
                                            Warszawa, dnia 9 lipca 2019 r. 

 

Informacja  
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 47/2019 

w sprawie stosowania przez przedsiębiorstwa energetyczne art. 9 ust. 6a ustawy o 
giełdach towarowych w świetle zakazów wynikających z rozporządzenia REMIT 

oraz obowiązku publicznej sprzedaży energii elektrycznej, o którym mowa w  art. 
49a ustawy – Prawo energetyczne 

Z dniem 21 kwietnia 2018 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 26 października 2000 r.  

o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312), zgodnie z którą podmioty należące do tej samej 

grupy kapitałowej są uprawnione do zawierania na giełdzie towarowej transakcji zarówno na 

rachunek własny, jak i na rachunek innych podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Nowelizacja została dokonana ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 685), którą 

zmieniono w ustawie o giełdach towarowych art. 9 ust. 6 oraz dodano art. 9 ust. 6a.1 

Wprowadzona zmiana dopuszcza przyjęcie przez uczestników rynku giełdowego (Członków 

Giełdy) rozwiązania, zgodnie z którym upoważnieni maklerzy danego przedsiębiorstwa 

energetycznego wchodzącego w skład grupy kapitałowej mogą zawierać transakcje giełdowe na 

rachunek tego przedsiębiorstwa oraz na rachunek innych przedsiębiorstw funkcjonujących w 

ramach tej samej grupy. Zatem jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, może 

reprezentować na rynku prowadzonym przez TGE S.A. także pozostałe podmioty należące do tej 

grupy kapitałowej. 

W związku z dopuszczeniem powyższego rozwiązania Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

zwrócił większą uwagę na działania uczestników hurtowego rynku energii na TGE S.A. 

w kontekście nałożonych na ten organ obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności 

i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L326 z 8.12.2011, str. 1) – dalej: 

„Rozporządzenie REMIT” , w szczególności art. 13 tego rozporządzenia, zgodnie z którym krajowe 

organy regulacyjne zapewniają stosowanie zakazów określonych w art. 3 i 5 tego rozporządzenia 

(tj. zakazu manipulacji na rynku, próby manipulacji na rynku oraz niezgodnego z prawem 

                                                           
1 Zgodnie ze zmienionym art. 9 ust. 6 ustawy o giełdach towarowych podmioty, o których mowa  

w ust. 3 pkt 4 tej ustawy (tj. przedsiębiorstwa energetyczne oraz będący osobami prawnymi odbiorcy 

uprawnieni do zmiany sprzedawcy w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne), mogą być wyłącznie 

stronami zawieranych na własny rachunek transakcji giełdowych, których przedmiotem są towary 

giełdowe będące określonymi rodzajami energii, paliwami gazowymi lub prawami majątkowymi, o których 

mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i f, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 50b ust. 1.   

    Natomiast stosownie do dodanego art. 9 ust. 6a ustawy o giełdach towarowych przepisów ust. 6 oraz 

rozdziału 7 nie stosuje się do czynności z zakresu działalności maklerskiej wykonywanych wyłącznie na 

rzecz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 2212 i 2244), do której należy 

podmiot wykonujący te czynności.  

 



wykorzystywania informacji wewnętrznej) oraz przestrzeganie obowiązku określonego w art. 4 

tego rozporządzenia (obowiązek podawania informacji wewnętrznej do wiadomości publicznej). 

Skorzystanie przez grupę kapitałową ze wskazanego powyżej rozwiązania wiąże się bowiem  

z istotnym ryzykiem naruszenia przez uczestników hurtowego rynku energii zarówno zakazu 

niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznej, jak również zakazu 

manipulacji na rynku lub próby manipulacji na rynku w rozumieniu rozporządzenia REMIT.  

W przypadku zastosowania tego rozwiązania, w ocenie Prezesa URE maklerzy podmiotu 

reprezentującego grupę kapitałową (w ramach jednego konta ewidencyjnego Członka Giełdy) 

będą mieć możliwość uzyskania dostępu do informacji na temat zleceń i transakcji całej grupy 

kapitałowej, mimo zmiany Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych TGE S.A.2 (§ 22 ust. 3 

ww. Regulaminu, dalej: „Regulamin obrotu”), dokonanej przez Towarową Giełdę Energii S.A.  

z dniem 24 kwietnia 2019 r.  

W związku z powyższym należy podkreślić, że zastosowanie przedmiotowego rozwiązania przez 

grupy kapitałowe, w skład których wchodzą przedsiębiorstwa energetyczne, nie zwalnia tych 

przedsiębiorstw (uczestników rynku) z obowiązku przestrzegania przepisów rozporządzenia 

REMIT, w tym przewidzianego tymi przepisami obowiązku przestrzegania zakazów 

manipulacji na rynku, próby manipulacji na rynku oraz niezgodnego z prawem 

wykorzystywania informacji wewnętrznej. 

Należy ponadto wskazać, że w świetle braku zmian w brzmieniu art. 49a ust. 1 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz, 755, z późn. zm.), zmiany w 

Regulaminie obrotu nie wpływają w żaden sposób na sposób wykonania przez zobowiązane 

podmioty obowiązku publicznej sprzedaży energii elektrycznej, o którym mowa w tym przepisie, 

tzw. obliga giełdowego.  Stosownie bowiem do art. 49a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, to na 

przedsiębiorstwie energetycznym zajmującym się wytwarzaniem energii elektrycznej 

ciąży obowiązek sprzedaży wytworzonej w danym roku energii elektrycznej na giełdach 

towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, na 

rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek 

regulowany lub na zorganizowanej platformie obrotu prowadzonej przez spółkę prowadzącą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych lub w ramach jednolitego łączenia rynków dnia 

następnego i dnia bieżącego prowadzonych przez wyznaczonych operatorów rynku energii 

elektrycznej w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. 

ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania 

ograniczeniami przesyłowymi (Dz. Urz. UE L 197 z 25.07.2015, str. 24, z późn. zm.). 

                                                           

2 Uchwalany przez Radę Nadzorczą TGE S.A. zgodnie art. 11 ustawy o giełdach towarowych, zatwierdzany 
przez ministra właściwego do spraw gospodarki stosownie do art. 7 ust. 4 tej ustawy, każda zmiana 
regulaminu wymaga dla swej ważności zgody Komisji Nadzoru Finansowego (art. 12 ustawy o giełdach 
towarowych). 

 


