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Odnawialne Źródła Energii
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Polski Indeks Rynku Węgla Energetycznego
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elektrycznej wyprodukowanej w pozostałych jednostkach  
kogeneracyjnych wykorzystujących paliwo węglowe
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prawa majątkowe świadectwa efektywności energetycznej 

PMGM 
prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej
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pochodzenia okres produkcji rozpoczął się od 1 marca 2009 roku

PSE  
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Rynek Dnia Następnego, zwany także rynkiem SPOT
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Rynek Dnia Następnego gazu
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Towarowa Giełda Energii

URE  

Urząd Regulacji Energetyki
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Rynek Towarowy Terminowy energii elektrycznej

SŁOWNIK SKRÓTÓW



6 7

Oddajemy w Państwa ręce raport, który jest  
podsumowaniem wydarzeń na rynkach energii, gazu  
i praw majątkowych w 2015 roku. W tegorocznej analizie  
znalazło się także miejsce dla skierowania uwagi w przeciwnym  
kierunku i zastanowienia się nad przyszłością tych rynków,  
a także możliwościami ich rozwoju w przyszłości.
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MAŁGORZATA EULL
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Dyrektor Pionu Klienci Biznesowi

RWE Polska

R ok 2015 był kolejnym rokiem ważnych zmian na 

rynku energii. Ciepła zima i rekordowe wyniki 

wytwarzania przez parki wiatrowe przy prawie 

niezmienionym popycie, spowodowały utrzymanie wysokiej 

podaży. Taka sytuacja negatywnie odbiła się na notowaniach 

rynku SPOT na Towarowej Giełdzie Energii, zarówno średnich 

cen godzinowych, jak i szczytowych. Z kolei latem - w związku 

 z falą upałów i brakiem wody do chłodzenia bloków - poważny 

wstrząs przeżyły sieć elektroenergetyczna i rynek obrotu 

energią. Wprowadzone doraźnie ograniczenia wynikające 

z systemowego deficytu aż 4000 MW mocy, spowodowały 

gwałtowny, bo aż 6-krotny, krótkotrwały wzrost cen w ciągu  

zaledwie kilku godzin. 

Istotnym dla przyszłości TGE było uruchomienie w 2015 roku 

rynku finansowego RIF, którego rozwój powinien przyczynić się 

do zwiększenia płynności rynku energii, poprzez poszerzenie 

go o podmioty niezainteresowane fizyczną dostawą energii. 

Niewątpliwym sukcesem polskiej giełdy jest fakt, że po raz 

pierwszy w historii notowań gazu, na parkietach TGE uda-

ło się utrzymać płynny obrót towaru niemal przez cały rok.  

Warto zaznaczyć, że miało to miejsce w roku spadków cen ropy, 

które wpłynęły na obniżenie prawie o połowę ceny kontraktów  

długoterminowych na dostawy gazu, które indeksowane są 

ceną tego surowca.

Na polski rynek obrotu energią, a w konsekwencji ceny na par-

kietach, z pewnością coraz większy wpływ będą miały trendy 

światowe: gwałtownie taniejące surowce energetyczne i szybsze 

odchodzenie od scentralizowanych jednostek wytwórczych na 

rzecz rozproszonej energetyki i źródeł odnawialnych. W tym 

kontekście, w polskich warunkach, rynek energii będzie kształ-

towany zwłaszcza przez pogarszającą się sytuację polskich  

kopalń, a także politykę klimatyczną UE i drożejące uprawnienia 

do emisji CO
2
.
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RYNEK SPOT

RAPORT O RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU ZIEMNEGO

W POLSCE W 2015 ROKU

RYNEK DNIA NASTĘPNEGO (RDN)
Średnia cena godzinowa Rynku Dnia Następnego na Towarowej  

Giełdzie Energii wyniosła 157,0 PLN/MWh. Oznacza to spadek  

o 12,7% w 2015 r. Ceny godzin szczytowych (godziny 7:00-22:00  

w dni robocze) charakteryzowały się jeszcze większą dynami-

ką zmian. W tym przypadku średnia cena wyniosła 186,7 PLN/

MWh i był to spadek o 19,7% w relacji do roku 2014. Począ-

tek roku charakteryzował się wyjątkowo wysokimi temperatu-

rami jak na miesiące zimowe, co przełożyło się na spadek za-

potrzebowania. W efekcie, ceny w styczniu i lutym osiągnęły 

odpowiednio 144,8 PLN/MWh oraz 153,6 PLN/MWh. Dla po-

równania, rok wcześniej było to 157,0 PLN/MWh (-7,8%) oraz 

163,0 PLN/MWh (-5,8%). Po stronie podażowej wystąpiły typowe 

 dla miesięcy zimowych czynniki przyczyniające się do utrzymywania 

dużej podaży, tj. brak remontów w jednostkach wytwórczych, które 

wykonywane są głównie w okresie pozazimowym. Dodatkowo, wa-

runki pogodowe sprzyjały generacji wiatrowej, szczególnie w pierw-

szych dniach stycznia oraz na początku jego drugiej dekady. W dniu 

12 stycznia zanotowano maksymalną dotychczasową generację 

3572 MW. Jednak ten rekord nie będzie czekał długo na pobicie.

Ceny w marcu: 139,0 PLN/MWh i w kwietniu: 144,6 PLN/MWh były 

na najniższym poziomie w roku, co jest raczej typowe na rynku SPOT. 

Niemniej jednak były one wyraźnie niższe niż w roku poprzednim 

(spadek odpowiednio o 15% i 23%), przy czym należy nadmienić, 

że zeszłoroczne wysokie poziomy wynikały w dużym stopniu  

z przesunięcia remontu bloku nr 14 o mocy 858 MW w Bełchato-

wie. Warte odnotowania są kolejne rekordy generacji wiatrowej:  

3802 MW w dniu 30 marca oraz 3807 MW w dniu 13 kwietnia.  

W okresie od maja do czerwca nie doszło do żadnych wydarzeń, 

które mogłyby znacząco wpłynąć na ceny. Ustabilizowały się one na 

poziomie ok. 160,0 PLN/MWh. Niemniej jednak w stosunku do roku 

poprzedniego zanotowano spadek odpowiednio o 4% i 9%. Podob-

nie w lipcu, który zamknął się na poziomie 162,3 PLN/MWh, nie  

zaskakując niczym wyjątkowym. Duży spadek 

cen w lipcu w stosunku do roku poprzed-

niego (19%) wynikał z wyjątkowo wysokich 

notowań obserwowanych w roku 2014, 

spowodowanych niskim poziomem rezerw 

mocy w systemie oraz brakiem udostęp-

nionych mocy przesyłowych na połączeniu 

kablowym 600 MW ze Szwecją, który był  

w tym okresie remontowany. 

CENY ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ

NA RYNKU SPOT 
(INDEKS IRDN24) 

CENA SPOT W 2015R. VS. 
WOLUMEN OBROTU

- 19,7% 
Średnia cena w godzinach 

szczytu
W STOSUNKU DO ROKU 

POPRZEDNIEGO
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Polski rynek spotowy z zadziwiającą regularnością 
przechodzi cykle, kiedy to jednego roku SPOT 
jest droższy od produktów notowanych wcześniej 
na rynku forward, w kolejnym zaś roku sytuacja jest
odwrotna. Pod koniec roku 2014 dostawy
pasmowe na rok 2015 były wyceniane na
poziomie blisko 177,0 PLN/MWh (za cały
rok 2014 było to średnio ok. 170,0 PLN/MWh),
podczas gdy ceny spotowe w 2015 roku osiągnęły 
średni poziom ok. 157,0 PLN/MWh, a więc
znacznie niżej niż w roku 2015. W bieżącym roku  
o rynku energii zrobiło się wyjątkowo głośno, 
zarówno w mediach, jak i w debacie publicznej.
Opinia społeczna zapoznała się z pojęciami,
które wcześniej znane były jedynie przedstawicielom 
branży energetycznej, takimi jak blackout czy 
stopnie zasilania. Odczuł to również rynek hurtowy, 
głównie za sprawą dużych wahań 
cenowych w tym okresie.

Źródło: www.tge.pl

- 12,7%
Średnia cena godzinowa
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Okres od października do grudnia upłynął pod znakiem spad-

ków cenowych spowodowanych głównie łagodną aurą i dużą 

generacją wiatrową. W kolejnych dniach listopada można 

było zaobserwować następne rekordy generacji z wiatru.  

W połowie miesiąca po raz pierwszy w historii przekroczony 

został poziom 4000 MW, a w dniu 30 listopada wystąpiła 

generacja w wysokości 4189 MW. Za ten stan rzeczy  

odpowiedzialny był huragan Desmond, który wystąpił na 

przełomie miesięcy. Kolejny rekord wiatru został odnotowany 

w dniu 23 grudnia: 4252 MW.

Listopad zamknął się na poziomie 154,2 PLN/MWh (spadek o 26%

do roku poprzedniego), natomiast grudzień – 142,9 PLN/MWh 

(spadek o 18%). Niski poziom cenowy spowodowany był 

głównie łagodną pogodą oraz dużą generacją wiatrową.

Należy też odnotować, że od 9 grudnia do istniejącego 

mechanizmu market coupling ze Szwecją włączona została 

linia 500 MW na połączeniu z Litwą. Udostępniane moce 

oraz relacje cenowe pozwalały właściwie jedynie na eksport  

energii z Polski na Litwę, przy czym miało to miejsce w sytuacji 

istniejących w danym dniu w Polsce nadwyżek mocy, a zatem 

nie przełożyło się na istotne podniesienie poziomu cen.

Suma obrotów na RDN dla instrumentów godzinowych 

wyniosła 19,5 GWh i była zbliżona do wolumenów  

z dwóch poprzednich lat (2013: 19,5 TWh, 2014: 21,1 TWh).

Odnotowano jednakże ponad 2-krotny wzrost obrotów na  

instrumentach blokowych, tj. 5,5 TWh w porównaniu z 2,6 TWh 

w roku 2014. Łączny obrót zaobserwowany na notowaniach 

godzinowych i blokowych wyniósł 25,0 TWh w porównaniu  

z 23,7 TWh z roku poprzedniego. 

RAPORT O RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU ZIEMNEGO

W POLSCE W 2015 ROKU

Wydawać by się mogło, że po wydarzeniach sierpniowych 

nie będzie kolejnych, większych niespodzianek na rynku.  

Tymczasem wrzesień zamknął się wyraźnie wyżej niż  

kontrakty terminowe z dostawą w tymże okresie. 

Standardowo wrzesień jest dość drogim miesiącem, co jest 

spowodowane wzrastającym zapotrzebowaniem niepokry-

tym jeszcze zwiększoną generacją z elektrociepłowni, przy  

jednoczesnym nadal dużym poziomie planowanych odsta-

wień remontowych bloków. Ponadto, bloki pracujące inten-

sywnie w miesiącach letnich narażone są na odstawienia 

nieplanowane. Wszystkie te czynniki wystąpiły we wrześniu. 

Dodatkowo, coroczny remont na połączeniu ze Szwecją, który 

był planowany w dniach 19-27 września, najwyraźniej przecią-

gnął się o tydzień dłużej, gdyż fizyczne przepływy wystąpiły 

dopiero w dniu 3 października, a pełne udostępnienie mocy  

przesyłowych w mechanizmie market coupling nastąpiło do-

piero dwa dni później. Brak 600 MW taniej energii ze Szwe-

cji był kolejnym czynnikiem, który wpłynął na wzrost ceny. 

Finalnie wrzesień okazał się najdroższym miesiącem w roku 

2014, osiągając 177,1 PLN/MWh (aczkolwiek w stosunku 

do roku 2014 zanotowano spadek o 11%). Podobnie jak 

wrzesień, również październik na poziomie 168,3 PLN/MWh  

zamknął się na spocie powyżej cen forward, czemu sprzyjał 

utrzymujący się wysoki poziom odstawień bloków. Niemniej 

jednak oznaczało to spadek o 12% w stosunku do października 

roku poprzedniego.

Pierwsze siedem miesięcy na rynku spotowym nie zaskoczyły niczym 

szczególnym. Ceny kształtowały się na niskim poziomie, ale nie było 

to nic wyjątkowego, jeśli weźmie się pod uwagę wyjątkowo łagodną 

zimę. Sytuacja na rynku zmieniła się na początku sierpnia, kiedy to wy-

soka temperatura w połączeniu z niską generacją wiatrową oraz licz-

nymi włączeniami awaryjnymi obnażyły słabość krajowego systemu 

elektroenergetycznego. Szczególnie kłopotliwe okazało się chłodze-

nie bloków w sytuacji utrzymujących się problemów hydrologicznych 

oraz wymagań środowiskowych co do temperatury zrzutu wody.  

Na przełomie 9 i 10 sierpnia nastąpiły skokowe, nieplanowane ubytki 

mocy w elektrowniach w ilości powyżej 4000 MW, co stanowiło aż 

20% planowanego szczytowego zapotrzebowania w dniu następ-

nym. Nie pracowała także największa jednostka w kraju: blok o mocy 

858 MW w Bełchatowie. 

W godzinach porannych 10 sierpnia PSE ogłosiło 20. stopień zasi-

lania dla szczytowych godzin porannych dla tego samego dnia oraz 

19. stopień zasilania dla szczytowych godzin popołudniowych. Była 

to zupełnie nowa sytuacja dla podmiotów handlujących na rynku. 

Pomimo tego, że wprowadzenie ograniczeń w zasilaniu miało na 

celu spadek zapotrzebowania, niektórzy uczestnicy rynku, nie 

będąc pewnymi co do wielkości tego spadku i tego, czy stopnie za-

silania będą utrzymane w dniach kolejnych, zintensyfikowali zakupy 

energii na rynku. W efekcie na sesji RDN 10 sierpnia, tj. z dostawą  

w dniu następnym, na pierwszym fixingu cena została wywindowa-

na średnio do blisko 510,0 PLN/MWh, a w ciągu sześciu godzin prze-

kroczyła 1000,0 PLN/MWh, sięgając maksymalnie 1405,4 PLN/MWh. 

Finalnie okazało się, iż spadek zapotrzebowania był większy niż  

spodziewało się nawet PSE, a ceny na rynku bilansującym były dużo 

niższe niż na RDN (prawdopodobnie wpłynęły na to także przekazy 

medialne zachęcające do ograniczenia zużycia energii również przez 

podmioty niedotknięte bezpośrednio stopniami zasilania). Na przy-

kład dla doby 11 sierpnia różnica RB/RDN wyniosła średnio aż 368,0 

PLN/MWh, a dla godzin szczytowych sięgnęła ponad 1250,0 PLN/MWh 

(np. w godzinie 13. niektórzy uczestnicy kupili na RDN energię w ce-

nie 1400,0 PLN/MWh, a następnie – na skutek niższego zapotrzebo-

wania – odsprzedali ją na rynku bilansującym za 133,5 PLN/MWh). Na 

skutek wprowadzonych ograniczeń dzienna krzywa zapotrzebowania 

została mocno spłaszczona, redukując godziny szczytowe. 

Ograniczenie zasilania wprowadzone zostało na łącznie 22 godziny  

w dniach 10-12 sierpnia i dotyczyło największych odbiorców na rynku 

energii. Niemniej jednak zaistniałe zdarzenie obnażyło słabość syste-

mu w sytuacjach kryzysowych. 

Średniomiesięcznie cena sierpniowa osiągnęła 176,9 PLN/MWh, co 

oznaczało wzrost o 3% do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

„Podczas
20 stopnia 

zasilania 
brakowało 
w systemie 

aż 4000 MW 
mocy”.

„20. stopień
zasilania

spowodował
ponad 6-krotny

wzrost ceny
w godzinach

szczytowych”.
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„Pomijając
sierpniową 
sytuację 
kryzysową,  
niedobory mocy 
dyspozycyjnej 
występowały 
rzadziej niż 
w roku 
ubiegłym”.

POWODY WAHAŃ CEN ENERGII

WĘGIEL
Rok 2015 był trudny dla polskiego górnic-

twa. Taniejący węgiel na rynkach świato-

wych, łagodna zima, hałdy niesprzedanego 

węgla na przykopalnianych składowiskach 

– te czynniki nie nastrajały optymistycznie. 

Polski Indeks Rynku Węgla Energetycznego 

PSCMI1 (TGE/ARP) spadł do 227,78 PLN/t. 

Dla porównania, średnioroczny indeks za rok 

2014 wyniósł ok. 235,0 PLN/t, a rok wcze-

śniej ok. 251,0 PLN/t. Oznacza to, że istot-

ny składnik kosztowy wytworzenia energii 

elektrycznej, jakim jest węgiel, sukcesywnie 

taniał. Zważywszy jednak na zawarte dłu-

goterminowe kontrakty na dostawę węgla 

większości polskich wytwórców, fakt ten nie 

przekłada się bezpośrednio na cenę energii 

elektrycznej.

