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Widełki statyczne i dynamiczne – podsumowanie doświadczeń 
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Konsultacje z rynkiem
oraz współpraca z KNF

Wprowadzenie
widełek statycznych

i dynamicznych

Ocena zmienności
cen kształtujących
się na RTT energii
elektrycznej i gazu

Analiza wielkości
ograniczeń

zastosowanych
w mechanizmie

widełek

Nastąpiło
dostosowanie wartości

widełek statycznych
i dynamicznych do
zaobserwowanej

zmienności na
poszczególnych

rynkach

Obowiązują
zmiany w harmonogramie 

przebieg u procesu
równoważenia rynku

30 października 2018 początek 2019 od 8 stycznia 2019

Widełki statyczne – zakres cen, w przedziale którego uczestnicy rynku mogą
składać zlecenia w czasie sesji. Odnoszą się one do wszystkich zleceń
składanych na RTTee i RTTgaz w danym dniu sesyjnym

Widełki dynamiczne ograniczają wahania kursów transakcyjnych względem
kursu odniesienia, co bezpośrednio przekłada się na wartość kursów
rozliczeniowych

Limit na zmienność kursu rozliczeniowego przy niskiej ilości transakcji, tj.
Dziennego Kursu Rozliczeniowego (DKR), który określany jest oddzielnie dla
każdego instrumentu będącego w notowaniach

Wzmocnienie bezpieczeństwa obrotu, a co za tym idzie 
ustabilizowanie wahań cen oraz ograniczenie ryzyka 
rynkowego uczestników

RÓWNOWAŻENIA RYNKU OD POCZĄTKU 2019 R.

RTT gaz – 89

WYNIK 

CEL

RTTee – 26



Uruchomienie
pilotażowego

programu
„Maker–Taker”

Mody�kacja programu „Maker-Taker” poprzez wyłącze-
nie wybranych serii instrumentów. Opłata transakcyjna 
dla strony inicjującej zgodnie z nowym regulaminem 

została obniżona do 25% opłaty podstawowej

Okres realizacji
Program obejmował wszystkie kontrakty

terminowe notowane na RTTee

Publikacja analizy
skuteczności programu.

Wyniki wskazały na m.in. zawężenie
średnich spreadów na kilku

instrumentach (RTTee)

Kontynuacja
programu

16 lipca 2019

Program poprawy płynności „Maker-Taker” 
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Poprawa płynności obrotu giełdowego, co przekłada się nie tylko na utrzymanie bezpieczeństwa obrotu, ale także statusu 
giełdy towarowej jako miejsca kształtowania się wiarygodnej ceny hurtowej energii elektrycznej zużywanej w Polsce

CEL

1 stycznia 2019 Lipiec 2019

1 stycznia – 30 czerwca 2019 1 sierpnia– 31 grudnia 2019



Program poprawy płynności na TGE
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Charakteryzuje się możliwością rozszerzenia maksymalnych spreadów 
wszystkich animatorów działających na danym instrumencie na czas do 
końca danej sesji, pod warunkiem, że wystąpiła na niej znaczna zmienność 
cenowa. W takiej sytuacji maksymalny spread animatora rynku zostanie 
rozszerzony dwukrotnie, pozwalając podmiotowi pełnić swoją funkcję bez 
ponoszenia nadmiernego ryzyka rynkowego

Uruchomienie
kompleksowego

Programu poprawy
płynności

Program opiera się o nowy model
animacji, który skierowany jest do

uczestników obrotu, którzy
podejmą współpracę z TGE

oraz przyjmą rolę animatora

Program został
wypracowany

w ramach konsultacji
z uczestnikami obrotu

Działania te są odpowiedzią
TGE na bieżącą sytuację na

RTT oraz potrzebę
zwiększenia płynności

1 lutego 2019

„Fast Market “

„Fast Market”
Dodatkowy mechanizm zabezpieczający członków giełdy
pełniących funkcję animatora na TGE przed ryzykami
rynkowymi Program przewiduje premiowanie najlepszych wyników 

poprzez redukcję opłat transakcyjnych w maksymalnej 
wysokości 20 000 zł miesięcznie. Dla każdego miesiąca 
kalendarzowego prowadzony jest ranking najlepszych 
animatorów w zakresie kontraktów terminowych na energię 
elektryczną oraz gaz

„Najlepszy Animator” 
Zachęta do efektywnego animowania

Wystąpił kilkukrotnie



TGE NA EUROPEJSKIM RYNKU
SPOT ENERGII ELEKTRYCZNEJ
RYNEK DNIA BIEŻĄCEGO
W MODELU XBID
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TGE na europejskim rynku spot energii elektrycznej
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Grudzień 2010
Handel na połączeniu Polska-Szwecja (SwePol)

