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Państwowy Sektor Energetyczny

- struktura.



PGE Polska Grupa Energetyczna - wiodąca grupa energetyczna w Polsce.

powstała przez wniesienie do PSE SA holdingu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE-

Energia SA., w skład której wchodzą Zespół Elektrowni Dolna Odra SA oraz 8 spółek

dystrybucyjnych, (ŁZE i Łódź Teren, ZEORK, ZE Białystok, ZE Warszawa Teren, Lubelski ZE,

Zamojska Korporacja Energetyczna i Rzeszowski Zakład Energetyczny).

TAURON Tauron – Polska Energia SA
Skonsolidowanie Południowego Koncernu Energetycznego ze spółkami dystrybucyjnymi ENION

SA i ENERGIA-PRO SA oraz Elektrownią Stalowa Wola SA.

ENERGA Energa - Grupa Energetyczna Północ

w skład której wchodzą Koncern Energetyczny ENERGA SA oraz Elektrownia Ostrołęka SA.

ENEA Enea – Grupa Energetyczna Centrum
złożona z spółki dystrybucyjnej ENEA S.A. oraz z Elektrowni Kozienice S.A.

Wydzielenie 

OSP

Wydzielenie Operatora Systemu Przesyłowego.

Całkowite wydzielenie Operatora Systemu Przesyłowego razem z sieci przesyłową z grupy PSE

SA do 31 grudnia 2006 r. Operator ten działa jako 100% Spółka Skarbu Pastwa. jest to

szczególny podmiot realizujący zobowiązania o charakterze użyteczności publicznej. W związku

z tym jego działalność musi być postrzegana nie tylko przez pryzmat normalnej działalności

spółki kapitałowej, ale poprzez realizacje zadań i obowiązków wynikających z Ustawy – Prawo

Energetyczne oraz konieczności zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa Krajowego Systemu

Elektroenergetycznego.

Wydzielenie 

OSD

Wydzielenie Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

Nastąpiło od 01.07.2007 r., jako niezależnych podmiotów prawnych. W projekcie Polityki

Energetycznej Polski do 2030 r nie zakłada się wprowadzenia rozdziału własnościowego

w odniesieniu do operatorów systemów dystrybucyjnych uznając, iż obecne przepisy w zakresie

zapewnienia niezależności OSD są wystarczające. Ocenia się, że koszty takiej operacji

znacznie przewyższyłyby potencjalne korzyści dla rozwoju rynku.

KONSOLIDACJA PIONOWA PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ENERGETYCZNEGO

4 grupy energetyczne.



KONSOLIDACJA PIONOWA PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ENERGETYCZNEGO

4 grupy energetyczne - ilustracja.

Energa-Obrót SA sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

odbiorcom indywidualnym i biznesowym na terenie Polski w ilości

18 TWh/rok (2,5 mln gospodarstw domowych i 300 tys. firm).

Roczne przychody - 6 mld. zł.

ELNORD SA hurtowy obrót energią elektryczną w Polsce

(7 084 GWh/rok), i za granicą (618 GWh/rok). Roczne przychody

- 1 mld. zł.

ENEA S.A. sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom

indywidualnym i biznesowym na terenie Polski w ilości 17 TWh/rok

(2,3 mln klientów).



KONSOLIDACJA PIONOWA PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ENERGETYCZNEGO

4 grupy energetyczne - ilustracja.

Enion Energia Sp. z o.o. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

odbiorcom indywidualnym i biznesowym na terenie Polski w ilości

19 TWh/rok (2,3 mln odbiorców - 16% udział w polskim rynku

energii).

EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o. sprzedaż detaliczna energii

elektrycznej odbiorcom indywidualnym i biznesowym na terenie

Polski w ilości 9 TWh/rok (2,3 mln odbiorców - 16% udział w

polskim rynku energii).

PGE ELECTRA S.A. jest spółką zarządzającą i koordynującą

obszar obrotu hurtowego Grupy PGE. Prowadzi obrót energią

elektryczną oraz produktami powiązanymi w ramach Grupy jak

również z podmiotami zewnętrznymi.

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej realizowana przez

terytorialne spółki sprzedaży odbiorcom indywidualnym

i biznesowym na terenie Polski w ilości 30 TWh/rok z czego 27

TWh odbiorcom indywidualnym i 3 TWh odbiorcom biznesowym

(5 mln odbiorców - 25% udział w polskim rynku energii).

Spółka Tauron Polska Energia od stycznia 2009 r będzie

kompleksowo obsługiwała obrót hurtowy w grupie.

Polska Energia PKH; obrotem zajmuje się również główny

producent, czyli Południowy Koncern Energetyczny (PKE).

PGE Polska Energia S.A., PGE-Electra S.A. oraz BOT

Górnictwo i Energetyka S.A. – o udziałach 35%, 22% i 14%.



Produkcja: 11 800 MW; 54 TWh/a 

Dystrybucja 31,7 TWh/a

bilans: + 22,3 TWh/a

Produkcja: 5 282 MW; 20,8 TWh/a

Dystrybucja: 31,5 TWh/a 

bilans = - 10,7 TWh/a

Produkcja: 741 MW;  3 TWh/a 

Dystrybucja 20,3 TWh/a 

bilans = - 17,3 TWh/a

Niedobór: - 11,9 TWh Podaż wytwórców niezależnych: 38/25 TWh Dla rynku ??? : 26,1/13,1 TWh

Produkcja:2 820 MW; 12,6 TWh/a

Dystrybucja: 18,8 TWh/a

bilans : - 6,2 TMW



Koncentracja hurtowego obrotu energią elektryczną.

Udział obrotu energią przez wszystkie przedsiębiorstwa wchodzące w skład grupy PGE S.A. w całym obrocie

hurtowym na rynku (za wyjątkiem transakcji zawieranych przez byłe spółki dystrybucyjne) wyniósł w I kwartale

2008 r 74%.

Wskazuje to na duży udział sprzedaży energii elektrycznej dokonywanej wewnątrz grupy PGE S.A., w tym

koncentrację sprzedaży wewnątrz grupy.

W 2007 r. udział energii z KDT w bilansie energetycznym kraju wynosił 31,5%. W wyniku rozwiązania kontraktów

energia ta od II kwartału 2008 r. została w pełni przeniesiona do kontraktów dwustronnych, nie zwiększając

płynności rynku poprzez zwiększenie transakcji na giełdzie energii. Umowy rozwiązujące, jako następca

prawny PSE SA, podpisała PGE S.A.z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2008 r. Stała się przez to w I kwartale 2008

r dysponentem całego wolumenu energii objętej KDT-ami uzyskując możliwość minimalizacji kosztów związanych

z brakiem decyzji o alokacji uprawnień do emisji CO2 poprzez maksymalizację zakupów energii elektrycznej

w ramach jeszcze obowiązujących KDT z grupy elektrowni nie wchodzących w skład PGE SA, jednocześnie

ograniczając produkcję z własnych jednostek wytwórczych.