GENERACJA WIATROWA
W ujęciu rocznym generacja wiatrowa wzrosła  

o ok. 50% w stosunku do roku 2014 i ukształ-

towała się na poziomie ponad 10,6 TWh. 

Było to spowodowane zarówno przyrostem 

zainstalowanej mocy, jak również licznymi 

dniami, w których występował silny wiatr, 

niekiedy przybierający charakter huraga-

nów. Nawet jeśli nie docierały one do Polski, 

to miały wpływ na zwiększoną generację.

Z punktu widzenia wpływu na ceny ener-

gii elektrycznej na rynku hurtowym, nale-

ży też odnotować, że wietrzność wzrasta 

w kwartałach I oraz IV, co w ostatnich latach 

przełożyło się na spadek cen tychże produk-

tów kwartalnych. Tym samym historycznie 

najtańsze kwartały II i III stały się obecnie 

najdroższymi.

Natomiast z punktu widzenia KSE rosnąca 

moc źródeł wiatrowych, charakteryzująca się 

jednocześnie zmiennością produkcji, coraz 

silniej wpływa na bilansowanie systemu. 

Można zaobserwować częsty brak korelacji 

pomiędzy potrzebami KSE a generacją wia-

trową, tj. brakuje wiatru podczas pogody 

wyżowej, determinującej wysokie tempera-

tury latem oraz niskie temperatury zimą, co 

z kolei przekłada się na wyższe zapotrzebo-

wanie na energię. Taką sytuację mogliśmy 

zaobserwować np. podczas upalnych dni na 

początku sierpnia, kiedy w godzinach szczy-

towego zapotrzebowania generacja nie 

przekraczała 100 MW przy całkowitej mocy 

zainstalowanej powyżej 4000 MW.

 

+ 50% R/R
 Wzrost generacji wiatrowej

ZAPOTRZEBOWANIE 
NA ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ W KSE
Według danych Krajowego Systemu Elek-

troenergetycznego krajowe zapotrzebowa-

nie na moc ukształtowało się na poziomie  

161,3 TWh i było wyższe o 1,4% niż w roku 

2014, co przełożyło się na średnioroczny 

przyrost w godzinie na poziomie 252 MW. 

Przyrost taki w sposób naturalny wynika  

z rozwoju gospodarczego kraju. Jedynym 

miesiącem spadkowym był styczeń, co było 

spowodowane warunkami atmosferycznymi 

– w styczniu średnia temperatura w Warszawie 

była dodatnia: 1,4°C (wzrost o 4,0°C r/r). 

Nie dziwi też, że największy przyrost zapo-

trzebowania odnotowano w miesiącu sierp-

niu, tj. blisko 4%, co przekłada się średnio 

na przyrost ok. 612 MW w godzinie. Średnia 

temperatura dla tego miesiąca (dane dla 

Warszawy) była wyższa o 4,8°C i wyniosła 

23,0°C.

Popyt pozostaje 
na podobnym poziomie 

+ 1,4% R/R

OPERACYJNA 
REZERWA MOCY
W 2015 roku mechanizm wynagradza-

nia wytwórców za utrzymywanie opera-

cyjnej rezerwy mocy zmodyfikowano tak, 

aby nie został przekroczony przeznaczony 

na niego budżet określony w wysokości  

405 mln PLN. Wynikało to z doświadczeń  

z roku poprzedniego, kiedy budżet ustalony 

na podobnym poziomie został znacznie  

przekroczony. W efekcie wytwórcy mieli 

mniejszą zachętę do pozostawiania dostęp-

nych mocy dla PSE, oferując tę energię na 

rynku spotowym, co zwiększyło podaż. Był to 

czynnik wywierający presję na spadki cenowe.

Tegoroczne doświadczenia kryzysowe z sierpnia 

dały jednak argument PSE, iż krytykowany 

wcześniej mechanizm operacyjnej rezerwy 

mocy, jako pozarynkowy czynnik wpływający 

na ceny energii, może być jednym z elemen-

tów zwiększających bezpieczeństwo działa-

nia systemu elektroenergetycznego.

DOSTĘPNA MOC
DYSPOZYCYJNA
W KRAJOWYM SYSTEMIE 
ELEKTROENERGETYCZNYM
W pierwszej połowie roku mocy dyspo-

zycyjnej było w systemie na tyle dużo, 

że najwyższy poziom IRDN24 w wyso-

kości zaledwie 187,8 PLN/MWh wy-

stąpił w dniu 4 lutego, a maksymalna 

cena godzinowa oscylowała około 

260,0 PLN/MWh. 

Utrzymywaniu się nadwyżek mocy 

sprzyjała łagodna zima i brak upalnych 

dni, które w minionych latach wystę-

powały nawet w końcu maja. Jedy-

nie na początku lipca wystąpił krótki 

okres z upałami, jednak nie wprowadził 

on perturbacji podobnych do tych,  

które miały miejsce w sierpniu. Warto 

odnotować, że w pierwszych dniach 

sierpnia przy szybko rosnącej tempe-

raturze dostępnych mocy było na tyle 

dużo, że niskie ceny zarówno na TGE  

i na rynku bilansującym nie wskazywały 

nadchodzących problemów. Jednak na 

skutek licznych wyłączeń awaryjnych  

w dniach 10-12 sierpnia wystąpił  

problem z dostępnością mocy, co 

jednak zostało zniwelowane poprzez 

działania PSE, zmierzające do 

ograniczenia strony popytowej poprzez 

wprowadzenie ograniczeń w zasilaniu.

W kolejnych miesiącach jedynie w koń-

cówce września i października w wybra-

nych godzinach szczytowych wystąpiły 

problemy z mocą, co przełożyło się na 

wzrost IRDN24 powyżej 200,0 PLN/

MWh, a poszczególnych godzin na  

poziomie 500,0 - 750,0 PLN/MWh. Nie 

były to jednak poziomy znane choćby 

z roku 2014, kiedy to ceny spotowe  

w wybranych godzinach przekraczały 

nierzadko 1000,0 PLN/MWh.

3,70

3,45

3,20

2,95

2,70

2,45

2,20

1,4%

2014 2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.pse.pl

stycz. luty marz. kwiec. maj czerw. lip. sierp. wrz. paźdz. listop. grudz.
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ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU SPOT
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RYNEK TERMINOWY
Paliwa osiągające coraz głębsze minima cenowe i wyraźnie tańszy niż w poprzednim roku  
rynek spotowy sprawiły, że przez dziewięć pierwszych miesięcy rynek terminowy charakteryzował się  
trendem spadkowym. Tendencja ta odwróciła się jednak w październiku.

K ONTRAKTY TYPU PASMO (TZW. BASE)
W bieżącym roku średni kurs rozliczeniowy dla kontraktu rocznego 

typu PASMO na TGE z dostawą na rok 2016 wyniósł 164,4 PLN/

MWh i był niższy o 2,9% od ceny kontraktów zawieranych na TGE 

na rok poprzedni w odpowiadającym okresie.

Najwyższy kurs rozliczeniowy dla produktu BESE_Y-2016 to  

181,0 PLN/MWh. W tej cenie została zrealizowana pierwsza transak-

cja w dniu 2 stycznia. Z kolei najniższym kursem było 153,99 PLN/ 

MWh z 5 października. Biorąc pod uwagę cały okres notowania,  

to maksymalny kurs w wysokości 183,08 PLN/MWh wystąpił w końcu 

lipca 2014 r.

Tendencja spadkowa trwała aż do początku października, a po-

tem nastąpił dynamiczny wzrost spowodowany planowanym 

zwiększeniem stawki za rezerwę mocy operacyjnej oraz plana-

mi przejęcia części kopalń przez przedsiębiorstwa energetyczne.  

KONTRAKTY TYPU SZCZYT (TZW. PEAK)
W przypadku kontraktów rocznych typu PEAK5_Y-2016 (godzi-

ny od 7:00 do 22:00 w dni robocze, tj. 15 godzin) średni kurs  

rozliczeniowy ukształtował się na poziomie 211,5 PLN/MWh i był 

o 4,1% niższy od kursu dla kontraktu z dostawą na rok 2015.

Podobnie jak PASMO, SZCZYT notowany był najniżej na początku 

października, kiedy to najniższa transakcja została zawarta  

w cenie 195,8 PLN/MWh. Biorąc pod uwagę cały okres notowa-

nia, to maksymalny poziom zawartych transakcji w wysokości 

245,0 PLN/MWh wystąpił w końcu listopada 2014 r. Dużo większa  

rozpiętość cenowa SZCZYTU wynika z tego, iż jest to produkt 

mniej płynny niż PASMO.

ZMIANY RELACJI
CENY PRODUKTU SZCZYT VS. PASMO
W trakcie notowań zmieniały się nie tylko kursy, ale także relacja  

cenowa SZCZYTU do PASMA. Najwyższy poziom tejże relacji  

w wysokości 1,32 miał miejsce na początku roku 2015, co znajduje  

swoje wytłumaczenie w utrzymującym się wysokim wskaźniku tejże  

relacjiw roku poprzednim. 

Warto zauważyć, że rynek spotowy zwykle charakteryzuje się niższą 

relacją SZCZYTU do PASMA w porównaniu z rynkiem terminowym, 

tymczasem rok 2014 był pod tym względem wyjątkowy.

W trakcie roku na rynku terminowym nastąpił sukcesywny spadek 

tejże relacji do poziomów 1,25 obserwowanych w końcówce lipca. 

Następnie, reagując na wydarzenia na rynku spotowym, relacja 

ta wzrosła do ok. 1,27 i utrzymywała się na tym poziomie aż do 

października, kiedy to pojawiła się informacja o zwiększeniu w roku 

2016 jednostkowej stawki wynagrodzenia za operacyjną rezerwę 

mocy. W związku z powyższym relacja PASMA do SZCZYTU 

szybko doszła do poziomu 1,29-1,30, utrzymując się aż do końca 

notowań.

Operacyjna rezerwa mocy sprzyja utrzymywaniu się wysokiej relacji 

ceny SZCZYTU do PASMA na poziomie 1,30.

OBROTY NA RYNKU TERMINOWYM
Obrót energią elektryczną dla produktu BASE_Y-2016 wyniósł  

96,6 TWh, co oznacza wzrost o 2,6% r/r. Znacznie większy przy-

rost obrotów odnotowano dla produktu PEAK5_Y-2016: 14,3 TWh 

(+24,6%).

Pomimo wzrostów, wydaje się jednak, że rynek terminowy osiągnął 

już nasycenie i nic nie wskazuje, aby w najbliższym czasie wygenero-

wano dodatkowy duży obrót. Wynika to z tego, iż na rynku dominują 

podmioty, których działalność polega głównie na zabezpieczaniu 

otwartej pozycji długiej (wytwórcy) i krótkiej (obrót dostarczają-

cy energię do Klienta końcowego). Dla tych firm obecny poziom 

obrotu jest wystarczający, pozwalający na efektywne zarządzanie 

portfelem. Obrót czysto spekulacyjny jest nadal na polskim rynku 

relatywnie niewielki, aczkolwiek zauważalny, szczególnie w sytu-

acjach dynamicznych zmian cen zachęcających graczy do otwierania  

i zamykania pozycji realizujących zysk nawet w trakcie jednej sesji.

Należy zaznaczyć, że po roku 2016 jedynie nieliczne podmioty będą 

miały obowiązek sprzedaży 100% energii na giełdzie towarowej  

(tzw. obligo giełdowe). Są to wytwórcy posiadający prawo do pokry-

wania kosztów osieroconych w wyniku likwidacji kontraktów długo-

terminowych. Obowiązek dla pozostałych wytwórców wynosi 15%. 

Wydaje się jednak, że duzi gracze, czyli spółki notowane na Giełdzie 

Papierów Wartościowych (GPW), będą nadal kontraktować energię 

na TGE, jako na rynku konkurencyjnym i transparentnym. Niemniej  

jednak podejście takie może zostać w każdej chwili zmienione na 

rzecz kontraktów bilateralnych, co może wynikać np. z podrożenia 

działalności na TGE spowodowanego koniecznością utrzymywania 

wysokich zabezpieczeń, szczególnie w gotówce. W takim przypadku 

istnieje prawdopodobieństwo spadków obrotu. 

+ 2,6% 
Wzrost obrotów 

na produkcie PASMO

+ 24,6% 
 Wzrost obrotów 

na produkcie SZCZYT

183,08 
PLN/MWh

Kurs Max.

153,99 
PLN/MWh

Kurs Min.
DUŻA ROZPIĘTOŚĆ CEN

ŚREDNI KURS PASMA 2016

- 2,9% R/R
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245,0 PLN/MWh
Cena Max.

195,8 PLN/MWh
Cena Min. 

DUŻA ROZPIĘTOŚĆ CEN

ŚREDNI KURS SZCZYTU 2016

- 4,1% R/R
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W dniu 4 listopada TGE uru-

chomiła rynek finansowy 

(RIF). Rynek ten jest oderwany 

od fizycznej dostawy, a wszelkie rozliczenia 

mają charakter czysto finansowy. Głównym  

powodem uruchomienia RIF była chęć zwięk-

szenia płynności na rynku energii, poprzez 

umożliwienie dostępu do niego podmio-

tom, których nie interesuje fizyczna dostawa  

energii. Obecnie uczestnikami RIF mogą być 

krajowe i zagraniczne firmy inwestycyjne oraz 

podmioty nabywające i zbywające instrumen-

ty finansowe we własnym imieniu i na własny  

rachunek, w tym także przedsiębiorstwa 

energetyczne oraz osoby fizyczne za pośred-

nictwem biur maklerskich. 

Na rynku dostępne są kontrakty roczne,  

kwartalne i miesięczne typu BASE, o cechach 

odpowiadających istniejącym obecnie kon-

traktom na rynku terminowym RTEE. Instru-

mentem bazowym dla tego rynku jest indeks 

TGe24 ustalany na pierwszym fixingu na RDN, 

co oznacza, że w przypadku niedomknięcia 

pozycji do ostatniego dnia notowania kon-

traktu, rozliczenie finansowe nastąpi według 

TGe24.

Dotychczas na rynku finansowym miały miej-

sce zaledwie dwie transakcje, które odbyły 

się podczas sesji inauguracyjnej. Obydwie 

zawarto na kontrakcie miesięcznym na wo-

lumen 1 MW. Płynność mogliby zapewnić 

obecni uczestnicy RTEE, którzy finanso-

wo zabezpieczyliby swoją pozycję na RIF, 

a dostawa fizyczna odbywała się poprzez 

RDN. Ewentualna strata na RIF kompen-

sowana byłaby wtedy zyskiem na RDN, co 

finalnie zapewniłoby uczestnikom cenę  

z kontraktów zawieranych na RIF. 

Obecnie RIF nie oferuje wyraźnej zachęty 

dla członków RTEE, a zatem nie należy się  

w najbliższym czasie spodziewać poprawy 

płynności, bez której nie można liczyć na po-

jawienie się na rynku energii nowych graczy 

typu instytucje finansowe. 

„Uruchomienie rynku RIF to kolejny 
krok świadczący o rozwoju polskiego rynku 
hurtowego. Co do założeń, powinien 
rozszerzyć grono aktywnych podmiotów 
na giełdzie. Jednocześnie zwiększyć płynność
i przyczynić się do większej transparentności. 
Rynek ten nie cieszył się jednak popularnością.  
Zawarto na nim jedynie dwie transakcje”.

RYNEK FINANSOWY
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PRZYSZŁOŚĆ 
RYNKU

SYTUACJA 
NA RYNKU WĘGLA
Spadające ceny węgla oraz brak restruk-

turyzacji kosztowej spółek spowodowały  

poważne kłopoty górnictwa. Przedstawiane 

i dyskutowane były kolejne propozycje na 

poprawę sytuacji górnictwa, m.in. powiązanie 

górnictwa z wytwórcami energii. Jednak  

w 2015 r. miały miejsce jedynie dwie trans-

akcje tego typu. Tauron kupił kopalnię 

Brzeszcze. Natomiast Enea nabyła większo-

ściowy pakiet udziałów w LW Bogdanka.

Niezależnie od wybranego scenariusza 

poprawy sytuacji tego sektora polskiej  

gospodarki, można oczekiwać, że będzie on 

miał wpływ na rynek energii elektrycznej.

Można również przypuszczać, że zaobser-

wowany wzrost cen energii na rynku ter-

minowym pod koniec roku spowodowany 

był obawą, że energetyka będzie musiała  

sfinansować problemy górnictwa. Jednocze-

śnie, w bieżącym roku znacznie spadła ka-

pitalizacja spółek energetycznych na GPW, 

co oznacza, iż inwestorzy mogą obawiać się 

takiego scenariusza.

