada
2018 r. nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne [21],
która wspólnie dla rynku gazu i energii elektrycznej
uregulowała m. in. instytucję sprzedawcy rezerwowego
w przypadku zaprzestania dostarczania paliw gazowych
do odbiorcy końcowego przez dotychczasowego sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie tego sprzedawcy.
Ponadto w zakresie rynku giełdowego gazu należy
zwrócić uwagę, że dyskutowany w 2018 roku, a wprowadzony od 1 lutego 2019 r. przez TGE S.A. tzw. program poprawy płynności oparty m. in. o nowy model
animacji, zdaniem większości Członków TOE odbiega
od oczekiwań rynku gazu, czego obecnie skutkiem jest
brak animatora na tym rynku. Istotną kwestią pozostaje również poziom opłat stosowanych przez IRGiT S.A.
za rejestrację i rozliczenie kontraktów na rynku gazu,
które są znacząco wyższe niż opłaty za analogiczne
usługi na rynku energii.
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IV.	KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU I ŚWIADECTW
POCHODZENIA
1. 	Rynek Dnia Następnego energii elektrycznej
Kluczowe czynniki rynku SPOT w 2018 roku to:
•

wzrost cen uprawnienie do emisji CO2;

•

trudna sytuacja hydrologiczna oraz remonty sieciowe w
Skandynawii znacząco wpływające na ceny importowe;

•

wzrost zapotrzebowania w marcu oraz czerwcu
z uwagi na pogodę;

•

zwiększenie importu z Niemiec, Czech oraz Słowacji.

W roku 2018 wzrost ceny energii elektrycznej wyniósł
aż 41,7% w porównaniu do spadku o 0,9% w roku 2017.
Średnia cena godzinowa energii na Rynku Dnia Następnego TGE wyniosła w tym okresie 223,65 PLN/MWh
(157,84 PLN/MWh w 2017 roku).
Dla godzin szczytowych (w dni robocze, od 8 do 22 godziny handlowej włącznie) ceny cechowały się zbliżoną
dynamiką zmian. Średnia dla 2018 roku wyniosła 270,53
PLN/MWh, czyli wzrosła o 43,7% w porównaniu do roku
poprzedniego (w 2017 ceny dla godzin szczytowych spadły o 4,7% w ujęciu rocznym).
Tempo zmian cen energii w ciągu roku było zmienne
i zależało od kwartału. Najwyższy, wynoszący 55% w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego,
wzrost cen zaobserwowano w trzecim kwartale 2018
roku. W pierwszym kwartale zanotowano najmniejszy wzrost cen, który wyniósł 19%. Natomiast w drugim
oraz czwartym kwartale ceny wzrosły odpowiednio o 42%
oraz 48,9% w porównaniu do analogicznych kwartałów
w 2017 roku. Cena energii elektrycznej w poszczególnych
kwartałach wyniosły odpowiednio: 184,91 PLN/MWh,
210,52 PLN/MWh, 253,4 PLN/MWh, 245,79 PLN/MWh.
W godzinach szczytowych ceny w poszczególnych kwartałach 2018 roku kształtowały się następująco: 226,44 PLN/
MWh (23,7% wzrost r/r), 258,23 PLN/MWh (50,8% wzrost
r/r), 302,97 PLN/MWh (58,4% wzrost r/r), 294,49 PLN/
MWh (41,8% wzrost r/r).
W 2018 roku Polska zwiększyła ponad dwukrotnie import
energii do poziomu 5,7 TWh, gdy w 2017 roku import wyniósł 2,3 TWh. Eksport do Niemiec, Czech lub Słowacji był
jedynie opłacalny w sytuacji dużej generacji z elektrowni
wiatrowych, tylko w marcu, z uwagi na niskie temperatu-
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ry oraz lipcu i sierpniu z uwagi na ograniczenia w produkcji
w elektrowniach węglowych ze względu na zbyt niskie stany
wód, eksport był opłacalny w godzinach nocnych. Przez pozostałą część roku Polska importowała energię z tego kierunku.
W porównaniu do poprzedniego roku, w którym nie
wystąpiły znaczące ograniczenia importowe ze Szwecji
oraz Litwy, w 2018 roku problemy na tych połączeniach
znacząco przyczyniły się do wzrostu cen w Polsce. Pierwsze sygnały pojawiły się pod koniec lutego, gdy temperatury utrzymywały się poniżej normalnych, co utrudniło generację w elektrowniach wodnych w Skandynawii.
Wysokie zapotrzebowanie oraz problemy w zastąpieniu
generacji wodnej utrzymywały się przez cały marzec,
co spowodowało wzrost cen energii w Szwecji oraz
na Litwie o 47% rok do roku. W kwietniu temperatury
wzrosły ponad normalne i utrzymywały się tak do końca
roku, co spowodowało za szybkie zasilenie elektrowni
wodnych z topniejącego śniegu oraz brak możliwości generacji w okresie letnim. To z kolei wpłynęło na wzrost cen
w maju, czerwcu oraz trzecim kwartale 2018 roku. Ceny
w tym okresie w strefie SE4 wzrosły o prawie 52%,
do poziomu 48,37 EUR/MWh.
W maju zostały przeprowadzone remonty na połączeniach ze Szwecją oraz Litwą. W pierwszy dzień wystąpienia tych ograniczeń cena na rynku SPOT - 7 maja 2018 r.
wyniosła 333,77 PLN/MWh. Rynek tego dnia okazał się
nieefektywny, ponieważ cena na rynku bilansującym
ukształtowała się na poziomie 172,81 PLN/MWh. Z uwagi na tak dużą różnicę cen pomiędzy rynkiem giełdowym
a rynkiem bilansującym ceny w kolejnych dniach spadały. W drugiej połowie maja po zakończeniu remontów
na połączeniach z Polską, rozpoczęły się remonty sieciowe
wewnątrz stref szwedzkich oraz nastąpił wzrost zapotrzebowania z uwagi na wysokie temperatury, co przełożyło
się na utrzymanie cen na wysokim poziomie. Kolejnym
znaczącym ograniczeniem sieciowym było rozpoczęcie
16 sierpnia prawie 3 miesięcznego remontu kabla NordBalt
(połączenie o mocy 700 MW pomiędzy Litwą a Szwecją).
Z uwagi na wysokie ceny z początku roku, rynek zakładał
problemy z importem energii z Litwy, z uwagi na możliwe
bardzo wysokie ceny na Litwie. W pierwszy dzień remontu sytuacja z maja powtórzyła się i ceny na rynku giełdowym znów okazały się dużo wyższe niż na rynku bilansującym. W kolejnych dniach okazało się, że litewskie ceny
utrzymały się na niższym niż wcześniej zakładany poziom,
co umożliwiło import energii z tego kierunku. Średnia
cena na Litwie w okresie od sierpnia do października wyniosła 57,95 EUR/MWh.
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W związku z niższymi cenami w krajach sąsiadujących
z Polską (średnia cena 52,26 EUR/MWh), gdzie
średnia cena w 2018 roku wyniosła w EUR/MWh:
43,96 w Skandynawii, 44,46 w Niemczech, 46,00 w Czechach, 48,44 na Słowacji oraz 49,96 na Litwie, Polska
zaimportowała 2,7 TWh na połączeniu stałoprądowym
ze Szwecją (3 TWh w 2017 roku), 0,9 TWh z Litwy oraz
1,4 TWh z Ukrainy (zwiększenie o 0,5 TWh), oraz zaimportowała 0,7 TWh na połączeniu równoległym (Niemcy, Czechy,
Słowacja), w porównaniu do eksportu 2,6 TWh w 2017
roku.
W 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem nastąpił wzrost
zapotrzebowania o 1,7% do poziomu 170,9 TWh. W 2018
roku generacja w krajowych elektrowniach zmniejszyła się o 0,4%, największy wzrost produkcji odnotowały
elektrownie gazowe o blisko 34% do poziomu 9,6 TWh,
natomiast spadek produkcji w elektrowniach opalanych
węglem brunatnym wyniósł 5,6%, przy wzroście produkcji
w elektrowniach na węgiel kamienny o 3,1%.
Zmiany cen w ciągu 2018 roku były zgodne ze zmianami
fundamentalnymi, czyli wzrostem zapotrzebowania, zmianami w bilansie wymiany transgranicznej, spadkiem produkcji z węgla brunatnego oraz elektrowni wiatrowych.
Z uwagi na pogodę nastąpił 7% wzrost zapotrzebowania
w marcu, który był znacznie chłodniejszy niż w poprzednich latach, natomiast w czerwcu, lipcu oraz sierpniu,
które były cieplejsze niż rok wcześniej wzrost zapotrzebowania wyniósł prawie 3,3%.

