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Konkurencja na rynku energii

…co to jest rynek konkurencyjny?

Prezes URE definiuje rynek konkurencyjny jako 
rynek, na którym w wyniku wolnej gry podaży            
i popytu zostaje wyznaczona cena transakcji, 
a odbiorca ma prawo swobodnego wyboru 
dostawcy oraz jego zmiany bez ponoszenia 
nadmiernych kosztów, a także decydowania         
o wielkości swoich zakupów.
(Stanowisko Prezesa URE z dnia 30 czerwca 2000 r.)

Urząd Regulacji Energetyki 
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Konkurencja w ustawie – Prawo energetyczne

Możliwość zwolnienia przedsiębiorstwa energetycznego             
z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia 
(art. 49 ustawy Prawo energetyczne)

 ust. 1  – jeżeli Prezes URE stwierdzi, ze działa ono w warunkach 
konkurencji,

 ust. 2 – zwolnienie może dotyczyć części działalności, w zakresie,           
w jakim jest ona prowadzona na rynku konkurencyjnym,

 ust. 3 – kryteria brane pod uwagę przy podejmowaniu tej decyzji: 
 liczba uczestników i wielkość ich udziałów w rynku, 

 przejrzystość struktury i zasad funkcjonowania rynku, 

 istnienie barier wejścia na rynek, 

 równoprawne traktowanie uczestników,

 dostęp do informacji rynkowej i dostępność wysoko wydajnej technologii,

 skuteczność kontroli i zabezpieczeń przed wykorzystaniem pozycji 
ograniczającej konkurencję.

Urząd Regulacji Energetyki 

Konkurencja na rynku energii
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 teoretycznie – pełne otwarcie rynku nastąpiło 1 lipca 
2007 r. (formalna liberalizacja rynku energii, wyodrębnienie OSD),

 w praktyce – o konkurencyjnym rynku będziemy mogli 
zacząć mówić dopiero po uwolnieniu cen w obrocie energią 
elektryczną, czyli zwolnieniu przedsiębiorstw z obowiązku 
przedkładania taryf na obrót energią do zatwierdzenia -
uczestnicy rynku zostaną poddani samoregulacji

Obecnie w URE prowadzone są analizy uwarunkowań zwolnienia przedsiębiorstw 
energetycznych zajmujących się obrotem energią elektryczną z obowiązku przedkładania 
Prezesowi URE taryf do zatwierdzenia. Ich zakończenie planowane jest na koniec 
bieżącego miesiąca.

Urząd Regulacji Energetyki 

Konkurencja na rynku energii
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… tzw. bariery 

 umowne (m.in. generalna umowa dystrybucyjna, umowa 
kompleksowa),

 prawne (ramy legislacyjne),

 instytucjonalne (struktura rynku, sposób wyodrębnienia 
działalności),

 organizacyjne (przygotowanie do uczestnictwa w rynku),

 ekonomiczne (ograniczenie swobody kształtowania cen),

 psychologiczne (niechęć do podejmowania ryzyka)

Urząd Regulacji Energetyki 
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Nowe okoliczności związane ze zmianami po 1 lipca 2007 r.

Rynek hurtowy
• rozwiązanie kontraktów długoterminowych – brak obowiązku zakupu MIE 
• zmiany organizacyjne w związku z konsolidacją w sektorze:

nowa strategia działania, po ostatecznym ukształtowaniu podmiotów konsolidowanych 
(ew. dalsza konsolidacja obrotu lub dystrybucji)
konieczność rozliczeń pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi pionowo 
zintegrowanymi (ustalenie koszyka zakupów energii elektrycznej dla odbiorców, 
outsourcing działań)

• modyfikacje RB (planowane uruchomienie rynku dnia bieżącego)