Czerwiec 2018
Formalne przystąpienie do projektu XBID oraz do LIP 16

Grudzień 2018
Przystąpienie do LIP 15

Marzec 2019
Podpisanie umowy z Deutsche Boerse AG (aplikacja M7)

Listopad 2019
Operacyjne przystąpienie do projektu XBID,
podpisanie umowy w modelu Multi-NEMO (MNA)

Lipiec 2015
Status członka MRC

Październik 2016
Przystąpienie do projektu PCR

Listopad 2017
TGE w PCR giełdą operatorem rynku MRC

Marzec 2019
Podpisanie umów RDN z innymi NEMO i operatorami

Listopad 2019
Podpisanie umowy w modelu Multi-NEMO (MNA)

Grudzień 2015
Status Nominowanego Operatora Energii Elektrycznej (NEMO)
Uruchomienie handlu na połączniu Polska-Litwa (LitPol)

Rynek Dnia Następnego (SDAC) Rynek Dnia Bieżącego (SIDC)
w modelu PCR  w modelu XBID



Oferta TGE na tle Europy
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Źródło: giełdy

Energia elektryczna

Uprawnienia
do emisji CO2

Gaz ziemny

CO2

Nord Pool

Epex Spot

Powernext

Nasdaq Commodities

European Energy Exchange

Power Exchange Central Europe

HUPX (grupa)

International Exchange

Rynek spot Opcje
Rynek terminowy

z dostawą �zyczną

Instrumenty �nansowe /
futures rozliczane �nansowo

lub poprzez dostawę

CO2

CO2

CO2



Oferta TGE – instrumenty oraz korzyści dla uczestników rynku
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RYNEK DNIA BIEŻĄCEGO

GODZINOWE

korekta pozycji

bilansowanie

wstępne bilansowanie zabezpieczenie pozycji

planowanie wydatków w długim terminie

możliwość oferowania stałej ceny

sygnał inwestycyjny

wycena energii elektrycznej na potrzeby bilansowania

RYNEK DNIA NASTĘPNEGO

KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW I RYNKU

RYNEK TERMINOWY TOWAROWY

GODZINOWE
6 SERII 6 SERII 3 SERIE9 SERII

RDN DAM INSTRUMENTY
BLOKOWE

INSTRUMENTY
WEEKENDOWE

PRODUKTY
TYGODNIOWE

PRODUKTY
MIESIĘCZNE

PRODUKTY
KWARTALNE

PRODUKTY
ROCZNE

BASE, PEAK, OFFPEAK
BASE, PEAK, OFFPEAK



XBID – schemat działania
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SYSTEM GIEŁDOWY
(M7 LTS)

UCZESTNICY RYNKU

SYSTEMY OSP
(PRE-COUPLING)

SYSTEMY OSP
(POST-COUPLING)

SYSTEM ROZLICZENIOWY
(X – STREAM CLEARING) SYSTEMY SHIPPINGU

SYSTEM CENTRALNY
XBID

– SOM  –CMM  – SM



XBID – korzyści dla członków TGE oraz rynku
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Rynek XBID zastąpi funkcjonujący obecnie krajowy rynek dnia bieżącego

Waluta dla przesyłania zleceń i zawierania transakcji – Euro

Walutą rozliczeń i rozrachunku – PLN

Kojarzenie transakcji oparte jest o cenę i czas złożenia zlecenia

W obrocie dostępne będą instrumenty godzinowe, również
w ramach bloków

Handel energią w systemie XBID – 24 godziny na dobę,
w formule notowań ciągłych

Instrumenty będą powstawać o godzinie 14:00 na dzień przed dostawą
i stopniowo znikać z rynku na godzinę przed rozpoczęciem dostawy

FUNKCJONOWANIE KORZYŚCI

Zwiększy się głębokość rynku – oferty członków TGE będą
widoczne w całej Europie

Efektywna alokacja zdolności przesyłowych – nie ma konieczności 
oddzielnego rezerwowania mocy przesyłowej

Obniżenie cen energii – połączony rynek pozwala na przepływ energii
ze stref gdzie jest najtańsza do tych, gdzie kosztuje ona najwięcej

Możliwość bilansowania pozycji przez członków w dowolnym momencie 
dnia (szczególnie korzystne dla wytwórców OZE)



Druga fala XBID
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TGE jest jednym z podmiotów, które planują 
uruchomienie XBID w ramach tzw. „drugiej fali”, 
obejmującej większość państw Europy
Środkowo-Południowej.