Rys. 13. Ceny dobowe na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii.
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Również koszty produkcji energii elektrycznej znacząco wzrosły, cena węgla wzrosła z poziomu 9,26 PLN/GJ
do 10,98 PLN/GJ 10, ale głównym czynnikiem był wzrost cen
CO2, które na początku roku kosztowały ok 7,8 EUR/Mt,
a pod koniec roku już 24,41 EUR/Mt, a średnia roczna wyniosła około 16 EUR/Mt. W zależności od technologii produkcji sama zmiana cen CO2 mogła spowodować wzrost
kosztów od 30 (elektrownie gazowe) do 80 PLN/MWh
(elektrownie na węgiel brunatny).
Najwyższa cena na rynku SPOT w 2018 roku wystąpiła 20 września i wyniosła 385,96 PLN/MWh oraz 488,02
PLN/MWh w godzinach szczytowych. Tak wysoki poziom
spowodowany był wysokim zapotrzebowaniem oraz bardzo niską dostępnością jednostek wytwórczych. Z uwagi
na awarię oraz remonty w jednostkach wytwórczych również na rynku bilansującym w dniu 22 listopada 2019 r.,
zostało odnotowane historyczne maksimum na poziomie 864,98 PLN/MWh jako średnia dla całej doby oraz
1 234,29 PLN/MWh dla godzin szczytowych. Nawet przy
tak wysokich cenach, polski operator zdecydował się jedynie udostępnić maksymalnie 181 MW na import w ramach
dnia bieżącego przy awariach w jednostkach wytwórczych
na poziomie 1 000 MW. Pojawienie się w polskim systemie
elektroenergetycznym dużych bloków (moc zainstalowana powyżej 800 MW) przy jednoczesnym utrzymywaniu
ograniczeń importowych z krajów sąsiednich rodzi ryzyko częstszego pojawia się tak ekstremalnych poziomów
cenowych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGE S.A.

Według indeksu PSCMI 1, https://polskirynekwegla.pl/indeks-pscmi-1
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Rys. 14. Całkowite miesięczne krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną (TWh).

2. Rynek terminowy energii elektrycznej
Kluczowe czynniki rynku terminowego w 2018 roku to:
•

znaczący wzrost cen CO2 oraz węgla;

•

42% wzrost cen SPOT;

•

spadek płynności w pierwszej części roku;

•

zapowiedzi wprowadzenia 100% obliga na sprzedaż energii elektrycznej;

Rys. 15. Wolumen obrotu na polskim rynku energii elektrycznej.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PSE S.A.

•

pierwsze aukcje na rynku mocy;

•

rozpoczęcie postępowań w sprawie manipulacji cenami
energii elektrycznej.

W 2018 roku z uwagi na liczne „zawirowania” oraz interwencję rządu nastąpił wzrost obrotów na rynku giełdowym.
Obroty na TGE na rynku terminowym wyniosły aż 198 TWh
w porównaniu do 86 TWh w 2017 roku. Niefundamentalne
zachowanie rynku, brak transparentności oraz znaczący
wzrost udziału regulacji płynności rynku spowodował spadek
obrotu na platformach brokerskich, który wyniósł 10 TWh.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGE, brokerzy
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Na kwotowania kontraktu BASE_Y_19 w pierwszych dwóch
miesiącach 2018 roku miał wpływ „sentyment” z rynku
SPOT, gdzie cena podlegała niewielkim wahaniom oraz
w porównaniu do kontraktów terminowych była niska. Dlatego też najniższa cena wystąpiła 9 lutego osiągając poziom
175 PLN/MWh. Od tego momentu wycena energii na kolejny rok systematycznie rosła do poziomu 311 PLN/MWh
w dniu 20 września. Pod koniec lipca zaczęły pojawiać się
informacje o koniecznym wprowadzeniu 100% obliga giełdowego, co miało zahamować gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej z negatywnymi skutkami dla gospodarki.
Natomiast wprowadzona reforma rynku ETS spowodowała
silny wzrost cen praw do emisji CO2, które po koniec roku
osiągnęły poziom 25,01 EUR/t, przy minimum rocznym
7,75 EUR/t.
W 2018 roku wystąpiły trudne do zidentyfikowania oraz
wyjaśnienia zdarzenia, które jednak spowodowały wszczęcie postępowania przez Prezesa URE w sprawie manipulacji
cenami towarów giełdowych oraz ingerencję Ministerstwa
Energii (patrz też rozdz. III pkt 7 i 8 Raportu).
Do 2018 roku w sytuacji wzrostu gospodarczego, występowania inflacji oraz przy wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną regułą było, że kolejne lata handlowane
są z premią do bieżącego roku. Reguła ta była zachowana

Rys. 16. Nieefektywności polskiego rynku (PLN/MWh).

do połowy marca, kiedy nastąpiła zmiana sposobu wyceny
i bieżący rok zaczął być droższej wyceniany na kolejne lata.
W okresie od 23 maja do 30 maja wystarczyło, żeby uczestnicy rynku potrzebowali nabyć energię na trzeci kwartał
w ilości 270 MW, przy średnim zapotrzebowaniu w trzecim
kwartale na poziomie 18 800 MW, aby cena wzrosła z 266
PLN/MWh na 330 PLN/MWh. Natomiast dla kontraktów
z dostawą w godzinach szczytowych wystarczył pobyt na 27
MW, aby cena w tym okresie wzrosła o 96 PLN/MWh.
Również wycena czwartego kwartału zaczęła się znacząco różnić od ceny kwartału pierwszego z kolejnego roku,
przy braku znaczących zmian fundamentalnych, mogących uzasadnić taką różnicę w wycenie. Pod koniec maja
2018 roku energia na czwarty kwartał 2018 roku była droższa o prawie 80 PLN/MWh niż energia na pierwszy kwartał 2019 roku. W żadnym innym sąsiadującym kraju nie
odnotowano takiej tendencji. Jednocześnie cały rok 2018
był wyceniony o blisko 46 PLN/MWh drożej niż rok 2019.
W drugiej połowie roku nastąpił powrót do wcześniejszej
reguły, ale z dużą premią. Ostatecznie energia na rok 2019
była wyceniona z premią ok. 62 PLN/MWh w porównaniu
do dostawy w 2018 roku, pomimo pojawiających się informacji o oddawaniu do użytku nowych efektywniejszych
bloków węglowych.

Źródło: Polenergia Obrót
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Energia w kontraktach rocznych na polskiej giełdzie podążała za europejskimi trendami. Po tańszym niż zakładane
w kontraktach terminowych, rozpoczęciu dostaw w 2018
roku ceny w kontraktach terminowych zostały skorygowane,
ale pod koniec lutego, z uwagi na silne sygnały z rynku spotowego w całej Europie oraz znaczący wzrost cen
CO2, ceny w całej Europie do końca roku pozostawały
w trendzie wzrostowym.

Rys. 17. Kwotowania kontraktu BASE Y-17 (EUR/MWh).

