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I.

WPROWADZENIE

Raport „RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2013 r.”, zwany
dalej także Raportem TOE 2013 lub Raportem, podsumowuje kluczowe zdarzenia, jakie miały
miejsce na rynku energii elektrycznej w Polsce w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca
2013 r.
Podobnie jak w przypadku poprzednich raportów, opracowywanych od 2009 roku
[19][24][26], zakres merytoryczny Raportu TOE 2013 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 I Raportu skomentowane zostały działania, które z punktu widzenia TOE miały
istotny wpływ na rynek energii elektrycznej w omawianym okresie.
W roku 2012 oraz na początku 2013 zostało przyjętych, lub jest w fazie szerokich dyskusji,
kilka istotnych, zdaniem TOE, dokumentów formalno-prawnych oraz projektów dokumentów
i materiałów, które mają - i w kolejnych latach będą miały - znaczący wpływ na rynek energii
elektrycznej w Polsce, w tym w szczególności na obszar obrotu energią elektryczną.
W rozdziale II Raportu TOE 2013 zespół autorski scharakteryzował i ocenił (z punktu
widzenia sektora obrotu) najważniejsze z tych dokumentów i materiałów.
Rozdział III, analogicznie jak w latach poprzednich, opisuje kształtowanie się cen energii
elektrycznej w analizowanym w Raporcie okresie.
W rozdziale IV zawarto propozycje działań w krótko- i długoterminowym horyzoncie
czasowym, które zdaniem TOE należałoby podjąć w zakresie dalszego rozwoju rynku energii
elektrycznej w Polsce.
Zastosowane skróty i oznaczenia oraz zestawienie materiałów źródłowych zawarto
odpowiednio w rozdziałach V i VI.
W rozdziale VII zaprezentowany został skład Rady Zarządzającej TOE XII kadencji, natomiast
w rozdziale VIII skład zespołu autorskiego.

Raport TOE 2013 został opracowany na podstawie danych oraz wiedzy zespołu autorskiego
na dzień 31 marca 2013 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 KWIETNIA
2012 R. DO 31 MARCA 2013 R.

Kluczowe działania (zrealizowane oraz planowane) na rynku energii elektrycznej w Polsce
w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. przedstawiono poniżej w syntetycznym
zestawieniu tabelarycznym.
Analogicznie jak w przypadku poprzednich Raportów [19][24][26], 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 powiązanych obszarów rynku oraz ich wpływ na pozostałe segmenty energetycznego
łańcucha wartości: wytwarzanie i dystrybucję.
W dalszej części rozdziału przedstawiono charakterystykę i ocenę poszczególnych działań.
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Tabela 1. Kluczowe działania (zrealizowane i planowane) na rynku energii elektrycznej w Polsce w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.
Wpływ na obszar
rynku

Wpływ na
rozwój
rynku

Wytwarzanie

Dystrybucja

Obrót
hurtowy

Obrót
detaliczny1

Wymiana
międzysystemowa

Odbiorcy
końcowi

1

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

-

N

-

-

-

N

+/-

4

2

Prace dotyczące: wzorca generalnej
umowy dystrybucji umożliwiającej
zawieranie umów kompleksowych,
wzorca umowy kompleksowej oraz
kodeksu dobrych praktyk sprzedawców
energii elektrycznej

+

N

+/-

N

+

N

+

7

+/-

(kogeneracja,
efektywność)

+

-

N

-

8

Lp.
Działania

[1–7]/plany [P1-P3]

Strona:

rozszerzenie
zagadnienia

+
3

System wsparcia OZE, kogeneracji
i efektywności energetycznej

+/-

(OZE)

1

4

Rynek hurtowy (w tym handel
giełdowy)/wymiana międzysystemowa
– wybrane aspekty

+

-

N

+

+

+

+

10

5

Dokumenty i działania unijne
dotyczące rynków finansowych, które
będą miały wpływ na rynek energii w
Polsce

+/-

-

N

+/-

N

+

N

14

6

Zmiany zasad rozliczeń VAT
wprowadzone pod koniec 2012 roku

-

N

-

N

-

N

-

17

7

Wpływ rynku uprawnień do emisji CO 2
na rynek energii elektrycznej

+/-

-

N

+/-

N

N

+/-

19

sprzedaż energii do odbiorców końcowych
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Wpływ na obszar
rynku

Lp.
Działania

[1–7]/plany [P1-P3]

Wpływ na
rozwój
rynku

Wytwarzanie

Dystrybucja

Obrót
hurtowy

Obrót
detaliczny1

Wymiana
międzysystemowa

Odbiorcy
końcowi

Strona:

rozszerzenie
zagadnienia

P1

Poselski projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo energetyczne oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 946)

+/-

N

-

N

+/-

N

+/-

20

P2

Projekt nowelizacji kogeneracyjnej

+/-

+

N

+

-

N

-

24

P3

Duży trójpak/czteropak - projekt nowej
ustawy Prawo energetyczne, nowej
ustawy o odnawialnych źródłach
energii i ustawy wprowadzającej

+

+

-

+

+/-

N

+

25

Legenda:
„N” – neutralne;
„-” – negatywny wpływ;
„+” – pozytywny wpływ;
„+/-” – wpływ pozytywny i negatywny w zależności od kryterium oceny.
Kolorem czerwonym oznaczono działania będące kontynuacją zagadnień opisanych w Raporcie TOE 2012.
Kolorem niebieskim oznaczono propozycje/plany wprowadzenia określonych rozwiązań, które przedstawiono do 31 marca 2013 r.
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1. Utrzymanie obowiązku zatwierdzania przez Prezesa URE taryf
(sprzedaży energii elektrycznej) w grupach taryfowych G
Do momentu zamknięcia prac nad niniejszym Raportem Prezes URE wciąż jeszcze nie
zakończył procesu liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce, a także nie podjął
żadnych decyzji co do określenia konkretnych dat uwolnienia rynku energii w segmencie
odbiorców w gospodarstwach domowych. Wspomniani odbiorcy są stroną umów
kompleksowych zawartych z podmiotami wykonującymi zadania sprzedawców z urzędu.
Umowy te nadal rozliczane są na podstawie cen zatwierdzanych przez Prezesa URE. Warto
jednak zwrócić uwagę na fakt, że ceny zatwierdzone na rok 2012, a także 2013 były bliższe
cenom rynkowym niż w latach ubiegłych.
Zasadniczym ograniczeniem procesu zatwierdzania taryf wciąż pozostaje narzucanie przez
regulatora stanowiska co do kształtu wniosków taryfowych. Prezes URE wykorzystuje
niekorzystny dla spółek obrotu mechanizm zatwierdzania taryf, zgodnie z którym brak
zatwierdzenia taryfy oznacza konieczność prowadzenia rozliczeń na podstawie
dotychczasowej taryfy.
W 2012 roku Prezes URE podtrzymał deklarację, w myśl której uwolnienie rynku
gospodarstw domowych, polegające na zwolnieniu wszystkich spółek obrotu z obowiązku
przedkładania do zatwierdzania taryf w grupie gospodarstw domowych, powinno być
poprzedzone zapewnieniem ochrony odbiorców wrażliwych oraz podjęciem działań
zapobiegających wykluczeniu energetycznemu. Prezes URE określił trzy warunki tego
uwolnienia, polegające na:


wprowadzeniu systemu ochrony odbiorcy wrażliwego społecznie;



zapewnieniu, że po zmianie sprzedawcy na nowego, odbiorcę będzie nadal
obowiązywała jedna umowa, tzw. umowa kompleksowa, dotycząca zarówno
sprzedaży, jak i dystrybucji energii;



rozwiązaniu kwestii sprzedaży awaryjnej/rezerwowej w przypadku np. bankructwa
sprzedawcy.

Jeśli chodzi o warunek dot. ochrony odbiorcy wrażliwego, to rozwiązania w tym zakresie
zawarte są zarówno w ramach „dużego trójpaku energetycznego” [16], jak i w ramach
„małego trójpaku energetycznego”. Natomiast jeśli chodzi o dwa pozostałe warunki, to
rozwiązania w tym zakresie zawarte są w ramach „dużego trójpaku energetycznego” [16],
oraz realizowane w ramach tzw. konsensusu rynkowego.
TOE włączyło się aktywnie w działania, których realizacja jest warunkiem uwolnienia rynku w
grupie gospodarstw domowych (patrz rozdział II.2). TOE w dalszym ciągu deklaruje
uczestnictwo również w innych działaniach, które mogłyby doprowadzić do ochrony
odbiorców wrażliwych i zapobieżenia energetycznemu wykluczeniu.
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W 2012 roku mieliśmy do czynienia ze swoistym „błędnym kołem”. Powodem braku
konkurencji w segmencie gospodarstw domowych było utrzymywanie obowiązku
zatwierdzania taryf dla tego segmentu. Poziom marży uzyskiwany na sprzedaży energii
elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych w 2012 roku blokował w znaczniej
mierze aktywność w zakresie składania konkurencyjnych ofert przez innych sprzedawców,
a także powodował brak oferowania nowych produktów. Ograniczona konkurencja w tym
obszarze była powodem, dla którego Prezes URE bronił stanowiska o utrzymaniu obowiązku
przedkładania taryf do zatwierdzenia.

Wnioski
Podobnie jak w latach poprzednich, TOE podtrzymuje apel o jak najszybsze pełne uwolnienie
rynku energii elektrycznej w Polsce poprzez podjęcie ze strony Prezesa URE decyzji
dotyczącej zwolnienia wszystkich spółek obrotu z obowiązku przedkładania do zatwierdzania
taryf w grupie gospodarstw domowych. Utrzymywanie zatwierdzania taryf w grupach
taryfowych G:


naraża Polskę na reperkusje za niewłaściwą transpozycję przepisów unijnych;



stoi w sprzeczności z jednym z zasadniczych celów ustawy - Prawo energetyczne,
jakim jest rozwój konkurencji;



uniemożliwia dalszy rozwój konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce;



powoduje nierówne traktowanie spółek obrotu energią elektryczną, wśród których
tylko część, tzw. sprzedawcy z urzędu, są zobowiązani zatwierdzać taryfy sprzedaży
energii elektrycznej do odbiorców końcowych w grupie gospodarstw domowych;



blokuje większą aktywność w zakresie składania konkurencyjnych ofert przez innych
sprzedawców na rynku oraz oferowania przez sprzedawców nowych produktów
skierowanych do gospodarstw domowych.