Struktura sprzedaży energii na rynku hurtowym [%]

Rok Podaż EE KDT Dwustronne TGE RB

2004 100 45,2 44,7 0,9 9,2

2005 100 31,7 57,8 0,8 9,6

2006 100 37,4 56,1 0,2 6,3

2007 100 31,5 61,2 0,4 6,9

2008 I  kw. 100 28,8 62,8 0,3 8,1

2008 II kw. 100 0,0 92,7 0,2 7,0

Stawki wyrównawcze w taryfach przesyłowych w I półroczu 2008 r. ustalono w roku 2007. Wzrost cen energii na

rynku hurtowym z poziomu 129 zł/MWh do 142 zł/MWh bez zmiany stawki wyrównawczej ustalonej dla niższego

poziomu cen na rynku hurtowym oraz utrzymanie w I kwartale 2008 r. wolumenu energii obciążonego tą stawką na

poziomie z roku 2007 spowodowało wzrost obciążeń odbiorców i nieuzasadnione przychody wytwórców.

Źródło: URE



Zdolności produkcyjne wybranych producentów i przewidywany stopień ich wykorzystania w 2008 r. 

PGE Kozienice Połaniec ZE PAK Rybnik RAZEM

Zdolności produkcyjne [MWh] 64 777 000 20 296 854 12 038 520 10 903 300 11 728 851 119 744 525

Sprzedaż EE na 2008 r. [MWh] 47 239 001 10 418 864 4 774 388 8 476 405 8 732 552 79 641 210

Niewykorzystane możliwości [MWh] 17 537 999 9 877 990 7 264 132 2 426 895 2 996 299 40 103 315

Wykorzystanie możliwości w [%] 73 51 40 78 74 67

Brak podaży energii elektrycznej w podstawowych segmentach rynku hurtowego.

Zapotrzebowanie, kontraktacja, niedobór EE na kwiecień 2008 r.- przedsiębiorstwa obrotu [MWh]

Vattenfall ENEA Energia-Pro Gigawat ENION Energia Energa RAZEM

Zapotrzebowanie 9 684 369 19 226 439 13 799 750 21 240 998 18 921 261 82 872 817

Kontraktacja 7 774 313 16 971 382 12 913 420 18 338 579 17 422 200 73 419 894

Niedobór EE [MWh] 1 910 056 2 255 057 886 330 2 902 419 1 499 061 9 452 923

Niedobór EE [%] 20 12 6 14 8 11

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną, nie należące do grupy kapitałowej

PGE Polska Grupa Energetyczna SA, spotykały się z odmową zawarcia umów sprzedaży energii elektrycznej

na 2008 r. ze strony przedsiębiorstw wytwórczych oraz przedsiębiorstw obrotu (PSE-Electra SA), wchodzących

w skład tej grupy lub brakiem odpowiedzi na kierowane do nich zapytania ofertowe. Brak ofert rynkowych

sygnalizowali również odbiorcy. Analiza wykazała, że do 26 listopada 2007 r. PGE SA nie zawarła i nie była stroną

umów sprzedaży energii na 2008 r. W tym czasie grupa miała zobowiązania kontraktowe i negocjowała zawarcie

umów sprzedaży energii wyłącznie z przedsiębiorstwami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej PGE SA.

Podobna sytuacja panowała w styczniu i lutym 2008 r. Brak podaży energii elektrycznej na rynek

usprawiedliwiano niepewność, co do poziomu przydzielonych na poszczególne instalacje wytwórcze

przydziałów uprawnień do emisji CO2 w ramach II KPRU na lata 2008-2012.

Źródło: URE



Energia zakupiona w I półroczu 2008 r [MWh]

Lp. 14 przedsiębiorstw obrotu. Wolumen Średnia cena netto [zł/MWh]

1 ENION Energia Sp. z o. o. 10 555 507 151,99

2 EnergiaPro Gigawat Sp. z o. o. 6 809 491 151,37

3 RWĘ Stoen S.A. 3 273 658 151,11

4 Vattenfall Sales Poland Sp. z o. o. 4 670 848 148,77

5 ENERGA-Obrót S.A. 8 630 063 147,84

6 ZE Białystok SA. 1 720 710 147,31

7 Rzeszowski ZE S.A. 2 289 017 147,3

8 Łódzki ZE S.A. 1 732 489 147,1

9 ZEORK S.A. 4 897 300 147,02

10 Zamojska Korp. Energet. S.A. 986 393 146,88

11 ZE Warszawa - Teren S.A. 3 107 358 146,81

12 Lubelskie ZE S.A. 1 863 879 146,04

13 ENEA S.A. 8 943 584 145,79

74 ZE Łódź - Teren Obrót Sp. z o. o. 2 547 584 145,72

Najniższe ceny energii elektrycznej są uzyskiwane przez grupy energetyczne, które posiadają nadwyżkę mocy

wytwórczych w stosunku do własnego zapotrzebowania (PGE SA) lub też są zbilansowani w zakresie podaży

i popytu (ENEA SA). Świadczy to o ustalaniu różnych cen energii przez grupy charakteryzujące się nadwyżką

mocy w stosunku do spółek obrotu z własnej grupy i spoza tej grupy. W grupie kapitałowej PGE SA dochodzi

do centralizacji decyzji zakupowych: koncentracji sprzedaży w łańcuchu wytwórca – obrót hurtowy – obrót

detaliczny.

Istniejący deficyt uprawnień do emisji CO2 w wysokości 11%, powinien spowodować najwyżej 4% wzrost cen

energii. Przedsiębiorstwa energetyczne już dzisiaj oczekują pełnego uwzględnienia wszystkich uprawnień do emisji

CO2 (nawet tych darmowych) w cenie energii. Świadczy o tym wstrzymywanie ofert sprzedaży w podstawowych

segmentach rynku (kontrakty dwustronne, rynek giełdowy) i jej sprzedaż przez rynek bilansujący który przenosi

koszt uprawnień do emisji w 100%.
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Grupy energetyczne starają się przenieść handel energią na rynek bilansujący, gdzie wykorzystują swą siłę

rynkową z uwagi na brak możliwości kształtowania ceny przez popyt. Kreują również niewłaściwą cenę odniesienia

na rynku poprzez możliwość spekulacji tą ceną na giełdzie energii ze względu na niski wolumen obrotu.

Przykładowo sprzedaż energii elektrycznej na giełdę w pierwszym półroczu 2008 r. wykazały grupa ENERGA SA

oraz TAURON SA, które miały deficyt energii w stosunku do swojego zapotrzebowania w grupach.

Po stronie popytowej rynku detalicznego energii elektrycznej znajdują się konsumenci – odbiorcy końcowi. Jest 

ich ok. 16 mln, z czego nieco ponad 85% stanowią gospodarstwa domowe. Jednocześnie wolumen sprzedaży 

energii w tej grupie nie jest wysoki i stanowi w sumie ok. 24% sprzedaży energii w ogóle 

Cena za EE w [zł/MWh] Wzrost ceny w [%]

IV kw 2007 r. I kw 2008 r. II kw 2008 r. I 2008/IV 2007 II 2008/IV 2007

Ogółem odbiorcy 147,50 171,94 187,44 16,57% 27,08%

odbiorcy grupy taryfowej A 139,31 170,66 176,53 22,50% 26,72%

odbiorcy grupy taryfowej B 141,68 176,60 185,81 24,65% 31,15%

odbiorcy grupy taryfowej C 149,14 175,66 196,09 17,78% 31,48%

odbiorcy grupy taryfowej G 153,37 164,24 188,35 7,09% 22,81%

gospodarstwa domowe 153,20 163,76 188,19 6,89% 22,84%

Źródło: URE



Krajowy System Energetyczny

- zasoby.