Kontrakt BASE_Y-19 handlowany był na TGE w większym
przedziale cenowym w porównaniu do roku poprzedniego. Minimum roczne wyniosło 175 PLN/MWh (w lutym),
natomiast maksimum wystąpiło we wrześniu, kiedy kontrakt roczny wyceniony został na 311 PLN/MWh. Średnia
roczna kontraktu BASE_Y-19 wyniosła 228,34 PLN/MWh
w porównaniu do 165,42 PLN/MWh za kontrakt BASE_Y-18.
Dla ostatnich 40 kwotowań średnia wyniosła 284,60 PLN/MWh
i była wyższa niż realizacja SPOT w 2018 roku.
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Od połowy maja do początku lipca korelacja pomiędzy
cenami energii na kolejne lata ze wzrostem cen CO2 oraz
cen energii na ościennych rynkach została zmniejszona.
Brak reakcji na wzrost kosztów zmiennych przyczynił się
do spadku wyceny potencjalnej marży na produkcji energii
do historycznych minimów. W drugiej połowie roku nastąpiło odreagowanie i wycenienie energii z dostawą na rok 2019
na poziomie najwyższym w porównaniu do rynków ościennych oraz z historycznie wysoką marżą.

Źródło: Polenergia Obrót

Wartym odnotowania jest fakt zorganizowania oraz rozstrzygnięcia w 2018 r. zarówno dużych aukcji dla OZE (szczególnie fotowoltaika), jak i rynku mocy. Biorąc pod uwagę historyczne zachowanie rynków, na których wprowadzono rynek mocy i uruchomiono
farmy fotowoltaiczne, można oczekiwać zahamowania wzrostu
cen energii elektrycznej od roku 2021 (w pierwszym rok funkcjonowania rynku mocy), przy dalszym utrzymywaniu się tendencji
wzrostowej na rynku CO2. Uczestnicy rynku już zaczęli uwzględniać ten fakt w wycenie kontraktów terminowych. Ostatnie
notowania kontraktów rocznych z dnia 28 grudnia 2018 r. to
w PLN/MWh: 293,56, 283,75 oraz 276,00 odpowiednio dla lat
2019 – 2021.
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Rys. 18. Kwotowania kontraktów rocznych (PLN/MWh).

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.

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) [35] i ustawy o efektywności energetycznej [18].
Poziomy obowiązku na rok 2018 oraz poszczególne jednostkowe opłaty zastępcze (jOz) wynosiły:
•

dla energii wytworzonej w odnawialnych źródłach
– PMOZE_A, tzw. prawa majątkowe „zielone” – obowiązek na poziomie 17,5% sprzedaży odbiorcom końcowym; jOz – 48,54 PLN/MWh (125% średniej ceny z
roku poprzedniego art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy o OZE);

•

dla energii wytworzonej z biogazu rolniczego – PMOZE-BIO, tzw. prawa majątkowe „błękitne” – obowiązek na
poziomie 0,5% sprzedaży odbiorcom końcowym; jOz –
300,03 PLN/MWh;

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.

•

dla energii wytworzonej w jednostkach kogeneracyjnych gazowych lub o łącznej mocy zainstalowanej do
1 MW – PMGM-2017, tzw. prawa majątkowe „żółte”
– obowiązek: 8,0%; jOz ‑ 115,00 PLN/MWh;

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

•

dla energii wytworzonej w kogeneracji opalanej metanem – PMMET-2017, tzw. prawa majątkowe „fioletowe”– obowiązek: 2,3%; jOz – 56,00 PLN/MWh;
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•

dla energii wytworzonej w pozostałych źródłach kogeneracyjnych – PMEC-2017, tzw. prawa majątkowe
„czerwone” – obowiązek: 23,2%; jOz – 9,00 PLN/MWh;

•

dla świadectw efektywności energetycznej – PMEF,
tzw. prawa majątkowe „białe” – obowiązek: 1,5%; jOz
– 1575,00 PLN/toe.

Prawa majątkowe PMOZE_A („zielone”)
Rok 2018 to rok, który charakteryzował się dużą zmiennością cen zielonych certyfikatów, utrzymującą się w tendencji wzrostowej. Wzrosty te spowodowane były zmianami
legislacyjnymi (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie

ustawy o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. z 2017 r.
poz. 1593), które weszły w życie we wrześniu 2017 roku,
jednakże pełne skutki zmaterializowały się na rynku w roku
2018. Chodzi przede wszystkim o konstrukcję prawną zapisów w tejże ustawie odnośnie możliwości uiszczania opłaty
zastępczej, która skutecznie uniemożliwia wniesienie Oz aż
do czasu gdy przekroczy ona wartość maksymalną = 300,03
PLN/MWh.
Sytuacja ta spowodowała gwałtowny wzrost cen certyfikatów z poziomu 45,53 PLN/MWh w styczniu 2018 r.
do maksymalnie 162,71 PLN/MWh w listopadzie 2018 r.
Średnioważone ceny certyfikatów PMOZE_A w transakcjach giełdowych w 2018 r. przekroczyły 103 PLN/MWh

Rys. 19. Notowania PMOZE_A (indeksy cenowe i wolumeny dla praw majątkowych „zielonych”).

co jest wartością dwukrotnie większą niż przewidziana na
ten okres wartość Oz (48,53 PLN/MWh). Niskie ceny certyfikatów na początku okresu zachęciły uczestników rynkowych
do zakupów certyfikatów nie tylko na dany okres rozliczeniowy, ale także na kolejne okresy, stąd też wolumen obrotu był największy w historii i wyniósł ponad 14,5 TWh. Potencjał wzrostu cen certyfikatów PMOZE_A z górną granicą
na poziomie 300,03 PLN/MWh został częściowo ograniczony wraz z pojawieniem się projektów zmian ustawy o OZE,
które przewidywały zmniejszenie wsparcia dla instalacji OZE
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będących beneficjentami systemu certyfikacyjnego. Zaproponowano, aby jOz była wynikiem kontraktu różnicowego
pomiędzy ceną referencyjną a ceną energii elektrycznej
oraz umożliwiono by uiszczanie Oz. Informacja ta znalazła
swoje odzwierciedlenie w bieżącej wycenie certyfikatów
na rynku giełdowym. Do końca marca 2019 r. proponowane
zapisy ciągle są procedowane, ale nie znalazły się w pracach
sejmowych stąd też ceny na rynku odzwierciedlają nastroje
wyczekiwania na ostateczny kształt zapisów w tej kwestii.
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Rys. 20. Notowania PMOZE-BIO (indeksy cenowe i wolumeny dla praw majątkowych „błękitnych”).

Prawa majątkowe PMOZE-BIO („błękitne”)
Prawa majątkowe „błękitne” są przyznawane producentom energii w biogazowniach rolniczych. W 2018 r.
obowiązek zakupu świadectw pochodzenia energii
z biogazu rolniczego wynosił 0,5%. W związku z niedoborem certyfikatów na rynku ceny świadectw PMOZE-BIO kształtują się konsekwentnie powyżej opłaty
zastępczej, która ustanowiona jest na niezmiennym
poziomie 300,03 PLN/MWh.
Prawa majątkowe PMGM („żółte”)
Prawa majątkowe „żółte” należą do tzw. „koszyka kogeneracyjnego”, czyli świadectw potwierdzających
wyprodukowanie energii elektrycznej w kogeneracji,
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w tym przypadku z paliwa gazowego. Rok 2018 był
ostatnim rokiem funkcjonowania certyfikatów kogeneracyjnych, których ważność wygaśnie wraz z końcem
czerwca 2019 r. wraz z ostatnim dniem obligującym
do wykonania obowiązku za rok 2018.
Cena certyfikatów kształtowała się na nieznacznie
niższym poziomie niż wyznaczona dla tego okresu
wartość Oz. Brak możliwości tzw. zbankowania tego
produktu oraz zwiększona generacja certyfikatów dużych nowych instalacji we Włocławku i Płocku, skłania wszystkich wytwórców do sprostania wymaganiom strony popytowej, która jest skłonna nabyć
te certyfikaty z uwzględnieniem nieznacznego dyskonta
do obowiązującej Oz, która dla roku 2018 kształtowała się
na poziomie 115 PLN/MWh.

