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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ENERGETYCZNEGO.

JEDYNYM ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA SEKTORA

ENERGETYCZNEGO JEST MECHANIZM

PRZENOSZENIA WSZYSTKICH KOSZTÓW

NA ODBIORCÓW ENERGII.



PROCENTOWO SKŁADNIKI KOSZTOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE.
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SKŁADNIKI KOSZTOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

ODBIORCA PRZEMYSŁOWY.

PODATEK OD KOGENERACJI

PODATEK AKCYZOWY

PODATEK OD ENERGII ODNAWIALNEJ

ENERGIA „CZARNA”

PRZESYŁ

KDT

OPŁATA  PRZEJŚCIOWA

PARAPODATKI

~202 zł/MWh

~ 56 zł/MWh

~ 38 zł / MWh

OPŁATY PRZESYŁOWE
OPŁATA JAKOŚCIOWA

POZOSTAŁE OPŁATY



Udział poszczególnych składników kosztowych w cenie EE w Niemczech - komunalni.

40,22% 33,00% 11,00% 10,00%

0,80%

3,52%

1,51%

czarna przesył i dystrybucja koszty obrotu wsparcie OZE

wsparcie kogeneracji podatek od energii opłaty koncesyjne

Udział poszczególnych składników kosztowych  

w cenie EE w Niemczech - przemysłowi.

90,70%

3,00% 4,50% 0,60% 0,30% 1,00% 0,00%

65 €/MWh

191 €/MWh

EFEKTY STOSOWANIA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH DEDYKOWANYCH                       

PRZEMYSŁOM ENERGOCHŁONNYM – NIEMCY





Koszty energii elektrycznej dla dużych odbiorców przemysłowych 

w różnych krajach UE.



ZASADA TPA – CEL, PODSTAWY PRAWNE – nowelizacja Ustawy PE.

Zasada TPA na obszarze wspólnego rynku europejskiego w założeniach

wprowadza swobodną konkurencję w obrocie energią elektryczną, a jej

realizacja egzekwowana przez niezależny organ władzy publicznej (Regulatora),

winna zmusić przedsiębiorstwa energetyczne do walki o klienta, której efektem

ma być racjonalizacja cen.

Art. 4j.

1. Odbiorca paliw gazowych lub energii ma prawo zakupu tych paliw lub energii od

wybranego przez siebie sprzedawcy.

2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw

gazowych lub energii stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe

traktowanie użytkowników systemu, umożliwia odbiorcy paliw gazowych lub energii

przyłączonemu do jego sieci zmianę sprzedawcy paliw gazowych lub energii, na

warunkach i w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art.9 ust. 3.

Nowe rozwiązania które wprowadza art. 4j:

 prawo zmiany sprzedawcy bez ponoszenia dodatkowych kosztów;

 określenie terminu rozwiązania Umowy na podstawie której Sprzedawca dostarcza Odbiorcy

paliwa i energię;

 zobowiązanie sprzedawców energii do udostępniania i zamieszczania informacji o cenach.



ZASADA TPA – CEL, PODSTAWY PRAWNE – nowelizacja Ustawy PE.

3. Odbiorca końcowy może wypowiedzieć umowę, na podstawie której przedsiębiorstwo

energetyczne dostarcza temu odbiorcy paliwa gazowe lub energię, bez ponoszenia kosztów

i odszkodowań innych, niż wynikające z treści umowy, składając do przedsiębiorstwa

energetycznego pisemne oświadczenie.

4. Umowa, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza paliwa gazowe lub

energię elektryczną odbiorcy tych paliw lub energii w gospodarstwie domowym, ulega

rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym

oświadczenie tego odbiorcy dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego. Odbiorca ten może

wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy.

5. Sprzedawca paliw gazowych dokonujący sprzedaży tych paliw odbiorcom końcowym

przyłączonym do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, lub sprzedawca energii dokonujący jej

sprzedaży odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej jest obowiązany

zamieszczać na stronach internetowych oraz udostępniać do publicznego wglądu

w swojej siedzibie informacje o cenach sprzedaży paliw gazowych lub energii oraz

warunkach ich stosowania.