OPERACYJNA 
REZERWA MOCY
Zmiany wynagradzania za operacyjną re-

zerwęmocy, zaproponowane przez PSE  

w końcu października, przewidują wzrost 

jednostkowej opłaty z 37,28 na 41,20 

PLN/MWh (wzrost 11% rok 2016/2015).  

Całkowity budżet przeznaczony na ten cel to  

487 mln PLN na rok 2016. Oznacza to wzrost 

o 82 mln PLN względem roku 2015.

Operacyjna rezerwa mocy jest mechani-

zmem wynagradzającym wytwórcę za utrzy-

mywanie rezerw w godzinach największego 

zapotrzebowania. Zatem w obawie przed 

zmniejszeniem podaży energii, która po-

tencjalnie trafi do ORM, już w październiku  

rynek zareagował wyższą wyceną pro-

duktów SZCZYTOWYCH, co jednocześnie 

przełożyło się na podwyższenie wyceny PA-

SMA. Jednocześnie wzrosła relacja SZCZYTU  

do PASMA (tzn. ceny godzin SZCZYTOWYCH 

wzrosły bardziej niż ceny godzin pozostałych).

INTERWENCYJNA 
REZERWA ZIMNA
W celu poprawy bilansu mocy, PSE podpi-

sało umowę z PGE oraz Tauronem obowią-

zującą w latach 2016-2017, z opcją przedłu-

żenia na kolejne dwa lata, na utrzymanie 

rezerwy zimnej o mocy 830 MW, która uru-

chamiana byłaby w sytuacjach niewystar-

czających nadwyżek mocy. Usługę taką 

mają świadczyć dwa bloki w Dolnej Odrze  

o łącznej mocy 454 MW oraz bloki w elek-

trowniach Siersza i Stalowa Wola o łącznej 

mocy 376 MW.

Z uwagi na wymagania środowiskowe, bloki 

te miały zostać trwale wycofane z eksplo-

atacji, niemniej jednak PSE widzi potrzebę 

utrzymania ich w systemie do momentu po-

prawy bilansu, tzn. pojawienia się nowych 

mocy na rynku. Budżet przeznaczony na ten 

cel w roku 2016 wynosi 150 mln PLN.  

 

Globalne trendy w energetyce zmierzają do zmniejszenia udziału  
paliw kopalnych oraz scentralizowanych jednostek wytwórczych 
na rzecz energetyki odnawialnej i rozproszonej. Transformacja taka  
czeka również polską energetykę.
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UPRAWNIENIA DO EMISJI CO
2

W 2015 roku uprawnienia do emisji zdrożały z ok. 7,0 EUR/t do  

8,3 EUR/t. Czynnikiem decydującym o wzroście notowań, który 

ma miejsce od grudnia 2013, było zatwierdzenie przez Parlament  

Europejski tzw. backloadingu, polegającego na możliwości zawieszenia 

części aukcji uprawnień w celu zmniejszenia istniejącej nadwyżki upraw-

nień, a przez to do wzrostu ich ceny. Przesunięcie 900 mln uprawnień 

na lata 2019-2020 nie było – w ocenie rynku – wystarczające, dlatego 

nie wywołało spodziewanego skutku cenowego.

Finalnie został wprowadzony Mechanizm Rezerwy Stabilizacyjnej, który 

od 2019 roku wycofuje faktycznie na stałe tzw. nadwyżkę pozwoleń 

do emisji, w rezultacie powodując podwyższenie cen CO
2
. Według 

prognoz mechanizm ten może doprowadzić do dalszego wzrostu ceny 

uprawnień w roku 2020. 

CENY SUROWCÓW
Systematyczny spadek do początku października podyktowany był 

sytuacją na rynku paliw, gdzie właściwie jedynie prawa do emisji CO
2 

miały tendencję wzrostową, co w sytuacji zapowiadanego od dawna 

backloadingu było spodziewane i zdyskontowane przez uczestników.  

Z kolei węgiel na światowych rynkach notował kolejne rekordy  

minimów cenowych, podobnie ropa oraz gaz. Na przykład indeks  

węgla API2 z dostawą w grudniu 2016 r. spadł z 65,5 USD/t na początku 

roku do 42,3 USD/t na ostatnich notowaniach, czyli aż o 35%. Warto 

jednak zaznaczyć, że w przeliczeniu na złotówki spadek ten został ogra-

niczony na skutek osłabienia naszej waluty wobec dolara.

POŁĄCZENIE Z LITWĄ
Na początku grudnia uruchomiona została linia napowietrzna z Litwą  

o mocy 500 MW (docelowo 1000 MW), a w styczniu 2016 roku 

zostało oddane połączenie kablowe Litwa-Szwecja o mocy 700 MW,  

co pozwoli na utworzenie tzw. mostu energetycznego będącego  

częścią Pierścienia Bałtyckiego. Połączenie to posiada duże znaczenie 

dla krajów bałtyckich, gdyż w ten sposób zostaną one wpięte do sieci 

europejskich. 

W chwili obecnej Szwecja dysponuje nadwyżkami mocy, więc połą-

czenie poprawi w krajach bałtyckich bilans mocy, który po wyłączeniu 

atomowej elektrowni w Ignalinie jest niekorzystny, przekładając się 

na jedne z najwyższych cen energii w regionie. Z punktu widzenia 

Polski połączenie to zwiększa bezpieczeństwo zasilania w północno- 

-wschodnim regionie. 

Również dla rynku hurtowego w Polsce połączenie to ma znaczenie, 

gdyż zdolności przesyłowe będą alokowane w ramach mechanizmu 

market coupling na Rynku Dnia Następnego TGE. O ile spadek cen 

energii na Litwie jest oczywisty i oceniany na ok. 15%, to wpływ  

połączenia na ceny w Polsce będzie uzależniony od mocy udostępnio-

nych przez Operatorów, a te zależeć będą od przewidywanych warun-

ków pracy sieci KSE. Należy się spodziewać, że z dostępnością mocy  

oferowanych z Polski przez PSE w godzinach pozaszczytowych nie  

powinno być problemu, co będzie czynnikiem prowzrostowym.  

Z kolei do Polski moc powinna być udostępniana w szczycie, w celu 

stabilizowania pracy sieci w północno-wschodniej części kraju. 

Energia płynąca z Litwy, po wymieszaniu z tańszą energią ze Szwe-

cji, powinna spowodować spadek cen, niemniej jednak należy mieć 

na uwadze, że w mechanizmie market coupling znaczenie ma tak-

że połączenie kablowe pomiędzy Szwecją a Polską. Połączenie to  

zapewniało dotychczas Polsce do 600 MW taniej energii płynącej ze 

szwedzkiej strefy SE4. Po połączeniu Szwecji z Litwą nastąpi wzrost  

cen w tej strefie, a zatem tania dotychczas szwedzka energia przesy-

łana kablem SwePol link podrożeje. W sytuacji, gdy nie będzie niedo-

borów mocy, efekt połączenia rynków powinien dać Polsce kilkupro-

centową obniżkę. Należy się jednak spodziewać dużo większych niż 

obecnie skoków cenowych w okresach, gdy strefa SE4 będzie droższa 

niż ceny polskie, co zdarzało się zwykle w sytuacji małej generacji 

wiatrowej, bądź wystąpienia awarii w jednostkach wytwórczych po 

stronie szwedzkiej.

POŁĄCZENIA NA KIERUNKU ZACHODNIM
W chwili obecnej Polska posiada dwa połączenia z Niemcami, moce 

tych połączeń są oferowane za pośrednictwem aukcji. Zwykle jednak 

PSE nie udostępnia mocy na kierunku z Niemiec do Polski,  

a więc z punktu widzenia handlowego nie ma możliwości kupna energii 

od zachodniego sąsiada. 

Większa moc udostępniana jest na kierunku z Polski do Niemiec,  

niemniej jednak ceny niemieckie są wyższe od polskich w nielicznych 

godzinach w roku. Tymczasem w sytuacji niedoborów mocy w Polsce, 

moce w ogóle nie są udostępniane. Wszystko to sprawia, że wymiana 

handlowa jest stosunkowo niewielka, a więc i wpływ wymiany między-

systemowej na polskie ceny jest obecnie ograniczony.

Z kolei fizyczne przepływy są dużo większe, co wynika z niekorzystne-

go zjawiska, jakim są tzw. przepływy kołowe z Niemiec do Austrii. Na  

skutek słabych połączeń południa Niemiec z Austrią, energia na południe 

przepływa przez terytorium Polski, co destabilizuje KSE oraz utrudnia  

wymianę handlową. W celu zmniejszenia tychże przepływów, realizo-

wana jest obecnie inwestycja polegająca na budowie przesuwników  

fazowych, które mają rozpocząć pracę w pierwszym kwartale 2016 r.  

Dzięki przesuwnikom, PSE będzie mogło efektywniej zarządzać systemem. 

Wszystko będzie zatem zależeć od ilości udostępnianych mocy przez 

Operatorów w Niemczech i w Polsce.

W przyszłości rozważana jest także budowa trzeciego łącznika z Niemcami, 

ewentualnie inwestycje w lepsze wykorzystanie istniejących linii poprzez 

budowę łącznika pomiędzy stacjami zlokalizowanymi w pobliżu Gorzowa 

Wlkp. oraz Poznania. W tym przypadku termin realizacji jest jednak odle-

gły, nowe możliwości wymiany pojawiłyby się najwcześniej w 2021 roku.

RYNEK MOCY
Dynamicznie rozwijający się segment energii odnawialnej spowodował 

kłopoty wytwarzania opartego na paliwach stałych. Udział procento-

wy źródeł konwencjonalnych w miksie energetycznym zaczyna maleć.  

Energia odnawialna, ze względu na swoją charakterystykę pracy, nie 

jest jednak w stanie całkowicie zastąpić tradycyjnych źródeł. Istotnym 

elementem pozostaje zatem zapewnienie bezpieczeństwa systemu 

elektroenergetycznego. Jednym z rozważanych rozwiązań jest za-

pewnienie rentowności wytwórcom poprzez wprowadzenie różnych 

mechanizmów mocowych, zapewniających im dodatkowe płatności.  

W przypadku Polski mówi się o tzw. rynku mocy, czyli o wynagradzaniu 

za pozostawanie w gotowości do generacji w przypadku niedoborów 

mocy. W obecnej sytuacji byłaby to główna zachęta skłaniająca inwe-

storów do modernizacji źródeł istniejących. 

Wprowadzenie rynku mocy lub też innych tego typu rozwiązań nie jest 

jednak pewne, gdyż będzie podlegać uzgodnieniom z Komisją Europejską 

jako mechanizm zaburzający konkurencję.

W przypadku powstania rynku mocy, byłby on prawdopodobnie sfinan-

sowany za pośrednictwem taryfy przesyłowej, niemniej jednak z pewno-

ścią stanowiłby element stabilizujący wahania cen na rynku hurtowym.  
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„Połączenie Polski z Litwą
oraz pośrednio ze Szwecją 

przez Litwę jest  
czynnikiem stabilizującym 

bezpieczeństwo
pracy KSE”.

Źródło: http://www.sendeco2.com/index-uk.asp
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PRAWO WODNE
W chwili obecnej energetyka jest zwolniona z opłat za wodę wykorzy-

stywaną na potrzeby energetyki wodnej oraz na cele chłodnicze. Jednak 

z uwagi na konieczność dostosowania prawa krajowego do prawa UE, 

w Ministerstwie Środowiska podjęte zostały prace nad zmianami zapi-

sów prawa wodnego, które zmierzają do wprowadzenia odpłatności za 

wodę. W przypadku wprowadzenia zmian, koszt poboru wody zostanie 

prawdopodobnie uwzględniony w cenie energii.

BILANS ENERGII – ROZWÓJ 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 
I ŹRÓDEŁ ROZPROSZONYCH
Obecny model rynku znajduje się w stopniowej transformacji. Energetyce 

konwencjonalnej towarzyszy rozwój źródeł odnawialnych.

Unia Europejska podkreśla konieczność redukcji emisji gazów cieplarnia-

nych oraz ograniczenie wydobycia paliw kopalnych, jako głównych celów 

transformacji europejskiego rynku energii. 

Obecnie rozwój odnawialnych źródeł energii jest wspierany. Wsparcie jest 

realizowane poprzez Ustawę Prawo energetyczne, Ustawę o odnawial-

nych źródłach energii i wynikające z nich systemy certyfikatów, w przyszło-

ści aukcje czy taryfy gwarantowane dla mikroinstalacji.

Działania te przyczyniają się do stałego wzrostu udziału energii OZE w pol-

skim miksie energetycznym. Plany inwestycyjne spółek energetycznych 

wskazują jednak na dalszy wzrost źródeł OZE w przyszłości. Obok źródeł 

OZE plany rozwoju obejmują również źródła gazowe (w dużej mierze ze 

względu na ich elastyczne warunki pracy).

Z Prognozy struktury produkcji (wykres kołowy) wynika, że w roku 2020 

w bilansie krajowym już około 11% energii będzie pochodzić z wiatru, 

wody i fotowoltaiki (PV), a 8% ze źródeł gazowych. Obecnie udział 

energii OZE wyprodukowanej przez wiatraki i elektrownie wodne  

wynosi 7%1, natomiast dla źródeł opalanych gazem 3%. 

Tak więc rozwój źródeł OZE będzie jednocześnie wpływał na rozwój 

bloków gazowych, które ze względu na swoją elastyczność i niską 

emisyjność są korzystne dla systemu elektroenergetycznego. Jedno-

cześnie rozwój OZE będzie wymagał zapewne wsparcia dla jednostek 

konwencjonalnych. 

1 Procent nie uwzględnia energii wytwarzanej z biomasy, biogazu i współspalania.

2014 

 Elektrownie zawodowe (wegiel kamiennym) 
 Elektrownie zawodowe (wegiel brunatny)
 Elektrownie gazowe 
 Elektrownie wiatrowe+inne odnawialne

 Elektrownie zawodowe wodne 
 Elektrownie przemysłowe
 Saldo wymiany zagranicznej

2015

STRUKTURA PRODUKCJI ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ I WYMIANY Z ZAGRANICĄ

2020
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2014 
[GWh]

2015 
[GWh]

zmiana 
2015/14
[%]

Prognoza 
2020 
[GWh]

zmiana 
2020/15
[%]

El. zawodowe wodne 2.520 2.261 -10% 2.603 15%

El. zawodowe (węgiel kamiennym) 80.284 81.883 2% 79.530 -3%

El. zawodowe (węgiel brunatny) 54.212 53.564 -1% 54.044 1%

El. gazowe 3.274 4.193 28% 14.820 253%

El. wiatrowe+inne odnawialne 7.257 10.114 39% 16.660 65%

El. przemysłowe 9.020 9.757 8% 8.343 -14%

Produkcja ogółem* 156.567 161.772 3% 176.000 9%

Saldo wymiany zagranicznej 2.167 -334 -115% - -

Krajowe zużycie energii elektrycznej 158.734 161.438 2% 176.000 9%

*Produkcja energii OZE z biomasy, biogazu i ze współspalania nie jest wydzielona.
Źródło: (dla okresu 2014-2015) www.pse.pl; Miesięczne raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego. (Prognoza 2020) Opracowanie własne na podstawie: 
„Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025” Polskich Sieci Elektroenergetycznych, „Biuletynu Urzędu Regulacji Energetyki 
04/2014” oraz ogólnie dostępnych informacji rynkowych.

MULTIREGIONAL COUPLING
MultiRegional Coupling jest mechanizmem łączącym rynki europejskie na 

poziomie hurtowym, realizowanym w ramach Rynku Dnia Następnego. 

Proces ten odbywa się przy udziale operatorów przesyłowych udostęp-

niających moce transgraniczne oraz giełd energii, poprzez które nastę-

puje alokacja mocy na udostępnionych kierunkach. 

W przyszłości MRC ma obejmować całość połączeń europejskich.  

W połowie 2015 r. Towarowa Giełda Energii stała się członkiem MRC  

– obejmującym 10 giełd energii oraz 21 operatorów systemów przesyło-

wych – i zaangażowana jest w opracowanie modelu rynku dla obszaru  

Europy Centralno-Wschodniej.

Jak wspomniano, w przypadku Polski w ramach market coupling obecnie 

udostępniana jest moc jedynie na połączeniu ze Szwecją oraz z Litwą we 

współpracy TGE oraz Nord Pool Spot. W przyszłości, po wprowadzeniu 

MRC w całej Europie, należy się spodziewać tendencji do wyrównywa-

nia różnic w poziomach cenowych w poszczególnych krajach, przy czym  

z uwagi na ograniczenia przesyłowe nie będzie to jednolita cena dla  

całego obszaru.

„Źródła OZE  
zmieniają model 

energetyki”.

