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Cel 3x20 podstawowym zadaniem Unii Europejskiej  
w perspektywie 2020 roku 

Unijna perspektywa zmian na  
rynku energii elektrycznej 

Redukcja emisji gazów 

cieplarnianych o 20% 

Wzrost udziału energii 

odnawialnej do 20% 
100% 

Zmniejszenie zużycia 

energii o 20% 

-10% 
Bieżący 

trend do 
2020 

-20% 

20% 

Bieżący 
trend do 

2020 

Bieżący 
trend 

do 2020 

Źródło: Gierulski K.: Nowa Dyrektywa UE dotycząca poprawy efektywności  

energetycznej - Wyzwania i proponowane rozwiązania. DG Energy 22 czerwca 2011  

22.06.2011 r. 
prezentacja 

projektu nowej 
dyrektywy 
dotyczącej 
poprawy 

efektywności 
energetycznej 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych URE 

 

   

 

Korzystanie z prawa wyboru sprzedawcy,  
czerwiec 2004 ‐ lipiec 2011 

M.Kulesa, Jachranka, 19.09.2011 r. 

Zmiany na polskim rynku  
energii elektrycznej 



Ceny energii elektrycznej na RDN TGE SA.  2000-2011 
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Źródło: Raport Miesięczny TGE SA, sierpień 2011 r. www.tge.pl  

Zmiany na polskim rynku  
energii elektrycznej 
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Ceny i ilości energii na Rynku Bilansującym w dniu: 2011-08-31 

Źródło:http://www.pse-operator.pl 

Zmiany na polskim rynku  
energii elektrycznej 
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 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 

 ustawa z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy  
– Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (podpisana 
przez Prezydenta 7 września 2011 r.) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 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  
i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii 
elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji  
(Dz.U. nr 176 poz. 1052) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r.  
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń w obrocie energią elektryczną (przekazane do publikacji) 

 projekty zmian rozporządzeń wykonawczych tzw. rozporządzenia 
OZE oraz systemowego 

 

Nowe uwarunkowania prawne (wybrane) 

Nowe uwarunkowania rynku energii 
elektrycznej w Polsce 
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Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności 
energetycznej 

 2011 - nadawanie uprawnień do wykonywania zawodu 
audytora efektywności energetycznej 

 2012 - początek organizacji i ogłaszanie przetargów  
w celu wyboru przedsięwzięć służących poprawie 
efektywności energetycznej 

 2013 – 2015 - okres wykonywania obowiązku zakupu  
i umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub 
uiszczenia opłaty zastępczej  

 31 marca 2014 – 2016 - rozliczanie obowiązku umorzenia 
świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia 
opłaty zastępczej za poprzedni rok kalendarzowy 

 1 kwietnia 2016 - Prawa majątkowe wynikające ze 
świadectw efektywności energetycznej, które nie zostaną 
umorzone przez Prezesa URE do dnia 31 marca 2016 r., 
wygasają z mocy prawa 
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Nowe uwarunkowania rynku energii 
elektrycznej w Polsce 
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 art. 3, pkt 13a oraz 44 (nowy) 

13a) odbiorca końcowy – odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub 
energii na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się 
energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby 
wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej 

(…)  

 

44)  rynek organizowany przez podmiot prowadzący na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany – 
obrót towarami giełdowymi organizowany na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763), 
odpowiednio, przez spółkę prowadzącą giełdę albo przez spółkę 
prowadzącą rynek pozagiełdowy 

 

 

Ustawa z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r.  
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne… 

Nowe uwarunkowania rynku energii 
elektrycznej w Polsce 
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 art. 49a, ust. 1 i 2 

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 26 października 
2000 r. o giełdach towarowych lub na rynku organizowanym przez podmiot 
prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany,  
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 rynku organizowanym przez podmiot 
prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany lub na 
giełdach towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 
giełdach towarowych. 