Art. 9c ust. 3 pkt 9a) lit. e

Operator systemu dystrybucyjnego lub systemu połączonego, stosując obiektywne

i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów oraz

uwzględniając wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny m.in. za umożliwienie realizacji

umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez odbiorców przyłączonych do sieci

poprzez opracowywanie i wdrażanie procedury zmiany sprzedawcy oraz jej uwzględnianie

w części instrukcji podlegającej zatwierdzeniu przez Prezesa URE.



ZMIANA SPRZEDAWCY - procedura.

1. Odbiorca zawiera z wybranym przez siebie sprzedawcą energii elektrycznej umowę sprzedaży.

2. Odbiorca wypowiada umowę ze sprzedawcą z urzędu lub upoważnia sprzedawcę do dokonania 

wypowiedzenia.

3. Po zawarciu umowy sprzedaży energii sprzedawca powiadamia OSD o jej zawarciu z odbiorcą 

przekazując do OSD wypełniony i podpisany przez odbiorcę i sprzedawcę formularz.

4. OSD w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty otrzymania powiadomień 

dokonuje ich weryfikacji.

5. Po pozytywnej weryfikacji OSD informuje sprzedawcę z urzędu o otrzymanym od odbiorcy

powiadomieniu o zmianie sprzedawcy.

6. Po negatywnej weryfikacji OSD informuje nowego sprzedawcę i odbiorcę o przerwaniu  

procesu zmiany sprzedawcy wraz z podaniem przyczyny.

7. Odbiorca zawiera z OSD umowę o świadczenie usług dystrybucji lub upoważnia sprzedawcę 

do zawarcia takiej umowy w jego imieniu i na jego rzecz.

8. Umowa sprzedaży i umowa o świadczenie usług dystrybucji wchodzą w życie z dniem 

skutecznego rozwiązania umowy odbiorcy z przedsiębiorstwem energetycznym pełniącym 

obowiązki sprzedawcy z urzędu.



MOŻLIWOŚCI REDUKCJI KOSZTÓW OBROTU.
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NOWELIZACJA Ustawy Prawo Energetyczne – publiczny obrót energią elektryczną.

Art. 49a – brzmienie określone nowelizacją Ustawy PE z 08.01.2010 r.

1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej jest obowiązane

sprzedawać nie mniej niż 15% energii elektrycznej wytworzonej w danym roku na giełdach towarowych

w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub na rynku regulowanym

w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej mające prawo do

otrzymania środków na pokrycie kosztów osieroconych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r.

o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym

rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej jest obowiązane

sprzedawać wytworzoną energię elektryczną nie objętą obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, w

sposób zapewniający publiczny, równy dostęp do tej energii, w drodze otwartego przetargu, na

internetowej platformie handlowej na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o obrocie instrumentami finansowymi lub na giełdach towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26

października 2000 r. o giełdach towarowych.

3. Przez internetową platformę handlową rozumie się zespół środków organizacyjnych i technicznych

umożliwiających obrót energią elektryczną za pomocą sieci internetowej przez bezpośrednie kojarzenie

ofert kupna lub sprzedaży energii elektrycznej.

4. Prowadzący internetową platformę handlową są obowiązani zapewnić wszystkim uczestnikom obrotu

energią elektryczną jednakowe warunki zawierania transakcji oraz dostęp w tym samym czasie do

informacji rynkowych, a także jawność zasad działania oraz pobieranych opłat.



MONITOROWANIE kontraktów realizowanych poza obrotem publicznym – publikowanie cen.

Art. 49a – brzmienie określone nowelizacją Ustawy PE z 08.01.2010 r.

7. Przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa w ust. 1, przekazują Prezesowi URE informacje

o zawartych umowach, na podstawie których sprzedają wytworzoną energię elektryczną na zasadach

innych niż określone w ust. 1 i 2, w ciągu 7 dni od dnia ich zawarcia. W informacji należy wskazać

strony umowy, ilość i cenę energii elektrycznej oraz okres, na jaki umowa została zawarta.

8. Na podstawie danych zgromadzonych w trybie określonym w ust. 7, Prezes URE ogłasza

w Biuletynie URE średnią kwartalną cenę energii elektrycznej niepodlegającej obowiązkowi,

o którym mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kwartału.