W przekonaniu TOE uwolnienie cen energii elektrycznej w grupie gospodarstw domowych
jest kluczowym elementem dalszego rozwoju rynku, wzrostu jego transparentności
i zakończenia procesu liberalizacji.

2. Prace dotyczące: wzorca generalnej umowy dystrybucji umożliwiającej
zawieranie umów kompleksowych, wzorca umowy kompleksowej oraz
kodeksu dobrych praktyk sprzedawców energii elektrycznej
Od kilku lat przedstawiciele sektora elektroenergetycznego w Polsce podejmują kroki w celu
dobrowolnej standaryzacji umów na rynku energii elektrycznej. Standaryzacja dotyczy
zarówno umów pomiędzy sprzedawcami a przedsiębiorstwami świadczącymi usługi
dystrybucji (transportu) energii elektrycznej (tzw. generalna umowa dystrybucji), jak i wzoru
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tzw. umowy kompleksowej (umowy, która zawiera postanowienia umowy sprzedaży, jak
i umowy o świadczenie usług dystrybucji). Działania w tym obszarze zmierzają do
wypracowania wzorca umożliwiającego klientowi w gospodarstwie domowym podpisanie
jednej, zestandaryzowanej umowy oraz otrzymywanie przez niego jednej faktury od
sprzedawcy zarówno za energię elektryczną, jak i usługę dystrybucji. Standaryzacja umowy
ma ponadto zapobiegać coraz liczniejszym negatywnym praktykom stosowanym przez
nieuczciwych sprzedawców energii elektrycznej.
Na przełomie marca i kwietnia 2013 r. zespoły PTPiREE oraz TOE zakończyły wspólne prace
nad wzorcem generalnej umowy dystrybucji umożliwiającej zawieranie umów
kompleksowych w grupie gospodarstw domowych. Rezultat tych prac przekazano Prezesowi
URE. W opracowanym wzorcu została także uregulowana tzw. sprzedaż rezerwowa.
Jednocześnie TOE kończy pracę nad wzorcem umowy kompleksowej, która byłaby
rekomendowana do stosowania w grupie gospodarstw domowych. Posługiwanie się
standardem umowy kompleksowej zapewni klientowi zgodne z prawem zapisy umowy,
ograniczając niebezpieczeństwo stosowania przez nieuczciwych akwizytorów i sprzedawców
zapisów godzących w interes klienta. Zgodnie z oczekiwaniami Prezesa URE prace w zakresie
standaryzacji generalnej umowy dystrybucji umożliwiającej zawieranie umów kompleksowych
powinny były zakończyć się do 30 kwietnia 2013 r.
W związku z rosnącym zainteresowaniem nowych przedsiębiorców detalicznym rynkiem
energii elektrycznej i sprzedażą energii do odbiorców końcowych, a także chcąc wyznaczyć
należyte standardy zachowań na rynku konkurencyjnym, przedstawiciele spółek obrotu
zrzeszonych w TOE w połowie 2012 roku rozpoczęli prace zmierzające do opracowania
kodeksu dobrych praktyk. Pod koniec marca 2013 roku Grupa TOE ds. Systemu Obsługi
Klientów ostatecznie zakończyła prace nad dokumentem „Dobre Praktyki Sprzedawców
Energii Elektrycznej - czyli czego klient może oczekiwać od rzetelnego Sprzedawcy”. Będą
one stosowane na zasadach dobrowolności przez sprzedawców, którzy podpiszą stosowną
deklarację.
Celem dokumentu, zwanego Dobrymi Praktykami, jest określenie katalogu działań rzetelnych
sprzedawców energii elektrycznej w odniesieniu do klientów w gospodarstwach domowych
w Polsce. Jego treść stanowi możliwie pełną odpowiedź na pytanie: „czego klient może
oczekiwać od rzetelnego sprzedawcy?”. Inspiracją dla stworzenia Dobrych Praktyk był
opublikowany przez Prezesa URE w dniu 22 września 2010 r. dokument pt. „Dobre Praktyki
Sprzedawców energii elektrycznej i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych”. Chcąc
zachować spójność obu dokumentów, a także uzyskać przychylność dla podjętej inicjatywy
ze strony regulatora, TOE poddał Dobre Praktyki konsultacjom z przedstawicielami URE.

Wnioski
Prowadzone przez TOE prace nad: wzorcem generalnej umowy dystrybucji umożliwiającej
zawieranie umów kompleksowych (tzw. GUD kompleksowy), kodeksem dobrych praktyk oraz
standardową umową kompleksową przybliżają moment pełnego otwarcia rynku energii
elektrycznej w Polsce oraz jego funkcjonowanie w oparciu o ogólnokrajowe standardy
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i rozwiązania. Zdaniem TOE zakończenie prac nad ww. dokumentami pozytywnie wpłynie na
rozwój rynku energii elektrycznej, przyspieszy jego pełne otwarcie oraz spowoduje dalszy
wzrost liczby podmiotów zainteresowanych zmianą sprzedawcy na skutek wdrażania zasady
TPA.

3. System wsparcia OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej
Promowanie i rozwój energetyki odnawialnej oraz energii elektrycznej wytworzonej
w skojarzeniu z ciepłem jest jednym z podstawowych elementów unijnej polityki
energetycznej. Brak sztywnych „reguł” i wytycznych ze strony Komisji Europejskiej co
do sposobu osiągnięcia celów indykatywnych skutkuje dobrowolnością w wyborze krajowych
mechanizmów wsparcia. W analizowanym okresie funkcjonował w Polsce system
bezpośredniego wsparcia cen w postaci certyfikacji energii. Pryncypialna zasada, wynikająca
z zapisów ustawy Prawo energetyczne [11] oraz aktów wykonawczych, polega na nałożeniu
obowiązku uzyskiwania, obrotu i umarzania praw majątkowych będących pochodnymi
świadectw pochodzenia energii elektrycznej wyprodukowanej w promowanym źródle energii
(OZE lub kogeneracyjnym), co ilustruje rys. 1. Ściśle powiązany z systemem certyfikacji jest
także funkcjonujący w Polsce mechanizm wsparcia inwestycji w postaci dotacji, kredytów lub
pożyczek, realizowany z udziałem NFOŚiGW, głównie z uzyskiwanych opłat zastępczych i kar.
Ostatnia, obowiązująca grupa narzędzi wsparcia dotyczyła pomocy fiskalnej (zwolnienie
energii elektrycznej wyprodukowanej w technologiach OZE z podatku akcyzowego) oraz
preferencji w przyłączaniu tego typu źródeł do sieci i zwolnieniu go z opłat koncesyjnych.

Rys. 1. Obowiązki sprzedawców energii elektrycznej względem odbiorców
końcowych, związane z promowaniem OZE i kogeneracji w Polsce.
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W okresie, którego dotyczy niniejszy Raport, realizowane były prace nad przygotowaniem
brzmienia zapisów czterech ustaw mających zastąpić obowiązujące Prawo energetyczne.
Z perspektywy niniejszego rozdziału szczególnie istotna wydaje się propozycja ustawy o OZE,
zmieniająca dotychczas obowiązujące koncepcje wsparcia. Najistotniejsze zapisy tej ustawy
omówione zostały szerzej w dalszej części Raportu (patrz II.P3). Brak stabilizacji prawa
w przedmiotowym zakresie, bo o takim zjawisku na przestrzeni raportowanego okresu można
mówić, miał istotne znaczenie dla obieranych przez graczy rynkowych strategii, zarówno
w aspekcie handlowym, jak i inwestycyjnym. W obszarze energetyki odnawialnej najbardziej
widoczne było spowolnienie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, będące następstwem
licznych niewiadomych związanych z preferencjami technologicznymi, długością okresu
wsparcia czy poziomem cen.
Niestabilność koncepcji zmian prawa dotknęła także sektor wysokosprawnej kogeneracji.
Zgodnie z obowiązującym prawem, system promujący kogeneracyjne źródła węglowe
i gazowe wygasł z dniem 31 grudnia 2012 r. (koniec okresu umorzenia to 31 marca 2013 r.).
Nowe regulacje wynikające zarówno z zapisów tzw. trójpaku, projektu poselskiego (druk
946), a także kolejnego (tym razem rządowego) projektu zmian obowiązującej ustawy (druk
w zależności od ich wersji) przewidywały kontynuację bądź zaniechanie tego kierunku
promocji. Na dzień przygotowywania Raportu kwestie te pozostają nadal otwarte ze względu
na brak wiążących ustaleń legislacyjnych, co w sposób istotny wpływa na kształt działań
handlowych. Otwarte pozostają pytania: czy system będzie kontynuowany (a jeśli tak, to do
kiedy i na jakich zasadach) i czy będzie obowiązywał wstecz.
Brak jasnych i czytelnych komunikatów o kształcie prawa i rozwiązaniach regulacyjnych
implikował problemy handlowe, skutkujące ostatecznie załamaniem się rynku praw
majątkowych zarówno kogeneracyjnych, jak i OZE. Ilustracje notowań cenowych na tle
wolumenu obrotu przedstawiono na rys. 2-5.

Rys. 2. Wolumen obrotu i poziom cenowy notowań PM „zielonych”.
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Rys. 3. Wolumen obrotu i poziom cenowy notowań PM „żółtych”.