 

 

 

Ustawa z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r.  
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne… 

Nowe uwarunkowania rynku energii 
elektrycznej w Polsce 
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 art. 49a, ust. 12 

 „12. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu przez 
przedsiębiorstwo, o którym mowa w ust. 2, w tym: 

1)  sposób zamieszczania ogłoszeń o przetargu i dane, które powinny być 
zamieszczone w ogłoszeniu, 

2)  wymagania, jakie powinien spełniać oferent oraz jakim powinna 
odpowiadać oferta, 

3)  sposób ustalania ceny wywoławczej, 

4)  sposób publikowania wyników przetargu, 

5)  warunki, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu 

        – z uwzględnieniem konieczności ochrony konkurencji na rynku energii 
elektrycznej, realizacji zadań operatora systemu elektroenergetycznego oraz 
zapewnienia równoprawnego traktowania uczestników przetargu oraz 
przejrzystości obrotu energią elektryczną.” 

Ustawa z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r.  
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne… 

Nowe uwarunkowania rynku energii 
elektrycznej w Polsce 
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Nowe uwarunkowania rynku energii 
elektrycznej w Polsce 

Rozporządzenie „kogeneracyjne” oraz „OZE” 
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 założenia pomocy odbiorcom wrażliwym 

 nowa architektura (model) rynku energii 
elektrycznej w Polsce  

 nowy/zmodyfikowany model wsparcia OZE –  
nowa ustawa o odnawialnych źródłach  
energii 

 prace nad modelem rozwoju smart meetering  
w Polsce, w tym stanowiska Prezesa URE 

 prace nad nową ustawą – Prawo (elektro) 
energetyczne  
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Nowe uwarunkowania modelowo - koncepcyjne 

Nowe uwarunkowania rynku energii 
elektrycznej w Polsce 
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 Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych 
przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych  
z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia 
przy postulowanym modelu rynku, 31.05.2011 r. 

 PROJEKT Koncepcji (Prezesa URE) dotyczącej modelu rynku opomiarowania  
w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wobec Niezależnego 
Operatora Pomiarów, 5.07.2011 r 

 PROJEKT Stanowiska Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań 
funkcjonalnych wobec współpracującej z Infrastrukturą AMI  Infrastruktury 
Sieci Domowej (HAN), stanowiącej rozszerzenie wdrażanych przez OSD E 
inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych, z uwzględnieniem 
zastosowania jej dla usług pozaenergetycznych celem wykorzystania efektu 
synergii, 21.07.2011 r. 

 Wnioski i rekomendacje dotyczące zasadności wdrożenia inteligentnego 
opomiarowania w sektorze elektroenergetycznym w Polsce, 27.07.2011 r. 

 Harmonogram prac nad wdrożeniem inteligentnego opomiarowania  
w Polsce, 29.07.2011 r. 
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Zespół Doradczy Ministra Gospodarki ds. związanych  
z wprowadzeniem inteligentnych sieci w Polsce 

Nowe uwarunkowania rynku energii 
elektrycznej w Polsce 
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 procedura zmiany sprzedawcy (rozporządzenie 
„systemowe”) 

 wzorzec generalnej umowy dystrybucyjnej, 
umożliwiającej (każdemu sprzedawcy) zawieranie 
umów kompleksowych – tzw. GUD kompleksowy 

 wzorzec umowy kompleksowej dla odbiorców 
końcowych w grupie gospodarstw domowych (grupa G) 

 wzorzec umowy kompleksowej dla odbiorców 
końcowych w grupie małych i średnich przedsiębiorców 
(część grupy C) 

 ujednolicenie formatów przekazywanych danych 
pomiarowo - rozliczeniowych 
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Nowe uwarunkowania – prace z udziałem TOE 

Nowe uwarunkowania rynku energii 
elektrycznej w Polsce 
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Zamiast podsumowania 

11.09.05 (cire za DGP): 

Prezydent USA Barack Obama 

poinformował o rezygnacji  

z wprowadzenia nowych 

standardów czystości powietrza 

uznając, że ich nałożenie 

byłoby szkodliwe dla 

gospodarki.  

W tej chwili nie możemy 

wprowadzać nowych 

ograniczeń, bo nasza 

ekonomia nigdy nie 

wyrwie się ze stagnacji  
– stwierdził Obama  

w specjalnym oświadczeniu 

cytowanym przez DGP. 
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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   
marek.kulesa@toe.pl 

dziękuję za uwagę 
 