Rynek detaliczny
• wyodrębnienie operatorów systemów dystrybucyjnych
• uzyskanie dostępu do sieci przez wszystkich odbiorców energii elektrycznej
• konieczność podziału funkcji pełnionych przez dawne spółki dystrybucyjne 

między OSD i wyodrębnionych sprzedawców 

Urząd Regulacji Energetyki 
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Funkcjonowanie Operatorów Systemów Dystrybucyjnych

OSD (…) jest odpowiedzialny za umożliwienie realizacji umów 
sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez odbiorców  
przyłączonych do sieci 
(art. 9c ust. 3 pkt 9a ustawy - Prawo energetyczne)
Zachowanie przez OSD neutralnej postawy jest warunkiem koniecznym 
konkurencji na rynku detalicznym:
• Równoprawne traktowanie sprzedawców 
• Udzielanie rzetelnej informacji każdemu sprzedawcy w krótkim 

czasie
• Ujednolicenie zapisów umów generalnych, w tym stworzenie 

umowy ramowej, której zapisy będą się znajdowały we wszystkich 
umowach dystrybucyjnych i udostępnienie jej na stronie www

• Unifikacja warunków i terminów rozliczeń, sposobów komunikacji 
pomiędzy poszczególnymi OSD a sprzedawcami

• Rozdzielenie jednostek bilansujących OSD i sprzedawców

Urząd Regulacji Energetyki 
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Funkcjonowanie Operatorów Systemów Dystrybucyjnych

Równoprawne traktowanie odbiorców korzystających i niekorzystających 
z prawa wyboru sprzedawcy (rozdzielenie umowy kompleksowej nie 
powinno być powodem zmiany warunków świadczenia usług 
dystrybucji)
• Skrócenie procedury zmiany sprzedawcy (do 30 dni)
• Udostępnienie odbiorcom informacji o zawartych umowach generalnych
• Zapewnienie dostępu do danych pomiarowych odbiorców (odpowiedzialność 

za pomiary – funkcja operatora pomiarów)
• Zmiana organizacji pracy BOK

m.in. wydzielenie specjalnych „okienek operatora”
• Rozpowszechnianie informacji z jakimi sprawami należy zwracać się do 

operatora, a z jakimi do sprzedawcy (strona www, broszury, plakaty)
• Jeśli OSD zapewnia możliwość stosowania jednej faktury i umów 

kompleksowych przez wyodrębnioną spółkę obrotu to powinien stosować 
takie same zasady wobec innych sprzedawców działających na jego terenie

Urząd Regulacji Energetyki 
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Funkcjonowanie Operatorów Systemów Dystrybucyjnych

OSD jako przewodnik odbiorcy - procedura zmiany 
sprzedawcy

– Zapewnienie łatwego dostępu do informacji o zmianie sprzedawcy:
Zamieszczenie informacji o procedurze zmiany sprzedawcy 
w formie uproszczonej na stronach www i w BOK

Udostępnienie wzorów wniosków i umów na stronach www i w BOK

Zamieszczenie informacji gdzie należy wnioski składać i jakie są terminy 
udzielenia odpowiedzi 

Uruchomienie punktów informacyjnych lub rozszerzenie zakresu zadań 
istniejących punktów

– Praca nad ujednoliceniem procedur zmiany sprzedawcy w skali kraju

Urząd Regulacji Energetyki 
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Rola Prezesa URE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki:

 ex-ante: uczestniczy w tworzeniu i doskonaleniu zasad funkcjonowania 
rynku energii (m.in. zatwierdzając IRiESP i IRiESD w części dot. bilansowania 
i zarządzania ograniczeniami systemowymi) 

 ex-post: monitoruje funkcjonowanie zasad, w których tworzeniu 
i doskonaleniu uczestniczył oraz skuteczność tych rozwiązań, 
na których przyjęcie nie miał wpływu (m.in. kontrolując wykorzystywanie siły 
rynkowej przez monopolistów, badając faktyczną niezależność i neutralność operatorów)

 jest arbitrem w sporach między uczestnikami rynku (m.in. dotyczących 
umów przesyłowych)

 współdziała z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom 
monopolistycznym przedsiębiorstw energetycznych

