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DEFINICJA RYNKU A SEKTOR ENERGETYCZNY  
 

 RYNEK - zespół mechanizmów umożliwiający  
kontakt producentów z konsumentami 

 RYNEK - miejsce gdzie spotykają się kupujący  
i sprzedający w celu dokonania transakcji 

 RYNEK to całokształt transakcji kupna  
i sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają. 
Na rynku konkurencyjnym dokonuje się 
ustalenie ceny oraz ilości potrzebnych dóbr 

 

Wprowadzenie 
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Źródło:  RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na  
31 marca 2010 r.  Raport TOE, Warszawa, 30 kwietnia 2010 r. 

PRZEGLĄD DYREKTYW W SPRAWIE RYNKU ENERGII 

 

1996 2003 2009 

Dyrektywa 96/92/WE 

 

 Unbundling rachunkowy 

 Dostęp do rynku w formule 

negocjowanego TPA lub Single 

Buyer 

 Prawo wyboru sprzedawcy dla 

odbiorców zużywających > 40 

GWh rocznie w obrębie całej UE 

 Obowiązek wyznaczenia 

operatorów sieci przesyłowej 

(OSP) 

 Bardzo ogólne wymagania 

dotyczące organu regulacyjnego, 

ograniczające się w zasadzie do 

wskazania potrzeby utworzenia 

takiego organu w Państwach 

Członkowskich 

 

Dyrektywa 2003/54/WE 

 

 Unbundling prawny – obowiązek 

organizacyjnego wydzielenia OSD 

z podmiotów zintegrowanych 

 Zapewnienie niezależności OSP i 

OSD 

 Dostęp do rynku w formule 

regulowanego TPA 

 Prawo wyboru sprzedawcy dla 

odbiorców niebędących 

gospodarstwami domowymi od 

1.07.2004 oraz od 1.07.2007 dla 

wszystkich odbiorców 

 Wprowadzenie instytucji 

Sprzedawcy Ostatniej Szansy 

 Obowiązek wyznaczenia jednego 

lub więcej organów pełniących 

funkcję regulatora oraz 

enumeratywne wyliczenie 

kompetencji tych organów 

 

Dyrektywa 2009/72/WE 

 

 Obowiązek zapewnienia 

niezależności organom regulacyjnym 

oraz zwiększenie zakresu 

kompetencji tych organów - m.in. w 

zakresie obowiązków dot. budowania 

wspólnotowego rynku energii 

 Zaostrzenie kryteriów unbundlingu  

 OSP – rozdział własnościowy albo 

ISO albo ITO (niezależny OSP z 

bardzo restrykcyjnymi kryteriami jego 

niezależności) 

 Obowiązek zapewnienia tzw. usługi 

powszechnej 

 Położenie nacisku na prawa 

konsumentów 

 Czas trwania procedury zmiany 

sprzedawcy – max. 3 tyg. 

 ‘Inteligentne’ liczniki energii u 80% 

odbiorców w okresie do 2020 

 Utworzenie ENTSO (Agencja ds. 

współpracy operatorów) 

 Utworzenie ACER (Agencja ds. 

współpracy organów regulacyjnych) 

 

Proponowane zmiany aktów prawnych polskiego rynku 
energii (trójpak energetyczny) a uregulowania unijne 



 

 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 

 DYREKTYWA 2004/8/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.  
w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu  
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku 
wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 
92/42/EWG 

Slajd: 5 M. Kulesa, Kazimierz Dolny, 9.05.2012 r. 

PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA FORMALNO - 
PRAWNE RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Proponowane zmiany aktów prawnych polskiego rynku 
energii (trójpak energetyczny) a uregulowania unijne 



 

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

 ROZPORZĄDZENIE Nr 714/2009 Parlamentu 
Europejskiego i Rady 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 
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PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA FORMALNO - 
PRAWNE RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Proponowane zmiany aktów prawnych polskiego rynku 
energii (trójpak energetyczny) a uregulowania unijne 
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HIERARCHIA KRAJOWYCH REGULACJI PRAWNYCH 
W ELEKTROENERGETYCE W POLSCE 

 

 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(jako narzędzie wdrażania dyrektyw UE) 

 rozporządzenia wykonawcze Ministra Gospodarki 
uszczegółowiające zapisy ustawy 

 koncesje Prezesa URE  

 zasady, regulaminy, instrukcje w tym w szczególności:  
IRiESP oraz IRiESD 

 umowy zawierane pomiędzy przedsiębiorstwami 
energetycznymi, w tym GUD 

 umowy zawierane pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi 
i odbiorcami na świadczenie usług dystrybucyjnych i sprzedaż 
energii 
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Proponowane zmiany aktów prawnych polskiego rynku 
energii (trójpak energetyczny) a uregulowania unijne 