165 linii  220 kV - 7 875 km, 

53 linie  400 kV - 4 791 km 

liniia 750 kV - 114 km

77 stacji  220 kV,    

29 stacji 400 kV (1 z przetwarzaniem AC/DC - Słupsk)

1 stacja 750 kV (Rzeszów - Widełka)



Zmiana zasad rozliczania kosztów bilansowania i zarządzania 

ograniczeniami systemowymi.

- RMG z 21.08.2008 r. zmieniające;

(rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania   

systemu elektroenergetycznego).

- Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.



Definicja modelu rynku (wypracowana przez KR przy PKEE).

Model rynku energii elektrycznej jest to zestaw takich zasad handlu energią elektryczną

i procedur postępowania na zliberalizowanym rynku energii elektrycznej, na którym

działa niezależnie wielu uczestników, kierujących się chęcią optymalizacji kosztów

i zysków, który będzie skłaniał tychże uczestników do podejmowania decyzji, w wyniku

których:

•  koszt pokrycia zapotrzebowania na energię będzie minimalizowany;

•  decyzje w zakresie budowy i rozbudowy mocy wytwórczych oraz infrastruktury przesyłowej               

i dystrybucyjnej będą optymalne z punktu widzenia łącznych korzyści uczestników rynku     

(producentów, operatorów i odbiorców);

•  decyzje handlowe będą uwzględniały w sposób racjonalny aktualne warunki pracy systemu 

elektroenergetycznego;

• zapewni bodźce do obniżania kosztów wytwarzania energii elektrycznej w celu 

minimalizowania  kosztu  pokrycia zapotrzebowania, przy zapewnieniu  optymalnych 

łącznych korzyści dla uczestników rynku;

• stworzone zostaną warunki do działania konkurencji cenowej poprzez eliminowanie 

rozliczania różnych kategorii kosztów w sposób uśredniony.

Konkurencyjny rynek energii elektrycznej winien być oparty o mechanizmy rynkowe

w miejsce obszarów zajmowanych obecnie przez regulację.



Od 01.09.2008 - termin wejścia w życie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

w zakresie bilansowania systemu przesyłowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi,

określonych w Karcie aktualizacji nr B/6/2008.

Procedura rozliczania dodatkowych kosztów wytwarzania wymuszonego energii elektrycznej.

Przedmiot rozliczeń: łączne, niepokryte w ramach rozliczenia energii bilansującej na Rynku Bilansującym koszty

wytwarzania wymuszonego energii elektrycznej w zakresie następujących składników;

• koszty uruchomień JGwa;

• kosztu wymuszonej zmiany (przyrostu i redukcji) generacji JGwa

W ramach rozliczenia dodatkowych kosztów wytwarzania wymuszonego energii elektrycznej w zakresie

kosztu wymuszonej zmiany generacji JGwa, jest uwzględniana:

• wielkość pokrytych kosztów zmiennych wytwarzania w ramach wymuszonego przyrostu generacji;

• wielkość unikniętych kosztów zmiennych wytwarzania w ramach wymuszonej redukcji generacji.

• okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

Wniosek o rozliczenie dodatkowych kosztów wytwarzania wymuszonego powinien zawierać:

• cenę jednostkową wytwarzania En. El. przez JGwa odpowiadającą średnim kosztom zmiennym wywarzania

w danym roku w ramach dostaw EE na Rynku Bilansującym spowodowanych występowaniem ograniczeń

systemowych (paliwo podstawowe, jego transport i składowanie, gospodarcze korzystanie ze środowiska,

składowanie odpadów, materiałów eksploatacyjnych, podatku akcyzowego za EE);

• cenę jednostkową uruchomienia JGwa odpowiadającą średnim kosztom uruchomienia tej jednostki ze stanów

gorącego, ciepłego i zimnego (paliwo, woda zdemineralizowana, para wodna energia elektryczna).

• średnioroczny limit uprawnień do emisji CO2;

• rzeczywistą wielkość emisji CO2 w danym roku kalendarzowym przez JGwa

• unikniętą wielkość emisji CO2 w danym roku przez JGwa wynikającą ze współspalania biomasy;

• średnioroczny wskaźnik emisji CO2 w danym roku kalendarzowym dla JGwa.



Od 01.01.2009 - termin wejścia w życie ZMIAN Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

w zakresie bilansowania systemu przesyłowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi,

określonych w Karcie aktualizacji nr B/7/2008.

(dalsze działania w zakresie rozwoju mechanizmu bilansowania obejmujące wprowadzenie rynku

dnia bieżącego oraz związanych z tym modyfikacji są planowane na początek II kwartału 2009

roku).

Cena CRO – rozliczenia za energię bilansującą swobodną

Równa najwyższej cenie za wytwarzanie energii elektrycznej w planie BPKD swobodnie zbilansowanym 

(BPKD/BO) – wycena rynkowa w oparciu o pasmowe oferty bilansujące składane przez wytwórców.

CROS = CRO + Δ AB 

CROZ = CRO – Δ AB z dniem wejścia w życie Karty aktualizacji: ΔAB = 0 zł/MWh.

Jednostkowy koszt uprawnień do emisji CO2 (KCC02)

• wartość KCC02 Jest wyznaczana dla każde] JGWa i każdej doby handlowej, jako iloczyn:

- indywidualnego wskaźnika emisji CO2 danej JGWa (WCO2) [Mg CO2/MWh], oraz

- rozliczeniowej ceny uprawnień do emisji CO2 w danej dobie handlowej (RCC02) [zł/Mg CO2];

• wskaźnik WCO2 określa planowaną, średnią wielkość emisji CO2 na jednostkę wytworzonej En. El. netto

w ramach dostaw energii elektrycznej na Rynek Bilansujący i jest określany w Umowie przesyłania;

• cena RCC02 dla danej doby handlowej jest wyznaczana jako średnia arytmetyczna z indeksów

cenowych uprawnień do emisji CO2, dotyczących okresu 2008 r. do 2012 r., wyznaczanych

w danej dobie na rynkach spot i rynkach terminowych giełd: Nord Pool, EEX; BlueNext.

• uwzględniany w rozliczeniach energii JGWa

- bilansującej planowanej, dla pasm rozliczonych w ramach ΔEZS JGWr; 

- wymuszonej; 

- dostarczanej podczas uruchamiania, dla uruchomień podlegających rozliczeniom według ceny CU. 



Cena za wytwarzanie wymuszone (CW)

• ustalana dla każdej JGWa w Umowie przesyłania, na podstawie składników kosztów zmiennych;

- paliwa podstawowego, jego transportu i składowania;

- gospodarczego korzystania ze środowiska, składowania odpadów paleniskowych

- materiałów eksploatacyjnych, chemikaliów, smarów oraz addytywy w procesie odsiarczania

- podatek akcyzowy za energię elektryczną.

• dla danego roku kalendarzowego przekazywana do OSP do końca sierpnia roku poprzedniego;

• początkowa wartość ceny CW dla 2009 roku jest przekazywana do OSP do 10. dnia po zatwierdzeniu zasad 

przez Prezesa URE

CWD - cena rozliczeniowa wymuszonej dostawy energii elektrycznej

CWD = 1,05 • CW ;

CWO - cena rozliczeniowa wymuszonego odbioru energii elektrycznej

CWO = 0,95 • CW .