Rys. 21. Notowania PMGM-2018 (indeksy cenowe i wolumeny dla praw majątkowych „żółtych”).
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Rys. 22. Notowania PMEC-2018 (indeksy cenowe i wolumeny dla praw majątkowych „czerwonych”).
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Prawa majątkowe PMEC („czerwone”)

Prawa majątkowe PMMET („fioletowe”)

Analogicznie do praw „żółtych” kształtował się rynek praw
majątkowych „czerwonych” potwierdzających wyprodukowanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji
przy użyciu węgla. Średnia cena dla tego typu certyfikatów
oscylowała w 2018 r. w okolicach Oz (9 PLN/MWh) i wynosiła
blisko 8,80 PLN/MWh.

Prawa majątkowe potwierdzające wyprodukowanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji przy użyciu
paliwa w postaci metanu („fioletowe”) to kolejne z praw
majątkowych z koszyka kogeneracyjnego, które wygaśnie
wraz z dniem 30 czerwca 2019 r. Prawa te od początku istnienia (2011 r.) charakteryzowały się zawsze niedoborem w
stosunku do popytu na nie. Stąd też cena nieznacznie tylko
odbiega od wyznaczonego poziomu Oz, który dla roku 2018
został wyznaczony na poziomie 56 PLN/MWh. Produkt
PMMET-2018 dla produkcji z 2018 r. notowany był średnio
po 55 PLN/MWh.

Rys. 23. Notowania PMMET-2018 (indeksy cenowe i wolumeny dla praw majątkowych „fioletowych”).
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Prawa majątkowe PMEF („białe”)

•

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.

Dla roku 2018 na rynku funkcjonują obecnie następujące
indeksy dla „białych” praw majątkowych:
•

PMEF – świadectwa efektywności energetycznej wydawane na bazie systemu przetargów w oparciu o
poprzednią podstawę prawną, wygaszane z dniem
30 czerwca 2019 r.;

Rys. 24. Notowania PMEF (indeksy cenowe i wolumeny dla praw majątkowych „białych”).

Spadek cen certyfikatów PMEF odnotowany w roku 2018
jest konsekwencją braku rozwiązań legislacyjnych, które
oczekiwane były przez rynek po publikacji wyjaśnień na
interpelację poselską z grudnia 2017 r. Udzielone wtedy
przez ME odpowiedzi sugerowały jakoby certyfikaty typu
PMEF zachowały swoją wartość na skutek przedłużenia
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ich ważności. Ostatecznie żadne rozwiązania legislacyjne
nie zostały wdrożone, a cena certyfikatu na koniec marca
2019 r. osiągnęła poziom ok 120 PLN/MWh. Certyfikaty
PMEF prawdopodobnie stracą swoją ważność 30 czerwca 2019 r. i staną się bezwartościowe, stąd też pogłębiający się spadek cen na tym rynku.

Rys. 25. Notowania PMEF_2018 (indeksy cenowe i wolumeny dla praw majątkowych „białych”).
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Rys. 26. Notowania PMEF_F (indeksy cenowe i wolumeny dla praw majątkowych „białych”).

Z analogiczną sytuacją do certyfikatów PMEF mamy
doczynienia na rynku certyfikatów PMEF-2018,
które przedstawiają dokładnie taką samą wartość.Certyfikaty PMEF oraz PMEF z indeksem 2018 r. tracą ważność
z końcem czerwca 2019 roku.
Zgoła odmienna sytuacja kształtuje się na certyfikatach
„białych” typu PMEF_F, które nie mają terminu ważności, a cena ich kształtuje się na poziomie opłaty zastępczej
(dla 2018 r. było to 1 575 zł/toe). Na koniec marca 2019 r.
wyceniano te kontrakty po 1 654 zł/toe czyli 79 zł/toe powyżej ustanowionej na 2018 rok Oz. Wycena tego certyfikatu powyżej opłaty zastępczej jest uzasadniona bezterminową ważnością tego prawa oraz zadeklarowaniu przez
ustawodawcę wzrostu o 5% co roku opłaty zastępczej.

4. Rynek gazu
Rok 2018 dla rynku gazu na TGE był rokiem wzrostów obrotów gazem. Ponownie pobite zostały rekordy wolumenowe
(na Rynku Terminowym i Rynku Dnia Bieżącego) i większa
płynność pozwalała na prowadzenie handlu przez uczestników rynku. Miniony rok to okres trendu wzrostu cen.
Wpływ na taką sytuację miało wiele czynników zarówno
o charakterze pogodowym, rynkowym, jak i geopolitycznym. W przeciwieństwie do poprzedniego roku, na początku analizowanego okresu utrzymywał się niższy poziom cen
SPOT, jednak po kilkudniowych wzrostach na przełomie
lutego i marca 2018 roku wzrósł on ponad dwukrotnie.
W następstwie ceny na Rynku Terminowym stabilnie rosły
od kwietnia do września. Ruchy cenowe były pokłosiem
utrzymującego się trendu wzrostu cen energii elektrycznej,
uprawnień do emisji CO2 oraz pośrednio innych surowców,
w tym ropy naftowej i węgla. W przeciwieństwie do historycznych obserwacji rynkowych na rynku gazu, w okresie
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letnim rosły ceny kontraktu z dostawą w kolejnym roku w okresie II i III kwartału do września 2018 roku wzrost
cen przekroczył 35 PLN/MWh, tj. ponad 42%. Natomiast,
różnica między średnimi cenami kontraktu Month Ahead
na Rynku Terminowym w 2017 i 2018 roku wzrosła do prawie 22 PLN/MWh. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym
za wzrost cen gazu w Europie była mroźna druga połowa
zimy 2017/2018. Odbiór gazu z magazynów znacznie przyspieszył w pierwszym kwartale 2018 roku, co ostatecznie
pozostawiło rekordowo niski poziom napełnienia w magazynach Europy Zachodniej. W odpowiedzi na tę sytuację
podmioty działające na zachodnich rynkach zdecydowały się utrzymać wysoki poziom napełnienia magazynów
przed kolejną zimą. Wymagało to zatłoczenia znaczących
wolumenów gazu w okresie letnim 2018 roku. Ponadto
w Europie odnotowano niską podaż LNG, ponieważ istotna część statków została przekierowana na rynki azjatyckie.
Częściowo na wzrost cen wypłynęło również ograniczenie
produkcji gazu w największym europejskim kontynentalnym
złożu gazu w Holandii, tj. Groningen. Dodatkowym czynnikiem były występujące przerwy w dostawach gazu z kierunku Morza Północnego. We Francji nieplanowane ograniczenia mocy wytwórczych w elektrowniach jądrowych,
destabilizowały sytuację na europejskich rynkach gazowych.
Wspomniane problemy Francji w elektrowniach odbiły się
na rynkach energii w krajach sąsiednich. Wynikiem tego
była potrzeba uruchomienia innych źródeł wytwórczych
(w tym gazowych), czego wynikiem było znaczne zwiększenie zużycia gazu w energetyce europejskiej.
Łączny wolumen obrotu na wszystkich rynkach TGE wyniósł
w analizowanym roku ponad 143 TWh. Była to największa
wartość od początku obrotu gazem na TGE. W porównaniu
do roku 2017 wolumen zwiększył się o prawie 3%. Największy udział w obrocie miały oczywiście kontrakty terminowe
z dłuższym okresem dostawy.
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Rys. 27. Podział wolumenu obrotu gazem w podziale na poszczególne rynki w kolejnych latach.

