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Wybrane nowe uwarunkowania REE…

 III pakiet energetyczny – projekty zmian 
dyrektyw 19.09.2007 r.

 Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku  -
projekt z 10.09.2007 r.

 ustawa o efektywności energetycznej 
- założenia z 10.07.2007 r. oraz zmiany  

proponowane na seminarium konsultacyjnym 
25.09.2007 r.

 Europejska Karta Praw odbiorców energii 
- kompleksowe propozycje z 5.07.2007 r.

NOWE UWARUNKOWANIA FORMALNO – PRAWNE 
RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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 III PAKIET LEGISLACYJNY, 19.09.2007

 dalszy unbundling działalności przesyłowej od 
pozostałych aspektów działalności (wytwarzanie, 
obrót ?)

 wzmocnienie pozycji regulatorów krajowych 
i utworzenie wspierającej oraz nadzorującej ich 
działalność nowej europejskiej agencji

 postanowienia dotyczące zasad i kryteriów ew. 
ograniczania dostępu krajów trzecich do rynku 
energetycznego w Unii Europejskiej

 większa przejrzystość i większa solidarność
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Wybrane nowe uwarunkowania REE…

NOWE UNIJNE UWARUNKOWANIA FORMALNO –
PRAWNE RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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 EUROPEJSKA KARTA PRAW ODBIORCÓW 
ENERGII, 15.07.2007

 prawa odbiorców w zakresie dostaw energii 
elektrycznej i gazu – obszary: umów, informacji 
przekazywanych odbiorcom, cen, rozstrzygania 
sporów i ochrony przed nieuczciwymi praktykami

 cztery cele wdrożenia Karty:

o więcej informacji dla odbiorców

o ograniczenie formalności w przypadku zmiany sprzedawcy

o skuteczniejsza ochrona najbardziej narażonych grup obywateli

o ochrona odbiorców przed nieuczciwymi praktykami handlowymi
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NOWE UNIJNE UWARUNKOWANIA FORMALNO –
PRAWNE RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wybrane nowe uwarunkowania REE…
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 POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 r. 
Ministerstwo Gospodarki. Projekt 10.09.2007.

 CEL POLITYKI: zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego kraju, wzrostu konkurencyjności gospodarki 
i jej efektywności energetycznej

 KIERUNKI, PROGRAM DO 2011. Priorytet 5.4.7

 konkurencyjny REE powinien stanowić podstawę 
generowania impulsów inwestycyjnych w nowej moce

 konkurencyjny REE nie powinien stać w sprzeczności 
z zapewnieniem usługi powszechnej – jaką jest zapewnienia 
gosp. domowym dostępu do energii elektrycznej 
o określonej jakości, w rozsądnych cenach
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NOWE POLSKIE UWARUNKOWANIA FORMALNO –
PRAWNE RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wybrane nowe uwarunkowania REE…
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Prognoza zużycia paliw do produkcji energii elektrycznej [ktoe]

Źródło: Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku (projekt z 10.09.2007 r.)
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Wybrane nowe uwarunkowania REE…
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 USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, 
Projekt 10.07.2007 r./25.09.2007.

 dwa mechanizmy wspierające

1) białe certyfikaty

2) inne mechanizmy – dobrowolne zobowiązania dla 
przemysłu

 BIAŁE CERTYFIKATY - obowiązek nałożony na 

przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię 
(energię elektryczną, gaz ziemny, ciepło) do odbiorców 
końcowych, które będą musiały przedłożyć białe 
certyfikaty do umorzenia Prezesowi URE lub uiścić opłatę 
zastępczą
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NOWE POLSKIE UWARUNKOWANIA FORMALNO –
PRAWNE RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wybrane nowe uwarunkowania REE…
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 styczniowe i czerwcowe zmiany ustawy – Prawo 
energetyczne

 nowe rozporządzenia wykonawcze 

 IRiESP PSE – Operator SA oraz IRiESD OSD
po aktualizacji 1.07.2007 r.

 realizacja rządowego Programu dla elektroenergetyki –
konsolidacja pionowa

 rozwiązanie KDT

 rozdzielenie działalności sieciowej od obrotu

 realia taryfikacji spółek obrotu w 2 połowie 2007 roku

 przeciągające się prace nad nową ustawą – Prawo 
energetyczne (lub raczej tzw. dużą nowelizacją)
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NOWE POLSKIE UWARUNKOWANIA FORMALNO –
PRAWNE RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wybrane nowe uwarunkowania REE…
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 świadectwa pochodzenia dla kogeneracji

 wprowadzenie nowego systemu wsparcia od 1 lipca 
2007 r.

 dodatkowy system wsparcia mikrokogeneracji oraz źródeł 
gazowych

 ustalenie poziomów opłat zastępczych przez Prezesa URE 
na 2007 i 2008 rok

 „wykorzystanie” doświadczeń i systemu wsparcia OZE

 brak rozporządzenia wykonawczego do połowy 
października 

 wpływ wzrostu obowiązków na ceny energii elektrycznej 

Uwarunkowania formalno – prawne …

ZMIANY REE WPROWADZONE STYCZNIOWĄ 
NOWELIZACJĄ PRAWA ENERGETYCZNEGO
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RYNEK ENERGII – KOLOROWE OBOWIĄZKI