Rozliczania uruchomień JGWa (CU).

Dwuskładnikowy model kosztów uruchamiania uwzględniający:

• koszt uruchomień poszczególnych JGWa, obliczany na podstawie indywidualnych cen za uruchamianie (CU)

- paliwa, w tym koszt: mazutu, węgla, gazu i sorbentu; 

- wody zdemineralizowanej;

- pary wodnej wykorzystanej na potrzeby uruchomienia;

- energii elektrycznej pobranej z systemu na pokrycie potrzeb własnych uruchamianej JGWa;

- gospodarczego korzystania ze środowiska, składowania odpadów paleniskowych;

• koszt energii wytwarzanej podczas uruchamiania JGWa, obliczane na podstawie jednostkowego kosztu    

zmiennego wytwarzania energii przez JGWa (CW);

• dokonywanie rozliczeń w cyklach dobowych, z miesięcznym okresem fakturowania;

• ustalane dla każdej JGWa i każdego rodzaju uruchomienia (ze stanu: gorącego, ciepłego i zimnego)

Pozyskiwanie RUS JGWa

• w ramach procesów Rynku Bilansującego – zasady rynkowe;

• na podstawie IRiESP oraz Umowy przesyłania.



Modyfikacje RUS w zakresie rezerwy interwencyjnej.

• określenie podstawowych zasad dla źródeł wytwórczych świadczących usługą praca interwencyjna.

- jednostki wytwórcze w elektrowniach pompowo-szczytowych;

- jednostki wytwórcze w elektrowniach gazowych;

• wprowadzenie usługi rezerwa interwencyjna świadczonej przez odbiorców;

• przedmiot zakupu w ramach rezerwy interwencyjnej

- w zakresie interwencyjnej generacji mocy: gotowość i wykorzystanie;

- w zakresie interwencyjnego ograniczenia poboru mocy: wykorzystanie;

• pozyskiwanie rezerwy interwencyjnej w ramach udzielenia zamówienia publicznego.
Źródło: PSE Operator

Rodzaje RUS.

• operacyjna rezerwa mocy (OR) - 9% planowanego zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe, 

pomniejszone o planowane wykorzystanie rezerwy interwencyjnej w ramach usługi praca interwencyjna;

• udział w regulacji pierwotnej (RP) - około ± 170 MW;

• udział w regulacji wtórnej (RW) - około ± 500 MW;

• udział w automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej (ARNE) -stosowanie do bieżących wymagań KSE;

• praca z zaniżeniem oraz praca z przeciążeniem - wykorzystanie interwencyjne

Ceny RUS.

• operacyjna rezerwa mocy - ceny ustalane na podstawie formuł określonych w IRiESP-Bilansowanie, opartych 

na rynkowych metodach wyceny

COR = CRR - CO
CO      - cena za wytwarzanie energii elektrycznej określona dla danego pasma 

CRR    - cena rozliczeniowa En. El. dostępnej w ramach operacyjnej rezerwy mocy, określana w BPKD   

swobodnie zbilansowanym z uwzględnieniem wymaganej operacyjnej rezerwy mocy JGWa (BPKD/RO)

• udział w regulacji pierwotnej oraz udziału w regulacji wtórnej - ceny ustalane na podstawie formuł 

określonych w IRiESP-Bilansowanie, opartych na kosztowych metodach wyceny

CREG =  0,05 x CW
• praca z zaniżeniem lub praca z przeciążeniem - ceny określane w Umowie przesyłania na podstawie 

kosztów związanych z pracą JW poza nominalnymi parametrami pracy;

• udział w ARNE - ceny określane w Umowie przesyłania, na podstawie kosztów eksploatacji układów ARNE;

• uwzględnienie energii dostarczanej lub odbieranej podczas regulacji w rozliczeniach energii bilansującej 

planowanej (regulacja modyfikuje ES);



Rynek energii elektrycznej

- ograniczenie zakresu regulacji i nadzoru.



Stanowisko Prezesa URE w sprawie konsolidacji pionowej w energetyce.
Decyzje dotyczące konsolidacji poziomej i pionowej przedsiębiorstw energetycznych będących spółkami Skarbu

Państwa, były podejmowane wbrew negatywnym opiniom Prezesa URE.

Jego zdaniem po utworzeniu czterech dużych, pionowo zintegrowanych grup energetycznych, może dochodzić

do wykorzystywania pozycji dominującej i zachowań sprzecznych z zasadami konkurencji.

Administracyjnie wytypowano podmiotu o dominującej pozycji, który dysponuje nadwyżką mocy wytwórczych.

Decyzja administracyjna o konsolidacji tej grupy została podjęte bez nałożenia na nią zobowiązań mających

ograniczać jej zachowania antyrynkowe zarówno na poziomie rynku hurtowego jak i rynków detalicznych

poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych.

Tylko właścicielskie wydzielenie operatora z majątkiem, może gwarantować efektywność inwestycji prowadzonych

w interesie wszystkich uczestników rynku. OSP w strukturze pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa jako

odrębny podmiot prawny, został podporządkowany polityce grupy kapitałowej, nakierowanej na realizację

kontraktów historycznych w wymianie międzynarodowej i długoterminowych z wytwórcami, zamiast pełnić rolę

lidera w budowie rynków regionalnych, inwestycjach w połączenia transgraniczne i rozbudowie sieci krajowych.

Tylko rozdział właścicielski operatorów jest efektywny dla rozwoju infrastruktury sieciowej i rynkowych

inwestycji w moce wytwórcze. Rozwiązania pośrednie oparte o instytucję operatora bez majątku wymagają

rozbudowanych systemów regulacji i nadzoru administracyjnego i nie gwarantują efektywności ich stosowania.

Obecny wzrost cen energii, wobec braku systemu stymulowania do rozwoju zgodnego

z polityką państwa, potrzebami energetycznymi i ekologicznymi systemu, może zostać

skonsumowany bezproduktywnie.

Dalsza konsolidacja nie powinna być brana pod uwagę w planach Rządu.

W interesie odbiorców, leży właścicielskie wydzielenie operatorów systemów dystrybucyjnych przed

prywatyzacją skonsolidowanych pionowo grup energetycznych.

Stanowisko Prezesa UOKiK w sprawie konsolidacji pionowej w energetyce.

Zgody na koncentracje trzech podmiotów zostały wydane przez Prezesa UOKiK na podstawie przepisów art. 20

ust. 2 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Koncentracja przedsiębiorstw miała

kluczowy wpływ na ograniczenie warunków do rozwoju konkurencji na rynku energii elektrycznej, w

szczególności poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej w poszczególnych segmentach rynku

energii. Uzasadnieniem dla wyrażenia zgody na koncentracje firm i działalności przez organ właściwy w tej

sprawie, pomimo negatywnego wpływu tej koncentracji na rozwój konkurencji, była poprawa stanu

bezpieczeństwa energetycznego i niezawodność dostarczania energii elektrycznej.