TRÓJPAK ENERGETYCZNY – projekty nowych 
regulacji energetycznych (21 grudnia 2011 r.) 
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Energia elektryczna i ciepło 

Polityka energetyczna                 

Prezes URE 

Gaz ziemny 

Odnawialne Źródła Energii 

       

 

 

 

Ustawa – Prawo energetyczne 

 

Ustawa – Prawo gazowe 

Ustawa o odnawialnych źródłach energii 

Proponowane zmiany aktów prawnych polskiego rynku 
energii (trójpak energetyczny) a uregulowania unijne 



Ustawa Prawo energetyczne – nowe 
rozwiązania. Regulacja prokonsumenckie  

 system wsparcia dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej 

 Rzecznik Praw Odbiorców, stałe sądy polubowne przy Prezesie URE 

 dostarczanie energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwie 
domowym jedynie na podstawie umowy kompleksowej 

 obowiązek rozliczania energii elektrycznej wg rzeczywistego zużycia 

 obowiązek montażu liczników inteligentnych 

 sprzedaż awaryjna dokonywana przez OSD 

 obowiązek opracowania i zawarcia przez OSD z SO generalnej umowy 
dystrybucji energii elektrycznej 

 utworzenie centralnego zbioru informacji pomiarowych oraz 
prowadzącego go operatora informacji pomiarowych wraz  
z systemem taryfowania i kontroli 
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Proponowane zmiany aktów prawnych polskiego rynku 
energii (trójpak energetyczny) a uregulowania unijne 



Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Cele 

 optymalizacja systemu wsparcia OZE 
(uwzględnienie możliwych zmian ceny energii 
elektrycznej, wprowadzenie współczynników) 

 wsparcie mikroinstalacji prosumenckich  

 uporządkowanie i uproszczenie przepisów prawa  
w zakresie wytwarzania energii z OZE 

 pełna transpozycja Dyrektywy 2009/28/WE 
(OZE) 
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Proponowane zmiany aktów prawnych polskiego rynku 
energii (trójpak energetyczny) a uregulowania unijne 



Ustawa o odnawialnych źródłach energii. 
Wskaźniki 
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Proponowane zmiany aktów prawnych polskiego rynku 
energii (trójpak energetyczny) a uregulowania unijne 



 

 DYREKTYWA 2006/32/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r.  
w sprawie efektywności końcowego wykorzystania 
energii i usług energetycznych oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 93/76/EWG 

22 czerwca 2011 r. Komisja przedstawiła projekt 
nowej dyrektywy dotyczącej poprawy efektywności 
energetycznej, uchylającej dyrektywę Rady 2004/8/EC 
and 2006/32/EC  (Proposal for a Directive on energy 

efficiency and repealing Directives 2004/8/EC and 
2006/32/EC [COM(2011)370, 22/06/2011], 
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm)  
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PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA FORMALNO - 
PRAWNE RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Ustawa o efektywności energetycznej a prace nad nową 
dyrektywą efektywnościową 
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CEL 3x20 PODSTAWOWYM ZADANIEM UNII 
EUROPEJSKIEJ W PERSPEKTYWIE 2020 ROKU 

Redukcja emisji gazów 

cieplarnianych o 20% 

Wzrost udziału energii 

odnawialnej do 20% 
100% 

Zmniejszenie zużycia 

energii o 20% 

-10% 
Bieżący 

trend do 
2020 

-20% 

20% 

Bieżący 
trend do 

2020 

Bieżący 
trend 

do 2020 

Źródło: Gierulski K.: Nowa Dyrektywa UE dotycząca poprawy efektywności  

energetycznej - Wyzwania i proponowane rozwiązania. DG Energy 22/06/2011  

Ustawa o efektywności energetycznej a prace nad nową 
dyrektywą efektywnościową 



CELE USTAWY 

 ustanowienie systemu administracyjnego promującego  
i wspierającego uzyskiwanie oszczędności energii,  
zwłaszcza w końcowym wykorzystaniu energii 

 wypełnienie postanowień dyrektywy 2006/32/WE  

 wzrost efektywności energetycznej u odbiorców końcowych 
realizowany poprzez:  

• określenie celów w zakresie oszczędności energii, mechanizmów, 
zachęt i ram prawnych, organizacyjnych i finansowych niezbędnych do 
usunięcia barier utrudniających wzrost efektywności  

• stworzenie warunków dla rozwoju i promowania rynku usług 
energetycznych i dostawców środków wzrostu efektywności 

 rozwój mechanizmów rynkowych, w tym głównie świadectw 
efektywności energetycznej stymulujących poprawę 
efektywności energetycznej 
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Ustawa o efektywności energetycznej a prace nad nową 
dyrektywą efektywnościową 