9. Przedsiębiorstwa energetyczne składają Prezesowi URE w terminie do dnia 31 marca roku

następnego sprawozdania z realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2.

10. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 2, lub odbiorca końcowy albo podmiot

działający na ich zlecenie, organizuje i przeprowadza przetarg na sprzedaż energii elektrycznej.

Wynik przetargu jest jawny.

11.Przetarg na sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej organizowany i przeprowadzany przez

przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 2 albo podmiot działający na jego zlecenie,

podlega kontroli Prezesa URE pod względem zgodności ze sposobem oraz trybem organizowania

i przeprowadzania przetargu określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 12. W przypadku

stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony niezgodnie z tymi przepisami, Prezes URE może

unieważnić przetarg.



REALIZACJA – NOWELIZACJA Ustawy Prawo Energetyczne.

Art. 9a:

1. Przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorcy końcowi oraz towarowe domy maklerskie lub domy

maklerskie, o których mowa w ust. 1a, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust.

9, są obowiązane:

1) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo

pochodzenia, o którym mowa w art. 9e ust. 1, lub w art. 9o ust. 1, dla energii elektrycznej

wytworzonej w źródłach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) uiścić opłatę zastępczą, w terminie określonym w ust. 5, obliczoną w sposób określony w ust. 2.”,

(art. 9o ust. 1 dotyczy wytworzenia biogazu rolniczego i wprowadzenia go do sieci dystrybucyjnej gazowej)

1a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 8, wykonują:

1) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem

i sprzedające energię elektryczną odbiorcom końcowym;

2) odbiorca końcowy będący członkiem giełdy towarowej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26

października 2000 r. o giełdach towarowych w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym

imieniu na giełdzie towarowej;

3) towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 2 pkt 8 i 9 ustawy, o której

mowa w pkt 2, w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorców końcowych na

giełdzie towarowej.

Poszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do uzyskiwania świadectw pochodzenia lub uiszczania

opłaty zastępczej.



1. Dostawy fizyczne

 Gwarantowanie zarówno dostaw fizycznych jak i 
finansowych w momencie realizacji transakcji

 Węzły znajdują się na od WN do NN

 Uczestnicy wymagają posiadania niezbędnych 
kontraktów oraz zabezpieczeń niezbędnych do 
realizacji transakcji

 Operator zatwierdza grafiki w celu potwierdzenia 
transakcji

 Operator zabezpiecza sprawne funkcjonowanie KSE

DWIE PŁASZCZYZNY HANDLU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Strategie zakupu energii elektrycznej przy TPA 



2. Dostawy finansowe

Gwarantowanie jedynie dostaw finansowych 
w momencie realizacji transakcji

Uzgadniane są widełki cenowe względem 
przyjętych indeksów

Kupujący płaci cenę kontraktu a sprzedający 
cenę indeksu

Indeksem są zazwyczaj ceny giełdowe

Rynek musi cechować się wysoką płynnością, 
aby indeks był akceptowany przez 
uczestników

DWIE PŁASZCZYZNY HANDLU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Strategie zakupu energii elektrycznej przy TPA



Dostawy fizyczne :

PŁASZCZYZNA HANDLU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Aktualnie duży Odbiorcy mogą korzystać na KREE w ramach dostaw 

fizycznych energii elektrycznej z produktów typu:

-pasmo za wybrany okres dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok itd.

-pasmo niestandardowe np. w dni robocze poniedziałek – piątek 

-szczyt europejski

-szczyty (peak)

-poza szczyty   (off peak).

Wszyscy Odbiorcy w ramach uzgodnień z OH mogą otrzymać produkt typu:

-profil (w specyficznych warunkach grafik dobowy)

-taryfę zatwierdzaną przez Zarząd OH za wyjątkiem grup G

-Warunki specjalne, mieszane. 



REALIZACJA – NOWELIZACJA Ustawy Prawo Energetyczne.

Nowelizacji Ustawy prawo energetyczne Art. 49a

1. Dotyczy obowiązku sprzedaży na rynku regulowanym 15% energii elektrycznej wytworzonej w danym roku

kalendarzowym.