- stanowisko Prezesa URE z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych

zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia;

- komunikat Prezesa URE z dnia 31 października 2007 r., w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych

zajmujących się obrotem energią elektryczną z obowiązku przedkładania taryf Prezesowi URE do zatwierdzenia

i wydanych w jego następstwie indywidualnych decyzji zwalniających,

- częściowe wstrzymanie wykonania ww. decyzji i czasowe utrzymanie obowiązku przedkładania taryf do

zatwierdzenia wobec odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych G przez przedsiębiorstwa wykonujące

zadania sprzedawcy z urzędu na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy zmieniającej oraz przedsiębiorstwa, o których

mowa w art. 9d ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne;

Powołanie w dniu 15 lutego 2008 r. przez Ministra Gospodarki grupy roboczej do opracowania aktów prawnych

zapewniających odbiorcom słabym ekonomicznie właściwy poziom ochrony na konkurencyjnym rynku

energii elektrycznej, a Prezesowi URE odpowiednią rolę i narzędzia regulacyjne na takim rynku, zgodnie

z przedłożoną przez Prezesa URE Ministrowi Gospodarki Mapą Drogową uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców

energii elektrycznej „W drodze ku prawom odbiorców i efektywnej konkurencji w sektorze energetycznym”,

Całkowite zwolnienie przedsiębiorstw obrotu z obowiązku przedkładania taryf w obrocie energią elektryczną do

zatwierdzenia (również w odniesieniu do odbiorców w gospodarstwach domowych) było zapowiadane na dzień

1 stycznia 2009 r.

Jednak na konferencji prasowej 29 września 2008 r Prezes URE zapowiedział utrzymanie taryfowania dla

odbiorców komunalnych.

W efekcie energetycy zapowiedzieli przeniesienie obciążeń wynikających z ograniczonego wzrostu cen

energii elektrycznej w grupie G na odbiorców przemysłowych - a tylko na obszarze obsługiwanym przez

„Enion Energia” Sp. z o.o. będzie to suma około 300 mln zł, co spowoduje wzrost cen energii u odbiorców

przemysłowych do 10%.

Stanowiska kolejnych Prezesów URE które wpłynęły na aktualną sytuację na RE .



Uwolnienie rynku energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych powinno być poprzedzone

wdrożeniem działań zapewniających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i ochronę odbiorców przed

nadmiernym ryzykiem, w tym ryzykiem nieuzasadnionego wzrostu cen energii elektrycznej.

Za niezbędne uważam wzmocnienie pozycji najsłabszego odbiorcy na rynku poprzez:

 zapewnienie mu realnej możliwości zmiany sprzedawcy, na co składa się w szczególności uproszczenie    

i ujednolicenie w skali kraju procedury zmiany sprzedawcy; 

 skrócenie jej do maksymalnie 30 dni; 

 umożliwienie rozliczania odbiorców, którzy zmienią sprzedawcę, na podstawie jednego dokumentu;

 dostęp do pełnej, rzetelnej informacji o warunkach funkcjonowania na uwolnionym rynku energii;

 wprowadzenie rozwiązań zapewniających odbiorcom w gospodarstwach domowych ciągłość dostaw energii w 

sytuacjach nieprzewidzianych, poprzez tzw. sprzedaż awaryjną realizowaną przez sprzedawcę z urzędu;

 wdrożenie rozwiązań systemowych chroniących tzw. odbiorców wrażliwych społecznie przed wstrzymaniem 

dostaw energii elektrycznej i przed „ubóstwem energetycznym”. 

Rozwiązania takie powinny być skorelowane z funkcjonującymi programami pomocy społecznej.

Konieczne jest równoległe:

 wprowadzanie zmian zasad działania rynku energii elektrycznej, zmierzające do wzrostu płynności obrotu

energią na rynku hurtowym i obiektywizacji wyceny energii elektrycznej;

 wprowadzenia niezależności instytucjonalnej, personalnej i finansowej Prezesa URE oraz wzmocnienia

możliwości jego oddziaływania na kształt relacji rynkowych.

Stanowisko Prezesa URE w sprawie odbiorców „wrażliwych społecznie” .

Nieopłacone rachunki - I kw. 2008 r Nieopłacone rachunki - II kw. 2008 r Opóźnienie

Liczba Kwota [zł] Liczba Kwota [zł] od do

Grupa G 2 678 136 446 167 374,60 2 777 543 449 567 268,70 1 dzień 12 lat

Pozostałe 255 047 686 983 003,80 244122 722 565 026,80 1 dzień 17 lat

Razem: 2 933 183 1 133 150 378,40 3 021 665 1 172 132 295,50



Polityka   

Pakiet Klimatyczny UE



Przydział uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012 a wykonanie zobowiązań protokołu z Kioto.
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Redukcja w 2004 r w% Przydział KE na lata 2008-2012 Zobowiązanie redukcji 2012/1990 w%

Hiszpania i Portugalia pomimo niewykonania zobowiązania

nałożonego protokołem z Kioto otrzymały możliwość dalszego

zwiększania emisji a nowe kraje UE w tym Polska, które

zobowiązania wykonały z dużą rezerwą mają ograniczenia emisji

kontynuować.



Opracowany i opublikowany przez KE pakiet projektów dokumentów, skierowanych 

do Parlamentu i Rady:

• projekt dyrektywy zmieniającej dyr. 2003/87/WE ustanawiającą wspólnotowy system handlu

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

• propozycję decyzji o rozdziale pomiędzy kraje członkowskie UE zobowiązań dotyczących

redukcji emisji gazów cieplarnianych z sektorów nie objętych wspólnotowym systemem

handlu (tzw. „burden sharing”)

• projekt dyrektywy w sprawie promocji odnawialnych źródeł energii (Renewable Energy

Sources - RES)

• projekt dyrektywy w sprawie usuwania i składowania CO2 (Carbon Capture and Storage -

CCS)

Cele realizacja polityki klimatyczno – energetycznej UE tzw. pakietu 3 x 20:

• redukcja emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 20% do roku 2020 w stosunku do 2005 r;

• 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie energii w roku 2020 w tym 

obowiązkowy 10% udział biopaliw w transporcie;

• wprowadzenie limitu emisji gazów cieplarnianych dla źródeł Non ETS (nie objętych systemem 

handlu emisjami) na poziomie 114% emisji gazów cieplarnianych z 2005 r.;

• poprawa efektywności energetycznej do roku 2020 o 20% w stosunku do roku 2005;

• opanowanie technologii czystego węgla (CCS).



Zapisy projektu dyrektywy zmieniającej dyr. 2003/87/WE ustanawiającą wspólnotowy 

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

• Roczny pułap emisji z sektorów objętych systemem pula w 2020r = – 21% emisji 2005 r.

Redukcja do poziomu ~1 720 mln Mg CO2 (pula na lata 2008 – 2012 = ~2 300 mln Mg);

• Możliwa korekta w dół, jeśli zostanie przyjęty cel 30% redukcji !!!;

• Coroczne zmniejszanie puli współczynnikiem 1,74% średniej rocznej puli uprawnień rozdzielonych

przez państwa członkowskie zgodnie z decyzjami KE na lata 2008 – 2012, także po roku 2020.

• Aukcje uprawnień w 100% od 2013r dla producentów energii elektrycznej, i instalacji CCS

(wychwyt gazów cieplarnianych, ich transport i składowanie);

argument KE: możliwe przeniesienie kosztów zakupu w cenę energii elektrycznej bez utraty

udziału w rynku !!!!!