Przetarg prowadzony oddzielnie dla trzech kategorii 
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej: 

 zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców 
końcowych 

 zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb 
własnych  

 oraz zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu 
ziemnego w przesyle lub dystrybucji 

Wybierane będą najlepsze projekty, przewidujące najbardziej 
efektywne rozwiązania, tzn. dające największe oszczędności 
energii przy najniższych kosztach 

 

PRZETARGI PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH 
POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
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Ustawa o efektywności energetycznej a prace nad nową 
dyrektywą efektywnościową 



OBOWIĄZEK ZAKUPU „BIAŁYCH CERTYFIKATÓW” 

Przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, 
ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (także odbiorcy końcowi, 
towarowe domy maklerskie i domy maklerskie) będą obowiązane, w 
zakresie określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw 
gospodarki: 

 uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE 
świadectwo efektywności energetycznej o wartości, wyrażonej w 
tonach oleju ekwiwalentnego (toe), nie większej niż 3 % ilorazu 
kwoty przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej, ciepła 
lub gazu ziemnego odbiorcom końcowym, osiągniętego w roku 
poprzedzającym rok, w którym obowiązek ten będzie realizowany i 
jednostkowej opłaty zastępczej lub 

 uiścić opłatę zastępczą 
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Ustawa o efektywności energetycznej a prace nad nową 
dyrektywą efektywnościową 



 

Oz = Ozj x Ep 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Oz – opłatę zastępczą wyrażoną w złotych 

Ozj – jednostkową opłatę zastępczą, nie niższą niż 900 zł i nie wyższą 
niż 2700 zł za tonę oleju ekwiwalentnego 

Ep – ilość energii pierwotnej, wyrażoną w toe, równą różnicy między 
ilością energii pierwotnej wynikającą z obowiązku uzyskania i 
przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności 
energetycznej w danym roku i ilością energii pierwotnej 
wynikającą ze świadectw efektywności energetycznej, umorzonych 
przedsiębiorstwu energetycznemu 

 Opłaty zastępcze płacone są na rzecz NFOŚiGW 
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Ustawa o efektywności energetycznej a prace nad nową 
dyrektywą efektywnościową 

OBOWIĄZEK ZAKUPU „BIAŁYCH CERTYFIKATÓW” (cd) 



TERMINY WCHODZENIA W ŻYCIE REGULACJI 
PRAWNYCH I OKRESY ICH OBOWIĄZYWANIA 

 2011 r. - nadawanie uprawnień do wykonywania zawodu audytora 
efektywności energetycznej 

 2012 r. – początek organizacji i ogłaszanie przetargów w celu 
wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności 
energetycznej 

 2013– 2015 r. – okres wykonywania obowiązku zakupu  
i umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia 
opłaty zastępczej 

 31 marca lat 2014 – 2016 - rozliczanie obowiązku umorzenia 
świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty 
zastępczej za poprzedni rok kalendarzowy 

 1 kwietnia 2016 - Prawa majątkowe wynikające ze świadectw 
efektywności energetycznej, które nie zostaną umorzone przez 
Prezesa URE do dnia 31 marca 2016 r., wygasają z mocy prawa  
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Ustawa o efektywności energetycznej a prace nad nową 
dyrektywą efektywnościową 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych URE 

KORZYSTANIE Z PRAWA WYBORU SPRZEDAWCY,  
CZERWIEC 2004 ‐ GRUDZIEŃ 2011 

Wybrane, nowe uwarunkowania rynku 
energii elektrycznej  
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Źródło:  URE, 8 maja 2012 r. 

LICZBA ZMIAN SPRZEDAWCY,  
STYCZEŃ – MARZEC 2011 

Wybrane, nowe uwarunkowania rynku 
energii elektrycznej  
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Źródło: http://www.maszwybor.ure.gov.pl/ 

Wybrane, nowe uwarunkowania rynku 
energii elektrycznej  
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Wybrane, nowe uwarunkowania rynku 
energii elektrycznej  



PROGNOZA KOSZTÓW I CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
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Źródło: Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030. 

ARE SA na zamówienie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa, wrzesień 2011 

Wybrane, nowe uwarunkowania rynku 
energii elektrycznej  
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Wybrane, nowe uwarunkowania rynku 
energii elektrycznej  
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Modernizing Ontario’s Electricity System: Next Steps.  
Second Report of the Ontario Smart Grid Forum, May 2011 

Wybrane, nowe uwarunkowania rynku 
energii elektrycznej  
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Zamiast podsumowania 
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