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Jak poprawić funkcjonowanie 

hurtowego rynku energii? 

• Rozwiązanie KDT 

• Transparentność rynku 

• Przejrzystość i stabilność prawa 

• Urząd Regulacji Energetyki 

• Równoprawna pozycja wszystkich uczestników rynku 

• Rynek terminowy 

• Rynek bilansujący 

• Wybór sprzedawcy (TPA) 

• Rozwój TGE 
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Rozwiązanie KDT 

• Próby rozwiązania KDT podejmowane były wielokrotnie – istniało 
podejrzenie, że KDT zostaną uznane przez Komisję Europejską za 
niedozwoloną pomoc publiczną 

• Kontrakty długoterminowe obejmują w chwili obecnej około 50% 
produkcji energii elektrycznej 

• Rozwiązanie KDT stanowi realną szansę na stworzenie wolnego 
rynku  

• Większa ilość energii w obrocie hurtowym wzmocni konkurencję na 
rynku  
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Rozwiązanie KDT 

• Istnieje kilka zagrożeń i niejasności związanych z zapisami Ustawy 

• Zagrożenia i niejasności mogą wpłynąć na poziom cen oraz 

sytuację producentów, którzy posiadali KDT  

• Rozwiązanie KDT hurtowy rynek energii ocenia jednoznacznie 

pozytywnie 
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Transparentność rynku 

• Transparentność rynku, to przede wszystkim publiczne informacje o 

cenach, planowanych i awaryjnych wyłączeniach bloków oraz 

produkcji energii 

• Transparentność w zakresie publikowanych zdolności wymiany 

międzysystemowej 

• Opracowanie wskaźnika ceny referencyjnej polskiego rynku energii 

• Przejrzystość rynku w zakresie stanowionego prawa i otoczenia 

prawnego 
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Przejrzystość i stabilność prawa 

• Niestabilne otoczenie prawne uniemożliwia, a czasami wręcz 

stopuje, funkcjonowanie i rozwój rynku energii, zwłaszcza rynku 

terminowego, w tym rozwój finansowych instrumentów pochodnych  

• Brak przejrzystego i stabilnego prawa znakomicie utrudnia (wręcz 

wyklucza) prognozowanie cen energii na rok 2008 i lata kolejne 
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Przejrzystość i stabilność prawa 

• Nie do końca jasne zapisy ustawy rozwiązującej KDT 

• Brak jednoznacznych rozstrzygnięć dotyczących taryf na rok 2008 

• Brak rozstrzygnięć dotyczących akcyzy 

• Brak jednolitych procedur zmiany sprzedawcy 

• Zmieniające się zapisy rozporządzeń dotyczących obowiązków 

zakupu Praw Majątkowych 

• Opóźnienia we wprowadzaniu rozporządzeń 

• Krótki czas konsultacji społecznych projektów ustaw i rozporządzeń 
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Urząd Regulacji Energetyki 

 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powinien: 

• Zapobiegać ujawniającym się zagrożeniom i ułomnościom rynku, 

• Posiadać szczegółową wizję rozwoju rynku oraz determinację do 

egzekwowania stanowionego prawa. Wizja ta musi być spójna z 

długoterminową polityką rozwoju kraju, 

• Wykazywać zainteresowanie inicjatywami podejmowanymi 

spontanicznie przez uczestników rynku, 

• Stać na straży wdrażanego modelu konsolidacji. 
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Równoprawna pozycja 

wszystkich uczestników rynku 

• Konieczne jest umożliwienie dokonywania bezpośrednich zgłoszeń 

transakcji wszystkim uczestnikom rynku. W szczególności chodzi o 

możliwość dokonywania bezpośrednich zgłoszeń między spółkami 

obrotu 

• Równoprawna pozycja wszystkich uczestników rynku, to także 

równy dostęp do informacji rynkowych oraz prawo wpływania na 

kształt rynku hurtowego i detalicznego 
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Rynek terminowy 

• Ważnym czynnikiem mogącym poprawić płynność rynku jest 

powstanie rynku terminowego na Towarowej Giełdzie Energii 

• Rozwój rynku terminowego determinowany jest przez stabilność 

prawa i otoczenia prawnego 

• Rozwój rynku terminowego + platformy handlu + handel wieloma 

produktami = większa płynność rynku 
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Rynek bilansujący 

• Zniesienie ograniczeń dla cen na Rynku Bilansującym 

• Wprowadzenie bardziej przejrzystego i zrozumiałego sposobu 

wyznaczania cen RB 

• Wprowadzenie Rynku Dnia Bieżącego (INTRA-DAY) w ramach 

Rynku Bilansującego w sposób zapewniający do niego otwarty i 

równoprawny dostęp. Rynek INTRA-DAY umożliwia dokonanie 

zgłoszeń na kilka godzin przed realizacją 
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Wybór sprzedawcy (TPA) 

• Odbiorcy końcowi napotykają na wiele trudności związanych z 
sytuacją prawną, kolejnością kroków, charakterem umów 

• Dopiero stworzenie jednolitych, przejrzystych zapisów i procedur 
pozwoli na realną swobodę wyboru dostawcy energii oraz powstanie 
konkurencji między dostawcami 
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Rozwój TGE 

 Rozwój Towarowej Giełdy Energii będzie postępował wraz z 

uwalnianiem rynku, jednak należy:  

• uważnie przyglądać się jej funkcjonowaniu, 

• wdrażać rozwiązania, które sprawdziły się w innych krajach, 

• jak najszybciej wprowadzić rynek terminowy oraz finansowe 

instrumenty pochodne. 
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Atuty konsolidacji 

• Zwiększa wartość konsolidowanych firm 

• Zwiększa dostęp do kapitału 

• Ułatwia finansowanie nowych inwestycji 

• Umożliwia odtwarzanie mocy wytwórczych 

• Zwiększa konkurencyjność w stosunku do dużych koncernów 

europejskich 

• Umożliwia wykorzystanie efektu synergii 

• Zwiększa efektywność grup kapitałowych 

• Umożliwia ekspansję na nowych rynkach 
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Zagrożenia konsolidacji 

• W sytuacji niezrównoważonych pod względem podaży i popytu grup 

energetycznych możliwe jest zachwianie warunków 

konkurencyjnych 

• W sytuacji niedoborów mocy rynek staje się rynkiem producenta 

• Nierównoprawny dostęp do informacji 

• Różnica w potencjale przekłada się na nieformalne wpływy w 

zakresie uregulowań prawnych 

• Zmniejszenie liczby uczestników rynku 

• Nierównoprawny wpływ na rynek 

• Groźba zmów kartelowych 
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Aby zapobiegać zagrożeniom polskiego 

rynku energii konieczne jest: 
 

• Znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych 

• Wprowadzenie ułatwień dla inwestorów gotowych inwestować w 
nowe moce 

• Wprowadzenie jak największej liczby podmiotów uczestniczących w 
rynku 

• Zniesienie ograniczeń w handlu hurtowym 

• Zmniejszenie barier wejścia na rynek 

• Wspieranie inwestorów, zdecydowanych inwestować w 
alternatywne źródła energii 

• Sprawne łączenie systemów elektroenergetycznych 
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Podsumowanie 

• Niebagatelną rolę w budowaniu polskiego rynku energii może 

odegrać Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, czuwając nad 

funkcjonowaniem grup energetycznych i przestrzeganiem 

stanowionego prawa 

• Podobną rolę może odegrać Urząd Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów, stojąc na straży reguł konkurencji na 

skonsolidowanym rynku energii 
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