Urząd Regulacji Energetyki 
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Rola Prezesa URE

Urząd Regulacji Energetyki 

Kontekst europejski  

Dokończenie budowy europejskich rynków 
wewnętrznych energii elektrycznej i gazu:

 przyśpieszenie liberalizacji i integracji - pełna 
implementacja Dyrektywy rynkowej 2003/54/WE, 
usunięcie luk legislacyjnych, barier historycznych;

 3. pakiet legislacyjny: wzmocnienie pozycji 
Regulatorów, nałożenie prawnego obowiązku na 
TSOs  działania na rzecz ”europejskiego odbiorcy 
energii”; wprowadzenie efektywnego unbundlingu 
(… rozdział właścicielski operatorów…)

Regionalne Inicjatywy Energetyczne  
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Zadania Prezesa URE 

Urząd Regulacji Energetyki 

Monitorowanie rynku energii elektrycznej

Hurtowego
– wytwórców i sprzedawców (w tym p. obrotu)

– rynku bilansującego

– w ograniczonym zakresie rynku kontraktów dwustronnych

Detalicznego
– OSD pod kątem:

stosowanych procedur i praktyk w zakresie zmiany sprzedawcy,   

niezależności i neutralności działania, w tym m.in. realizacji 
programów podjętych w celu niedyskryminacyjnego traktowania 
użytkowników systemu (zgodności)

Analizy rynku przeprowadzane na wniosek lub w związku                        
z zaistniałym zdarzeniem
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Urząd Regulacji Energetyki 

Udoskonalanie zasad działania rynku energii

Opracowanie propozycji działań w celu poprawy rynku energii 
w Polsce i wspieranie ich realizacji
Popularyzacja dobrych praktyk w zakresie obsługi odbiorców energii 
elektrycznej
Współpraca Prezesa URE:
– z Ministrem Gospodarki (tworzenie projektów aktów prawa)
– z OSP (zapisy instrukcji ruchu, w szczególności udoskonalanie zasad 

rynku bilansującego, w tym tworzenie warunków funkcjonowania rynku 
dnia bieżącego)

– z OSD (zapisy instrukcji ruchu, w szczególności przestrzeganie zasad 
unbundlingu, ujednolicenie procedur zmiany sprzedawcy i treści umów 
generalnych),

– ze sprzedawcami (udoskonalanie procedur współpracy z OSD, 
standaryzacja sposobów rozliczeń pomiędzy sprzedawcami a OSD)

Zadania Prezesa URE
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Urząd Regulacji Energetyki 

Akcje informacyjne do odbiorców energii elektrycznej

Zamieszczanie informacji na stronie internetowej URE dotyczących:
– praw odbiorców energii
– procedur zmiany sprzedawcy
– adresów kontaktowych przedsiębiorstw energetycznych
oraz linków do ofert sprzedawców i kalkulatora taryfowego (w toku) 

Kontynuowanie działania infolinii dla odbiorców
Prowadzenie serii wykładów informujących o procedurach zmiany 
sprzedawcy dla Powiatowych Rzeczników Konsumentów
Opracowanie broszury informacyjnej dla odbiorców w gospodarstwach 
domowych
Współpraca z Komisją Europejską w ramach jej akcji informacyjnej o 
otwarciu rynku

Zadania Prezesa URE 
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Urząd Regulacji Energetyki 

Przeciwdziałanie praktykom zaburzającym konkurencję

Przegląd treści umów generalnych

Przegląd treści umów kompleksowych

Opracowanie wniosków z wyników badan i ankiet przeprowadzanych 
w ramach monitoringu rynku energii elektrycznej 

W przypadku wykrycia nieprawidłowości - przekazanie informacji 
Prezesowi UOKiK w celu podjęcia przez niego odpowiednich działań

Zadania Prezesa URE
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Dziękuję za uwagę