Rynek terminowy
Sytuacja na rynku terminowym była w minionym roku dynamiczna. Analizując kontrakt roczny z dostawą w 2019
roku, początek roku to niewielki spadek poziomu cen.
Patrząc z perspektywy całego roku, minimum na rynku osiągnięte zostało w połowie lutego (poziom 80 PLN/MWh).
Następnie korekta ceny na początku kwietnia i utrzymanie poziomu niższych cen do końca lipca. Od kwietnia ceny
zaczęły rosnąć. W 2018 roku średnia ważona wolumenem
cena kontraktu rocznego z dostawą w 2019 roku wyniosła
nieco ponad 106,28 PLN/MWh (w porównaniu do 81,8 na
kontrakt roczny z dostawą w 2018 r. lub 74,5 PLN/MWh
na kontrakt roczny z dostawą w 2017 roku). Trend wzrostowy utrzymywał się aż do końca września, powodując
wzrosty ceny kontraktów o ponad 35 PLN/MWh. Wspomniany referencyjny kontrakt roczny osiągnął swoje lokalne maksimum w ostatniej dekadzie września, na poziomie
ponad 122 PLN/MWh. Nie były to gwałtowne „wybicia”,

Rys. 28. Średnie ceny gazu kontraktów terminowych oraz SPOT
na Towarowej Giełdzie Energii z dostawą w 2018 roku (bez aukcji).
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ale jednostajne wzrosty pobudzane zbliżającą się zimą i falą
ochłodzeń. Cena kontraktu rocznego w ciągu roku wahała
się w przedziale 80 i 122 PLN/MWh, różnica pomiędzy ceną
maksymalną, a minimalną wyniosła ponad 42 PLN/MWh.
Ostatnie kwotowanie kontraktu GAS_BASE_Y-19 wyniosło
104,94 PLN/MWh. Średniomiesięczna cena kontraktów
miesięcznych wahała się w przedziale 83 - 125 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 2019 roku GAS_BASE_Y-19 wyniosła prawie 106,28 PLN/MWh, czyli o 24,49 PLN/MWh, tj. prawie
30% 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.

Źródło: Opracowanie Monitor Gazowy na podstawie danych TGE
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Całkowity wolumen obrotu w 2018 roku na Rynku Terminowym Towarowym gazu ziemnego wyniósł ponad 143
TWh (w 2017 roku obrót gazem wyniósł 139 TWh). Rynek
terminowy był odpowiedzialny za ponad 83% całkowitego

Rys. 29. Średnie miesięczne wolumeny obrotu gazem na TGE w 2018 r.

Rynek SPOT
W przeciwieństwie do standardowych mechanizmów rynkowych, początek roku 2018 w okresie zimowym nie był
okresem wysokich cen, ponieważ średnie ceny na rynku
SPOT w okresie letnim były wyższe, pomimo tego, że na
koniec marca 2018 roku odnotowaliśmy gwałtowny kilkudniowy wzrost cen (wzrost prawie 2,5 krotnie na rynku polskim i ponad trzykrotny na rynkach zachodnich).
Najwyższy poziom osiągnęły 2 marca (ponad 208 PLN/
MWh na RDNg i ponad 255 PLN/MWh na RDBg). Od kwietnia nastąpił trend wzrostu cen, który się nasilił w okresie
czwartego kwartału.
Zarówno na Rynku Dnia Następnego gazu (RDNg),
jak i na Rynku Dnia Bieżącego (RDBg) ubiegły rok nie był
tak tani jak rok 2017. Średnia cena na RDNiBg w 2018
roku ukształtowała się na poziomie ponad 106 PLN/MWh
(w porównaniu do ponad 84 PLN/MWh w 2017 roku).
W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił więc wzrost
o ok. 22 PLN/MWh. W okresie letnim średniomiesięczne
ceny wahały się w przedziale 84 - 124 PLN/MWh (ceny dobowe 79 - 136 PLN/MWh), a roczna średnia cena ważona
wolumenem przekroczyła 106 PLN/MWh. Cena minimalna w 2018 roku na analizowanym rynku osiągnięta została
28 stycznia i wynosiła 70,68 PLN/MWh. Był to jedyny przypadek, kiedy średnia cena dzienna spadła do prawie 70 PLN/
MWh. Cena maksymalna osiągnięta została 2 marca 2018 r.
i wyniosła 255,33 PLN/MWh (cena RDBg). Pozytywną kwestią w aspekcie obrotu gazem na TGE jest wysoki wolumen
obrotu na rynkach spotowych. Łączny obrót kontraktami
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obrotu gazu w 2018 roku na TGE. Największym zainteresowaniem cieszył się kontrakt roczny z dostawą w roku
następnym (w tym przypadku w 2019).

Źródło: Opracowanie Monitor Gazowy na podstawie danych TGE

z dostawą w następnym dniu wyniósł ponad 17,6 TWh (spadek o 8,6% w porównaniu do poprzedniego roku). O tak
dobrych wynikach obrotu w minionym roku zdecydowały
głównie miesiące sezonu zimowego. Średni miesięczny wolumen dla tego okresu to blisko 2,2 TWh. Miesiącem o największej płynności okazał się marzec (3,4 TWh), natomiast
najmniej kontraktów było przedmiotem handlu w sierpniu
(poniżej 0,4 TWh). Wysoki wolumenu obrotu miał też miejsce na najmniej popularnym rynku bieżącym. Łączny obrót
gazem na tym rynku wyniósł prawie 6 TWh (wzrost o 28,5
% w porównaniu do poprzedniego roku).

Ceny gazu na rynku polskim i europejskim
Rok 2018 to kontynuacja trendu wzrostu cen błękitnego
paliwa, którego dynamika była największa w II i III kwartale roku. Od rozpoczęcia okresu letniego 2018, ceny stabilnie rosły z korektą w IV kwartale 2018 roku Ceny na rynku
polskim i europejskim były ponad 40% (na rynku polskim
27%) wyższe niż w 2017 roku. Ceny gazu oferowanego
na TGE na Rynku Dnia Następnego były wyższe niż na niemieckim hubie GASPOOL o ok. 6%., co w dominującej części wynikało z kosztu transportu gazu z rynku niemieckiego
do Polski. Warto zauważyć, że największą różnicę pomiędzy
ceną gazu w Polsce a ceną gazu na sąsiednim, niemieckim
rynku odnotowano 3 marca ubiegłego roku i wyniosła ona
14,3 EUR/MWh. Był to jednak moment dużej zmienności
cen – poprzedniego dnia ceny SPOT wykazywały odwrotną
relację, w Polsce ceny były wtedy niższe od cen w Niemczech o 9,86 EUR/MWh.
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Rys. 30. Notowania na TGE i PEGAZ w poszczególnych miesiącach 2018 roku.

Jak widać na powyższym rysunku, kontynuowany był
okres wzrostu cen i na koniec roku 2018 obserwowaliśmy
niewielką korektę cen, która trwała do końca I kwartału
2019 roku. Wzrost cen alternatywnych nośników energii
oraz emisji CO2 może utrwalić trend wzrostu cen gazu,
przede wszystkim z uwagi na fundamentalne podstawy wynikające ze zwiększenia popytu na gaz do produkcji energii
elektrycznej, który zastępuje nieefektywne ekonomicznie
źródła węglowe. Dodatkowo wpływa na to wzrost cen surowców powiązanych lub konkurencyjnych. Obserwuje
się również przerwy w dostawach gazu z kierunku Morza
Północnego, co wpływa na zachwianie ciągłości dostaw
w przesyle transgranicznym i powoduje wzrosty cen gazu.