Wybrane nowe uwarunkowania REE…
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 wprowadzone nowe/zmodyfikowane definicje 

 standardowy profil zużycia

 bilansowanie handlowe

 centralny mechanizm bilansowania handlowego

 podmiot odpowiedzialny za bilansowania handlowe (POzBH)

 nowe zapisy w umowach dystrybucyjnych 

 określenie w umowie POzBH

 wyszczególnienia tzw. sprzedawcy awaryjnego lub udzielenie 
pełnomocnictwa dla OSD do jego wyznaczenia

 sposób określenia niezbilansowania

Wybrane nowe uwarunkowania REE…

ZMIANY REE WPROWADZONE STYCZNIOWĄ 
NOWELIZACJĄ PRAWA ENERGETYCZNEGO
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NOWE ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemów elektroenergetycznych 
(Dz. U. Nr 93, poz. 623) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 
taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną 
(Dz. U. nr 128 poz. 895)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 
2007 r.  w sprawie sposobu obliczania danych podanych we 
wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji 
oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania 
i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania 
opłaty zastępczej… (Dz. U. nr 185 poz. 1314)

Wybrane nowe uwarunkowania REE…
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ZMIANA IRIESP i IRESD – WPŁYW NA 
UCZESTNIKÓW RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
W POLSCE

 nowy wymiar grup bilansujących

 umożliwienie spółkom obrotu posiadania  jednostki 
grafikowej odbiorczej JGO (nawet bez konieczności 
„powiązania” jej z odbiorcami końcowymi)

 docelowe wprowadzenie nowych jednostek 
grafikowych dla OSD

 próba ujednolicenia procedury zmiany sprzedawcy 
na terenach różnych OSD

Wybrane nowe uwarunkowania REE…
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OD MONOPOLU DO KONKURENCJI
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Rynek TPA i odbiorcy końcowego
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Liczba odbiorców

oraz korzystających z TPA 

(wg stanu na koniec danego okresu)
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Rynek TPA i odbiorcy końcowego
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SPRZEDAWCY PO 1 LIPCA 2007 r. 
NOWE UWARUNKOWANIA OFERT SPRZEDAŻY

 energetyczne programy w jednej ze spółek obrotu = 
nowe taryfy (wariant podstawowy, otwarty, 
stabilny, zielony)

 150 bezpłatnych minut na telefon stacjonarny 
w ramach oferty lojalnościowej dla stałych klientów

 nowy punkt obsługi, zlokalizowany w Centrum 
Handlowym – nowa forma kontaktu z klientem

 kalkulatory taryfowe, zestawienie cen (taryf) 
wszystkich spółek obrotu dla nN i SN

Rynek TPA i odbiorcy końcowego
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DLACZEGO KONKURENCYJNY REE W POLSCE 
NIE ZADZIAŁAŁ W PEŁNI PO 1 lipca 2007 r. ?

 brak wystarczających impulsów cenowych (dla 
odbiorców ale i dla sprzedawców) – niski historycznie 
utrzymywany poziom cen

 brak wiedzy odbiorców i pozytywnych 
doświadczeń ze zmiany sprzedawcy przez 
przedsiębiorców

 kłopoty sprzedawców z umowami generalnymi –
większość sprzedawców (nie ze swojej winy) 1 lipca 
2007 r. nie miała wynegocjowanej i podpisanej 
generalnej umowy dystrybucyjnej 
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http://www.agathepower.eu/

Rynek TPA i odbiorcy końcowego
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http://www.ure.gov.pl

Rynek TPA i odbiorcy końcowego
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RYNEK ENERGII – OBSZARY KONKURENCJI 
I MONOPOLU (WG MODELU TOE)
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OBSZARY PROPONOWANYCH (NIEZBĘDNYCH 
ALE I PILNYCH) DZIAŁAŃ

 stanowisko w sprawie taryf na 2008 rok - Prezes URE

 stanowisko w sprawie sprzedawcy z urzędu- Prezes URE

 stanowiska w sprawie „kolorowych” obowiązków 
(rozl. CHP na 2007 rok, jednoczesne zaliczanie obowiązku 
CHP i OZE) - Prezes URE

 wprowadzenie Rynku Dnia Bieżącego (RDB) –
Parlament (?) – zmiana ustawy, Minister Gospodarki 
(rozp.) , PSE-Operator (IRiESP), Prezes URE (kontrola)

 kontynuacja prac nad nowym Prawem energetycznym 
- Minister Gospodarki przy współpracy URE i wszystlich 
towarzystw branżowych

 likwidacja barier praktycznych TPA - Prezes URE
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Obszary proponowanych zmian
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 wpływ wprowadzenia styczniową 
nowelizacją  zmian w obszarze 
rynku energii  elektrycznej na 
uczestników tego rynku

 znaczenie kierunkowych 
dokumentów UE i ich wpływ
na polskie prawodawstwo

 „historyczny” charakter
ustawy – Prawo energetyczne

 prace w UE nad nowym pakietem energetycznym, 
prace w PL nad nową ustawą oraz rozporządzeniami

 nowe uwarunkowania działalności odbiorców 
i przedsiębiorstw energetycznych w 2008 roku
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PODSUMOWANIE
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Towarzystwo 
Obrotu Energią

ul. Czackiego 7/9/11, 

00 – 043 Warszawa

tel. (22) 827 57 93

fax (22) 826 61 55  

e-mail: toe@toe.pl
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dziękuję za uwagę

Zapraszam do dyskusji 