„W roku 2015 farmy 
wiatrowe i elektrownie

wodne wyprodukowały o 39%  
energii więcej niż w roku
poprzednim, zmieniając

strukturę polskiego
rynku energii”.

Do 2020 roku źródła konwencjonalne zapewnią około 7000 MW no-

wych mocy, z czego na źródła opalane gazem będzie przypadać około  

2500 MW, na źródła opalane węglem kamiennym około 4000 MW, a na 

bloki wykorzystujące węgiel brunatny około 450 MW. Nowe moce kon-

wencjonalne będą jednak w znacznym stopniu zastępować stare moce 

(do 2020 r.  spodziewane są wyłączenia na poziomie 4500 MW).
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i 31.08.2015 (1335,7 PLN/MWh) lub w dniu 19.09.2015 (1339 PLN/

MWh) oraz na rynku SPOT w dniu 11.08.2015 (1475 PLN/MWh). Wzrost 

ceny na rynku SPOT w dniu 11.08.2015 był spowodowany wprowadze-

niem przez PSE stopni zasilania.

Tym samym obserwowane zmiany w miksie energetycznym zwiększą 

prawdopodobieństwo występowania wahań cenowych na rynku  

spotowym i bilansującym w przyszłości. Jednak odbiorcy o elastycz-

nym poborze energii będą mogli również skorzystać z tych wahań,  

np. poprzez redukcję zapotrzebowania i odsprzedaż niezużytej energii  

w momencie chwilowo wysokich cen na rynku. RWE może już dzisiaj 

zaproponować takim Klientom produkt o nazwie NEGAWATY.

POLITYKA KLIMATYCZNA
Jedną z głównych sił napędowych rozwoju OZE jest dążenie do  

realizacji celów stawianych przez politykę klimatyczną Unii Euro-

pejskiej (UE). Polityka ta zakłada ograniczenie emisji CO
2
 o 20% do 

roku 2020 (okres rozliczeniowy 2011-2020) oraz 40% do roku 2030 

(okres rozliczeniowy 2021-2030), w stosunku do poziomu, jaki 

miał miejsce w roku 1990. Narzędziem realizacji powyższych celów 

jest europejski system handlu emisjami EU ETS. System powinien  

stymulować rozwój nowych technologii, dlatego jednostki emisji 

CO
2
 mają za zadanie do tego zachęcać. Prognozy Komisji Europejskiej  

(KE) nie przewidziały jednak kryzysu gospodarczego, zwiększania 

efektywności, szybkiego rozwoju źródeł OZE, które znacząco 

zmniejszyły emisję CO
2
, a w konsekwencji dużą nadpodaż  upraw-

nień i ich przecenę. W roku 2015 ceny uprawnień do emisji oscylo-

wały na poziomie 7-8,3 EUR za tonę, co w ocenie KE nie było czynnikiem 

motywującym do realizacji inwestycji przynoszących redukcję emi-

sji. Pomysłem na zbyt tanie – w ocenie KE – jednostki emisji miało 

być wprowadzenie backloadingu, czyli zdejmowania z rynku nad-

wyżki pozwoleń i ponowne ich wprowadzenie w późniejszym okresie 

(kiedy nie będzie nadwyżek). 

W lipcu 2015 roku Parlament Europejski (PE) zatwierdził utworzenie 

rezerwy stabilizacyjnej (MSR), czyli kolejnego narzędzia do sterowania 

cenami emisji. Mechanizm wchodzi w życie od roku 2019. Do rezerwy 

MSR przeniesionych zostanie 900 mln uprawnień  z lat 2014-2016 zdję-

tych w procesie backloadingu (pierwotnie emisje te miały ponownie 

trafić na rynek w latach 2019-2020) oraz automatycznie kolejne nowe 

uprawnienia w przypadku utrzymującej się ich nadwyżki na rynku.  

Decyzja o ich ewentualnym wykorzystaniu w przyszłości będzie podjęta 

podczas przeglądu systemu. Z MSR 10% uprawnień ma być przezna-

czonych do podziału pomiędzy kraje UE z PKB niższym niż 90% śred-

niej, w tym Polski. Szczegółowe warunki przyznania uprawnień nie są 

dzisiaj jednak jeszcze znane.

Istotnym wydarzeniem roku 2015 była grudniowa paryska konwencja 

klimatyczna ONZ COP21. Zawarte porozumienie nie przyniosło przeło-

mu, ale to pierwsza umowa klimatyczna o takim zasięgu. 195 państw 

będzie dążyć, aby do końca stulecia średnia temperatura na świecie nie 

wzrosła o więcej niż 1,5°C względem roku 1900. Umowa jest bardzo 

ogólna, nie narzuca sposobów realizacji celów i nie wprowadza kar. 

Polsce nie udało się przeforsować prawa do uwzględniania w emisji 

pochłaniania CO
2
 przez lasy.

Z polityką klimatyczną ściśle związana jest unijna polityka ochrony  

środowiska. Kluczowa dla energetyki w tym przypadku jest dyrektywa 

o emisjach przemysłowych (IED). Zgodnie z IED od początku 2016 roku 

obiekty energetyczne o mocy od 50 MW w paliwie będą zobowiązane 

do przestrzegania nowych, znacznie ostrzejszych wymagań w zakresie  

emisji przemysłowych. Część firm skorzystała z przewidzianych w IED 

derogacji (możliwość czasowego niestosowania się do norm). Dyrektywa 

IED wprowadza również uregulowania w postaci konkluzji BAT (Best 

Available Techniques). W praktyce, po wejściu konkluzji BAT (obowią-

zują 4 lata po publikacji, przewidywana data publikacji to koniec 2016/

początek 2017 roku) instalacje chcące dalej działać, muszą spełnić  

wymogi wynikające z BAT, dodatkowo do IED. Różnice pomiędzy nor-

mami emisji wynikającymi z IED a BAT są znaczące. BAT to kolejne  

zaostrzenie norm emisji, oprócz tlenków siarki i azotu oraz pyłów,  

dochodzą chlorki i rtęć. Energetyka ma więc jedynie 4-5 lat na dosto-

sowanie się do wymogów wynikających z konkluzji BAT. Koszty dosto-

sowania polskiej energetyki do konkluzji BAT to około 13 mld PLN2. 

Szczególnym problemem będą normy emisji rtęci dla źródeł opalanych 

węglem brunatnym, a dla zasilanych węglem kamiennym – chloro-

wodór i fluorowodór. Niektóre elektrownie nie są fizycznie w stanie 

zmodernizować się do dzisiaj dyskutowanych w ramach UE poziomów. 

Czasem tańszym rozwiązaniem będzie eksploatacja bloków do czasu 

wejścia BAT i ich wyłączenie, niż dostosowanie do rygorystycznych  

wymogów. 

2 Na podstawie artykułu Rafała Zasunia i Bartłomieja Derskiego pt. „Siarka, rtęć, chlorki i azoty, czyli 
nowe energetyki kłopoty”.

Pomimo że bilans mocy nie jest wystarczający dla zilustrowania  

pełnej sytuacji, spodziewamy się, że źródła wytwórcze powinny pokryć  

rosnące zapotrzebowanie (szacowane na poziomie około 1,7% rocznie). 

Dla bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego, oprócz poziomu 

mocy zainstalowanej, istotna jest przede wszystkim moc dyspozycyjna 

na daną chwilę, a ta jest niższa od mocy zainstalowanej (ubytki mocy, 

np. remonty, awarie, brak wiatru). Dla źródeł wiatrowych dostępną moc 

szczytową planuje się na poziomie jedynie 10% mocy zainstalowanej. 

Należy również uwzględnić margines bezpieczeństwa, czyli wymaganą 

rezerwę mocy ponad planowany pobór.

Szczytowe zapotrzebowanie w systemie elektroenergetycznym  

przypada na miesiące styczeń i lipiec (zimowe wywołane niskimi tem-

peraturami; letnie upałami, działaniem klimatyzacji). Dodatkowym 

czynnikiem ograniczającym dostępność mocy wytwórczych są pro-

blemy z wodą dla bloków elektrowni konwencjonalnych pojawiające 

się coraz częściej zimą i latem (niski poziom wód, wzrost temperatury 

wody).

Zgodnie z informacjami zawartymi w opracowaniu Polskich Sieci  

Elektroenergetycznych „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obec-

nego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata  

2016-2025”, największe problemy mogą pojawić się we wrześniu 

2016 roku (w okresie 2016-2018 będą występować okresowe niedo-

bory wymaganej nadwyżki mocy – szczególnie w miesiącu wrześniu). 

Dlaczego właśnie w tym miesiącu?

Ponieważ we wrześniu dużo mocy nie jest dostępnych ze względu 

na remonty, rośnie już zapotrzebowanie, elektrociepłownie działają  

z minimalnymi mocami i jest mało wiatru. Poziom cen na rynku bilan-

sującym jest dobrym miernikiem dostępnej w systemie rezerwy mocy. 

W sytuacjach, w których trudno jest zbilansować system, ceny na rynku 

bilansującym i spotowym osiągają bardzo wysokie poziomy (maksymal-

nie na rynku bilansującym może to być 1500 PLN/MWh). Taką sytuację 

mogliśmy zaobserwować na rynku bilansującym np. w dniu 7.01.2016 

roku (1500 PLN/MWh), czy w dniach 7.08.2015 (701 PLN/MWh)  

 Moce wprowadzone
 Moce wycofane

 Saldo
 Nowe moce OZE

2015 2016 2017 2018 2019 2020

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

-500

-1000

-1500

-2000

(M
W

)

WPROWADZONE 
I WYCOFANE 

MOCE WYTWÓRCZE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025” Polskich Sieci  
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RAPORT O RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU ZIEMNEGO

W POLSCE W 2015 ROKU

RYNEK
TERMINOWY

P oczątek roku na polskiej giełdzie różnił się od sytuacji, któ-

rą można było obserwować na pozostałych europejskich 

giełdach. W kraju dominował trend spadkowy podyktowany 

wcześniejszym przewartościowaniem kontraktów w końcówce 2014 

roku. Pomimo spadków cen w Polsce, główne europejskie giełdy gazu 

oscylowały na poziomie z końcówki roku. Taka sytuacja utrzymywa-

ła się aż do lutego, kiedy to odnotowano na nich niewielkie wzro-

sty cen. Wówczas to spread pomiędzy cenami gazu na Towarowej  

Giełdzie Energii a Gaspool powrócił do normalnego poziomu. Od 

tamtej pory, aż do końca roku na rynku dominowały spadki. Oczy-

wiście po drodze pojawiały się różne czynniki hamujące spadek cen, 

jednak nie były one na tyle silne, by powstrzymać panującą na rynku 

gazu bessę.

Głównymi czynnikami, które przyczyniły się do spadku cen gazu, były 

między innymi obniżki cen ropy naftowej powiązane z olbrzymią jej 

nadprodukcją, stabilna sytuacja polityczna na arenie międzynaro-

dowej i wyciszenie konfliktu na Ukrainie, oraz łagodne zimy, które  

w ostatnich latach znacząco obniżają konsumpcję surowca. Patrząc 

na obecną sytuację, wiele wskazuje na to, że również w 2016 roku 

niski poziom cen może się utrzymać. Dodatkowym czynnikiem jest 

jak na razie brak stanowczych działań, zarówno ze strony krajów eks-

portujących ropę naftową (OPEC), jak i gaz ziemny (GECF), mających  

na celu odmianę panującego trendu.

Sukcesem polskiej giełdy jest fakt, że po raz pierwszy w historii  

notowań gazu, na parkietach TGE udało się utrzymać płynny obrót  

towaru niemal przez cały rok. Taka sytuacja na pewno napawa opty-

mizmem na przyszłość i sprawia, że na rynku pojawiają się coraz  

to nowi uczestnicy, którzy dostrzegają w nim szansę na swój rozwój. 

W roku 2015 na TGE łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wy-

niósł 106,9 TWh. Nie był to jednak najlepszy wynik, jaki udało się 

dotychczas uzyskać w ciągu jednego roku. W roku 2014 całkowity 

wolumen wyniósł 111,6 TWh i był o niespełna 5% wyższy od tego  

z roku 2015. Pomimo faktu, że różnica była tak niewielka, warto  

zauważyć, że w przeciwieństwie do roku 2014, gdzie 90% całego 

wolumenu zakontraktowano od sierpnia do grudnia, w roku 2015 

kontraktacja odbywała się przez cały rok niemal równomiernie,  

z podziałem 52% w pierwszej połowie do 48% w drugiej połowie 

roku. Największą popularnością cieszył się produkt GAS_BASE_Y-16, 

który stanowił 20% całkowitego wolumenu, jaki udało się za- 

kontraktować. 

Rok 2015 całkowicie odmienił sytuację  
na europejskim rynku gazu. Niska cena ropy sprawiła, 
że ceny kontraktów długoterminowych na dostawy 

gazu, które w większości indeksowane są ceną 
ropy naftowej, zostały obniżone prawie o połowę. 
Przełożyło się to na stopniowe obniżki cen kontrak-

tów na europejskich giełdach gazu. Trend ten trwał 
praktycznie cały rok. Obecny poziom cenowy na 

pewno nie cieszy producentów paliwa, jednak dla 
odbiorców końcowych stanowi ogromne  

oszczędności, które docelowo mogą przełożyć się 
na zwiększoną konkurencyjność. CAŁKOWITE OBROTY

106,9 TWh
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R ynek terminowy gazu  to ciągłe przeceny kontrak-

tów, które począwszy od stycznia towarzyszyły 

nam aż do samego końca roku. Jak na każdym 

rynku, tak i tutaj nie obyło się bez chwilowych wzro-

stów, jednak jak się później okazywało, czynniki te były 

zbyt słabe, by zdominować rynek i odwrócić panujący, 

długofalowy trend.

Początek roku to stopniowe obniżki cen kontraktów na Rynku 

Towarowym Terminowym gazu (RTTg). Gdy jednak w czerw-

cu trend odwrócił się, po stronie popytowej pojawił się strach 

przed powtórką sytuacji z roku ubiegłego. Wówczas to ceny 

zmieniły bieg i zaczęły podążać w przeciwną stronę. Tym  

razem było jednak inaczej. Duży ruch na giełdzie pojawił 

się w momencie, gdy ceny ponownie spadły i nadarzyła się 

okazja, by zabezpieczyć portfele przed kolejnymi wzrosta-

mi. Zdarzenie to sprawiło, że lipiec stał się rekordowym 

miesiącem pod względem obrotu. Łączny wolumen zakon-

traktowany w tym miesiącu wyniósł ponad 15 TWh, co daje 

ponad 3-krotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu 

z roku ubiegłego i prawie 2,5-krotny wzrost w skali miesięcz-

nej. 17 lipca odnotowano też jeden z najwyższych dobo-

wych obrotów w historii giełdy, który wyniósł 2,75 TWh. 

Najmniejszy obrót przypadł na listopad, wtedy to zakontrak-

towano jedynie 3,7 TWh w skali całego miesiąca. Najtańszą 

transakcją, którą zawarto w roku 2015 na RTTg, było pa-

smo z dostawą w 53. tygodniu roku (GAS_BASE_W-53-15). 

Została ona zawarta 22 grudnia w cenie 66,5 PLN/MWh.  

Najwyższą z kolei transakcję zawarto 2 stycznia, w pierw-

szy dzień obrotu na RTTg w nowym roku. Zakontraktowano  

wówczas pasmo sezonowe z dostawą od października  

2015 r. do końca marca 2016 r. (GAS_BASE_S-W-15) w cenie  

115 PLN/MWh. Co ciekawe, w roku 2014 najdroższą transakcję 

zawarto dokładnie na ten sam produkt, a jego cena była  

wówczas wyższa o 6 PLN/MWh. Całkowity wolumen obrotu  

na RTTg w 2015 roku wyniósł 92,9 TWh, a średnia cena 

wszystkich produktów ważona wolumenem obrotu wyniosła  

95,23 PLN/MWh.

Bardzo małą popularnością cieszyły się w 2015 roku aukcje 

gazu. Zadowalająca płynność podczas notowań ciągłych 

skutecznie zniechęcała uczestników do organizacji i brania 

w nich udziału. Zorganizowano zaledwie 13 aukcji, z czego 

rozstrzygnięciu poddały się tylko dwie z nich. Obie na ten 

sam produkt – pasmo z dostawą w kwietniu. Łączny wolumen 

był niewielki i wyniósł zaledwie 57,6 GWh przy średniej cenie 

na poziomie 97,17 PLN/MWh. Ostatnia aukcja miała miejsce 

dość dawno, bo aż 27 marca 2015 roku.