Rys. 4. Wolumen obrotu i poziom cenowy notowań PM „czerwonych”.
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Rys. 5. Wolumen obrotu i poziom cenowy notowań PM „fioletowych”.
Warte podkreślenia wydają się zachowania obserwowane w okresie styczeń-marzec 2013 r.
wśród wytwórców OZE współspalających biomasę. Niski poziom cen energii elektrycznej na
rynku terminowym i bieżącym oraz niski poziom cen praw majątkowych uniemożliwiał
rentowną produkcję energii z wykorzystaniem tej technologii. Przełożyło się to automatycznie
na konieczność renegocjacji bądź wypowiadania umów na dostawę biomasy. To z kolei
spowodowało ograniczenie lub wręcz wycofanie z produkcji energii we współspalaniu wielu
podmiotów. Można założyć, że ze względu na zahamowanie koniunktury gospodarczej
istniejąca w systemie nadwyżka praw majątkowych utrzyma się przez dłuższy czas,
pozbawiając lub ograniczając rentowność nie tylko inwestycji bazujących na współspalaniu,
lecz także na wszystkich pozostałych technologiach.
Ostatnim elementem podlegającym analizie w tym rozdziale Raportu jest system wspierający
efektywność energetyczną. System „białych certyfikatów” wprowadzony ustawą
o efektywności energetycznej [9] to mechanizm stymulujący i wspierający zachowania
prooszczędnościowe, skupiające się wokół takich obszarów, jak: (i) zwiększenie oszczędności
energii przez odbiorców końcowych, (ii) zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia
działające dla potrzeb własnych, (iii) zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu
ziemnego. Źródłem „pierwotnym” pozyskania białych certyfikatów są w myśl ustawy
przetargi organizowane przez Prezesa URE. W dniu 31 grudnia 2012 r. ogłoszony został
pierwszy przetarg, w ramach którego wartość świadectw efektywności energetycznej
przewidzianych do wydania wyniosła łącznie 550 tys. toe. W dniu 28 lutego 2013 roku
Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa URE dokonała otwarcia ofert przetargowych.
W odpowiedzi na ogłoszony przez Prezesa URE przetarg wpłynęło ponad 200 ofert.
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Wnioski
Mając na względzie konieczność zachowania fundamentów rynku konkurencyjnego w Polsce,
do których zdecydowanie zaliczyć należy transparentne i stabilne rozwiązania prawne oraz
regulacyjne, zdaniem TOE niezbędne jest przyspieszenie i finalizacja prac nad trójpakiem
ustaw zasadniczych i ustawą wprowadzającą. Brak tych rozwiązań zaburza prowadzone
i planowane procesy inwestycyjne, wpływa na poziomy notowań cen praw majątkowych,
stwarza ryzyko niewywiązania się z osiągnięcia postawionego Polsce celu indykatywnego
w 2020 r. oraz grozi wprowadzeniem finansowych sankcji karnych przez KE.
Analiza funkcjonowania mechanizmów wspierania efektywności energetycznej pozwala
wnioskować, iż niewielkie zainteresowanie pierwszym przetargiem na „białe certyfikaty” było
pochodną faktu, iż większość inwestycji modernizacyjnych realizowana jest w obszarze
objętym systemem EU ETS, a zatem ustawowo wyłączonym z programu ubiegania się o ten
rodzaj wsparcia. Zdaniem TOE należy położyć nacisk na kampanię uświadamiającą istnienie
tego systemu wsparcia oraz wydłużyć termin przygotowywania wniosków i składania ofert
regulatorowi (dotychczas stosowany to 30 dni).

4. Rynek hurtowy (w tym handel giełdowy)/wymiana międzysystemowa
– wybrane aspekty
Rok 2012 był kolejnym okresem istotnych wzrostów wolumenów energii elektrycznej
kontraktowanych na rynku hurtowym. Co ważne, wzrosty te dotyczyły zarówno rynku
regulowanego, jak i transakcji zawieranych poza giełdą (OTC).
Towarowa Giełda Energii S.A. jako główny parkiet handlowy na rynku regulowanym
zanotowała w tym okresie łączne obroty wynoszące 132 TWh co stanowi wzrost, rok do
roku, na poziomie 4,20%. Kolejne 66 TWh zakontraktowane zostało na platformach
brokerskich funkcjonujących na polskim rynku (TFS, GFI), gdzie - głównie za sprawą TFS roczna dynamika wzrostu wyniosła około 38% w skali roku2. Ważne, że silna tendencja
wzrostowa utrzymuje się również w 2013 roku (165% wzrostu rok do roku w pierwszym
kwartale na TGE)3. Szczegóły w zakresie rocznej statystyki obrotu zostaną zaprezentowane
w dalszej części Raportu, poświęconej cenom odnotowanym na rynku hurtowym.
Wyniki potwierdzają obserwowaną w ciągu ostatnich lat rosnącą tendencję do
kontraktowania coraz większej ilości standardowych produktów na transparentnych
platformach obrotu, co zasługuje na pozytywną ocenę z punktu widzenia przejrzystości,
płynności i konkurencyjności polskiego rynku energii. Warto podkreślić, że wolumen ten
w znacznej mierze przekracza poziom sprzedaży, do którego zobowiązani są wytwórcy
energii poprzez tzw. obligo giełdowe. Następstwem tej regulacji był więc wzrost wolumenów
obrotu (zwiększenie płynności) na hurtowym rynku energii elektrycznej, głównie

2
3

Na podstawie danych przekazane przez TFS i GFI
Na podstawie danych TGE
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w segmencie giełdowym. Niemniej jednak dalszy rozwój tego rynku powinien być efektem
gry rynkowej podaży i popytu, a nie rozwiązań administracyjnych.
Łącznie obroty na wspomnianych transparentnych platformach stanowiły w 2012 roku już
prawie 125% zapotrzebowania krajowego systemu elektroenergetycznego4. Fakt ten należy
jak najbardziej docenić, z zastrzeżeniem, że nie jest to jeszcze poziom charakteryzujący
dojrzałe rynki hurtowe (przykładowo 6, 7-krotność obrotu nad konsumpcją na rynku
Nordpool)5. W kontekście podtrzymania pożądanej tendencji można wyznaczyć kilka
obszarów działań, których konsekwentne wdrażanie i monitoring, powinny zapewnić należyte
wsparcie dla dalszego rozwoju rynku:


stały rozwój produktów giełdowych z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rynku
i uczestników obrotu; w tym kontekście warto nadmienić, że planowany rozwój rynku
instrumentów pochodnych na energię elektryczną niestety nie nastąpił i do momentu
publikacji niniejszego Raportu nie zostały zaprezentowane żadne propozycje
konkretyzujące ten projekt;



większe zaangażowanie kluczowych uczestników rynku jako animatorów obrotu
giełdowego;



wprowadzenie, wzorem dojrzałych rynków (EEX, Nordpool), clearingu transakcji OTC,
co powinno zapewnić dalsze synergie wzrostowe dla rynków giełdowego
i pozagiełdowego;



dalsza harmonizacja i konsolidacja sesji rynku dnia następnego z uwzględnieniem
rozważanej obecnie koncepcji przyłączenia polskiego rynku do mechanizmu market
coupling, funkcjonującego obecnie w Czechach, Słowacji i na Węgrzech;



zmiana regulacji operatora systemu, umożliwiająca wytwórcom energii większą
elastyczność działania na rynku dnia bieżącego, na którym nie odnotowano istotnego
wzrostu wolumenów w analizowanym okresie;



wzrost transparentności rynku poprzez planowane uruchomienie Platformy Wymiany
Informacji.

W odniesieniu do rynku dnia następnego warto podkreślić, że w związku z zaprzestaniem
z końcem pierwszego kwartału 2013 roku funkcjonowania rynku POEE organizowanego przez
Giełdę Papierów Wartościowych S.A., liczba fixingów na polskim rynku SPOT w końcu
zostanie ograniczona do trzech aukcji day ahead notowanych na TGE. Nie zmienia to jednak
faktu, że liczba ta jest wciąż za duża, wolumen obrotu jest niepotrzebnie rozdrabniany,
a poszczególni uczestnicy różnie interpretują indeks rozliczeniowy co, choćby w kontekście
planowanego rozwoju rynku futures, może być czynnikiem uniemożliwiającym jego
poprawne funkcjonowanie. Konieczność docelowego utrzymania tylko jednego fixingu
wyrażona została stanowiskiem Rady Zarządzającej TOE w formie listu skierowanego do
Zarządu TGE i GPW [19].

4
5

Na podstawie danych TGE, POEE i przekazanych przez TFS i GFI
Na podstawie danych Nordpool Spot i Nasdaq OMX

16

Rynek Energii Elektrycznej w Polsce - stan na 31 marca 2013 r. Raport TOE
W styczniu 2013 roku Polska rozpoczęła współpracę z Czechami, Słowacją i Węgrami, której
celem jest potencjalna możliwość połączenia rynku krajowego z sąsiednimi systemami za
pomocą mechanizmu market coupling. Mechanizm ten został wyznaczony jako docelowy
model integracji rynku paneuropejskiego, którego wdrożenia planowane jest do końca 2014
roku.
Przystąpienie Polski (współpraca URE, PSE SA i TGE) do wspomnianego projektu należy
ocenić pozytywnie. Na rozwiniętych i zsynchronizowanych rynkach spot market coupling
zapewnia optymalną alokację mocy transgranicznych. Rozwiązanie takie funkcjonuje już
w Polsce na połączeniu ze Szwecją, i z perspektywy kilkuletniego funkcjonowania systemu
można stwierdzić, że działa prawidłowo, choć konieczność tworzenia oddzielnego fixingu
przyczynia się do komplikacji i rozbicia płynności rynku dnia następnego. Kwestia, która musi
zostać poddana dalszym analizom, to właśnie organizacja przyszłych sesji market coupling na
granicy południowej. Ponieważ w pierwszej fazie proponowanego rozwiązania nie będzie
możliwe skoordynowanie czasowe tych aukcji z market couplingiem ze Szwecją oraz
aukcjami wymiany transgranicznej explicit na granicy z Niemcami, optymalnym wydaje się
odłożenie wprowadzenia tej metody do czasu, gdy nie będzie to skutkowało tworzeniem
kolejnego fixingu. Ostrożność wprowadzania nowego modelu jest tym bardziej uzasadniona,
że aukcje explicit funkcjonują bardzo dobrze i żadna z zaangażowanych stron (OSP,
uczestnicy rynku) nie wnosi zastrzeżeń do tej metody. W tym obszarze wskazane jest
prowadzenie konstruktywnego dialogu pomiędzy giełdą, operatorem systemu przesyłowego,
regulatorem i uczestnikami rynku w celu wypracowania rozwiązań, które optymalnie
zaprojektują architekturę rynku dnia następnego, aby jeszcze bardziej wzmocnić jego
wiarygodność. Prace w tym kontekście są przedmiotem szczegółowych dyskusji i analiz
funkcjonującego w TOE Zespołu ds. Rynku Hurtowego.