5. 	Ceny nośników energii - uwarunkowania
globalne rynku węgla kamiennego i ropy
Węgiel kamienny
Rok 2018 obfitował w bardzo dużą zmienność cen węgla
kamiennego na świecie. Z początkiem roku w europejskich portach ARA (Amsterdam - Rotterdam – Antwerpia)
notowania tego surowca kształtowały się na wysokim
poziomie, tj. około 96 USD/t. Utrzymujące się przez cały
styczeń ceny na tak wysokich poziomach, spowodowane były sytuacją związaną z notowaniami tego surowca
w obszarze Azji-Pacyfiku, gdzie australijski indeks NEWC
osiągnął w styczniu poziom ponad 107 USD/t. Głównym
powodem był znaczący wzrost popytu spowodowany
tymczasowym zniesieniem zakazu importu gazu i węgla
do Chin, celem uzupełnienia przez chińskie elektrownie
zapasów przed zbliżającym się Chińskim Nowym Rokiem

Źródło: Opracowanie Monitor Gazowy na podstawie
danych TGE i PEGAZ

przypadającym w lutym. Na początku marca na rynku europejskim odnotowano znaczący 16% spadek cen węgla
kamiennego do poziomów około 80 USD/t. Na zaobserwowane spadki notowań cen węgla kamiennego wpływ miało kilka fundamentalnych czynników rynkowych, między
innymi znaczne ograniczenie spalania węgla w elektrowniach niemieckich oraz zwiększona generacja energii elektrycznej produkowanej z wiatru. Dodatkowo duże spadki
cen gazu w I kwartale spowodowały większą opłacalność
generacji energii elektrycznej w jednostkach gazowych,
a tym samym stały się one bardziej konkurencyjne niż
we wcześniejszych okresach. Na wspomniane spadki cen węgla na rynku europejskim miały również
wpływ światowe spadki notowań, spowodowane głównie słabnącym popytem na ten surowiec przez odbiorców z Chin, którzy uzupełnili już swoje zapasy węgla w pierwszych dwóch miesiącach 2018 roku. Wraz
z początkiem II kwartału zaobserwowano silne wzrosty notowań cen indeksu ARA, który
w lipcu osiągnął rekordowe poziomy ponad 103 USD/t, tym samym notując około 30%-we wzrosty cen
w zaledwie 3-miesięcznym okresie notowań. Tak duże
wzrosty cen węgla na rynku europejskim zapoczątkowane były w głównej mierze wzrostami cen gazu
oraz pozwoleń na emisję CO2, czego konsekwencją
były wzrosty cen energii w Wielkiej Brytanii, Włoszech,
a przede wszystkim w Hiszpanii, gdzie w sierpniu wielkość
produkcji energii z węgla wzrosła o 65% rok do roku. Trend
wzrostowy notowań węgla w portach ARA utrzymywał się
wraz z nieproporcjonalnie wyższym wzrostem cen energii
elektrycznej w stosunku do wzrostów cen uprawnień CO2, a
co za tym idzie znacznym wzrostem marży wytwórców energii elektrycznej. Tym samym, bardzo zwiększył się popyt na
węgiel kamienny spowodowany zakupami wytwórców korzystających z dwukrotnie wyższego poziomu Clean Dark
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Spread (wartość zysku na energii elektrycznej wytworzonej
w elektrowni węglowej po uwzględnieniu kosztów węgla
i emisji CO2). Ten wysoki poziom cen węgla utrzymywał się
do końca października, a notowania oscylowały w zakresie
96-103 USD/t. W ostatnich dwóch miesiącach 2018 roku,
zaobserwowano silne spadki notowań węgla kamiennego
w europejskich portach ARA. Spadek cen o 15% z poziomów ponad 100 USD/t do 85 USD/t, był podyktowany kilkoma czynnikami, które wystąpiły jednocześnie. Pierwszym
z nich były spadki cen gazu i w konsekwencji wzmocnienie
konkurencyjności wytwarzania energii w blokach gazowych w stosunku do węglowych. Kolejnym czynnikiem było
zwiększenie w Niemczech wytwarzania energii elektrycznej
z wiatru, co spowodowało zmniejszenie konsumpcji węgla
przez wytwórców energii elektrycznej produkowanej z węgla oraz możliwość odbudowania dużych zapasów węgla.
Zanotowano, że w IV kwartale, zapasy węgla w największych europejskich terminalach osiągnęły poziomy ponad
5,5 mln ton i był to poziom o około 17% wyższy niż zapasy
w analogicznych okresach lat 2014-2017.
Zupełnie odmienną sytuację kształtowania się cen w roku
2018 zaobserwowano na rynku polskim. Duże zmienności,
zarówno wzrosty jak i spadki, notowań na rynkach światowych nie przekładały się na notowania cen węgla w Polsce. Sukcesywnie w ciągu całego roku ceny węgla w Polsce
rosły z poziomu 226 PLN/t w styczniu do poziomu ponad
250 PLN/t w listopadzie. Wartości indeksów publikowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz TGE pokazały,

Rys. 31. Notowania węgla API2 ARA oraz indeks PSCMI_1 w 2018 roku.

Ropa naftowa
Ceny Brenta na giełdzie ICE podlegały w 2018 roku zmiennym nastrojom rynkowym, ale na potrzeby identyfikacji
najważniejszych trendów mówić można najpierw o sukcesywnym umacnianiu cen w pierwszych trzech kwartałach
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że na rynku polskim w 2018 roku nastąpił wzrost o 16,4%
cen węgla kamiennego dla energetyki, w porównaniu
do 2017 roku. Główną przyczyną wzrostów cen węgla w Polsce było znaczne zmniejszenie ilości wydobycia i sprzedaży
węgla kamiennego przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia w górnictwie. Dodatkowym czynnikiem kształtowania się wzrostowych cen w Polsce jest fakt, że ceny te oparte są głównie o kontrakty roczne, a bieżące ceny światowe
mają na nie znikomy wpływ. Jak wskazuje Agencja Rozwoju Przemysłu, w roku 2018 wydobyto 63,4 mln ton węgla,
co stanowiło spadek o 2,1 mln ton, czyli 3,2% w stosunku
do jego wydobycia w roku 2017. Natomiast sprzedaż węgla
w Polsce spadła o 5,7% z poziomów 66,3 mln ton do zaledwie 62,5 mln ton. W 2018 roku odnotowano rekordowe
ilości importu węgla do Polski, głównie z Rosji. Z danych
publikowanych przez ARA wynika, że w 2018 roku zaimportowano do Polski ponad 18 mln ton węgla (głównie z kierunku wschodniego) co stanowi o ponad 6,5 mln ton więcej
niż w roku poprzedzającym, a dodatkowo eksport polskiego węgla zmniejszył się z około 6 mln ton do zaledwie 3,6
mln ton. Wszystkie te czynniki miały wpływ na gromadzenie
się zapasów węgla. W grudniu „na zwałach” zanotowano
rekordowe zapasy tego surowca na poziomie 2,4 mln ton
wobec 1,7 mln ton w roku poprzedzającym. Tak wysoki stan
zapasów na koniec roku spowodował, że grudzień był jedynym miesiącem, w którym odnotowano niewielki spadek
cen polskiego węgla z poziomów 250 PLN/t do około 242
PLN/t.