Największym zainteresowaniem na RTTg cieszyło się pasmo  

z dostawą w 2016 roku (GAS_BASE_Y-16). Całkowity wolumen 

obrotu tym produktem wyniósł 21,6 TWh, a średnia cena wa-

żona wolumenem transakcji wyniosła 95,35 PLN/MWh. Miesią-

cem z największym obrotem na produkcie z dostawą w 2016 r. 

okazał się lipiec, gdzie na TGE zakontraktowano 5,9 TWh.  

W skali miesięcznej dało to ponad 5-krotny wzrost obrotu na 

tym produkcie. Średnia cena kontraktacji wyniosła wówczas 

94,95 PLN/MWh i była o 1,37 PLN niższa od tej z czerwca. Naj-

mniejszy obrót miał natomiast miejsce w listopadzie, w którym 

zdołano zakontraktować zaledwie 0,3 TWh pasma na 2016 rok. 

Miesiącem, w którym średnia cena ważona wolumenem  

obrotu była najwyższa, okazał się styczeń. Z kolei najlepszym 

miesiącem do zakupu produktu bazowego był grudzień,  

kiedy to średnia cena dla wszystkich transakcji na tym produk-

cie wyniosła 74,87 PLN/MWh. Najdroższą transakcję zawar-

to 5 stycznia w cenie 110 PLN/MWh, a najniższą 23 grudnia 

w cenie 70 PLN/MWh. Różnica wyniosła dokładnie 30 PLN/

MWh. Pasmo GAS_BASE_Y-16 było również oferowane w roku 

2014. Wówczas udało się zakontraktować 14,4 TWh, a średnia 

cena ważona wolumenem wyniosła 115,14 PLN/TWh.

Jeśli chodzi o ceny na rynku terminowym w 2016 roku,  

trudno spodziewać się gwałtownych zmian w stosunku 

do scenariusza, który obecnie się realizuje. Zdecydowana  

większość czynników wskazuje, że sytuacja z 2015 roku  

utrzyma się. Nie można jednak wykluczyć pojawienia się  

zdarzeń o charakterze makroekonomiczym lub geopolitycz-

nym, które mogą zmienić ten scenariusz. 

RYNEK 
TOWAROWY 
TERMINOWY 
GAZU W POLSCE 
W 2015 ROKU

„Różnica pomiędzy 
najtańszym 
i najdroższym 
pasmem z dostawą 
w 2016 roku 
wyniosła dokładnie 
30 PLN”.

NAJWYŻSZA CENA RTTg
115,00 PLN/MWh

NAJNIŻSZA CENA RTTg
66,5 PLN/MWh
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RYNEK DNIA 
BIEŻĄCEGO GAZU (RDBg)
Był to dopiero pierwszy pełny rok funkcjo-

nowania tego rynku na TGE, jednak możli-

wość elastycznego zarządzania surowcem 

w dobie dostawy zachęca do czynnego  

w nim uczestnictwa. Całkowity obrót na 

RDBg w 2015 roku wyniósł 3,45 TWh, a kurs 

ważony wolumenem ze wszystkich trans-

akcji wyniósł 87,75 PLN/MWh. Największy 

miesięczny obrót na rynku wystąpił w listo-

padzie i wyniósł 477 GWh, z kolei najmniej-

szym zainteresowaniem RDBg cieszył się  

w lipcu, gdy obroty wyniosły jedynie  

44,7 GWh, a średnia cena ważona wolumenem 

transakcyjnym wyniosła 89,38 PLN/MWh. 

Najtańsze transakcje zawarto na rynku  

26 grudnia, a średnia cena dla transakcji  

z tej doby wyniosła 54,78 PLN/MWh,  

najdrożej natomiast było 16 lutego, kiedy 

średni kurs wyniósł 112 PLN/MWh. Warto 

zwrócić również uwagę na wolumen obrotu 

podczas jednej szczególnej doby handlowej.  

12 października wyniósł on 67,4 GWh. Było to 

o połowę więcej niż udało się zakontraktować  

3,45 TWh
Wolumen obrotu RDBg

87,75 PLN/MWh
Średnia cena RDBg

przez cały lipiec. Najmniejszy wolumen zo-

stał odnotowany na giełdzie 25 stycznia  

i wyniósł 80 MWh.

Od 1 października Towarowa Giełda Energii 

wprowadziła zmiany w funkcjonowaniu sesji 

na Rynku Dnia Bieżącego gazu, wydłużając je 

do godziny 15:30. Dodatkowy czas sprawił, 

że obroty na Rynku Dnia Bieżącego wzrosły, 

a podmioty mogą jeszcze dokładniej bilan-

sować swoje pozycje już w dobie dostawy. 

1 października giełda wprowadziła także 

nowy indeks TGE_GAS_ID, który Gaz-System 

zaczął wykorzystywać do wyznaczania śred-

niej ceny rozliczenia bilansowania (CSRB). 

Zastąpił on wykorzystywany do tego celu 

indeks CRG (cena referencyjna gazu). Nowy 

indeks wprowadzony przez giełdę wyzna-

czany jest na podstawie wszystkich transak-

cji zawartych w danej dobie na Rynek Dnia 

Bieżącego.
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RYNEK DNIA 
NASTĘPNEGO GAZU (RDNg)
Ciągłe przeceny kontraktów na rynku terminowym nie mogły pozostać 

bez znaczenia i nie przyczynić się do przeniesienia panującego tam 

trendu również na RDNg. Spadki cen dokładnie obrazuje różnica  

pomiędzy średnimi miesięcznymi cenami ważonymi wolumenem z po-

czątku i końca roku, która wyniosła 29 PLN. Nie bez znaczenia dla rynku 

pozostaje też pozycja niedawnego monopolisty, który w dalszym cią-

gu jest w stanie wywierać wpływ na kształtowanie się cen na polskim 

rynku gazu. Swój wpływ odgrywa także temperatura, od której szcze-

gólnie w miesiącach grzewczych uzależnia się konsumpcję surowca.  

W przypadku wysokich temperatur w miesiącach zimowych gaz,  

który początkowo zakontraktowany był pod ogrzewanie, odsprzedawa-

ny jest wówczas na rynku spotowym. Przekłada się to na poziom ceny, 

która ze względu na przerost podaży nad popytem stopniowo obniża 

się. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach roku. 

Duże spadki cen spowodowane wysoką, jak na tę porę roku, tempera-

turą powietrza przyczyniły się do sytuacji, w której bardziej opłacalne 

stało się dokonywanie transakcji na rynku spotowym, aniżeli kontrak-

towanie się wcześniej na ten sam okres na rynku terminowym. 

Trend spadkowy zdominował także rynek spotowy.  
Nawet miesiące zimowe, w których zużycie rośnie, nie były w stanie  
powstrzymać dalszych obniżek cen. Co ciekawe, pod koniec roku spadki  
były na tyle silne, że znacznie bardziej korzystny stał się zakup na rynku SPOT 
niż wcześniejsze domykanie pozycji w kontraktach długoterminowych. 10,5 TWh

Wolumen obrotu RDNg

87,35 PLN/MWh
Średnia cena RDNg

CENA RDBg 
W 2015 R. VS. 

WOLUMEN OBROTU

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.tge.pl
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OTWARCIE GAZOPORTU LNG  
W ŚWINOUJŚCIU – BEZPIECZEŃSTWO  
ENERGETYCZNE ORAZ WPŁYW NA CENĘ
Konkurencyjna cena oraz stale powiększający się wachlarz dostaw-

ców sprawiły, że LNG zaczyna odgrywać coraz większą rolę w pokryciu  

zapotrzebowania Europy na gaz. Jak na razie na Starym Kontynencie 

funkcjonuje 28 terminali LNG, które są w stanie w ciągu roku odebrać  

208 mld m3 gazu. W planach jest budowa 26 nowych, a kolejne 8 znaj-

duje się już na ukończeniu. Teraz swoją cegiełkę dokłada także Polska, 

albowiem jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w maju gazoport LNG 

w Świnoujściu rozpocznie działalność komercyjną.

Budowa, która wystartowała w 2011 roku, została wreszcie zrealizo-

wana. Po ponad rocznym opóźnieniu w odniesieniu do początkowej 

daty realizacji, 12 października 2015 r. świnoujski terminal LNG został 

oficjalnie oddany do użytku. Nie oznacza to jednak, że możemy już  

w pełni z niego korzystać. Pomimo że w grudniu do portu wpłynął  

pierwszy tankowiec, to gaz, który dostarczył, posłużyć ma głównie do  

rozruchu gazoportu. Wszystkie odbiory techniczne powinny zająć około  

pół roku, dlatego pierwsze paliwo popłynie do odbiorców prawdo-

podobnie w połowie 2016 roku. Patrząc z perspektywy czasu, była 

to jedna z największych w ostatnich latach strategicznych inwesty-

cji, która znacząco poprawi bezpieczeństwo energetyczne całego 

kraju. Gazoport jest w stanie odebrać 5 mld m3 gazu ziemnego rocz-

nie, co stanowi około 30% zapotrzebowania Polski. Dzięki takim  

inwestycjom zwiększamy naszą niezależność energetyczną, co jest 

mocną kartą przetargową podczas negocjacji kontraktów. Możliwie 

największa dywersyfikacja dostaw surowców jest kluczowa do zapew-

nienia rynkowych cen oraz stabilizacji funkcjonowania rynku. Rynek 

LNG rozwija się bardzo dynamicznie, a cena surowca dostarczanego 

drogą morską jest mocno zbliżona do ceny gazu, który transportowany 

jest za pomocą rurociągów. Wpływa też na to ciągle poszerzające 

się grono dostawców. Niestety, dość wysoka cena (1,5 EUR/MWh) 

za re-gazyfikację gazu zniechęca firmy do korzystania z gazoportu. Jak 

dotąd jedyną umowę z firmą Polskie LNG, która obsługuje terminal, za-

warła spółka PGNiG. Zarezerwowała ona jedną trzecią zdolności re-gazy-

fikacyjnej. I choć zainteresowanie wokół gazoportu jest duże, to jednak 

obecnie nie ma chętnych na pozostałą przepustowość. Z czasem zapew-

ne ceny ulegną obniżeniu, a to powinno przełożyć się na zwiększenie 

liczby zawieranych kontraktów i wzrost poziomu wykorzystania gazoportu.

Dostęp do gazu LNG może wpłynąć na polskim rynku na niewielki wzrost 

cen, w szczególności tyczy się to kontraktów krótkoterminowych, wzro-

śnie jednak również ich płynność na terminowym rynku gazu. Pomijając 

jednak wpływ na zachowanie cen i płynności produktów na giełdzie, 

ważniejszym czynnikiem jest wzrost naszego bezpieczeństwa energe-

tycznego, uniezależnienie się od jedynego dostawcy oraz poprawa  

dotychczasowej pozycji negocjacyjnej. To wszystko powinno przełożyć 

się na coraz korzystniejsze warunki podczas zawierania długotermino-

wych kontraktów na dostawy surowca. 

Postępująca liberalizacja rynku, wzorem rynku energii elektrycznej, 

pozwala dzisiaj odbiorcom zmienić dostawcę gazu, a tym samym bar-

dziej świadomie decydować o wysokości swoich rachunków za paliwo. 

Łączny wolumen obrotu na RDNg wyniósł 10,5 TWh, co oznacza 93% 

wzrost rok do roku. Średnia cena ważona wolumenem ze wszystkich 

transakcji wyniosła 87,35 PLN/MWh i była niższa od tej sprzed roku  

o prawie 17 PLN. Najniższa średnia cena wystąpiła w grudniu i wynio-

sła 71,45 PLN/MWh. Wolumen transakcyjny wyniósł wówczas 1,5 TWh.  

Najdroższym miesiącem był luty, kiedy to średnia miesięczna cena ze 

wszystkich transakcji wyniosła 102,26 PLN/MWh, a łączny wolumen tran- 

sakcyjny przekroczył zaledwie 0,5 TWh. Najniższy kurs rozliczeniowy odno-

towano 25 grudnia na zakup pasma z dostawą na kolejną dobę handlową, 

który wyniósł 57,08 PLN/MWh. W minionym roku najwyższy kurs rozlicze-

niowy odnotowano 1 stycznia. Wyniósł on wówczas 116,82 PLN/MWh.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, jak będą się kształtowały ceny na 

rynku SPOT w 2016 roku. Z jednej strony powinny być powiązane  

z kontraktami terminowymi, które obecnie są na dość niskim poziomie,  

z drugiej zaś mocno zależne są od dobowych zmian w zapotrzebowaniu,  

którym sprzyjają duże wahania temperatury. Opierając się na obecnych, 

długoterminowych prognozach pogody, można jednak stwierdzić, że  

tegoroczna zima raczej nie zaskoczy nas srogimi mrozami, a to powinno 

przełożyć się na obniżoną i ustabilizowaną konsumpcję oraz niskie ceny  

w pierwszych miesiącach nowego roku.

TW
h

styczeń marzecluty kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień paźdz. listopad grudzień

CENA RDNg
 W 2015 R.

 VS. WOLUMEN 
OBROTU

Od 1 października podobnie jak dla Rynku Dnia Bieżącego, tak  

i dla Rynku Dnia Następnego gazu Towarowa Giełda Energii 

zmieniła regulamin i wydłużyła czas notowań, które teraz  

dostępne są dla członków giełdy od 9:00 do 15:30. Ponadto  

w celu ujednolicenia nazewnictwa, zmianie ulegnie także na-

zwa indeksu dla Rynku Dnia Następnego gazu. Dotychczasowo 

stosowaną nazwę „POLPX gas” zastąpi nazwa „TGEgasDA”.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.tge.pl
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Jednym z elementów, który świadczy o postępującej liberalizacji oraz 

o rozwoju rynku, jest wskaźnik zmiany sprzedawcy. Pokazuje on, jak na 

przestrzeni lat wzrosła świadomość odbiorców i konkurencyjność ofert 

pomiędzy sprzedawcami. Z danych zgromadzonych przez Urząd Regu-

lacji Energetyki (URE) wynika, że po trzech latach od uwolnienia rynku,  

zaczyna on prawidłowo funkcjonować. Dostawcy gazu uatrakcyjnia-

ją swoje produkty i oferują gaz, konkurując z innymi dostawcami. Do  

31 września 2015 r. sprzedawcę zmieniło prawie 22000 osób (25055 

punktów pomiarowych). Oznacza to, że w trzech kwartałach ubiegłego 

roku było to ponad 2 razy tyle, co w całym 2014 roku, i ponad 68 razy tyle,  

co w roku 2013. Największą dynamiką zmian charakteryzują się Klienci 

w grupie taryfowej W 1-4, czyli gospodarstwa domowe. Wszystko wska-

zuje na to, że i w 2016 roku trend wzrostowy utrzyma się i jeszcze większa 

liczba odbiorców zmieni swoich obecnych sprzedawców gazu na nowych. 

Obecnie koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadają 173 podmioty.

Rynek gazu stopniowo przekształca się z monopolistycznego w kon-

kurencyjny, a to znaczy, że się rozwija. Nieustanne zmiany sprawia-

ją, że staje się on jednak coraz bardziej wymagający. Nie wystar-

czy tylko sprzedawać standardowe produkty. Obecnie wymagania 

kształtują się znacznie wyżej, a Klient może przebierać między ofer-

tami w poszukiwaniu produktu ściśle dopasowanego do jego indywi-

dualnych potrzeb. Wiele firm dostrzega jednak w tym rynku potencjał  

i chce czynnie w nim uczestniczyć. 

LICZBA ZMIAN 
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RAPORT O RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU ZIEMNEGO

W POLSCE W 2015 ROKU

Przy obecnym modelu funkcjonowania rynku, za- 

chodnie giełdy stanowią swego rodzaju benchmark 

dla kształtowania się cen w Polsce. Możliwość zakupu 

surowca poza granicami kraju oraz funkcjonowanie 

obliga giełdowego wymusza na polskim potentacie 

gazowym sprzedaż paliwa po cenach rynkowych,  

które z jednej strony zniechęcą firmy do szukania  

lepszych cen poza granicami kraju, z drugiej zaś wpłyną  

na zwiększenie obrotu na polskiej giełdzie, co pozwoli 

na wywiązanie się z ustanowionych limitów.

Polskie ceny obecnie mocno korelują z tymi, które możemy 

obserwować w Niemczech. Uwzględniając koszt zakupu 

gazu na niemieckiej giełdzie Gaspool oraz koszty 

przesyłu, okazuje się, że w podobnej cenie możemy  

dokonać transakcji w Polsce, a cały proces jest dużo  

bardziej uproszczony. 

Taka relacja cen sprzyja rozwojowi polskiej giełdy,  

ponieważ większość podmiotów obracających pali-

wem gazowym w Polsce może dokonywać transakcji na 

TGE. Nie przez cały rok mieliśmy jednak taką sytuację. 