Wnioski
Hurtowy rynek energii elektrycznej w Polsce cały czas się rozwija, co potwierdzają rosnące
w 2012 obroty, wskazujące jednocześnie na stale wzrastający poziom konkurencji w tym
segmencie. Mimo postępów, rynek hurtowy w Polsce nadal zasadniczo różni się w stosunku
do rynków najbardziej rozwiniętych, choćby pod względem handlowanych wolumenów.
W Raporcie przedstawiono kilka działań, których wdrażanie powinno stopniowo tą różnicę
niwelować. Podstawą sukcesu może stać się efektywna współpraca pomiędzy uczestnikami
obrotu i kluczowymi instytucjami rynku energii (giełda, operatorzy, regulator). Na obecnym
etapie rozwoju nie wydaje się konieczne wprowadzenie dodatkowych instrumentów
administracyjnych. Konstruktywna współpraca i harmonizacja rozwiązań w ramach propozycji
związanych z budowaniem europejskiego rynku energii powinna zaowocować korzystnymi
i trwałymi rozwiązaniami dla uczestników rynku, w tym odbiorców końcowych.
W zakresie wymiany międzysystemowej aktualne pozostają obawy, czy w przypadku rynku
niezsynchronizowanego czasowo z rynkami sąsiednimi (a takim rynkiem jest Polska) metoda
market coupling byłaby najefektywniejsza. Paradoksalnie, market coupling, który z zasady
ma maksymalizować wymianę międzysystemową i generować dodatkowe obroty na
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wewnętrznych rynkach spot, w formie przyjętej na rynku polskim nie przynosi żadnej z tych
korzyści. Pojawiają się więc wątpliwości, czy w obecnej sytuacji spełniona jest podstawowa
funkcja metody market coupling, czyli zapewnienie przepływu energii z rynku o cenie niższej
do rynku o cenie wyższej. Kierunek przepływu po polskiej stronie jest warunkowany
wynikami na trzecim fixingu TGE, a ten segment rynku jest najmniej płynny i przez to mało
reprezentatywny.

5. Dokumenty i działania unijne dotyczące rynków finansowych, które
będą miały wpływ na rynek energii w Polsce
Prowadzony przez Komisję Europejską proces zmiany zasad ujętych w podstawowych dla
rynków finansowych aktach prawa wspólnotowego zaowocował wejściem w życie w dniu
16 sierpnia 2012 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 648/2012
z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu
poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201
z 27.7.2012, str. 1—59) (EMIR), a także uszczegółowieniem propozycji zmian dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków
instrumentów finansowych (MiFID II). W dalszym ciągu trwają prace nad zmianą dyrektywy
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2003 r. w sprawie
wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku kapitałowym)
(MAD).
Podstawowe znaczenie dla zmiany funkcjonowania rynku energii będą miały dwie pierwsze
regulacje. Komisja Europejska oczekuje, iż EMIR spowoduje wzrost zaufania konsumentów
do hurtowych rynków energii poprzez redukcję ryzyka na tym rynku dzięki zwiększeniu
wymogów w zakresie raportowania oraz centralnego rozliczania kontraktów na rynku przez
dedykowaną izbę rozliczeniową. Rozporządzenie wprowadza obowiązek rozliczania transakcji
poprzez izby rozliczeniowe (zwolnienia poniżej progu minimalnego) oraz obowiązek
informacyjny i sprawozdawczy - zgłaszanie do repozytoriów transakcji wszystkich transakcji
pochodnych. Co ważne dla energetyki, EMIR przewiduje zwolnienie z obowiązkowego
rozliczania za pośrednictwem izb rozliczeniowych transakcji wewnątrz grupy kapitałowych
(pozostaje wymóg sprawozdawczości). Przewiduje się, iż skutkiem tej regulacji będzie
ustanowienie bardziej rygorystycznych wymogów dla zabezpieczenia i zarządzania ryzykiem
dla nierozliczanych centralnie kontraktów na rynku pozagiełdowych instrumentów
pochodnych. Obecnie trwa intensywna dyskusja nad regulacjami wykonawczymi.
Zaproponowane przez ESMA (European Securities and Markets Authority) standardy
techniczne powiązane z EMIR w zakresie zarządzania portfelem, które dotyczą zarówno
instytucji finansowych, jak i niefinansowych działających na terenie Unii Europejskiej,
przewidują następujące limity dla obowiązku centralnego rozliczania: 1 mld euro wartości
pozycji (szacowane w cenach spot) dla derywatów kredytowych i na aukcje; 3 mld euro
wartości pozycji (szacowane w cenach spot) dla derywatów na stopę procentową, kurs
walutowy oraz towarowe derywaty kredytowe i niewymienione wcześniej. Jeszcze bardziej
istotne dla rynku energii zmiany będą pochodną wprowadzenia regulacji MiFID II. Co ważne
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dla rynku energii, na obecnym etapie prac legislacyjnych osiągnięto kompromis polegający
na wyłączeniu z zakresu regulacji kontraktów z fizyczną dostawą. Równocześnie zostało
przesądzone, iż uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (EUAs) uznane zostały za
instrumenty finansowe (derywaty towarowe). Proponowane zmiany dotyczyć będą:


struktury rynku – wprowadzenie pojęcia rynku OTF (Organised Trading Facility), jako
uzupełnienie w stosunku do MTF (Multilateral Trading Facility) i rynku giełdowego,
oraz stopniowe przenoszenie handlu i zabezpieczania ryzyka na część regulowaną
rynku finansowego;



przejrzystości handlu – wymóg przedstawiania informacji o zawartych transakcjach
przez operatorów rynków regulowanych;



wymogów organizacyjnych dla uczestników rynku.

Objęcie regulacją nowych obszarów handlu sprawi, że coraz więcej przedsiębiorstw będzie
zmuszonych funkcjonować w reżimie przewidzianym dla instytucji finansowych. Regulacja
MiFID II będzie równocześnie bardziej kompleksowa poprzez rezygnację z wielu wyłączeń,
które powodowały, iż znacząca część rynku pozostawała poza zakresem regulacji MiFID I.
Podstawowe regulacje dotyczące rynków finansowych, które będą miały wpływ na rynek
energii w Polsce, przedstawiono w tabeli 1.
Tabela.1. Podstawowe regulacje dotyczące rynków finansowych, które będą
miały wpływ na rynek energii w Polsce
REGULACJA

REMIT

EMIR

Dodd-Frank
Act (USA)

MIFID II/
MIFIR

MAD / MAR

CRD

WERSJA
OSTATECZNA

WEJŚCIE W ŻYCIE

dostępna

28 grudnia 2011 r. - zasadnicze postanowienia
oraz regulacje dotyczące nadużyć
(wykorzystanie informacji poufnej oraz
manipulacje),
połowa 2013 r. – regulacje dotyczące
raportowania transakcji oraz szczegółowe
zasady dotyczące nadużyć

Zasady rozliczeń transakcji
i zasad obrotu instrumentami
pochodnymi poza rynkiem
regulowanym (OTC) oraz
wzrost przejrzystości rynku

dostępna

16 sierpnia 2012 r., obecnie trwają prace nad
regulacjami szczegółowymi, oczekiwane wejście
w życie po uchwaleniu aktów delegowanych –
2 kwartał 2013 r. dla centralnego rozliczania
transakcji oraz obowiązków informacyjnych

Zakres regulacji obejmuje
również regulację zawartą w
EMIR

dostępna

21 lipca 2011 r. zasadnicze postanowienia
1 stycznia 2012 r. - regulacje szczegółowe

System udzielania licencji dla
instytucji finansowych
i surowsze wymogi kapitałowe
i organizacyjne

2013 r.
(propozycja komisji
z października 2011 r.)

do 1 stycznia 2015 r.
zakończenie implementacji – 2016 r.

Ograniczenie nadużyć na
rynku finansowym – odnosi się
do podmiotów i instrumentów
objętych MiFID

2013 r.
(propozycja komisji
z października 2011 r.)

2013 r.

Wymagania kapitałowe dla
uczestników rynku
finansowego – odnosi się do
podmiotów objętych MiFID

2013 r.
(propozycja komisji
z października 2011 r.)

2013 r. z odroczeniem rocznym dla
przedsiębiorstw energetycznych

PRZEDMIOT

Ograniczenie nadużyć na
rynku energii elektrycznej
i gazu oraz wzrost jego
przejrzystości
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Wnioski
Komisja Europejska potwierdza swoją determinację w objęciu rynków towarowych regulacją
podobną do stosowanej na rynkach finansowych. W dłuższej perspektywie czasu należy
oczekiwać daleko idącej unifikacji zasad funkcjonowania obu rynków. Zaostrzenie zasad
funkcjonowania tych rynków spowoduje wzrost barier wejścia, a także wzrost wymogów
kapitałowych dla ich uczestników. W chwili obecnej konieczny jest aktywny udział
uczestników rynku energii w pracach nad standardami technicznymi związanymi
z rozporządzeniem EMIR oraz udział w pracach nad ostatecznym brzmieniem regulacji MiFID
II. Ze względów praktycznych ważny dla sektora obrotu jest w obu przypadkach czynny
udział uczestników rynku energii we wdrożeniu obu aktów prawnych.

6. Zmiany zasad rozliczeń VAT wprowadzone pod koniec 2012 roku
Zgodnie z przyjętą przez Sejm RP nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, zwaną
dalej także ustawą VAT, z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie istotne dla prowadzenia
działalności przez spółki z sektora energetycznego zmiany w podatku od towarów i usług.
Najważniejsze z nich, dotyczące powstawania obowiązku podatkowego oraz zasad
fakturowania, obejmują model, w którym:


zasadą ogólną dla naliczania podatku VAT będzie chwila dokonania dostawy lub
wykonania usługi (brak odniesienia do momentu wystawiania faktur),



dla usług ciągłych, do których zalicza się usługi dystrybucji energii elektrycznej i gazu,
obowiązek powstawał będzie z upływem każdego okresu rozliczeniowego,



dla dostaw energii elektrycznej, gazu, ciepła, świadczenia usług najmu, dzierżawy,
usług telekomunikacyjnych, usług ochrony obowiązek powstawał będzie z chwilą
wystawienia faktury, nie później jednak niż upływ terminu płatności.