Źródło: Opracowanie własne
na podstawie ARP, TGE S.A. oraz Portal Gospodarczy WNP.PL

z poziomu ok. 67 USD/bbl do ok. 86 USD/bbl, po czym
o ich wyraźnym osłabieniu do ok. 54 USD/bbl pod koniec
czwartego kwartału. Dwoma głównymi motorami cenowymi na rynku naftowym w 2018 roku niezmiennie pozostawały z jednej strony decyzje koalicji produkcyjnej OPEC
PLUS (tj. OPEC wraz z grupą producentów spoza kartelu,
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w tym Rosją), a z drugiej polityka zagraniczna i monetarna
Stanów Zjednoczonych oraz sytuacja w segmencie wydobywczym tego kraju.
W odniesieniu do koalicji produkcyjnej OPEC PLUS, wskazać należy, że w pierwszej połowie roku kontynuowała
ona realizowaną od stycznia 2017 r. politykę redukcji wydobycia. Jej rezultatem była likwidacja nadwyżki zapasów
paliwowych w krajach OECD względem 5-letniej średniej,
co zostało osiągnięte dzięki wysokiej dyscyplinie produkcyjnej koalicji OPEC PLUS. Efektem ubocznym tych działań było wyraźne zmniejszenie wolnych mocy produkcyjnych kartelu, co dodatkowo wpłynęło na umocnienie cen.
W połowie 2018 r. koalicja OPEC PLUS uznała misję równoważenia rynku za wypełnioną i w konsekwencji zaobserwowano zwiększenie podaży z krajów dotychczas
ograniczających wydobycie, chociaż w głównej mierze był
to wzrost wydobycia w Arabii Saudyjskiej. Zdjęcie restrykcji wydobywczych nie trwało jednak długo, bo sukcesywne
„luzowanie” od czerwca 2018 r. fundamentów rynkowych
skłoniło grupę produkcyjną OPEC PLUS do zdecydowania pod koniec 2018 r. o kolejnej rundzie cięć wydobycia
od 1 stycznia 2019 r. Opisane wydarzenia wiązały się z mocnymi zmianami po stronie podażowej, co miało oczywiście
swoje implikacje dla cen ropy.
W odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, wskazać można na trzy kluczowe czynniki, mające bezpośrednie przełożenie na rynek naftowy. Pierwszym z nich była polityka
dotycząca Iranu. Rynek naftowy zareagował mocno na
majową decyzję amerykańskiego prezydenta o jednostronnym zerwaniu porozumienia nuklearnego (ang. Joint
Comprehensive Plan Of Action) z zapowiedzią przywrócenia sankcji amerykańskich nałożonych na Iran od początku
listopada 2018 r. Zaskoczenie uczestników rynkowych było
jeszcze większe, kiedy na początku listopada okazało się,
że osiem krajów importujących ropę z Iranu (Japonia, Korea
Południowa, Chiny, Indie, Tajwan, Grecja, Włochy i Turcja)
otrzymało od Stanów Zjednoczonych zwolnienia od sankcji
i uzyskały pozwolenie na import irańskiej ropy przez kolejne
pół roku. Drugim istotnym czynnikiem cenotwórczym była

Rys. 32. Średnie ceny ropy Brent w 2018 roku.

polityka monetarna amerykańskiego banku centralnego
(FED), w związku z czterema podwyżkami stóp procentowych w 2018 r., dokonanymi pomimo pojawiających się sygnałów spowolnienia globalnego wzrostu gospodarczego.
Na koniec warto wspomnieć o segmencie wydobywczym
Stanów Zjednoczonych, który w 2018 r. bił kolejne rekordy
wydobycia. Dość wspomnieć, że produkcja wzrosła z poziomu 9,5 mb/d na początku 2018 r. do 11,7 mb/d pod jego
koniec. Tak imponująca dynamika wzrostu spowodowała,
że Stany Zjednoczone awansowały z trzeciego miejsca
na pozycję lidera rankingu największych producentów ropy
na świecie.
W uzupełnieniu do powyższych czynników, ceny ropy
w 2018 r. kształtowały czynniki o charakterze fundamentalnym, takie jak: kwestie geopolityczne, wydarzenia gospodarcze oraz związane z nimi nastroje funduszy spekulacyjnych. W odniesieniu do tych pierwszych za kluczowe należy
uznać: groźbę blokady Cieśniny Ormuz przez Iran, sankcje
nałożone na Wenezuelę po wyborze prezydenta Maduro
na kolejną kadencję, destabilizację sytuacji produkcyjnej
w Libii, falę sabotaży w Nigerii, serię ataków jemeńskich
rebeliantów na cele w Arabii Saudyjskiej, a także zamieszki w południowej części Iraku. W kontekście wydarzeń gospodarczych natomiast wskazać należy przede wszystkim
na napawające optymizmem prognozy wzrostu gospodarczego w pierwszej połowie roku, które w miarę zbliżania się jego końca rewidowane były w dół przez główne
ośrodki prognostyczne (Bank Światowy i Międzynarodowy
Fundusz Walutowy). Rewizjom tym towarzyszyły niepokojące sygnały z Międzynarodowej Organizacji Handlu,
które w dużej mierze były pokłosiem konfliktu handlowego pomiędzy dwoma największymi gospodarkami świata
tj. Stanami Zjednoczonymi i Chinami i tzw. wojny celnej.
Presję na ceny ropy zwiększał umacniający się konsekwentnie dolar, co było pochodną pozytywnych statystyk dla
amerykańskiej gospodarki i polityki monetarnej FED. Pogarszające się perspektywy gospodarcze i związane z nimi bezpośrednio prognozy popytu na ropę skłoniły z kolei fundusze spekulacyjne do znaczącej redukcji swojej ekspozycji na
ceny ropy, co potęgowało presję na już zniżkujące indeksy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych giełdy ICE
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V.	PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWYCH
DZIAŁANIA KRÓTKOTERMINOWE (DK). ENERGIA
ELEKTRYCZNA
1.DK.	Eliminacja negatywnego wpływu ustawy z dnia
28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszą nowelizacją na działalność uczestników rynku
energii elektrycznej w Polsce, w tym na działalność
sprzedawców energii elektrycznej, poprzez kolejną
nowelizację ww. ustawy oraz odpowiednie zapisy
rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu
obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.
2.DK.	Monitorowanie działań związanych z postępowaniem „Tempus” dotyczącym rynku mocy.
3.DK.	Stały monitoring rynku uprawnień do emisji CO2.
4.DK.	Kontynuacja prac nad poszukiwaniem nowych obszarów w działalności TGE i IRGiT zmierzających
do zwiększenia efektywności funkcjonowania
uczestników na rynku giełdowym i zwiększenia
płynności rynków terminowych, która jest niezbędna z punktu widzenia dalszego rozwoju rynku
hurtowego, w tym generowania transparentnych
indeksów cenowych.
5.DK.	Zakończenie prac przygotowawczych (konsultacje
i przyjęcie zmian ustawy – Prawo energetyczne)
do wprowadzenia inteligentnego opomiarowania
i powołania Operatora Informacji Rynku Energii
oraz przejście do fazy wdrożenia rozwiązań.

7.DK.	Uproszczenie obowiązków sprawozdawczych i ograniczenie liczby raportów na rynku gazu do niezbędnego minimum ze wskazaniem jednego podmiotu
gromadzącego wszystkie sprawozdania (np. URE).

8.DK.	Zmiany w IRiESP GAZ-SYSTEM S.A. i IRiESD Polskiej

Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w kierunku wprowadzenia jednolitych standardów wymiany i poprawy
jakości danych pomiarowych oraz rozliczenia umów
dystrybucji i rozliczeń na rynku bilansującym.

9.DK.	Dostosowanie rynku hurtowego do wymogów pa-

kietu MiFID 2 oraz znowelizowanej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
10.DK.	Powrót do rozmów z podmiotami zainteresowanymi animacją rynku gazu na Towarowej Giełdzie
Energii S.A. Wprowadzony od 1 lutego 2019 r.
przez TGE S.A. program poprawy płynności oparty
o nowy model animacji dalece odbiega od oczekiwań rynku.
11.DK.	Ujednolicenie przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. opłat bazowych za rejestrację i rozrachunek pozycji dla transakcji zawartych na rynku
energii elektrycznej i gazu.
12.DK.	Wprowadzenie programu Maker-Taker dla rynku
gazu celem zwiększenia płynności obrotu na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

DZIAŁANIA KRÓTKOTERMINOWE (DK). GAZ

DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE (DD). ENERGIA
ELEKTRYCZNA