Burzliwa końcówka 2014 roku pod względem ilości pa-

liwa obróconego na polskiej giełdzie sprawiła, że ceny  

pomiędzy TGE a Gaspool mocno się rozchyliły. Ten 

trend utrzymywał się przez niemal cały I kwartał 2015 

roku, co zachęcało do sprowadzania paliwa zza zachod-

niej granicy. Z czasem jednak sytuacja unormowała się,  

a ceny ponownie zbliżyły się do siebie. Duży wpływ na 

płynność towarów na polskiej giełdzie miało wydziele-

nie nowej spółki PGNiG Obrót detaliczny. Od czasu jej 

powstania wzrost obrotów na giełdzie stanowczo się po-

prawił. W pierwszym półroczu 2015 roku na TGE obrót  

wyniósł 55,8 TWh, co w porównaniu z analogicznym 

okresem roku 2014, gdy spółka jeszcze nie funkcjonowa-

ła, oznacza niemal 11-krotny wzrost. 

39

Zniesienie taryfy gazowej dla biznesu powinno być kolejnym krokiem do wolnego rynku. 

Obecność taryfy gazowej miała na celu między innymi zapewnienie bezpieczeństwa ceny, jednak już przy obecnym modelu rynku 

wydaje się to zbędne. W 2016 roku sejm ma przyjąć poprawkę do Ustawy o Prawie energetycznym, która będzie miała na celu 

uwolnienie cen gazu. Na razie wiemy jednak, że znoszenie regulowanej ceny gazu odbywać się ma stopniowo, począwszy od  

odbiorców zużywających najwięcej surowca, aż do gospodarstw domowych. Cały proces uwalniania cen ma się zakończyć  

w 2023 roku. 

W roku 2016 może zapaść kluczowa decyzja Komisji Europejskiej odnośnie budowy drugiej nitki gazociągu Nord Stream.  

Realizacja projektu pozwoliłaby rosyjskiemu potentatowi zmniejszyć zależność dostaw do Europy od tranzytowych krajów regionu. 

Dla Polski jest to sygnał, że budowa terminala LNG w Świnoujściu, mająca na celu zwiększenie dywersyfikacji naszych dostaw, była 

dobrą decyzją, a dalsze działania w kierunku pogłębienia dywersyfikacji pozwolą patrzeć na inicjatywy takie jak rozbudowa Nord 

Stream z większym spokojem.  
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TGE Gaspool
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.leba.org.pl oraz www.tge.pl
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RYNEK PRAW 
MAJĄTKOWYCH
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PRAWA 
MAJĄTKOWE

R ok 2015 był dla rynku praw majątkowych rokiem szcze-

gólnym. Na ten rok przypada 10. rocznica uruchomienia  

Rejestru Świadectw Pochodzenia na Towarowej Giełdzie Ener-

gii, co było okazją do podsumowania dekady obowiązywania systemu 

opartego o prawa majątkowe. Był to również pierwszy rok obowiązywa-

nia nowej Ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), która zakłada 

płynne przejście ze starego systemu opartego o świadectwa pochodze-

nia na model aukcyjny. W dalszym ciągu stosunkowo trudna sytuacja 

panowała na rynku zielonych praw majątkowych, których duża nadpo-

daż powodowała spadki cen, osiągając najniższe poziomy od 2013 roku. 

Stabilnie natomiast prezentowała się sytuacja na rynku praw kogenera-

cyjnych, których cena przez cały rok oscylowała w okolicach opłaty za-

stępczej pomniejszonej o współczynnik wartości pieniądza w czasie.

PIERWSZY ROK OBOWIĄZYWANIA
NOWEJ USTAWY O OZE
Temat, który z pewnością zdominował rok 2015, dotyczył wejścia w życie 

nowej ustawy o OZE. Uchwalona przez sejm 20 lutego 2015 roku, weszła 

w życie 4 maja 2015. Jednakże przepisy, które regulują nowe zasady przy-

znawania wsparcia dla wytwórców OZE, zaczną obowiązywać dopiero od  

1 stycznia 2016. System aukcyjny, bo o nim mowa, będzie dotyczył instalacji 

OZE uruchomionych po 31 grudnia 2015 roku i zastąpi obecny system świa-

dectw pochodzenia. Instalacje uruchomione przed 1 stycznia 2016 roku 

będą otrzymywać wsparcie na dotychczasowych zasadach. Ustawa zakłada 

więc płynne przejście z jednego systemu do drugiego, co teoretycznie po-

winno się przełożyć na względną stabilność całego rynku. Taki stan rzeczy 

obowiązywał jeszcze w połowie grudnia. W ostatnich dniach 2015 roku rząd 

przegłosował nowelizację ustawy o OZE, która przesuwa wprowadzenie no-

wego systemu wsparcia o pół roku, do 1 lipca 2016 r. Uzasadnieniem jest 

dodatkowy czas, którego rząd potrzebuje dla przeprowadzenia dokładnych 

analiz oraz oceny skutków wprowadzenia oczekujących regulacji. Noweliza-

cja została podpisana przez prezydenta 30 grudnia 2015 roku.

MODEL AUKCYJNY
Wprowadzenie modelu aukcyjnego jest wynikiem zastosowania się do reko-

mendacji Komisji Europejskiej. Model ten zakłada wsparcie dla wytwórców 

OZE – zwycięzców aukcji sprzedaży energii. Na aukcji tej wytwórcy będą 

zgłaszać cenę, za jaką zobowiązują się do sprzedaży energii przez okres  

15 lat. W pierwszej kolejności akceptowane będą oferty z najniższą ceną, 

aż do momentu wyczerpania założonego przez rząd budżetu. Zaoferowa-

ne ceny nie mogą być wyższe niż tzw. ceny referencyjne, czyli maksymalne 

ceny wskazane przez rząd. Dodatkowo różnicę pomiędzy ceną referencyj-

ną a gwarantowaną w modelu aukcyjnym inwestor będzie mógł otrzymać 

jako wsparcie w innej formie, np. dotacji. Ostateczna wersja rozporządze-

nia Ministerstwa Gospodarki z cenami referencyjnymi na przyszły rok musi 

być przyjęta do 31 grudnia br. Również w gestii ministra gospodarki jest 

określenie wolumenu energii elektrycznej, jaki będzie mógł być zakon-

traktowany. Na 2016 rok limit został ustalony na poziomie 550,4 TWh, 

 przy czym maksymalna wartość nie może przekraczać 18,2 mld PLN. Do 

aukcji będą mogły przystąpić tylko instalacje jeszcze niezrealizowane, 

których faza projektowania została zakończona. Odrębne aukcje będą 

rozpisane dla projektów zrealizowanych, umożliwiając przejście z systemu 

świadectw pochodzenia do systemu aukcyjnego. Warto zwrócić uwagę, że  

o ile w nowym systemie wsparcia wprowadzone jest istotne nowe ryzyko 

związane z koniecznością wygrania aukcji (ryzyko alokacji), to w przypadku 

wygrania aukcji, inwestycja zostaje pozbawiona ryzyka rynkowego i przez 

15 lat inwestor ma gwarantowane przez Państwo stałe dochody na zado-

walającym go poziomie (zgodnym z zaoferowaną cena aukcyjną).

CZEGO MOŻEMY SIĘ SPODZIEWAĆ 
PO PIERWSZEJ AUKCJI?
Polska nie jest pionierem wprowadzania modelu aukcyjnego dla OZE. 

Wskazane więc mogłoby być korzystanie z doświadczeń innych euro-

pejskich krajów, w których taki model już funkcjonuje, te mogą jednak 

rozczarowywać. Przykład Holandii pokazuje, że praktycznie co roku 

system musiał być korygowany. Usuwane były elementy ograniczają-

ce jego efektywność, a mimo to rezultaty były dalekie od oczekiwań.  

W latach 2008-2014 tylko około 50% projektów instalacji wiatrowych, 

które wygrały aukcje, zostało zrealizowanych. Przykład Włoch również 

nie napawa optymizmem – z projektów, które wygrały pierwszą au-

kcję w 2012 roku, tylko niespełna 40% zostało zrealizowanych. Włochy 

mogą być dla nas o tyle ciekawym przykładem, że tam, podobnie jak  

w Polsce, system aukcyjny zastąpił model świadectw pochodzenia.

CZY ZATEM PODOBNY
SCENARIUSZ ZREALIZUJE SIĘ NAD WISŁĄ?
Polski model aukcyjny zawiera w sobie pewne mechanizmy, które mają 

na celu zabezpieczenie go przed powyższym ryzykiem. Są to m.in. kry-

teria prekwalifikacji, które wymagają, aby projekt był w pełni gotowy 

do budowy pod względem formalnym (wymagane jest między innymi 

pozwolenie na budowę i umowa przyłączeniowa) oraz wymóg wpłaty 

kaucji w wysokości 30 000 PLN/MW, którą w przypadku niezrealizowania 

projektu w okresie 48 miesięcy inwestor traci, wraz z prawem do udziału 

z tym projektem w kolejnych aukcjach. Niemniej jednak zabezpiecze-

nia te mogą okazać się niewystarczające. Jednym z głównych proble-

mów jest brak ceny minimalnej, która, jak wynika z doświadczeń innych 

krajów, najskuteczniej chroni przed underbiddingiem (czyli składaniem 

ofert z ceną uniemożliwiającą faktyczną realizację projektu), przez co 

inni inwestorzy proponujący wyższą cenę są faktycznie blokowani. 

Kolejną przeszkodą może być nieadekwatny w stosunku do struktury 

rynku podział na koszyki technologiczne i brak możliwości przesuwania 

niewykorzystanych budżetów i wolumenów pomiędzy koszykami. Jest 

niemal pewne, że konkurencja w „koszyku” instalacji o mocy powyżej 

1 MW i czasie pracy powyżej 4000 godzin (gdzie są głównie instalacje 

wiatrowe) będzie duża i tutaj ryzyko underbiddingu jest największe.  

Zupełnie inaczej może wyglądać sytuacja w innych koszykach, np. insta-

lacjach do 1 MW, gdzie zapowiada się znacznie mniejsza konkurencja, 

co nie tylko może skutkować niewykorzystaniem całego przydzielonego 

wolumenu, lecz również oscylacją cen zgłaszanych w granicach cen re-

ferencyjnych. Czynniki te mogą przyczynić się do obniżenia efektywno-

ści całego systemu aukcyjnego, co w pewnym stopniu może się odbić 

na całej branży OZE. W 2014 roku mogliśmy zaobserwować znaczny 

procentowy spadek przyłączeń nowych mocy w stosunku do lat  

poprzednich. Sytuację tę można było powiązać z niepewnością legi-

slacyjną dotyczącą kształtu nowej ustawy o OZE. Rok 2015 był rokiem  

przejściowym, z jednej strony poznaliśmy finalną wersję ustawy, z drugiej 

znacząca jej część będzie obowiązywać dopiero od 2016 roku i dopiero 

na koniec tego roku będzie można wstępnie ocenić jej pierwsze efekty. 

Jeżeli chodzi o przyrost nowych mocy w roku 2015 w stosunku do  

roku poprzedniego, to byliśmy świadkami dużego przyrostu wynikającego  

z korzystania przez inwestorów z możliwości realizacji inwestycji jeszcze 

w poprzednim systemie wsparcia. Z uwagi na opóźnienie we wdrożeniu 

systemu aukcyjnego o pół roku,  rok 2016 jest rokiem luki pomiędzy  

systemami wsparcia dla OZE, dlatego kolejnych nowych inwestycji  

należy spodziewać się dopiero w roku 2017. 

Pierwszy rok obowiązywania ustawy o OZE  
nie przyniósł istotnych zmian dla rynku praw  
majątkowych. W dalszym ciągu duża nadpodaż 
zielonych certyfikatów powodowała systematyczne 
spadki notowań indeksu PMOZE_A na giełdzie.
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RYNEK ŚWIADECTW POCHODZENIA 
– ZIELONE PRAWA MAJĄTKOWE
Dla rynku świadectw pochodzenia, w tym głównie zielo-

nych certyfikatów, był to również wymagający rok. Nowa 

ustawa o OZE miała być częściowo panaceum na od dawna 

trapiący grupę inwestorów problem spadających cen  

zielonych praw majątkowych, wynikający z dużej nadpodaży 

tych praw na rynku. Zapisy mówiące o ograniczeniu wsparcia 

dla współspalania oraz wyłączeniu ze wsparcia dużych elek-

trowni wodnych miały istotnie pomóc w przywróceniu równo-

wagi na rynku i powrocie do cen, które pozwoliłyby zachować 

rentowność podjętych inwestycji. Dodając do tego rosnący 

obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia, który dla lat 

2015 i 2016 wynosił odpowiednio 14% i 15%, można było 

oczekiwać, że cena zielonych certyfikatów przynajmniej nie 

będzie dalej spadać. 

Tak się jednak nie stało i rok 2015 był kolejnym, w którym 

ceny z miesiąca na miesiąc systematycznie spadały, łamiąc 

kolejne poziomy cenowe, osiągając roczne minimum indek-

su PMOZE_A na poziomie 100,68 PLN/MWh 14 lipca. Głów-

nym czynnikiem mającym na to wpływ była skala nadpodaży,  

w rozładowaniu której działania zaproponowane w ustawie 

rynek ocenił za niewystarczające. Przeprowadzone analizy 

wskazują, że nawet po wyłączeniu z systemu wsparcia elek-

trowni wodnych i ograniczonym wsparciu dla współspalania 

nadwyżka zielonych certyfikatów, mimo że będzie powoli 

spadać, utrzyma się do około 2020 roku. Należy jednak spo-

dziewać się, że w ślad za stopniowo topniejącą nadpodażą, 

będziemy również obserwować odbicie na rynku zielonych 

certyfikatów.

RAPORT O RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU ZIEMNEGO

W POLSCE W 2015 ROKU

ZIELONE PRAWA MAJĄTKOWE NA TGE
Poniższy wykres przedstawia uśredniony miesięczny indeks 

PMOZE_A wraz z wolumenem obrotu na TGE  w 2015 roku.

Ostatnie sesje 2014 roku kończyły się blisko rocznych mi-

nimów, w granicach 153 PLN/MWh, i mając na uwadze skalę 

nadpodaży wydanych zielonych świadectw pochodzenia (na 

koniec grudnia 2014 roku wynosiła w granicach 14 TWh), 

trudno było uważać, że trend może się znacząco odwrócić  

z początkiem nowego roku. I tak, po pierwszych trzech lekko 

wzrostowych sesjach stycznia 2015, gdzie jak się okazało na 

ostatniej z nich zostało ustanowione cenowe roczne maksimum 

na poziomie 160,51 PLN, przez następne 7 miesięcy obserwo-

waliśmy systematyczny spadek cen, aż do psychologicznego 

poziomu 100 PLN (najniższy indeks został ustanowiony 14 lipca 

na poziomie 100,68 PLN/MWh). Jest to poziom o tyle istotny, 

że już drugi raz ceny zatrzymały się na tej granicy (pierwszy miał 

miejsce w lutym 2013 roku). Można więc założyć, że jest to  

w tym momencie kluczowe wsparcie, i czysto technicznie każde 

następne zbliżenie się do tej bariery może powodować aktywa-

cję strony popytowej, która będzie interpretowała te ceny jako 

okazje do zakupu. Z kolei od strony podażowej podmioty, które 

nie są absolutnie zmuszone do sprzedaży (np. w wyniku proble-

mów z płynnością finansową), po prostu zaniechają sprzedaży 

po tych cenach, co jeszcze bardziej przyczyni się do możliwego 

odbicia. Taki scenariusz mógł właśnie wystąpić w lipcu, co  

zatrzymało trend spadkowy i we współpracy z kilkoma czynni-

kami zewnętrznymi przyczyniło się do ustabilizowania notowań 

zielonych certyfikatów w drugiej połowie roku w przedziale  

110-125 PLN. Końcówka grudnia przyniosła chwilowe spadki 

notowań PMOZE_A, które były pochodną uchwalenia przez  

parlament nowelizacji ustawy o OZE, odraczającej wejście  

w życie systemu aukcyjnego o pół roku. 
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OBOWIĄZEK 2017: 16% vs 20%
Na rynku otwarty pozostał temat wielkości obowiązku 

umorzeniowego na 2017 rok. Do momentu wejścia w życie 

nowej ustawy o OZE  na  rynku  panował  konsensus, który 

zakładał  kontynuację  systematycznego   zwiększania co  

roku  obowiązku  umorzeniowego,  mającego  finalnie 

osiągnąć 20% w 2020 roku. Jednak nowe przepisy od 

razu wprowadziły poziom  20% już od roku 2017, dając 

jednocześnie możliwość obniżenia tego poziomu poprzez 

odpowiednie rozporządzenie ministra gospodarki. Taka 

sytuacja przekłada się jednak na większą niepewność co 

do przyszłych zasad funkcjonowania tego rynku. W rezul-

tacie wprowadzonych zmian legislacyjnych rynek zareago-

wał odbiciem ceny od newralgicznego poziomu 100 PLN/

MWh i względnym ustabilizowaniem ceny  na poziomie 

120 PLN/MWh pod koniec 2015 roku.

SYTUACJA POLITYCZNA
Z pewnością jednym z najważniejszych te-

matów końcówki roku była kwestia wizji przy-

szłości energetyki, jaką chce zaproponować 

nowy rząd. To, że jest to dla rządu temat 

istotny, potwierdza fakt utworzenia osobne-

go Ministerstwa Energetyki, wydzielonego  

z Ministerstwa Gospodarki, a także wypowiedzi 

najważniejszych osób w państwie, w tym pre-

zydenta i premiera, dotyczące ratowania pol-

skiego górnictwa i bezwzględnego zachowania 

strategicznej roli polskiego węgla w sektorze 

energetycznym. Można więc domniemywać, 

że rozwój OZE raczej nie będzie jednym z prio-

rytetów nowego rządu. Nasuwa się też pyta-

nie, czy nowy rząd będzie wspierał, korygował  

i poprawiał efektywność systemów wsparcia 

dla odnawialnych źródeł energii, a jeśli tak – to 

w jaki sposób. Minister Krzysztof Tchórzewski 

w pierwszych komentarzach dotyczących OZE 

wspomniał o konieczności dokonania korekt 

w ustawie o OZE, m.in. w sektorze dotyczą-

cym biogazowni zaproponował zwrócenie na 

nie znacznie większej uwagi. Inna wypowiedź 

ministra energetyki dotycząca OZE zawierała 

informację o możliwym przesunięciu wejścia  

w życie niektórych zapisów nowej ustawy  

o OZE z 1 stycznia 2016 r. na połowę roku 2016. 