W wyniku działań branży energetycznej, w tym organizacji zrzeszających przedsiębiorców,
takich jak: TOE, Izba Gospodarcza Gazownictwa (IGG) i PTPiREE, udało się zminimalizować
skutek projektowanych zmian w VAT, które pierwotnie zakładały objęcie dostaw mediów
zasadą odpowiednią jak dla usług ciągłych. W tym przypadku obowiązek podatkowy
powstawałby z upływem okresu rozliczeniowego, a nie jak ostatecznie uchwalono z dniem
wystawienia faktur (nie później niż z upływem terminu płatności). Uchwalone pod koniec
2012 roku zmiany nie do końca zadawalają jednak dostawców tzw. mediów, a to z uwagi na
niedostosowanie ich do rzeczywistości gospodarczej. Chodzi o kwestie pobierania przedpłat
tytułem dostaw mediów. Ustawa przewiduje, że przepis dotyczący opodatkowania przedpłat,
zaliczek nie stosuje się w przypadku zaliczek, przedpłat pobieranych z tytułu dostaw mediów.
Jednak obowiązek taki powstaje z momentem wystawienia faktury. W przypadku
dokumentowania przedpłat fakturami lub dokumentami, które w myśl zmienionych przepisów
spełniają wymogi dla faktur, obowiązek będzie dotyczył kwot wykazanych na dokumentach
prognozowych, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą i kiedy nabywcy uregulują
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płatność. W skrajnych przypadkach może dochodzić do opodatkowania z góry prognoz np.
dwunastomiesięcznych. W celu eliminacji powyższych ryzyk zespół osób pracujących
w ramach TOE, IGG oraz PTPiREE przekazał do Ministerstwa Finansów swoje uwagi
i zastrzeżenia oraz propozycje modyfikacji do uchwalonych zmian w podatku VAT.

Wnioski
Wprowadzona przez Sejm RP nowelizacja ustawy o VAT wpłynie na działalność sprzedawców
i dostawców mediów, w tym sprzedawców energii elektrycznej. Mimo podejmowanych
kroków i prowadzonych uzgodnień z Ministerstwem Finansów celem przyjęcia interpretacji
uwzględniających realia i praktykę dostaw mediów, niezbędne mogą być działania
dostosowawcze (zmiany modeli rozliczeń) po stronie spółek obrotu.

7. Wpływ rynku uprawnień do emisji CO2 na rynek energii elektrycznej
Koszty uprawnień do emisji CO2 są obok kosztów paliwa jednym z podstawowych składników
kosztów zmiennych wytwarzania energii elektrycznej w źródłach opalanych paliwami
kopalnymi. Dlatego też wszelkie zmiany notowań na paneuropejskim rynku uprawnień do
emisji CO2 (EU ETS) w zasadniczy sposób definiują ceny energii pozyskiwanej z węgla czy
gazu.
W związku z kryzysem finansowym, spadkiem produkcji przemysłowej i zapotrzebowania na
energię, a co za tym idzie niższą emisją gazów cieplarnianych, praktycznie od 2009 roku
ceny uprawnień znajdują się w długoterminowym trendzie spadkowym. Rok 2012 był
ostatnim w II fazie funkcjonowania systemu EU ETS (2008-2012), a obecny 2013 to
rozpoczęcie kolejnej, III fazy, przypadającej na lata 2013-2020. Inaczej niż w I fazie (20052007) nadwyżka niewykorzystanych uprawnień mogła zostać przetransferowana z fazy II do
III. Pozwoliło to na uniknięcie scenariusza spadku cen uprawnień do wartości bliskich zeru
i płynną kontynuację trendów cenowych dla notowanych produktów. Na rys. 6 porównano
notowania uprawnień do emisji CO2 w poszczególnych fazach działania systemu EU ETS.
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Rys. 6. Notowania cen uprawnień do emisji CO2: produkt EUA na rynku spot (ECX / The ICE)
w latach 2005 – 2013, w podziale na poszczególne fazy.
Również w 2012 roku rzeczywista emisja CO2 była niższa niż zakładali twórcy systemu.
Ze wstępnych danych opublikowanych przez Komisję Europejską wynika, iż emisje CO 2 we
wszystkich instalacjach objętych EU ETS spadły o 1,4% w porównaniu do roku 2011.
W instalacjach na terenie Polski spadek ten wyniósł 3,4%, w tym 2,3% w sektorze
wytwarzania energii elektrycznej.
Obecna sytuacja oraz obniżenie prognoz gospodarczych na kolejne lata powodują, iż łącznie
w II i III fazie okresu rozliczeniowego szacowana nadwyżka uprawnień nad rzeczywistą
emisją może wynieść ponad 2 mld ton. Ta potencjalna nadpodaż wpływa na znaczne obniżki
cen i stawia pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie systemu EU ETS jako głównego
narzędzia wspierającego rozwój technologii niskoemisyjnych. Przez cały analizowany
w niniejszym Raporcie okres Komisja Europejska podejmowała próby wprowadzenia zmian
w zasadach funkcjonowania systemu w III fazie. Zmiany te miałyby na celu podniesienie cen
notowań rynkowych CO2. Głównym narzędziem promowanym przez KE jest tzw. backloading,
czyli wprowadzenie przesunięć w harmonogramie sprzedaży uprawnień do emisji CO2,
polegających na wycofaniu 900 mln ton z lat 2013-2015 i przywróceniu ich w latach 20182020. Wszelkie działania podejmowane w kierunku administracyjnej zmiany w podaży
instrumentów EU ETS powodowały, że ceny uprawnień do emisji CO 2 w 2012 roku
charakteryzowały się bardzo dużą zmiennością, oscylując w przedziale 5,99 – 10,31 €/MgCO2
dla kontraktów rozliczanych w grudniu 2013 (EUA DEC-13). Również w ciągu trzech
pierwszych miesięcy 2013 roku obserwowaliśmy bardzo silne wahania. Główny,
długoterminowy trend pozostał jednak spadkowy i ceny EUA DEC-13 już w styczniu 2013
spadły z 6,66 do 3,41 €/MgCO2.
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Rosnące nadzieje na pozytywne rozpatrzenie przez Parlament Europejski kwestii
backloadingu spowodowały, iż do końca marca 2013 ceny CO 2 znów wspięły się na poziomy
ok. 5,00 €/MgCO2.
W trakcie prac nad Raportem, w dniu 16 kwietnia 2013 r., Parlament Europejski odrzucił
poparcie inicjatywy backloadingu, co natychmiast spowodowało dalszy spadek cen
uprawnień, nawet poniżej 2,50 €/MgCO2.
Zmiany cen uprawnień do emisji CO2 nie pozostały bez wpływu na ceny energii. Na rys. 7
porównano zmiany cen energii w kontraktach terminowych oraz zmiany cen uprawnień do
emisji CO2. Ubiegłoroczna zmienność cen uprawnień, w znacznej mierze spowodowana przez
niepewność w obszarze regulacyjnym i silne zależności od działań administracyjnych
instytucji unijnych, przyczyniła się do znacznych zmian w cenach energii.

Rys. 7. Porównanie notowań rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną
(Base Y) na tle notowań uprawnień do emisji CO2 (EUA DEC-13).