• Przydział nieodpłatnie dla pozostałych sektorów w 2013 r pula emisji z 2005 r zmniejszana co

rok do 2020 r współczynnikiem 1,74% (w 2020 r – pula z 2005 r - 21% uprawnień).

• Instalacje w sektorach narażonych na ryzyko związane z przenoszeniem wysokoemisyjnej

produkcji do krajów trzecich – mogą do 2020 r otrzymywać 100% uprawnień bezpłatnie.

Sektory te określa KE co 3 lata, po raz pierwszy do 30.06.2010 r.!!!!!!

• Pula uprawnień na aukcje przyznana krajom członkowskim: 90% całkowitej puli dzielone pomiędzy

kraje członkowskie w proporcji odpowiadającej udziałom w unijnej puli emisji z 2005 r,

10% dzielone pomiędzy 19 państw „uboższych” (w tym Włochy, Szwecja, Luksemburg);

• Co najmniej 20% ??? dochodów z aukcji powinno zostać wykorzystane na:

ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, finansowanie prac badawczo–rozwojowych, rozwój

OZE, wychwytywanie i składowanie gazów cieplarnianych, działania zapobiegające wylesianiu,

dofinansowanie przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii w gospodarstwach domowych o

niższych i średnich dochodach.

• Zapowiedź możliwości wydawania przydziałów uprawnień z tytułu realizacji projektów

prowadzących do oszczędzania energii w państwach członkowskich.



Zapisy projektu dyrektywy w sprawie promocji odnawialnych źródeł energii.

Krajowe cele dot. OZE:

– udział OZE w 2005 r + 5,5% (50% różnicy dla średniej UE: pułap 2020 – udział 2005)    
+ % wynikający z PKB/mieszk. (Polska 15%)

– 10% biopaliw w transporcie;

– nie uwzględniono potencjału OZE (argument KE – zwiększyłoby to obciążenia krajów 
biedniejszych).

Harmonogram dochodzenia do celu 2020 – rozliczanie w cyklu dwurocznym jako różnica 
pomiędzy celem 2020 a rokiem 2005:

– 2012 – 20%,

– 2014 – 35%,

– 2016 – 45%,
– 2018 – 65%.

Zmiana definicji „końcowego zużycia energii” 

włączono straty sieciowe - niejednoznaczność mogąca skutkować zwiększeniem obowiązku.



Zapisy projektu dyrektywy w sprawie usuwania i geologicznego magazynowania CO2. 

(Carbon Capture and Storage - CCS)

Określa:

ramy prawne magazynowania CO2 w złożach geologicznych, zasady dostępu stron 

trzecich do sieci rurociągów CO2 i miejsc magazynowania.

W dyrektywie 2001/80/WE wprowadza się art. 9a, zgodnie z którym:

dla każdej nowej instalacji spalania o mocy od 300 MW, dla której pierwsze pozwolenie na

budowę wydawane jest po wejściu w życie w/w dyrektywy prowadzący instalację musi

wykazać, że dysponuje wystarczającą ilością miejsca na zainstalowanie urządzeń

koniecznych do wychwytu i sprężenia CO2 i przeprowadzić ocenę dostępności odpowiednich

miejsc do składowania i urządzeń transportu CO2 oraz technicznych możliwości wyposażenia

w instalację wychwytu CO2.

Uzgadnianie i eksploatacja inwestycji:

- lokalizacja rurociągów, miejsc składowania CO2 i instalacji zatłaczania CO2

podlega ocenie oddziaływania na środowisko, zgodnie z dyrektywą 85/337/EWG;

- Instalacje wychwytu CO2 podlegają zintegrowanej ocenie oddziaływania na środowisko

zgodnie z dyrektywą IPPC 96/61/WE;

- Eksploatacja składowisk CO2 podlega dyrektywie 2004/35/WE w sprawie

odpowiedzialności za szkody w środowisku.



Zasada CCS Ready:

mówi, że nowe bloki, po wejściu w życie dyrektywy, muszą posiadać niezbędną

powierzchnię do budowy instalacji wychwytywania i sprażenia CO2 (na razie brak jest

informacji ile miejsca przy projektowanych blokach pozostawić na budowę instalacji CCS).

Przedsiębiorca będzie więc musiał: 

- wykazać, że blok, o budowę którego występuję będzie można podłączyć do instalacji CCS;

- mieć teren i studium dołączalności tej instalacji do bloku;

- sporządzić studium wykonalności w zakresie składowania CO2.

Wydający  pozwolenie  na budowę nowego bloku wymagać tego  będzie  na  poziomie  

projektu  budowlanego a Komisja Europejska będzie mieć 6 m-cy na zajęcie stanowiska 

opiniującego.

Dyrektywa może być przyjęta jeszcze w tym roku i będzie wchodzić w życie rok lub dwa.

Problemy:

•   technologie CCS obecnie jest testowana jedynie na małą skalę – 30 [MW] w elektrowni 

Schwartze Pumpe – Vattenfall;

•   brak regulacji  prawnych  dla  uruchomienia  w  Polsce składowania CO2 nawet na skalę    

pilotażową;

•   wymagana nowelizacja prawa w tym m. innymi prawa geologicznego, górniczego oraz prawa   

ochrony środowiska;

• konieczność podjęcia działań w celu dostosowania bloku 13 (858 MW) w elektrowni Bełchatów 

do zastosowania technologii „CCS Ready”;



Stanowisko Rządu RP a propozycje KE – rozbieżności styczeń 2008 r.

Tekst proponowany przez KE Opinia Rządu RP

Sprzedaż uprawnień do emisji na wolnym

rynku.

Rozszerzenie systemu handlu emisjami.

KE chce by emisje spadały, liniowo o określony

procent.

Ograniczenie handlu jednostkami CER i ERU

uzyskiwanymi w ramach JM i CDM.

Komisja Europejska proponuje by za rok

bazowy uznać rok 2005

KE proponuje by do systemu włączyć małe

instalacje o wielkości emisji powyżej 10 tys. ton

CO2 rocznie.

KE zakłada powszechność stosowania metody

CCS umożliwiającej wychwytywanie

i magazynowanie CO2.

KE proponuje w projekcie dyrektywy o OZE

nierówne dla poszczególnych państw

członkowskich. Procentowe obowiązki - Polsce

przypada udział w wysokości 15%.

KE przewiduje uruchomienie

międzynarodowego handlu certyfikatami

pochodzenia EE.

- Aukcje są niezmiernie ryzykowna, mogą podnieść koszty

energii, o ponad 50%. Rząd polski opowiada się za systemem

mieszanym, polegającym na tym, że część uprawnień będzie

rozdzielana w sposób bezpłatny, na podstawie metody

wskaźnikowej, a tylko część uprawnień trafi na rynek.

- Wymaganie by możliwy był handel uprawnieniami w ramach

ETS i non-ETS, bez sztywnego podziału.

- Rząd uważa, że tu wymagana jest elastyczność i nie można

zaprojektować stałego spadku, ale może on być osiągany w

dłuższych okresach czasu.

- Nie powinno być takich ograniczeń, a korzyści wynikające

z możliwości sprzedaży tych jednostek powinny być osiągane

również w przyszłym okresie.