Chodzi o rozdział czwarty ustawy o OZE i zapisy 

dotyczące systemu aukcji. W ostatnich dniach 

grudnia nowelizacja ustawy, która odracza  

w czasie wejście w życie modelu aukcyjnego, 

została w ekspresowym tempie przegłosowa-

na w sejmie oraz podpisana przez prezydenta 

w ostatnim możliwym terminie, tj. 30 grudnia 

2015 roku. Tego typu działania tylko utwierdza-

ją w przekonaniu, że czynniki polityczne mogą 

być jednym z głównych wyzwań, przed jakim 

stanie cała branża. 



46 4747

KOREKTA RÓWNIEŻ NA WOLUMENIE
Rok 2015 charakteryzował się nie tylko spadkiem cen, ale po 

raz pierwszy od 2009 r. również spadkiem wolumenu na TGE 

w stosunku do roku poprzedniego. Jest to o tyle intrygujące, 

że w latach poprzednich nie miała miejsca sytuacja, aby pro-

centowy wzrost obrotów sesyjnych w stosunku do roku po-

przedniego nie wyniósł co najmniej 30%. Do takiego stanu 

rzeczy głównie przyczyniło się pierwsze półrocze 2015 roku. 

Obroty były wtedy rekordowo niskie – o ponad 23% niższe  

w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r. W drugim półro-

czu wzrosły, ale i tak w skali całego roku zanotowaliśmy spa-

dek o 8% w stosunku do 2014 r. Niskie obroty w pierwszej  

połowie roku towarzyszyły systematycznie spadającej cenie, 

co można tłumaczyć tym, że strona kupująca, nie widząc żad-

nych przesłanek do odwrócenia trendu w najbliższym termi-

nie, po prostu czekała na coraz lepsze ceny, nie wystawiając 

żadnych większych ofert kupna. Paradoksalnie, podobną stra-

tegię mogła przyjąć również strona podażowa, która wstrzy-

mywała się z wystawianiem ofert sprzedaży do momentu 

pojawienia się bardziej satysfakcjonujących ją cen. Ten zabieg 

miał jednak przede wszystkim na celu wysłanie informacji do 

strony popytowej, że pomimo dużej nadpodaży certyfikatów, 

wytwórcy nie będą sprzedawać ich po każdej cenie, nakręcając 

tym samym spiralę wyprzedaży, która z biegiem czasu mogła-

by się przerodzić w okresową panikę. Tym samym powinno 

to zachęcić stronę kupującą, która cierpliwie czekała na coraz  

lepsze okazje do zakupów. Niestety, na takie zagranie mogli 

sobie pozwolić tylko najwięksi inwestorzy, dla których przy-

chody ze sprzedaży zielonych certyfikatów nie oznaczają być 

albo nie być na rynku. Takiego komfortu nie miała całkiem 

spora grupa mniejszych inwestorów, niezrzeszonych w duże 

grupy kapitałowe, dla których przychody ze sprzedaży praw 

majątkowych stanowiły kluczowy czynnik zachowania płynności 

finansowej, i to ona – nie mając wyjścia – mogła znacząco przyczy-

nić się do pogłębiających się spadków cen.

Momentem kluczowym w całym roku okazało się osiągnię-

cie wspomnianej już wcześniej psychologicznej bariery  

100 PLN/MWh, przy której dało się zauważyć zwiększoną chęć 

do zakupów, co zdecydowanie pomogło zahamować  

trwające od początku roku spadki cen. Przełożyło się to od 

razu na wolumen, który również z sesji na sesję zaczął się  

zwiększać. W drugiej połowie roku średnia wolumenu  

wynosiła już 73 GWh i w porównaniu z drugim półroczem  

2014 r.  (66,3 GWh) była wyższa o prawie 10%. 

RAPORT O RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU ZIEMNEGO

W POLSCE W 2015 ROKU
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N owe zasady wsparcia dla źródeł kogeneracyjnych opa-

lanych węglem (certyfikaty czerwone) oraz opalanych  

gazem (certyfikaty żółte) weszły w życie 30 kwiet-

nia 2014 r. Przywracały one wsparcie dla tych źródeł do 2018 roku,  

zastępując poprzedni model, który wygasł z końcem 2012 roku, nato-

miast nie przyniosły one zmian dla źródeł kogeneracyjnych opalanych 

metanem z pokładów węgla lub biogazem (certyfikaty fioletowe), 

które wsparcie do końca 2018 roku miały już zagwarantowane  

wcześniej. Najistotniejszą zmianą w nowym modelu był zapis o moż-

liwości wykonania obowiązku za dany rok jedynie poprzez umorzenie 

świadectw pochodzenia wydanych dla energii wytworzonej w danym 

roku. Brak możliwości rolowania ostatecznie przypieczętował los certy-

fikatów wydanych w latach wcześniejszych. Certyfikaty nadal widniały 

na kontach uczestników systemu w rejestrze świadectw pochodzenia,  

ale ze względu na brak możliwości spełnienia przez nich obowiązku 

umorzeniowego stały się praktycznie bezwartościowe.

SYTUACJA RYNKOWA
Nowe zasady przypisania certyfikatów do roku produkcji dosyć skutecznie 

rozwiązują problem strukturalnej nadpodaży, z czym muszą się zmagać 

choćby zielone certyfikaty. Ma to bezpośrednio wpływ na kształtowanie 

się cen certyfikatów kogeneracyjnych, które w 2015 roku, w wyniku ogra-

niczonej podaży, zgodnie z przewidywaniami oscylowały w okolicach 

opłaty zastępczej, pomniejszonej o wartość pieniądza w czasie. Podobny 

scenariusz, o ile nic się nie zmieni, można również zakładać na 2016 rok. 

W 2015 roku po raz pierwszy mogliśmy prześledzić pełen „cykl życia” 

certyfikatów wydanych za 2014 rok, których ostateczny termin ważności 

mijał 30 czerwca 2015 r. Tak jak można było się spodziewać, praktycznie 

większość wolumenu została przehandlowana do końca maja po cenach 

zbliżonych do opłaty zastępczej. Na ostatnich sesjach czerwcowych 

można było zauważyć transakcje zawarte po cenach znacznie niższych, 

niż choćby te zawarte jeszcze pod koniec maja. Miało to związek z tym, 

że inwestorzy, którzy przeciągnęli moment sprzedaży, obawiając się,  

że za chwilę zostaną z bezwartościowym certyfikatem, sprzedawali  

je w ostatniej chwili z dużym dyskontem. Były to jednak pojedyncze 

transakcje i na stosunkowo niewielkim wolumenie.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ CENY 
WRAZ Z WOLUMENEM CERTYFIKATÓW 

WYDANYCH ZA 2014 ROK

PRAWA MAJĄTKOWE 
KOGENERACYJNE PMEC, PMGM, PMET
OCENA SKUTKÓW WSPARCIA  
DLA ŹRÓDEŁ KOGENERACYJNYCH
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MEGATRENDY
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MEGATRENDY W ENERGETYCE

G łówny cel funkcjonowania sektora energetycznego się 

nie zmieni, ponieważ energia nadal będzie istotnym 

elementem i motorem rozwoju nowoczesnego świata. 

Obserwuje się jednak zmianę paradygmatu rynku energii elektrycznej:  

z dużych scentralizowanych wytwórców energii opartej na paliwach ko-

palnych, takich jak węgiel, gaz, czy atom, do rozproszonych ekologicznych 

instalacji wytwarzających energię odnawialną. Trend ten zapoczątkowały 

silnie rozwinięte gospodarczo regiony świata, takie jak Unia Europejska, 

USA, czy obecnie największa i wciąż najszybciej rozwijająca się gospodarka 

świata – Chiny. Każdy z tych regionów inwestuje w rozproszoną energety-

kę odnawialną z innych powodów: Unia Europejska kierując się czynnikami 

ochrony klimatu, USA stawiając na rozwiązania biznesowe jako szansę na 

polepszenie jakości życia ludzi i wzrost gospodarczy, a Chiny1 zauważając 

pilną potrzebę polepszenia jakości powietrza i środowiska naturalnego, 

tak aby środowiskowe warunki życia w dużych chińskich aglomeracjach 

pozwalały na normalne funkcjonowanie ich mieszkańcom. Warto wspo-

mnieć, iż dla słabiej rozwiniętych gospodarczo części Afryki i Azji, gdzie 

dostęp do energii elektrycznej jest mocno ograniczony lub wręcz niemożli-

wy, połączenie źródeł rozproszonych (przede wszystkim fotowoltaicznych) 

z nowoczesnym magazynowaniem energii oznaczać może brak koniecz-

ności budowania linii przesyłowych i dystrybucyjnych, pozwalając tym 

samym na szybszą elektryfikację ogromnych, słabiej zaludnionych obsza-

rów2 i przez to na łatwiejszy dostęp do dobrodziejstw cywilizacji takich jak 

dostęp do edukacji, informacji, czy swobodniejszego przemieszczania się. 

Podobne efekty uzyskano w dziedzinie telekomunikacji dzięki zastosowa-

niu telefonii komórkowej, zamiast stacjonarnej. Należy pamiętać, iż liczba 

osób na świecie bez stałego dostępu do energii elektrycznej szacowana 

jest obecnie na ponad miliard3. Możliwość szerokiego zastosowania ener-

getyki rozproszonej w tych regionach może przyczynić się do przyspiesze-

nia ich rozwoju i wzrostu dobrobytu mieszkańców4.

Wraz z rozwojem i dostępnością nowych technologii (nie tylko w energe-

tyce) także preferencje Klientów przesuwają się sukcesywnie w kierunku 

rozwiązań ekologicznych, inteligentnych, oszczędzających energię, czy 

wręcz pozwalających Klientom aktywnie uczestniczyć w jej wytwarzaniu  

i dających im poczucie niezależności. Rośnie populacja w miastach, digi-

talizacja otwiera nowe możliwości organizacji procesów oraz komunikacji.

Wszystko to ma wpływ na otoczenie i ramy, w których firmy energetyczne 

funkcjonują.

Zwiększenie udziału rozproszonych OZE powoduje gwałtowne kurczenie 

się przestrzeni dla konwencjonalnych elektrowni systemowych. Z drugiej 

strony niestabilność OZE powoduje konieczność zapewnienia ciągłości 

dostaw energii za pomocą innych środków. Efektem są dzisiejsze rozwa-

żania o mechanizmach zwiększających bezpieczeństwo dostaw: magazy-

ny energii, rynek mocy, rezerwa w wytwarzaniu i inne. 

Megatrendy wyznaczają kierunki rozwoju świata w przyszłości. 
Są one wypadkową zarówno postępu technicznego i wynikających z niego zmian 
technologicznych, jak i zmian potrzeb i preferencji społeczeństw. Tempo i zasięg, 
w jakim trendy te są implementowane, różnią się w zależności od szerokości  
geograficznej, uwarunkowań społecznych czy gospodarczych danego regionu. 
Dotykają one wszystkich dziedzin – w tym również energetyki, jako sfery 
gospodarki, której podstawowym zadaniem jest zagwarantowanie dostępności 
energii dla jej użytkowników – tak przemysłowych, jak i indywidualnych.

1  Por. Reichelstein S., The prospects for cost competitive solar PV power, Energy Policy, nr 55, 2013.
2  Nicola U. Blum, Ratri Sryantoro Wakeling, Tobias S. Schmidt, Rural electrification through village 

grids–Assessing the cost competitiveness of isolated renewable energy technologies in Indonesia, 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2012.

3  OECD/IEA, Energy Poverty – How to make modern energy access universal, 2010, s. 7.
4  Por. Bhattacharyya S., To regulate or not to regulate off-grid electricity access in developing  

countries, Energy Policy, nr 63, 2013, s. 9.
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Tradycyjny model przedsiębiorstwa elektroenergetycznego przestaje się 

sprawdzać. Największe światowe koncerny energetyczne zmieniają strate-

gie, aby zwiększać elastyczność swojego działania w celu utrzymania do-

brego kontaktu z Klientami. Oprócz tradycyjnych, od dawna działających 

na rynku graczy, pojawiają się nowe firmy, często wcześniej reprezentujące 

inne branże. Energia traktowana historycznie jako produkt zarezerwowany 

w procesie wytwarzania i dystrybucji jedynie dla firm energetycznych, dziś 

dostępna na wirtualnych rynkach, staje się produktem oferowanym także 

przez inne firmy. Znikają bariery wyjścia i wejścia na rynek, co przekłada 

się na wzrost konkurencji i wzmocnienie pozycji Klienta.

Klient jest w centrum uwagi: świadomy swojej pozycji, aktywny uczest-

nik rynku energii, a także Klient – Prosument – produkujący energię elek-

tryczną na własne potrzeby. To Klient poprzez zmianę swych potrzeb, 

upodobań, wpływa na tworzenie nowych produktów czy rozwiązań biz-

nesowych w obszarach oddziałujących na zmianę zapotrzebowania na 

energię, a także zwiększających efektywność jej wykorzystania. 

DSM (DEMAND SIDE MANAGEMENT)
Zarządzanie stroną popytową. Celem jest efektywne wykorzystanie 

energii oraz sterowanie zapotrzebowaniem, czyli zmniejszenie zu-

życia lub przesunięcie zużycia na okres poza szczytem. Przykładem 

mogą być np. tzw. negawaty (moc zaoszczędzona), czyli ilość energii, 

o jaką Klient gotowy jest zredukować zapotrzebowanie na moc, za 

określoną cenę.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA,
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ 
Według ekspertów efektywność energetyczna jest najtańszym, naj-

lepszym i najczystszym „źródłem” energii na świecie. Efektywność 

może być głównym czynnikiem redukującym emisje gazów cieplar-

nianych w przemyśle, transporcie i budownictwie. Rozwój techno-

logii informatycznych znacząco wpływa na zwiększenie możliwości 

wykorzystania posiadanych informacji.

INTERNET RZECZY 
(INTERNET OF THINGS)
To termin, który odnosi się do dynamicznego poszerzenia zastoso-

wań internetu. Umożliwia on obecnie nie tylko komunikację między 

ludźmi, ale również między różnymi urządzeniami (tzw. M2M – Ma-

chine to Machine). Daje m.in. możliwość podłączenia urządzeń do-

mowych do sieci teleinformatycznej oraz zdalnego sterowania nimi,  

a poprzez to zwiększenie efektywności ich wykorzystania.

BIG DATA 
Szybki dostęp do danych znacząco zwiększa możliwości wspierające 

koncentrację na jakości obsługi Klienta. Klient potrzebuje nowej jakości 

obsługi, nowych usług i funkcjonalności tworzonych w oparciu o rozwią-

zania Big Data. Obserwowane są zmiany w podejściu Klientów do rzeczy. 

Ekonomia dzielenia się jest coraz bardziej zauważana i doceniana także 

na rynku energetycznym.