2. Wyłącza z obowiązku publicznego obrotu energię elektryczną wyprodukowaną w źródłach o mocy do 50 MW.

3. W zakresie zasad obrotu pozostałą ilością energii elektrycznej (powyżej 15%) nie nakłada na wytwórców

funkcjonujących w strukturach skonsolidowanych pionowo dodatkowych obowiązków.

4. Zobowiązuje wytwórców pobierających środki wynikające z Ustawy o rozwiązaniu KDT-ów do sprzedaży

pozostałej ilości energii elektrycznej (powyżej 15%) na zasadach umożliwiających publiczny równy dostęp do

tej energii (na GT, w otwartym przetargu lub na internetowej platformie obrotu na rynku regulowanym).

5. Pozostawia ustalenie zasad prowadzenia obrotu energią elektryczną w otwartych przetargach i na

internetowych platformach obrotu na rynkach regulowanych Ministrowi Gospodarki (delegacja z Art. 49a ust.

12).

6. Definiuje Internetową platformę obrotu energią elektryczną oraz określa podstawowe warunki jakie musi ona

spełniać.

7. Daje odbiorcom końcowym możliwość organizowania otwartych przetargów na zakup energii elektrycznej.

8. Daje Prezesowi URE uprawnienie do anulowania przetargu na sprzedaż energii elektrycznej organizowanego

przez Przedsiębiorstwa Energetyczne.

9. Zobowiązuje Prezesa URE do bieżącego monitorowania kontraktów dotyczących energii elektrycznej nie

objętej obowiązkiem publicznego obrotu.

Realizacja oczekiwań FOEEiG.



OFERTA TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII. 

W celu organizowania aukcji Towarowa Giełda Energii stworzyła nowy rynek: 

Rynek Terminowy Aukcji

• do uczestnictwa w nowym rynku dopuszczeni są wszyscy Członkowie Giełdy będący uczestnikami 

Rynku Terminowego Energii Elektrycznej (RTEE).

• produkty oferowane na tym rynku będą podobne do obecnie oferowanych na RTEE i rozliczane w taki 

sam sposób.

PRODUKTY

Aukcjami na TGE objęto produkty o czterech okresach dostawy:

- pasma kwartalne;

- szczyty kwartalne (od 8 do 22);

- pasma roczne;

- szczyty roczne (od 8 do 22)

Koniecznie wprowadzić należy kolejne produkty:

- pasma i szczyty na okres 3-letni;

- pozaszczyty roczne i kwartalne.



OFERTA TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII. 

Aukcje odbywają się na wniosek Oferenta który zawiera:

• datę aukcji;

• wolumen;

• cenę odcięcia (maksymalną cenę zakupu);

• produkt, którego ma dotyczyć.

Wniosek o otwarcie aukcji należy złożyć nie później niż 30 dni przed proponowanym terminem aukcji. 

REALIZACJA

• Realizacja oczekujących zleceń odbywa się w kolejności od tych z najlepszym limitem cenowym, do

tych z najgorszym, ale lepszym lub równym cenie odcięcia.

• Kurs poszczególnych transakcji równy jest limitowi cenowemu w oczekujących zleceniach złożonych

przez uczestników przetargu.

• Całkowity wolumen transakcji równy jest wolumenowi żądanemu przez Oferenta lub sumarycznemu

wolumenowi oczekujących zleceń z limitem cenowym lepszym lub równym cenie odcięcia.



Po zakończeniu aukcji Giełda podaje do publicznej wiadomości:

1. Jeżeli została zawarta przynajmniej jedna transakcja:

• wolumen żądany przez oferenta;

• wolumen transakcji;

• cenę minimalną;

• cenę maksymalną;

• cenę średnią ważoną transakcji.

2. Jeżeli nie została zawarta żadna transakcja:

• wolumen żądany przez oferenta;

• cenę odcięcia;

• cenę zlecenia z najlepszym limitem cenowym. 

Depozyty na Rynku Terminowym Aukcji

Depozyty w okresie przed rozpoczęciem dostawy: 

- depozyt wstępny; 

- depozyt uzupełniający.

Depozyty w okresie dostawy: 

- depozyt wstępny; 

- depozyt uzupełniający,

dla nie dostarczonej części kontraktu

- depozyt rozliczeniowy

dla dostarczonej części kontraktu 

INFORMACJE I DEPOZYTY. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