6.DK.	Zdaniem większości Członków TOE potrzebna jest

1.DD.	Dążenie do całkowitego uwolnienia cen energii

zmiana ustawy o zapasach obowiązkowych polegająca na ograniczeniu obowiązku utrzymywania
zapasów obowiązkowych gazu ziemnego dostarczanego tylko do odbiorców chronionych (gospodarstwa domowe, szpitale, żłobki) lub zmiana tzw.
„modelu biletowego”. Postulowane zmiany nie powinny jednak negatywnie wpływać na zachowanie
bezpieczeństwa dostaw do wszystkich odbiorców
końcowych.
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elektrycznej we wszystkich segmentach rynku.
2.DD.	Zmniejszenie niepewności na rynku uprawnień
do emisji CO2 związanej z niedookreśleniem działań
w horyzoncie długoterminowym – sprecyzowanie
mapy drogowej dla kształtowania się tego rynku.
3.DD.	Kontynuowanie działań związanych z przygotowaniem do aukcji rynku mocy na rok 2024 oraz aukcji
dodatkowych na rok 2021.
4.DD.	Działania na rzecz zintensyfikowania procesów operacyjnych związanych z organizacją rynku wtórnego
rynku mocy.
5.DD.	Intensyfikacja prac nad budową nowej Polityki
energetycznej Polski do 2040 r., uwzględniającej
kierunki polityki energetycznej UE oraz dalszą rolę
sektora węglowego, OZE i jądrowego w Polsce.
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6.DD.	Bieżące monitorowanie wytycznych Europejskiej

Rady Ochrony Danych, PUODO i Ministerstwa Cyfryzacji dotyczących praktycznego stosowania
RODO oraz rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych - decyzji PUODO.
7.DD.	Monitoring przez uczestników rynku zmian aktów
prawnych z zakresu regulacji finansowych (MIFID,
EMIR, REMIT) w celu dostawania się do potencjalnych zmian.
DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE (DD). GAZ

8.DD.	Racjonalna rozbudowa istniejących lub budowa no-

wych mocy transgranicznych na wybranych kierunkach z zapewnieniem rewersu fizycznego na tych
połączeniach oraz zwiększeniem możliwości transgranicznego obrotu gazem i dostępu do przepustowości międzysystemowych.
9.DD.	Zdaniem większości Członków TOE konieczne jest
odstąpienie od wymogu obowiązku utrzymywania
dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy
dla spółek obrotu.
10.DD.	Uwzględnienie współpracy między operatorami
sieci gazowych i elektroenergetycznych w związku
ze zwiększeniem wykorzystania gazu na potrzeby
produkcji energii elektrycznej oraz udziału w rynku mocy wytwórczych jednostek opartych na gazie
ziemnym.
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VI. ZASTOSOWANE SKRÓTY I OZNACZENIA
ORM

– Operacyjna Rezerwa Mocy

OSD

– Operator Systemu Dystrybucyjnego

OSŁ

– ogólnodostępne stacje ładowania

OSP

– Operator System Przesyłowego – PSE S.A.

OZE

– odnawialne źródła energii

– Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych

PM

– prawa majątkowe

IRiESD

–	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej

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

IRiESP

–	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesyłowej

REMIT

JWCD

–	Jednostki Wytwórcze Centralnie
Dysponowane

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

JRM

– Jednostki Rynku Mocy

RB

– Rynek Bilansujący

KE

– Komisja Europejska

RDB

– Rynek Dnia Bieżącego

KSE

– Krajowy System Elektroenergetyczny

RDN

– Rynek Dnia Następnego

MAR

–	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 roku w sprawie nadużyć na rynku

RDNg

– Rynek Dnia Następnego Gazu

RODO

ME

– Ministerstwo Energii

MiFID

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

–	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)

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)

RTTg

– Rynek Terminowy Towarowy Gazu

RŚP

– Rejestr Świadectw Pochodzenia

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

UK

– United Kingdom, Wielka Brytania

UOKiK

–	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

URE

–	Urząd Regulacji Energetyki

ACER

–	Agency for the Cooperation of Energy
Regulators

bbl

– baryłka ropy naftowej

DSR

– Demand-Side Response

EU ETS

–	wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

IRGiT

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.)

MRS

– Mechanizm Rezerwy Stabilizacyjnej

NEMO

–	Nominowani Operatorzy Rynku Energii
Elektrycznej
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VII.	MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Ustawodawstwo unijne
[1]	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca
dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności
energetycznej
[2]	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych.
[3]	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.)
[4]	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.).
[5]	Rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)
[6]	Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE)
nr 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i (UE)
2014/65 w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez
firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na
potrzeby tej dyrektywy
[7]	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

[8]	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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
[9]	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE
[10]	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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
[11]	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
[12]	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego
rynku energii
[13]	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 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.
[14]	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca
wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE.
[15]	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii
elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE.

Ustawodawstwo polskie i projekty nowych ustaw
[16]	Projekt Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz
sposobu wyznaczania cen odniesienia - Wersja 3.6
z dnia 14 marca 2019 r.
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[17]	Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca
2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią (Dz. U. z 2019 r. poz. 503).
[18]	Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz
niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych
ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U.
2019 poz. 412)
[19]	Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2538)
[20]	Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu
energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
(Dz. U. 2019 poz. 42 z późn. zm.)
[21]	Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. poz. 2348).
[22]	Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - projekt
z Ministerstwa Energii dnia 5 października 2018 r.
[23]	Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. 2018 poz. 1814).
[24]	Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 3 września
2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego
wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych (Dz.U. poz. 1730).
[25]	Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 sierpnia
2018 r. w sprawie parametrów aukcji głównych dla
okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023
(Dz.U. poz. 1632)
[26]	Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018r.
w sprawie wykonania obowiązku mocowego,
jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania
transakcji na rynku wtórnym (Dz.U. poz. 1455)
[27]	Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1276).
[28]	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)
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[29]	Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o zmianie ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. poz.
685).
[30]	Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. poz. 317)
[31]	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).
[32]	Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy
(Dz.U. 2018 poz. 9)
[33]	Rozporządzenie w sprawie minimalnego poziomu
dywersyfikacji dostaw ropy i gazu z dnia 24 kwietnia 2017 r. (Dz. U. poz. 902).
[34]	Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności
energetycznej (Dz. U. poz. 831 z późn. zm.).
[35]	Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii (Dz. U. poz. 478 z późn. zm.).
[36]	Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
(Dz. U. nr 122, poz. 695 z późn. zm.).
[37]	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 2018 r. poz.
650 z późn. zm.).
[38]	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636
ze zm.).
[39]	Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Materiały źródłowe (pozostałe)
[40]	Polityka energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040)
- projekt w. 1.2 z dnia 23 listopada 2018 r.
[41]	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.
[42]	RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na
31 marca 2018 r. Raport TOE. Warszawa, 31 maja
2018 r.
[43]	Statystyka elektroenergetyki polskiej. ARE SA,
2018.
[44]	Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia
do przyszłości”. Dokument przyjęty przez Radę
Ministrów w dniu 16 marca 2017 roku.
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Strony internetowe
[45]

www.cire.pl

[46]

www.me.gov.pl

[47]

www.montel.com

[48]

www.opec.org

[49]

www.pgnig.pl

[50]

www.polskirynekwegla.pl

[51]

www.pse.pl

[52]

www.reuters.com

[53]

www.theice.com

[54]

www.toe.pl

[55]

www.ure.gov.pl
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VIII. RADA ZARZĄDZAJĄCA TOE XV KADENCJI
Skład Rady Zarządzającej TOE XV kadencji (na dzień 22 maja 2019 r.):
● kol. Piotr Adamczak - Prezes 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. Janusz Moroz - Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE
● kol. Robert Bański
● kol. Jan Chlebowicz
● kol. Jarosław Dybowski
● kol. Dawid Klimczak
● kol. Tomasz Krzyżewski
● kol. Jacek Komolka
● kol. Wojciech Pędziwiatr
● kol. Robert Rutowicz
● kol. Krzysztof Salamon
● kol. Rafał Soja
● 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 Eliszewska, MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych
● 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, HAWRANEK Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.
● 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. 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. Aneta Robaczewska, Hermes Energy Group S.A.
● kol. Michał Sznycer, MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych
● kol. Grzegorz Wiliński, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
● zespół autorski PKN ORLEN S.A.
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