EKONOMIA DZIELENIA SIĘ 
Współużytkowanie i wymienianie się dobrami konsumpcyjnymi zamiast 

ich kupowania. Dom wyposażony w panel fotowoltaiczny na dachu i ba-

terię do magazynowania energii w piwnicy można będzie podłączyć do 

sieci lub domu sąsiadów i produkować prąd nie tylko na własne potrze-

by. Dodatkowo, podłączając urządzenia domowe do sieci, będzie można 

optymalnie wykorzystać energię i dzięki temu wygenerować oszczędno-

ści. Rozwiązania tego typu są cechą wyróżniającą tradycyjne przedsię-

biorstwa energetyczne, a skrojone na miarę modele przykładowe działają 

już w Holandii i Niemczech. 

RAPORT O RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU ZIEMNEGO

W POLSCE W 2015 ROKU
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P rzesunięcie środka ciężkości z energetyki konwencjonalnej 

w stronę odnawialnych źródeł energii powoduje stopniowe 

odchodzenie od wytwarzania scentralizowanego w kierunku 

technologii rozproszonych. Dążenie do internalizacji kosztów zewnętrz-

nych na świecie powodować będzie stopniowy wzrost cen uprawnień do 

emisji CO
2
. W miarę upływu czasu, w okresie średnio- lub długotermino-

wym energetyka oparta na węglu kamiennym i brunatnym utraci swą 

konkurencyjność.

Na rynkach pojawia się już teraz coraz więcej energii ze źródeł odnawial-

nych, ponadto niektóre źródła energii odnawialnej stają się konkuren-

cyjne w stosunku do energii wytwarzanej ze źródeł konwencjonalnych, 

nawet bez dopłat. Efekt ten nazywany jest parytetem sieciowym, ozna-

czającym osiągnięcie poziomu cenowego produkcji energii równego lub 

niższego niż cena energii z sieci.

Rozproszone odnawialne źródła energii stawać się będą coraz powszech-

niejsze, a wraz z rozwojem technologii magazynowania staną się one sta-

bilnym źródłem zaopatrzenia w energię.

MAGAZYNOWANIE ENERGII
Staje się ono kluczowym elementem rozwoju przyszłego zdecentralizowa-

nego systemu elektroenergetycznego. Pozwoli poprawić wykorzystanie 

energii ze źródeł odnawialnych i ograniczy konieczność budowy nowych 

elektrowni. Dla gospodarstw domowych również oznaczać będzie więk-

sze bezpieczeństwo i niezależność. Jeśli prognozy branży się zmateria-

lizują, w ciągu najbliższych 5 lat efektywne kosztowo technologie ma-

gazynowania energii będą mieć coraz szersze zastosowanie, stanowiąc 

alternatywę dla konwencjonalnych elektrowni dostarczających energię 

w okresach szczytowego zapotrzebowania – komentuje Lazard w swoim 

najnowszym raporcie.

Obecnie jesteśmy świadkami ogólnoświatowego wyścigu, kto pierwszy 

opracuje i wprowadzi na rynek efektywną technologię magazynowania 

energii możliwą do zastosowania na szeroką skalę. 

Przykłady:

• Power-to-gas: RWE testuje innowacyjny magazyn energii  

power-to-gas. Głównym elementem tej instalacji jest elektrolizer  

o wielkości kontenera transportowego. Elektrolizer przekształca  

w wodór (możliwa jest też jego przemiana w metan, stanowiący  

główny składnik gazu ziemnego) nadwyżki energii elektrycznej wytwo-

rzone z różnych źródeł odnawialnych, np. z paneli słonecznych czy tur-

bin wiatrowych. Powstały wodór wprowadza się do sieci gazu ziemnego.  

W okresie, gdy wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych jest na  

niskim poziomie, wcześniej zmagazynowany gaz można uwolnić  

z magazynu i wykorzystać do produkcji energii. RWE uruchomiło takie 

rozwiązanie w Ibbenbüren.

• Baterie: trwają prace nad magazynami energii w technologii litowo-

-jonowej. Pojawiają się produkty odpowiednio skalibrowane, możliwe 

do zastosowania zarówno jako domowy magazyn energii elektrycznej 

dla gospodarstw domowych, jak i dla firm oraz Klientów biznesowych. 

Z raportu opublikowanego przez Bank Inwestycyjny Lazard wynika, że 

baterie litowo-jonowe stanieją o 50% już w ciągu najbliższych 5 lat, co 

w znacznej mierze poszerzy krąg ich zastosowań w oparciu o czysty 

mechanizm rynkowy.

• E-mobility: rynek motoryzacyjny i rynek energii elektrycznej były do 

niedawna traktowane oddzielnie i niezależnie. Samochody elektryczne 

otwierają w tym kontekście zupełnie nowy wymiar. Są nie tylko środ-

kiem transportu, ale także mogą służyć jako magazyn energii elek-

trycznej. Samochody elektryczne mogą także stać się istotnym elemen-

tem krajobrazu nowoczesnych miast, pozwalającym na usprawnienie 

transportu publicznego i poprawę jakości powietrza w miastach. 

RAPORT O RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU ZIEMNEGO

W POLSCE W 2015 ROKU

PRZEJŚCIE OD SYSTEMU
OPARTEGO O DUŻE ELEKTROWNIE 
KONWENCJONALNE W KIERUNKU 
ŹRÓDEŁ ROZPROSZONYCH 
I INTELIGENTNYCH ROZWIĄZAŃ 
ENERGETYCZNYCH

„Energia jest podstawą 
dobrobytu mieszkańców, społeczeństw  

i całych gospodarek. Sektor energetyczny,  
jako uważny obserwator trendów technologicznych  

i społecznych, może być propagatorem zmian  
w przemyśle, a dla Klienta stać się zaufanym  

i solidnym partnerem, oferującym najwyższą jakość
produktów i usług z zastosowaniem 

innowacyjnych rozwiązań”.
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CAGR – Compound Annual Growth Rate

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu 

Według analiz Lazard Investment, sektor wytwórczy 

oczekuje spadku kosztów produkcji magazynów  

energii do 2020 roku, spowodowanych przede 

wszystkim zwiększoną skalą produkcji i udoskonaloną 

techniką produkcji.

Źródło: Lazard’s Levelized Cost of Storage Analysis – VErsion1.0, November 2015
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ENERGIA 
ELEKTRYCZNA
FULL SUPPLY
Produkt gwarantujący stałą cenę w okresie obo-

wiązywania umowy, bez względu na zmiany cen 

na rynku hurtowym. Oferta umożliwia Klientom 

kontrolę nad wydatkami i długofalowe planowa-

nie swojego budżetu.

BEZPIECZNA CENA 
Produkt pozwala na zredukowanie ryzyka zwią-

zanego ze zmiennością cen energii elektrycznej.  

Jasny i przejrzysty system ustalania ceny koń-

cowej gwarantuje specjalna formuła kosztowa.  

Pozwala ona na tani i bezpieczny zakup energii, 

z zachowaniem gwarancji określonej ceny przez 

cały okres dostaw. Cena energii jest ustalana  

w oparciu o uśrednione notowania na rynku gieł-

dowym, a rozłożony w czasie proces zakupowy 

nie wymaga żadnego udziału ani uwagi Klienta. 

Produkt chroni także Klienta przed dodatkowymi 

kosztami związanymi z bilansowaniem, czyli roz-

bieżnością pomiędzy szacowanym a finalnie zuży-

tym wolumenem energii.

ZAKUP ENERGII W TRANSZACH
Zakup energii w transzach to rozwiązanie pozwa-

lające Klientowi zminimalizować ryzyko cenowe 

związane ze zmiennością rynkowej ceny energii 

na giełdzie towarowej. O sukcesie zakupu ener-

gii decyduje moment podjęcia decyzji o kon-

traktacji dostaw, czyli zakup w momencie, kiedy 

ceny energii osiągają niższe poziomy. W ramach 

modelu transzowego Klient dokonuje zamówień 

przed okresem fizycznych dostaw, dzieląc swój 

roczny wolumen zużycia na mniejsze transze  

i rozkładając decyzje o zamówieniach w cza-

sie. Obniża tym samym ryzyko zakupu energii 

po najwyższych cenach. Cena w danym okresie  

rozliczeniowym jest średnią ważoną ze zrealizo-

wanych zakupów transz.

ZAKUP ENERGII SPOT
Produkt ten jest szczególnie polecany Klientom zużywającym rocz-

nie powyżej 50 GWh, przewidujących zmienność w swoim profilu 

zapotrzebowania na energię w trakcie trwania kontraktu. Model 

umożliwia zakup energii zarówno na rynku terminowym, jeszcze 

przed okresem dostawy, zgodnie z założeniami produktu Zakup 

energii w transzach, jak i za pośrednictwem dziennych grafików re-

alizowanych z dostawą na najbliższe dni. Koszty zakupu oparte są 

o notowania energii na giełdzie towarowej. Rozwiązanie to pozwa-

la optymalnie planować zakup energii do realnego zużycia przez 

Klienta. Dodatkowo cena za energię jest przejrzysta i kształtowana 

przez rynek.

FLEX ENERGY
Dla Klientów przewidujących zmianę profilu zapotrzebowania na 

energię jeszcze przed rokiem dostawy przygotowaliśmy produkt Flex 

Energy. Model umożliwia zakup energii na rynku terminowym oraz ryn-

ku dostaw dobowych zgodnie z założeniami produktu Zakup energii 

SPOT, z tą różnicą, że Klient, przewidując zmianę w swoim profilu 

zużycia jeszcze przed okresem dostaw, ma możliwość skorygowania 

prognozy zużycia poprzez korektę wcześniej zamówionej transzy 

rocznej.

KALKULACJA PRAW MAJĄTKOWYCH
Dzięki temu rozwiązaniu Klient może optymalizować nie tylko koszt 

zakupu energii, ale również koszt certyfikatów (zielony, żółty, czer-

wony, fioletowy), który jest wliczony w cenę końcową. W tym modelu 

koszt certyfikatów wyliczany jest na podstawie aktualnych notowań 

rynkowych praw majątkowych, a nie na podstawie opłaty zastępczej, 

co realnie generuje oszczędności sięgające do 20 PLN/MWh. 

Kalkulację praw majątkowych Klient może zastosować w połączeniu 

z produktami Full Supply, Zakup energii w transzach, Zakup energii 

SPOT oraz Flex Energy.

ECO PRESTIGE
Przeznaczony dla Klientów, którzy chcą rozwijać swój biznes w opar-

ciu o ekologiczne rozwiązania. Zakupiona energia elektryczna może 

pochodzić z lądowych lub morskich farm wiatrowych, elektrowni 

wodnych, paneli fotowoltaicznych lub źródeł geotermalnych. Zakup 

ECO Prestige potwierdzany jest certyfikatem wystawionym przez 

RWE Polska S.A. lub TÜV Rheinland Polska. 
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Więcej o produktach RWE 

dla biznesu czytaj na 

www.rwe.pl/duzefirmy

ZASTRZEŻENIA 
PRAWNE
Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu „Raport o rynku energii
elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce w 2015 roku” przygotowanym przez  
RWE Polska S.A. nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia  
Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji 
stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, 
ich emitentów lub wystawców.

RWE Polska S.A. informuje i zastrzega, że dane za-

mieszczone w niniejszym opracowaniu nie stanowią 

wiążącej oferty dostawy energii elektrycznej, gazu 

ziemnego ani jakichkolwiek innych usług. Dane te mają 

jedynie charakter ogólnoinformacyjny.

 

Niniejsze opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy au-

torów według stanu na dzień sporządzenia. Opracowa-

nie zostało sporządzone z rzetelnością i starannością, 

przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, 

na podstawie ogólnodostępnych informacji uznanych 

przez RWE Polska S.A. za wiarygodne. RWE Polska S.A. 

nie gwarantuje jednak ich kompletności i dokładności.

 

Korzystając z opracowania, nie należy rezygnować  

z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnie-

nia innych niż przedstawione czynników, mających 

wpływ na ceny energii elektrycznej, gazu ziemnego,  

uprawnień do emisji CO
2
, praw majątkowych, surowców 

i instrumentów pochodnych.

 

Ceny energii elektrycznej, gazu ziemnego, uprawnień 

do emisji CO
2
, praw majątkowych, surowców i instru-

mentów pochodnych są obarczone wieloma czynnika-

mi ryzyka, między innymi związanymi z sytuacją ma-

kroekonomiczną kraju i międzynarodową, określonym 

stanem prawnym i możliwością jego zmian, a także 

tendencjami zachodzącymi w innych segmentach ryn-

ku towarowego i finansowego (m.in. rynki walutowe, 

stopy procentowe).

RWE Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za de-

cyzje podjęte na podstawie niniejszego opracowania 

ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji  

o zakupie i decyzji inwestycyjnych. Całkowite ryzyko  

z tytułu wykorzystania dostarczonych informacji ponosi  

użytkownik – odbiorca opracowania „Raport o rynku energii 

elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce w 2015 roku”.

Wszelkie prawa do całej zawartości opracowania „Ra-

port o rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego 

w Polsce w 2015 roku” są zastrzeżone. Użytkownik  

serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania 

całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem  

nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających 

z rejestracji znaków towarowych należących do RWE 

Polska S.A. Żadna część opracowania nie może być  

w celach komercyjnych wykorzystywana poprzez ko-

piowanie w całości lub części, transmitowanie elektro-

niczne lub w inny sposób modyfikowana, linkowana 

lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody.

RWE Polska S.A.

Wprowadź indywidualne
rozwiązania dostaw gazu, 
przygotowane z myślą  
o optymalizacji cen jego 
zakupu – zdecyduj się na 
GAS OPTIMUM.

FULL SUPPLY – STAŁA CENA
Pewność dostaw gazu ziemnego, przy jednoczesnym  

zabezpieczeniu się przed skutkami ewentualnego wzrostu 

cen. Produkt gwarantuje stałą cenę w trakcie obowiązywa-

nia kontraktu wraz z zapewnieniem pełnego bilansowania 

dostaw.

ZAKUP GAZU W TRANSZACH 
Rozwiązanie, które pozwala minimalizować ryzyko 

związane z wahaniami cen na rynku hurtowym gazu. 

Produkt jest oferowany Klientom, których roczne zużycie 

gazu ziemnego wynosi powyżej 20 GWh i którzy nie 

chcą dokonywać zakupu gazu jednorazowo na cały rok. 

Pierwsza z dwóch opcji, w jakich oferowany jest pro-

dukt, pozwala na ustalenie ceny na podstawie kursu  

rozliczeniowego kontraktów notowanych na TGE w dniu 

poprzedzającym dzień złożenia zlecenia u Sprzedawcy. 

Druga odmiana produktu uzależnia cenę od maksymalnej 

kwoty oczekiwanej przez Klienta. 

GAZ ZIEMNY CENA INDEKSOWANA
Produkt w oparciu o notowania giełdowe z ostat-

niego miesiąca, przeznaczony dla Klientów, których 

roczne zużycie gazu ziemnego wynosi powyżej 5 GWh. 

Rozwiązanie umożliwia zakup po cenie, która 

odzwierciedla aktualne tendencje rynkowe, bez 

konieczności angażowania Klienta w proces zakupowy.

PRODUKTY BEZ OBOWIĄZKU
PROGNOZOWANIA ZUŻYCIA  
Do wszystkich powyższych produktów z oferty gazowej 

istnieje możliwość przejęcia obowiązku składania 

nominacji przez Sprzedawcę, co zwalnia Klienta  

z obowiązku przesyłania prognoz zużycia. Rozwiązanie 

jest oferowane Klientom, których moc umowna wynosi 

co najmniej 4580 kWh/h. 
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RAPORT O RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU ZIEMNEGO

W POLSCE W 2015 ROKU

AUTORZY RAPORTUU

1 2

3 4

5

1. PIOTR GRZEJSZCZAK 
piotr.grzejszczak@rwe.pl

Senior Menedżer 

Zarządzanie Portfelem Energii 

2. ŁUKASZ MUSIAŁKIEWICZ 
lukasz.musialkiewicz@rwe.pl

Senior Menedżer 

Zarządzanie Portfelem Energii 

3. ARTUR STAWIARSKI
artur.stawiarski@rwe.pl

Dyrektor

Rozwój Przedsiębiorstwa/M&A 

4. KRZYSZTOF MICHALAK 
Specjalista Zarządzania 

Zakupami Energii i Gazu 

Zarządzanie Portfelem Energii 

5. SŁAWOMIR SKOCZEK 
Analityk Biznesowy 

Zarządzanie Portfelem Energii

6. MATEUSZ ŚMIAŁOWSKI
Specjalista Zarządzania  

Zakupami Energii i Gazu

7. PIOTR WOJDAT
Specjalista Zarządzania

Zakupami Energii i Gazu

6

7



RWE Polska S.A.
T: 22 821 39 39
F: 22 821 33 59
biznes@rwe.pl

www.rwe.pl/duzefirmy
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