Wnioski
Wpływ cen uprawnień do emisji CO2 na rynek energii elektrycznej w Polsce należy uznać za
znaczący. W perspektywie najbliższych lat wpływ ten będzie wzrastał w związku ze
spadającą ilością darmowych uprawnień oraz strukturą paliwową polskiego podsektora
wytwarzania. Począwszy od 2013 ilość darmowych uprawnień będzie systematycznie spadała
aż do zera w roku 2020. Obecna nadpodaż uprawnień w EU ETS i ich niskie ceny implikują
niższe ceny energii. Jednakże instytucje unijne prowadzą zakrojone na szeroką skalę
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działania mające na celu administracyjne zmiany w regulacjach EU ETS, w tym zwiększenie
celów redukcyjnych wraz z rozszerzeniem obszaru działania systemu.
Polska energetyka zarówno dzisiaj, jak i w perspektywie średnioterminowej pozostanie
zależna od węgla, i ceny uprawnień do emisji CO2 istotnie wpływać będą na rentowność
produkcji energii elektrycznej. Brak przejrzystych przepisów prawnych co do zasad
funkcjonowania systemu EU ETS negatywnie wpływa na budowanie strategii spółek
energetycznych i zwiększa niepewność oraz ryzyko działania na rynku energii. Niski poziom
cen uprawnień do emisji CO2 stawia też pod znakiem zapytania promowanie i rozwój
technologii niskoemisyjnych, które z ekonomicznego punku widzenia, przy obecnym poziomie
cen, stają się nieopłacalne.
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P.1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 946)
Projektowana nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne ma na celu zapewnienie
implementacji przepisów dyrektyw unijnych.
Wśród najważniejszych zmian proponowanych w projekcie (w brzmieniu uwzględniającym
poprawki podkomisji nadzwyczajnej z dnia 5 marca 2013 r.) przewidziany został zakaz
wstrzymania dostarczania energii do gospodarstwa domowego do czasu rozstrzygnięcia
sporu pomiędzy odbiorcą a przedsiębiorstwem energetycznym. Planowana nowelizacja
jednocześnie
uszczegóławia
obowiązki
przedsiębiorstwa
energetycznego
wobec
konsumentów (dostarczanie informacji o prawach, sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania
sporów, określenie terminu rozwiązania umowy).
Projekt wprowadza także nową kategorię odbiorców – odbiorców wrażliwych. Podmiotom
takim przysługiwać ma zryczałtowany dodatek energetyczny, przyznawany w drodze decyzji
administracyjnej odbiorcy.
W stosunku do spraw dotyczących energii projekt wprowadza także sądownictwo polubowne,
funkcjonujące przy Inspekcji Handlowej.
Wśród istotnych zmian należy wymienić nowelizację przepisów wprowadzających rozdział
działalności sieciowej od działalności wytwórczej i obrotu poprzez rozbudowanie zasad
unbundlingu.
Projektowane przepisy zakładają również wyodrębnienie nowej kategorii podmiotów –
operatorów informacji pomiarowych, którzy świadczyć mają przedsiębiorstwom
energetycznym usługi przekazywania informacji pomiarowych na podstawie zawieranych
w tym przedmiocie umów.
Istotną zmianą pozostaje także propozycja wprowadzenia obowiązku zainstalowania przez
operatorów u przyłączonych do ich sieci odbiorców liczników zdalnego odczytu
skomunikowanych z centralnym biurem informacji pomiarowych. W projekcie
zaproponowano wymóg osiągnięcia minimalnego, 80% progu ilościowego odbiorców, dla
których należy zainstalować takie urządzenia do końca 2020 r.
Projekt przewiduje także szereg rozwiązań mających na celu wzmocnienie niezależności
Prezesa URE, jednocześnie rozszerzając katalog jego obowiązków.
W dalszej kolejności na uwagę zasługuje rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą
samodzielnie uzyskać i przedstawić do umorzenia świadectwa pochodzenia bądź świadectwa
pochodzenia z kogeneracji albo uiścić opłatę zastępczą, o odbiorcę przemysłowego.
W projekcie przewidziano na wzór obliga giełdowego w elektroenergetyce obowiązek obrotu
paliwami gazowymi za pośrednictwem giełd towarowych w celu wypracowania przejrzystych
zasad handlu gazem ziemnym, co ma prowadzić do rozwoju rynku konkurencyjnego.
Utworzony w ten sposób rynek hurtowy ma pozwolić na udostępnianie tego surowca
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wszystkim zainteresowanym podmiotom na równych zasadach i umożliwić odbiorcom zmianę
sprzedawcy.
Projekt wprowadza m.in. nowe pojęcia ustawowe: mała i mikroinstalacja, gwarancja
pochodzenia, końcowe zużycie energii brutto oraz transfer statystyczny.
Planowane przepisy przewidują także uregulowanie zasad współpracy międzynarodowej
w zakresie odnawialnych energii oraz realizacji wspólnych projektów inwestycyjnych.
W trakcie prac nad Raportem w dniu 9 kwietnia 2013 r. Rząd ogłosił stanowisko, w którym
pozytywnie odniósł się do projektu poselskiego, przy czym zaproponował, aby zawarte
w projekcie rozwiązania dotyczące wprowadzenia operatora informacji pomiarowych oraz
obowiązku montażu liczników zdalnego odczytu energii elektrycznej oraz paliw gazowych,
zostały ujęte w przedłożeniu rządowym, które zostanie przygotowane w późniejszym okresie.

Wnioski
Założenia projektowanej nowelizacji wzbudzają wiele kontrowersji. Tempo prac nad
zmianami niezbędnymi dla pełnej implementacji przepisów unijnych wynika z wszczęcia
przeciwko Polsce postępowań formalnych przez Komisję Europejską. Z tego względu
nowelizacja przygotowana została w krótkim czasie i wiele wskazuje na to, iż nie wszystkie
przewidziane w niej rozwiązania będą odpowiednio funkcjonować w polskim systemie
prawnym.
Największe wątpliwości budzi zapis o braku możliwości wstrzymania dostarczania energii
elektrycznej, nawet gdy odbiorca w sposób rażący naruszył warunki umowy, na czas
rozstrzygnięcia sporu. Przyjęcie takiego zapisu nałoży w istocie na przedsiębiorstwa
energetyczne obowiązek subsydiowania nierzetelnych odbiorców. Takie działanie
ustawodawcy z kolei budzi wątpliwości natury konstytucyjnej, naruszając elementarne
zasady państwa prawa.

P.2. Projekt nowelizacji kogeneracyjnej
System wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, bazujący
na systemie certyfikacji, został wprowadzony jako obowiązujący do polskiego porządku
prawnego ustawą z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy
– Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności . W ustawie tej
zapisano, że przepisy w zakresie obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia
świadectw pochodzenia z kogeneracji:


opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła
poniżej 1 MW – tzw. „żółte” certyfikaty,



innej niż wymienionej powyżej - tzw. „czerwone” certyfikaty,

przestaną obowiązywać po 31 marca 2013 roku.
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Termin ten został powtórzony dla „żółtych” i „czerwonych” certyfikatów w nowelizacji z 2010
roku, przy czym w nowelizacji tej dodano nowy mechanizm wsparcia - tzw. „fioletowe”
certyfikaty - dla jednostek wytwórczych (wskazanych w art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo
energetyczne) w jednostce kogeneracji opalanej metanem lub gazem uzyskiwanym
z przetwarzania biomasy, którego okres obowiązywania został ustalony do dnia 31 marca
2019 r.
W 2013 roku rynek energii znalazł się de facto w sytuacji, w której system wsparcia
polegający na uzyskiwaniu, obrocie i umarzaniu praw majątkowych będących pochodnymi
świadectw pochodzenia dla „żółtych” i „czerwonych” certyfikatów, przestał obowiązywać
z dniem 31 grudnia 2012 r., a ostatnim pełnym rokiem wypełniania przedmiotowego
obowiązku był rok 2012. Data 31 marca 2013 r. dotyczyła rozliczenia się z tego obowiązku
przez podmioty zobowiązane przed Prezesem URE – dokonania umorzenia praw
majątkowych przez Prezesa URE lub wniesienia opłaty zastępczej na rachunek NFOŚiGW.
Dotychczasowy system wsparcia działał w oparciu o dyrektywę 2004/8/WE w sprawie
wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku
wewnętrznym energii, która tworzy podstawę prawną dla systemów wsparcia kogeneracji w
Państwach Członkowskich. Dyrektywa ta traci moc z dniem 5 czerwca 2014 r., co wynika
wprost z uchylającej ją dyrektywy z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności
energetycznej.
W trakcie 2012 roku pojawiły się projekty rozwiązań legislacyjnych w tej sprawie w ramach
tzw. „dużego trójpaku energetycznego” [16][17]. W ramach projektu nowej ustawy Prawo
energetyczne, znalazły się zapisy przewidujące kontynuację dotychczasowego modelu
wsparcia kogeneracji. Niestety, do chwili obecnej „duży trójpak energetyczny” nawet nie
został wniesiony do Sejmu.
Jako antidotum na zaistniałą sytuację na początku 2012 roku pojawił się projekt zmiany
ustawy Prawo energetyczne, przedłużający funkcjonowanie systemu wsparcia w zakresie
„żółtych” i „czerwonych” certyfikatów do dnia 31 marca 2015 r., tzw. „nowelizacja
kogeneracyjna”. Projekt ten został poddany konsultacjom społecznym jeszcze w pierwszej
połowie 2012 roku. Trzeba było jednak czekać ponad 9 miesięcy po zakończeniu konsultacji,
aby pod koniec marca 2013 roku projekt ten został skierowany do Sejmu jako rządowy
projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawę –

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności oraz ustawę o zmianie
ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 1273). Zapisy
tego projektu przewidują przedłużenie do dnia 31 marca 2015 r. funkcjonującego do dnia
31 marca 2013 r. systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w jednostkach
wysokosprawnej kogeneracji, z wyłączeniem jednostek opalanych metanem lub gazem
uzyskiwanym z przetwarzania biomasy, dla których system wsparcia został ustalony do dnia
31 marca 2019 r. Jednocześnie została rozpoczęta procedura notyfikacji projektu ustawy
w Komisji Europejskiej.
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Wnioski
Po 1 stycznia 2013 r. powstała znacząca „luka” prawna w zakresie ciągłości funkcjonowania
systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w jednostkach wysokosprawnej
kogeneracji w zakresie „żółtych” i „czerwonych” certyfikatów. Sytuacja będąca wynikiem
przepisów prawa, spowodowała niepewność, zarówno po stronie wytwórców energii
produkowanej w wysokosprawnej kogeneracji, jak i po stronie spółek obrotu w zakresie
realizacji obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw
pochodzenia dla ww. jednostek kogeneracji oraz w zakresie składania ofert sprzedaży energii
elektrycznej. Potwierdzeniem niepewności w tym obszarze są przedstawione w rozdziale II.1
notowania cenowe „żółtych” i „czerwonych” certyfikatów.
Obecnie kluczowe jest uzyskanie stanowiska Komisji Europejskiej dla projektu nowelizacji
ustawy Prawo energetyczne (druk 1273) w zakresie przedłużenia dotychczasowego systemu
wsparcia do 31 marca 2015 r. oraz sprawne procedowanie tej zmiany ustawy w Sejmie.
Ponadto istotne zarówno dla wytwórców, jak i sprzedawców energii elektrycznej do
odbiorców końcowych (na których ustawodawca narzucił obowiązek) jest wprowadzenie
stabilnych zasad dla kogeneracji w ramach nowej ustawy Prawo energetyczne.