- Rząd RP stoi na stanowisku, że za rok bazowy należy przyjąć

rok 1988 lub rok 1990.

- Graniczną wielkością nie powinno być 10 tys. ton CO2, lecz

25 tys. ton.

- Należy uruchomić mechanizmy finansowe wpierające te

przedsięwzięcia, ponieważ są one o 70–80% droższe od

dotychczas stosowanych a sama dyrektywa nie może być

dyrektywą obligatoryjną.

- Zdaniem Rządu RP bezpiecznie można mówić o poziomie

wahającym się między 11% a 13%,

- Zdaniem Rządu RP handel gwarancjami pochodzenia między

przedsiębiorstwami jest niedopuszczalny



Eurodeputowani z Komisji Przemysłu Parlamentu Europejskiego odrzucili 09.10.2008 r

korzystną dla Polski poprawkę do propozycji KE dotyczących redukcji emisji dwutlenku

węgla w elektroenergetyce.

Tekst proponowany przez KE Poprawka zgłoszona przez Profesora Buzka

Do 31 Grudnia 2010, Komisja przyjmie

Regulację określającą harmonogram,

administrację i wszystkie inne aspekty

auctioningu tak aby zapewnić, że będzie on

prowadzony w otwarty, transparentny,

zharmonizowany i niedyskryminacyjny sposób.

Aukcje będą zaprojektowane tak aby zapewnić,

że operatorzy, a w szczególności małe i średnie

przedsiębiorstwa działające w schemacie

Wspólnoty mają do nich pełny dostęp i żaden

inny uczestnik nie podważy działania aukcji.

To rozwiązanie zaprojektowane aby poprawić

niefundamentalne elementy tej Dyrektywy

przez uzupełnienie jej, będzie przyjęte

zgodnie z procedurą regulacyjną

zanalizowaną w Artykule [23(3)].

Do 31 Grudnia 2009, Komisja przyjmie

Regulacje określającą harmonogram,

administrację i wszystkie inne aspekty

auctioningu tak aby zapewnić, że będzie on

prowadzony w otwarty, transparentny,

zharmonizowany i niedyskryminacyjny sposób.

Aukcje będą zaprojektowane tak aby

zapewnić, że operatorzy, a w szczególności

małe i średnie przedsiębiorstwa działające w

schemacie EU ETS mają pełny dostęp do

uprawnień i że […] unika się spekulacji.

Regulacja zapewni, że ciężar spowodowany

przez system aukcji w Państwach

Członkowskich będzie dystrybuowany

proporcjonalnie do siły gospodarki Państwa

Członkowskiego, mierzonej przez Produkt

Krajowy Brutto, a nie do krajowej właściwej

emisji CO2. To rozwiązanie winno być

przyjęte w procedurze codecyzji przez

Komisję i Radę Europejską.



Zasada 1: racjonalnego kształtowania ceny emisji/energii
Zbyt wysoka cena emisji /energii zniszczy konkurencyjność europejskiego przemysłu;

Zasada 2: stopniowania obciążeń w czasie
Państwa o silnie nawęglonych gospodarkach muszą mieć czas na dostosowanie się do systemy, w przeciwnym

razie ich społeczeństwa odrzucą ten sposób walki z globalnym ociepleniem;

Zasada 3: przeciwdziałania efektowi carbon leakage
Efekt ten niszczy ekonomię Europy i jednocześnie zwiększa poziom emisji gazów cieplarnianych a więc jest

podwójnie kontr skuteczny;

Zasada 4: wspierania wytwarzania skojarzonego
Ciepło ze skojarzenia działającego w ramach ETS nie będzie konkurencyjne wobec produkcji własnej, o wysokiej 

emisyjności;

Zasada 5: ochrony przed ucieczką w „niską emisję”
Wysoka cena energii może wywołać skłonności do odcinania się od sieci i ucieczkę z systemu ETS w obszar tzw.

„niskiej emisji” tzn. samodzielnego wytwarzania energii elektrycznej. ( Zjawisko znane z polskiego ciepłownictwa

w drugiej połowie lat 90 po drastycznych podwyżkach cen ciepła).

Zasada 6: każde prawo jest związane z jakimś obowiązkiem, a więc prawo do emisji musi 

być związane obowiązkiem generacji. 
Całkowite oderwanie prawa do emisji od obowiązku generacji jest sprzeczne z pierwotnym celem systemu ETS

jakim jest optymalizacja kosztów redukcji emisji przez relokację inwestycji i generacji do najsprawniejszych

lokalizacji. Należy zwrócić uwagę, że relacja odwrotna istnieje i jest bardzo silna: prawo do produkcji pociąga

automatyczny obowiązek proporcjonalnego umorzenia certyfikatów emisyjnych.

Zasada 7: konkurowania równych z równymi, tzn. ograniczenia uczestnictwa w aukcji do 

operatorów zlokalizowanych w danym państwie (aukcje krajowe) lub co najmniej w grupie 

państw o zbliżonym nawęgleniu.
W przeciwnym razie państwa silnie nawęglone np. Polska 0,940 tCO2/MWh będą musiały wydać na 1 MWh 52

razy więcej niż Szwecja 0,018 tCO2/MWh. Taka forma konkurencji nie jest fair.

Poprawka zgłoszona przez Profesora Buzka wprowadzenia zasad które winna realizować

dyrektywa zmieniającej dyr. 2003/87/WE ustanawiającą wspólnotowy system handlu

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.



Waga czarna Niemcy 0,54 Luxemburg 0,34

Estonia 0,95 Holandia 0,53 Belgia 0,24

Polska 0,94 W. Brytania 0,52 Słowacja 0,24

Bułgaria 0,76 Portugalia 0,51 Austria 0,22

Grecja 0,74 Słowenia 0,51

Czechy 0,62 Rumunia 0,49 Waga biała

Włochy 0,45 Łotwa 0,14

Waga c. szara Litwa 0,07

Irlandia 0,59 Waga j. szara Francja 0,07

Dania 0,59 Hiszpania 0,42 Szwecja 0,02

Malta 0,55 Węgry 0,41

Cypr 0,55 Finlandia 0,34 EU-27 0,41

Emisyjność właściwa energetyk państw członkowskich [ton CO2/MWh].



Green Effort Group (Grupa G-6) to cztery największe polskie koncerny energetyczne PGE, 

Tauron,  Enea i Energa oraz  dwa Fora: CO2 i Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Fundamentalne zasady:

skuteczności – doprowadzić do redukcji emisji w całym świecie a nie tylko w Europie; 

efektywności – cel redukcyjny winien być osiągnięty możliwie najniższym kosztem, z najmniejszym

uszczerbkiem dla rozwoju gospodarczego Unii i jej państw członkowskich;

elastyczności – cel redukcyjny winien być osiągany w tych obszarach i regionach, gdzie jego koszt jest

najniższy, w szczególności powinien być możliwy transfer redukcji z obszaru non-ETS do ETS (jednostek

ERU za pomocą mechanizmu JI) czyli tzw. domestic offset.

sprawiedliwości – podstawowa zasada dla całej UE, mówi ona, że rozwój naszej generacji nie może się

odbywać kosztem przyszłych pokoleń, rozwój państw bogatych kosztem państw biedniejszych,

a zamożność bogatych nie może być uzyskiwana kosztem ubóstwa biednych (np. power power poverty)

Zagrożenia:

Wykup uprawnień do emisji przez spekulacyjno-inwestycyjne fundusze państwowe (Sovereign Wealth

Funds), które dysponują obecnie kwotą ponad 3 bln $ (2 bln €). Jedna szósta tej kwoty wystarczy aby

wykupić 100% ośmioletniej puli uprawnień do emisji, czyli uzyskać całkowita władze nad europejską

energetyką i gospodarką.