Wdrażanie XBID opiera się na tzw. „Local Implementation 
Projects”, czyli lokalnych projektach, obejmujących 
konkretne granice. TGE, wraz z innymi podmiotami 
funkcjonującymi w polskiej stre�e cenowej, uczestniczy
w obydwu projektach „drugiej fali”: LIP 15 i 16.

Uruchomienie drugiej fali planowane
jest w listopadzie br.

Źródło: materiały projektowe XBID



Strefa PL – granice
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Dane o połączeniach synchronicznych z Niemcami
i Czechami podawane są na podstawie informacji PSE 
w oparciu o obecną wymianę międzysystemową. 
Łączne dostępne moce na pro�lu synchronicznym
z Czechami, Niemcami i Słowacją to ok. 2 200 MW.

Planowane jest podniesienie dostępnej mocy na 
połączeniu z Litwą do 1000 MW.

Dostępność mocy na rynku Intraday uzależnione 
jest m. in. od stopnia ich wykorzystania przez 
rynek Day-Ahead.

Płynność na rynku Intraday zależy nie tylko od 
udostępnionych zdolności przesyłowych, ale 
też od zmian w prowadzonym przez OSP
rynku bilansującym.

LIT-POL

PL-CZ

PL-DE

SWE-POL

600
MW

500
MW

600
MW

400
-1200

MW

01

02

03

04



XBID 2.0 w fazie testów - harmonogram europejski
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Wgranie nowej wersja systemu na środowisko 
produkcyjne, które funkcjonuje od czerwca ubiegłego 

roku w oparciu o system XBID 1.5. Rozpocznie się
monitorowanie funkcjonowania aplikacji

Decyzja Komitetu Sterującego
rynku Intraday, zrzeszającego NEMO
i Operatorów Sieci z całej Europy
o uruchomieniu rynku

TGE uczestniczy w testach
„end to end” nowej wersji
aplikacji, tzw. „SIT Run 3”

Rozpocznie się okres próbny („trial period”), podczas 
którego wszyscy NEMO, wraz z obsługiwanymi przez 

nich uczestnikami rynku, wykonają zaplanowane
centralnie przypadki testowe. Okres ten planowany jest 

tydzień, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa

Uczestniczący w drugiej fali NEMO 
umożliwią swoim klientom

składanie zleceń w systemie 
produkcyjnym XBID

30 października 2019 13 listopada 20193 – 30 września 2019

14 października 2019 Listopad 2019



Rynek transgraniczny – wyzwania
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Sprzedawca/nabywca

Kraje tranzytowe

Trwają rozmowy pomiędzy NEMO w sprawie tzw. „transit shippingu”.
Zawarte w systemie XBID transakcje mogą wymagać przepływów energii 
przez szereg granic, natomiast większość NEMO posiada nominację tylko
w ramach jednego państwa. W efekcie istnieje konieczność zamówienia usług 
tzw. „Transit shippera” („spedytora tranzytowego”), który jest w stanie
zagwarantować przepływy we wszystkich krajach, gdzie obowiązuje 
konkurencja NEMO

Członkowie projektu wyznaczyli ambitny harmonogram przeprowadzenia 
procedury ofertowej, zakładający wybór ofert w przeciągu tygodnia
i podpisanie przez wszystkich uczestniczących w procesie NEMO umów
w przeciągu miesiąca

Zagadnienie to jest istotne z punktu widzenia NEMO i Operatorów, nie ma 
bezpośredniego przełożenia na funkcjonowanie członków giełd

01

02

03



Polska strefa cenowa – dalsze plany

AT THE HEART OF
CENTRAL EUROPEAN POWER AND GAS TRADING

TGE zamierza uruchomić rynek RDB
w formule XBID w listopadzie, zgodnie
z europejskim harmonogramem

W zależności od wysokości obrotów na 
rynku, istnieje możliwość, że waluta 
rozliczeń ulegnie w przyszłości zmianie 
na EUR

Po przystąpieniu do umowy Operatora
i NEMO ze słowackiej strefy cenowej,
prawdopodobnie powołany zostanie 
dodatkowy projekt lokalny („LIP”) dla 
wdrożenia XBID na wszystkich 
granicach tego kraju

TGE będzie na bieżąco informować 
członków o rozwoju sytuacji na rynku
międzynarodowym

EUR



Piotr Listwoń

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
Towarowa Giełda Energii S.A.

DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ!