P.3. Duży trójpak/czteropak - projekt nowej ustawy Prawo energetyczne,
nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii i ustawy wprowadzającej
Projekty trzech nowych ustaw, mających kształtować podstawę przyszłych uregulowań
prawnych polskiego rynku energii (Prawa energetycznego [12], ustawy o odnawialnych
źródłach energii [15] i Prawa gazowego) zostały upublicznione i poddane konsultacjom
jeszcze pod koniec grudnia 2011 roku [14][15]. Główne rozwiązania, które mają wprowadzić,
zdaniem projektodawców, nowe akty prawne, to „efektywny system wsparcia produkcji
zielonej energii oraz ochrona wrażliwych odbiorców energii elektrycznej i gazu ziemnego”.
Zainteresowani udziałem w pracach nad projektami przekazali do Ministerstwa Gospodarki
setki uwag do każdej z ustaw, co znacznie wydłużyło proces dyskusji i konsultacji
dokumentów. W rezultacie na początku października 2012 roku opublikowano nowe wersje
projektów: Prawa energetycznego [16], ustawy o odnawialnych źródłach energii [17] i Prawa
gazowego, a także (nowego) czwartego aktu prawnego, nazywanego ustawą wprowadzającą
[18]. Niestety, w związku z opisanymi wcześniej w Raporcie pracami nad poselskim
projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
(rozdział II.P1) oraz rządowym projektem ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy –

Prawo energetyczne, ustawę – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny
zgodności oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (rozdział II.P1), prace nad dużym trójpakiem/czteropakiem, zdaniem
autorów Raportu, zostały znacznie spowolnione. Nowe ustawy, mimo zapowiedzi Premiera
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i Ministra Gospodarki o ich wejściu w życie 1 stycznia 2014 r., nie zostały skierowane jeszcze
do Sejmu RP, nie były nawet przedmiotem ustaleń na Radzie Ministrów.
W obszarze nowego Prawa energetycznego w nowej wersji projektu podtrzymano
między innymi następujące rozwiązania/modele:


sprzedaż energii elektrycznej (i świadczenie usługi dystrybucyjnej) dla odbiorców
końcowych w grupie gospodarstw domowych jedynie na podstawie tzw. umowy
kompleksowej;



konieczność dokonywania rozliczeń na postawie rzeczywistego zużycia wraz ze
zobowiązaniem operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) do montażu
inteligentnych liczników u odbiorców końcowych, a także wprowadzenie operatora
informacji pomiarowych (OIP);



przedłużenie wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej
kogeneracji.

Przedstawiony przez Ministerstwo Gospodarki po konsultacjach projekt ustawy
o odnawialnych źródłach energii z października 2012 roku [17] zawiera daleko idące
zmiany otoczenia prawnego w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów,
zmieniając atrakcyjność inwestowania w OZE w Polsce, w szczególności zaś w energetykę
wiatrową i współspalanie biomasy. Zmiany te dotyczą koncepcji m.in.:


wprowadzenia kryteriów mocowych źródeł i podziału ich m.in. na mikroinstalacje
i małe instalacje OZE,



wprowadzenia współczynników korekcyjnych promujących poszczególne technologie
OZE,



wprowadzenia ograniczeń maksymalnego okresu wsparcia,



zmian w formułach rozliczeniowych i uzależnienia cen praw majątkowych od cen
energii,



implementacji narzędzia pozwalającego Ministerstwu Gospodarki na arbitralneawaryjne sterowanie segmentem popytu na prawa majątkowe,



ochrony przemysłu energochłonnego,



wprowadzenia utrudnień i ograniczenia horyzontu czasowego funkcjonowania
współspalania biomasy.

Stosunkowo dobrze funkcjonujący w Polsce do 2012 roku system wsparcia dla OZE zachęcał
do inwestowania w tego typu źródła. Od 2012 roku widać wyraźne „załamanie” się systemu
(czego dowodem są zestawienia cen „zielonych” certyfikatów przedstawione w rozdziale
II.2), będące skutkiem zarówno planowanych zmian, jak i, a może przede wszystkim,
przeciągającym się procesem legislacyjnym.
Wnioski
Zdaniem sektora obrotu szczególnie ważne jest przyjęcie spójnych, przejrzystych
i jednoznacznych zapisów ustaw, eliminujących późniejsze dyskusje i spory. Należy
podkreślić, że liczne zapisy projektów ustaw stanowiących duży trójpak/czteropak wychodzą
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naprzeciw dyskusjom i ustaleniom z prowadzonych wcześniej, także z udziałem TOE, prac.
Część zapisów wzbudza jednak wątpliwości TOE - projekty ustaw w obecnym kształcie
zawierają wciąż niejednoznaczne zapisy, które można interpretować na wiele sposobów.
W konsekwencji istnieje istotne ryzyko niejednolitego stosowania przepisów, które powinno
być wyeliminowane w czasie dalszych konsultacji projektu.
W przypadku projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii proponowane zmiany
spowodują znaczne zmniejszenie rentowności rozwijających się gwałtownie jeszcze do 2012
roku projektów OZE oraz trudności w dokonywaniu wiarygodnych długoterminowych analiz
finansowych. W związku z tym zapisy projektu negatywnie oceniał podsektor wytwarzania
OZE. Z drugiej jednak strony zaproponowane zmiany, z perspektywy odbiorców końcowych,
powinny wymusić spadek obciążeń, będących wynikiem przyjętego modelu promowania OZE
w Polsce, a także wyeliminować część nieprawidłowości obecnego modelu.
Z punktu widzenia sektora konieczne jest zdecydowane przyspieszenia prac legislacyjnych
nad dużym trójpakiem/czteropakiem oraz ustalenia vacatio legis, w sposób umożliwiający
praktyczne dostosowanie się do planowanych, bardzo szerokich zmian na rynku energii.
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III. KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. Rynek Dnia Następnego
W roku 2012 spadek cen energii elektrycznej wyniósł 13% rok do roku w porównaniu do
wzrostu 4% w roku 2011. Średnia cena godzinowa energii na Rynku Dnia Następnego TGE
wyniosła w tym okresie 173,74 PLN/MWh (198,95 PLN/MWh w 2011 roku).
Dla godzin szczytowych (w dni robocze od 8 do 22 włącznie) ceny cechowały się nieznacznie
mniejszą dynamiką zmian. Średnia dla 2012 roku wyniosła 199,59 PLN/MWh, czyli spadła
o 10% w porównaniu do roku poprzedniego (w 2011 ceny dla godzin szczytowych wzrosły
o 5% w ujęciu rocznym).
Tempo zmian cen energii elektrycznej było silnie zróżnicowane, tak jak w roku poprzednim,
w poszczególnych kwartałach 2012 roku. Najwyższy, wynoszący 18,5% w stosunku do
analogicznego kwartału roku poprzedniego, spadek cen zaobserwowano w drugim kwartale
2012 roku, w którym cena wyniosła 168,65 PLN/MWh. W pierwszym kwartale cena spadła
o 6,3%, do poziomu 181,11 PLN/MWh, a w trzecim o 7,9%, do 177,12 PLN/MWh. Natomiast
w czwartym kwartale ponownie zanotowano bardziej znaczący spadek cen, który wyniósł
17,3% w porównaniu do czwartego kwartału 2011 roku.
Na spadek cen energii na rynku SPOT-owym duży wpływ miała zamiana struktury
wytwarzania. W 2012 roku generacja elektrowni zawodowych zmniejszyła się o 3%
(największy spadek o 7% dotknął elektrownie zawodowe oparte o węgiel kamienny).
W ciągu roku nastąpił istotny wzrost zainstalowanej mocy w elektrowniach wiatrowych (moc
zainstalowana w grudniu 2012 wyniosła 2,5 GW, pod koniec 2011 było to 1,8 GW). Wzrost
ten przełożył się bezpośrednio na zwiększenie generacji wiatrowej, która wyniosła w ujęciu
rocznym 4 TWh (2,8 TWh w 2011). Kolejnym z czynników fundamentalnych wpływających
na spadek cen była zmiana poziomu bilansu handlu transgranicznego. Średni poziom
eksportu w 2012 roku na profilu do Niemiec, Czech oraz na Słowację wyniósł 625 MW dla
wszystkich godzin, co stanowi 6% spadek w porównaniu do roku poprzedniego. Również dla
godzin szczytowych nastąpił spadek eksportu, który także uległ zmniejszeniu o 6%.
Dodatkowo nastąpił wzrost importu ze Szwecji oraz Ukrainy, średnia dla 2012 roku wyniosła
288 MW w porównaniu do 59 MW w 2011, przy 28 MW eksportu w 2010 roku. Przyczyną
zmian w wymianie międzysystemowej był silny spadek cen na rynkach ościennych. Na rynku
czeskim i niemieckim wyniósł on aż 16%. Największą zmianę zanotował rynek skandynawski,
gdzie średnia cena BASE spadła o 28% w ujęciu rocznym. Dodatkowym czynnikiem
wpływającym na spadek cen polskiego rynku SPOT był spadek zapotrzebowania na energię
elektryczną, zmiana ta wyniosła -0,6% w ujęciu rocznym.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGE S.A.

Rys. 8. Ceny dobowe na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii.

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

Rys. 9. Całkowite miesięczne krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną (GWh).
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2. Rynek terminowy
W 2012 roku nastąpił dalszy znaczący wzrost obrotów na rynku pozagiełdowym. Wolumen
obrotu na platformach brokerskich wyniósł 66 TWh, 18 TWh więcej niż w roku
poprzedzającym. Również na TGE obrót energią elektryczną był wyższy niż rok wcześniej
(132 TWh w 2012 w porównaniu do 124 TWh w 2011 roku). W ostatnim roku działalności
POEE GPW również na tym parkiecie nastąpił wzrost wolumenów o 3 TWh, który wyniósł
w ujęciu rocznym 7 TWh. Zgodnie z decyzją Zarządu POEE GPW, giełda zakończyła obrót
towarami giełdowymi z ostatnim dniem marca 2013.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGE, POEE, TFS, GFI.

Rys. 10. Wolumen obrotu na polskim rynku energii elektrycznej.
Kwotowania kontraktu BASE_Y_13 pozostawały w ciągu całego roku w silnym trendzie
malejącym. W analizowanym okresie ujawniło się ponadto niespotykane dotąd stosunkowo
mocne dodatnie skorelowanie cen z rynkami sąsiednimi (najbardziej z rynkiem niemieckim).
Zależność korelacyjna kwotowań produktu rocznego pomiędzy niemieckim a polskim rynkiem
wyniosła w okresie 2012 roku aż 0,91 przy poziomie 0,66 zanotowanym rok wcześniej.
Tabela 2. Macierz korelacji pomiędzy rynkami terminowymi
energii elektrycznej.
PL
PL
CZ
GE
HU

CZ
1
0,89
0,91
0,67

GE
0,89
1
0,99
0,55

HU
0,91
0,99
1
0,53

0,67
0,55
0,53
1

Źródło: Polenergia Obrót.

Umacnianie się kursu EUR/PLN, który pod koniec roku był on na poziomie 4,08 (na początku
roku 4,46), miało również wpływ na kształtowanie się zależności pomiędzy rynkami oraz na
wycenę kontraktów terminowych.
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Źródło: Polenergia Obrót S.A.