Brak wystarczających środków na wykup uprawnień w państwach o dużym nawęgleniu, oraz w mniejszych

i biedniejszych przedsiębiorstwach. Problem ten można rozwiązać zastępując zasadę dostępu pro pecunia

zasadą pro rata, jaki ma miejsce przy wejściu firmy na giełdę. Ostateczny przydział uprawnień byłby wtedy

redukowany proporcjonalnie (z ewentualna waga zależna od proponowanej ceny).

Fluktuacji cen uprawnień do emisji. System EU-ETS zawiera mechanizmów stabilizujących. Zbyt wysoka cena

uprawnień oznaczać będzie katastrofę całej gospodarki unijnej. Proponuje się by cenę minimalną można było

ustalać za pomocą ceny wywoławczej, a cenę maksymalna za pomocą opłaty zastępczej.

Ustanowienie nowego rynku operacji finansowych na którym koncentrują się działania Komisji Europejskiej

(a nie na realizacji deklarowanego celu – realnej redukcji emisji w skali całego globu a nie tylko

Europy).



Propozycje GEG:

• na aukcjach zastosować zasadę redukcji sprzedaży pro rata z ewentualną wagą zależną

od oferowanej ceny (reguła redukuje allowances poverty);

• na aukcjach wprowadzić mechanizm ograniczający fluktuację cen uprawnień do emisji

(redukuje carbon leakage i ogranicza spekulacje);

• wprowadzić mechanizm elastyczności umożliwiający transfer uprawnień z sektora non - ETS

do ETS (optymalizuje koszty redukcji emisji);

• wprowadzić do systemu mechanizm paliwowo-zależnego benchmarku w najszerszym

możliwym zakresie, brakujące uprawnienia przedsiębiorstwa kupują na aukcjach (reguła

likwiduje szkodliwe zjawiska windfall profit i product surplus);

• organizować aukcje na ringach (parkietach) grupujących uczestników o podobnym

potencjale ekonomicznym (reguła realizuje zasadę sprawiedliwości);

• uzyskać możliwość realizacji projektów pomiędzy sektorami objętymi i nieobjętymi 

systemem 

handlu emisjami, elastycznie wykorzystujących przyznany Polsce limit emisyjny;

• zapewnić  podmiotom  gospodarczym, objętym  systemem handlu  możliwie  wysokiego 

udziału bezpłatnie przyznanych uprawnień aż do końca III okresu EU ETS tj do roku 2020 i 

zapobiec dzięki temu nadmiernemu wzrostowi cen energii elektrycznej oraz innych nośników  

energii dla przemysłowych odbiorców końcowych;

• przeciwdziałać kumulacji niekorzystnych dla gospodarki skutków wprowadzenia zmian w 

dyrektywie IPPC oraz dyrektywie o opodatkowaniu energii i jej nośników (nowelizacja 

dyrektywy 2003/96);

• zapobiec spekulacyjnemu wzrostowi cen uprawnień do emisji CO2 - w  aukcjach  

uczestniczyć     

winni  tylko wytwórcy  i  producenci  z  obszaru EU-ETS zobowiązani do redukcji emisji (reguła  

eliminuje m.in. Sovereign Investment Founds);



Działania przeprowadzone przez GEG:

Wizyta Grupy G-6 w Brukseli 4-5 września 2008 r.

• spotkanie z Panem Jos’em Delbeke, Dyrektorem Generalnym, DG Environment

• spotkanie z Derekem Taylorem, Doradcą DG TREN

• spotkanie z Matthiasem Ruete, Dyrektorem Generalnym, DG TREN

• spotkanie z Derekiem Taylorem, Doradcą DG TREN oraz Piotrem Tulejem - Head of Unit  

Energy & Environment, DG Environment

• spotkanie z Didier Herbert - Head of Unit Sustainable Industrial Policy, DG Enterprise

Wizyta Grupy G-6 w Paryżu 8-9 października 2008 r.

• spotkanie z Panem Mogensem Peterem Carlem Dyrektorem Generalnym DG    

Environment oddelegowanym jako specjalny doradca prezydencji francuskiej i osobisty  

przedstawiciel Pana Ministra Jean-Louis Borloo ds. pakietu klimatycznego z udziałem    

Pana Pascala Dupuis – dyrektora departamentu klimatu i efektywności energetycznej i  

Panią Helene Le-Du, ekspertem ds. klimatu i jakości powietrza we francuskim  

Ministerstwie Ekologii, Energii, Rozwoju 

• spotkanie z Panem Stefanem Kręciszem Radcą Stałego Przedstawicielstwa RP przy 

OECD;

• spotkanie w Międzynarodowej Agencji Energii z Panią Julią Reinaud – Energo Efficiency 

& Environment Division;

• spotkanie z Panem Karlem Isakssonem Dyrektorem KREAB – firmy wybranej do  

współpracy  z Greek Effort Group w sprawach komunikacji strategicznej.



Wpływ uprawnień do emisji CO2 na wzrost jednostkowej ceny EE do 2020 r w [zł/MWh].
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Zgodnie z przyjętym przez RM KPRU na lata 2008-2012 ilość uprawnień przydzielonych energetyce jest o 11%

mniejsza od rzeczywistej emisji CO2. W ocenie ustawodawcy spowoduje to wzrost cen energii o około 4 %

(6 zł/MWh).



Polski system  

wspierania rozwoju ??? – energetyki odnawialnej i skojarzonej.



Koszty energii zielonej w  [zł/MWh]
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Koszty zakupu energii odnawialnej – prognoza do 2025 r.



Produkcja energii odnawialnej w latach 2004 - 2007 [GWh]  - wolumen w źródłach .
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Produkcja energii odnawialnej [MWh]  - w energetyce i źródłach niezależnych .
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W latach 2004 do 2007 r krajowa produkcja energii odnawialnej wyniosła 15 TWh, z czego

8,2 TWh pochodziło z elektrowni wodnych, 3,8 TWh ze wspólspalania a jedynie

3,2 TWh z elektrowni wykorzystujących wiatr, biogaz i biomasę.

Oznacza to że w tym okresie odbiorcy zapłacili dużym elektrowniom wodnym 1,5 mld zł

a elektrowniom i elektrociepłowniom komercyjnym które uruchomiły współspalanie 720 mln zł

z tytułu podatku od energetyki odnawialnej.

Około 615 mln zł trafiło do producentów niezależnych.

Środki te efektywnie wykorzystane winny pozwolić na uruchomienie mocy zainstalowanych

w źródłach odnawialnych na poziomie 2 000 MW i roczną produkcję na poziomie 8 TWh.

Środki na rozwój energetyki odnawialnej  - ocena efektywności wykorzystania.

Struktura wykorzystania środków z systemu wspierania 

energetyki odnawialnej.
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PODATEK  OD  ENERGII  SKOJARZONEJ – koszty do 2025 r.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