Rys. 11. Kwotowania kontraktu BASE Y-13 (PLN/MWh).

Źródło: Polenergia Obrót S.A.

Rys. 12. Kwotowania kontraktu BASE Y-13 (EUR/MWh).
Kontrakt BASE_Y-13 handlowany był na TGE w szerokim przedziale cenowym w porównaniu
do lat poprzednich. Minimum roczne wyniosło 166,93 PLN/MWh (w grudniu), natomiast
maksimum wystąpiło na początku roku, kiedy osiągnęło poziom 215,25 PLN/MWh. Średnia
roczna kontraktu BASE_Y-13 wyniosła 197,84 PLN/MWh w porównaniu do 202,88 PLN/MWh
za kontrakt BASE_Y-12. Dla ostatnich 40 kwotowań średnia wyniosła 172,76 i była niższa niż
realizacja SPOT w 2012.
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IV.

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWYCH

Działania krótkoterminowe (DK)
1.DK. Podjęcie przez Prezesa URE decyzji o zwolnieniu wszystkich spółek obrotu
z obowiązku przedkładania do zatwierdzania taryf dla odbiorców w grupach
taryfowych G (w tym gospodarstw domowych) wobec przyjęcia przez sektor poprzez
konsensus większości uczestników rynku:
(i) wzorca generalnej umowy dystrybucji umożliwiającej
kompleksowej (tzw. GUD – kompleksowy lub GUD-k),

zawieranie

umowy

(ii) modelu sprzedaży rezerwowej w ramach GUD-k,
(iii) wzorca umowy kompleksowej,
(iv) kodeksu dobrych praktyk w postaci dokumentu „Dobre Praktyki Sprzedawców
Energii Elektrycznej - czyli czego klient może oczekiwać od rzetelnego
Sprzedawcy”,
a także, na poziomie regulacji ustawowej, systemu ochrony odbiorcy wrażliwego.
2.DK. Praktyczne wdrożenie standardów umów, które powinny funkcjonować w relacji:
odbiorca końcowy, operator systemu dystrybucyjnego, sprzedawca, w tym
w szczególności praktyczne wdrożenie GUD-k oraz umów kompleksowych.
3.DK. Samoregulacja sektora poprzez wdrożenia do stosowania kodeksu dobrych praktyk
w postaci „Dobrych Praktyk”.
4.DK. Stworzenie spójnego, przewidywalnego i stabilnego systemu wsparcia zarówno dla
źródeł kogeneracyjnych, jak i odnawialnych (OZE).
5.DK. Zakończenie prac nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 946).
6.DK. Zakończenie prac nad rządowym projektem ustawy zmieniającej ustawę o zmianie
ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy
o systemie oceny zgodności oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz
o zmianie niektórych innych ustaw. (druk nr 1273).
7.DK. Przyspieszenie prac nad projektami nowych ustaw: ustawą Prawo energetyczne,
ustawą o odnawialnych źródłach energii, Prawem gazowym oraz tzw. ustawą
wprowadzającą.
8.DK. Analiza i wdrożenie zmian w harmonogramie sesji na TGE – konieczność ujednolicenia

fixingów.
9.DK. Uruchomienie rynku kontraktów finansowych.
10.DK. Monitorowanie planów wprowadzenia metody market coupling, jako metody
udostępniania mocy transgranicznych.
11.DK. Uruchomienie Platformy Wymiany Informacji (PWI) agregującej i udostępniającej
nieodpłatnie dane wynikające z polskich i unijnych regulacji.
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Działania długoterminowe (DD)
1.DD. Prace nad dalszym rozwojem rynku giełdowego w zakresie zwiększania liczby jego
uczestników oraz funkcjonalności aplikacji informatycznych dotyczących handlu
i rozliczeń.
2.DD. Kontynuacja działań koncepcyjnych i wdrożeniowych w zakresie nowej architektury
rynku energii elektrycznej, w tym dyskusji nt. możliwości wdrożenia rynku mocy
w Unii Europejskiej.
3.DD. Rozbudowa mocy transgranicznych na wszystkich kierunkach geograficznych.
4.DD. Konieczność i możliwości realizacji pakietu energetyczno – klimatycznego, z uwzględnieniem warunków rynkowych, unijnych i polskich realiów gospodarczych oraz
nowych trendów technologicznych na rynkach energii.
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V.

ZASTOSOWANE SKRÓTY I OZNACZENIA

ACER

- Agency for the Cooperation of Energy Regulators

CRO

- Cena Rozliczeniowa Odchylenia

CROs

- Cena Rozliczeniowa Odchylenia sprzedaży

CROz

- Cena Rozliczeniowa Odchylenia zakupu

EU ETS

- wspólnotowy systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

GPW

- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

GUD

- generalne umowy dystrybucyjne

IRiESD

- Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

IRiESP

- Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

KE

- Komisja Europejska

KSE

- Krajowy System Elektroenergetyczny

MAD

- Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2003 r.
w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć
na rynku kapitałowym)

MiFID

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

OIP

- Operator Informacji Pomiarowych

OSD

- Operator Systemu Dystrybucyjnego

OSP

- Operator System Przesyłowego – PSE S.A.

OWU

- Ogólne Warunki Umowy

OZE

- odnawialne źródła energii

PM

- prawa majątkowe

PTPiREE - Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
REMIT

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

RB

- Rynek Bilansujący

RDB

- Rynek Dnia Bieżącego

RDN

- Rynek Dnia Następnego

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

- Towarowa Giełda Energii SA

TOE

- Towarzystwo Obrotu Energią

TPA

- Third Party Access - zasada dostępu stron trzecich do sieci

URE

- Urząd Regulacji Energetyki
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VI.

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

[1]

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz
uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

[2]

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

[3]

Dyrektywa 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE.

[4]

Dyrektywa 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r.
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

[5]

Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

[6]

Dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r.
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów
cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto.

[7]

Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r.
ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE.

[8]

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (Dz.U. nr 122 poz. 695).

[9]

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94 poz. 551).

[10] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji (Dz.U. nr 130 poz. 1070).
[11] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 z późn.
zmianami).
[12] Rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności oraz ustawę o zmianie
ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1273)
[13] Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
(druk 946) wraz ze sprawozdaniem podkomisji nadzwyczajnej z dnia 5 marca 2013 r.
o projekcie ustawy
[14] Ustawa Prawo energetyczne. Projekt w wersji 1.7. z dnia 20 grudnia 2011 r.
[15] Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Projekt z dnia 20 grudnia 2011 r.
[16] Ustawa Prawo energetyczne. Wersja 1.24. Projekt z dnia 8 października grudnia 2012 r.
[17] Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Wersja 2.0.1. Projekt z dnia 4 października 2012 r.
[18] Ustawa - przepisy wprowadzające ustawę – Prawo energetyczne, ustawę – Prawo gazowe oraz
ustawę o odnawialnych źródłach energii. Wersja 0.11. Projekt z dnia 9 października 2012 r.
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[19] Pismo TOE do TGE S.A. oraz GPW S.A. dotyczące propozycji zmian harmonogramu sesji
giełdowych. Warszawa, 5 października 2012 r.
[20] RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE. Warszawa,
30 kwietnia 2012 r.
[21] Statystyka elektroenergetyki polskiej. ARE SA, 2012.
[22] Dane dostarczone przez spółki obrotu - członków wspierających TOE, 2012.
[23] RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2011 r. Raport TOE. Warszawa,
30 kwietnia 2011 r.
[24] RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2010 r. Raport TOE. Warszawa,
30 kwietnia 2010 r.
[25] Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 10 listopada
2009 r.
[26] RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2009 r. Raport TOE. Warszawa,
30 kwietnia 2009 r.
[27] www.mg.gov.pl
[28] www.ure.gov.pl
[29] www.toe.pl

39

Rynek Energii Elektrycznej w Polsce - stan na 31 marca 2013 r. Raport TOE

VII. RADA ZARZĄDZAJĄCA TOE XII KADENCJI
Skład Rady Zarządzającej TOE XII kadencji:


kol. Krzysztof Zamasz - Prezes Rady Zarządzającej



kol. Krzysztof Bonk - Wiceprezes Rady Zarządzającej



kol. Robert Bański - Wiceprezes Rady Zarządzającej



kol. Marcin Ludwicki - Wiceprezes Rady Zarządzającej



kol. Ireneusz Perkowski - Wiceprezes Rady Zarządzającej



kol. Grzegorz Kinelski



kol. Jacek Komolka



kol. Marek Król



kol. Marek Krzysteczko



kol. Tomasz Lender



kol. Janusz Moroz



kol. Witold Pawłowski



kol. Piotr Rogóż



kol. Piotr Wąsik



kol. Katarzyna Wierska-Kuberka

Pracownicy biura TOE, obsługa Rady Zarządzającej:


kol. Monika Gasiuk



kol. Marek Kulesa
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VIII. ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA RAPORTU NA TEMAT RYNKU ENERGII
ELEKTRYCZNEJ W POLSCE
Skład osobowy Zespołu TOE ds. opracowania raportu na temat rynku energii elektrycznej
w Polsce:


kol. Katarzyna Rozenfeld, Telos Partners Sp. z o.o. - przewodnicząca



kol. Robert Bański, Polska Grupa Energetyczna S.A.



kol. Rafał Barchanowski, Tauron Polska Energia S.A.



kol. Anna Gabrysiak, ENEA Trading Sp. z o.o.



kol. Piotr Gniewkowski, Kancelaria Radców Prawnych MGS sp. p.



kol. Wojciech Graczyk, RWE Polska S.A.



kol. Paweł Hawranek, Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o.



kol. Marek Kulesa, TOE



kol. Janusz Kurzak, Freepoint Commodities



kol. Marek Krzysteczko, Polenergia Obrót S.A.



kol. Marcin Ludwicki, ENERGA - Obrót S.A.



kol. Witold Obniski, RWE Polska S.A.



kol. Zbigniew Olszewski, Axpo Polska Sp. z o.o.



kol. Maciej Sołtysik, Tauron Polska Energia S.A.



kol. Krzysztof Żukowski, Inter Energia S.A.
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