
Warszawa, dnia 22 lipca 2019 r. 

 

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 53/2019 

w sprawie zaproszenia do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących polityk i środków 

stosowanych na terytorium RP, które mogłyby pośrednio przyczyniać się do zakłócenia procesu 

kształtowania się cen hurtowych. 

 

Stosownie do art. 10 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 

czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (Dz. U. UE z 14.06.2019 L 158/54) 

– zwanego dalej Rozporządzeniem 2019/943 organy regulacyjne (…) identyfikują polityki i środki 

stosowane na ich terytorium, które mogłyby pośrednio przyczyniać się do zakłócenia procesu 

kształtowania się cen hurtowych, w tym ograniczenia ofert zakupu w związku z uruchomieniem energii 

bilansującej, mechanizmy zdolności wytwórczych, środki stosowane przez operatorów systemów 

przesyłowych, środki zmierzające do zakwestionowania wyników działania praw rynku lub mające na 

celu zapobieganiu nadużywaniu pozycji dominującej czy też nieefektywnie określone obszary rynkowe. 

Zgodnie z art. 10 ust. 5 Rozporządzenia 2019/943 w przypadku gdy organ regulacyjny (…) zidentyfikuje 

politykę lub środek, które mogłyby służyć do zakłócenia procesu kształtowania się cen hurtowych, 

podejmuje wszelkie odpowiednie działania , aby wyeliminować lub, gdy jest to niemożliwe, ograniczyć 

wpływ tej polityki lub środka na zachowania w procesie składania ofert zakupu. Do dnia 5 stycznia 2020 

r. państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie szczegółowo opisujące środki i działania, które 

podjęły lub zamierzają podjąć. 

Realizując obowiązek identyfikacji polityk lub środków stosowanych na terytorium RP, które mogłyby 

pośrednio przyczyniać się do zakłócenia procesu kształtowania się cen hurtowych, Prezes URE 

zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji publicznych w celu uwzględnienia w przygotowywanym 

dokumencie opinii zainteresowanych podmiotów odnośnie do funkcjonowania rynku hurtowego. 

Podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska w ww. sprawie są proszone o zgłaszanie odpowiedzi 

na poniższe pytania konsultacyjne w formie elektronicznej na adres: konsultacje-943@ure.gov.pl w 

terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.  

Struktura rynku 

1) Jak oceniają Państwo strukturę podmiotową hurtowego rynku energii elektrycznej?  

2) Czy w Państwa ocenie struktura podmiotowa hurtowego rynku energii elektrycznej w 

latach 2018 - 2019 ma wpływ na funkcjonowanie mechanizmów konkurencji, w tym 

może przyczyniać się do zakłócenia procesu kształtowania się cen hurtowych? 

Otoczenie regulacyjne 

3) Jak oceniają Państwo aktualne otoczenie regulacyjne i prawne (przejrzystość zasad 

funkcjonowania hurtowego rynku energii elektrycznej, stabilność regulacji, 

adekwatność regulacji, inne) w kontekście możliwości przyczyniania się do zakłócenia 

procesu kształtowania się cen hurtowych? Jak oceniają Państwo możliwości wejścia na 

rynek i funkcjonowania podmiotów na rynku energii elektrycznej w kontekście 

obowiązujących przepisów prawa  
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4) Czy w Państwa ocenie środki stosowane przez operatora systemu przesyłowego 

wynikające z IRIESP mogą przyczyniać się do zakłócenia procesu kształtowania się cen 

hurtowych  ? Jeśli tak, to w jaki sposób i w jakim stopniu? 

Przejrzystość, dostęp do informacji  

5) Jak oceniają Państwo dostęp do informacji (np. informacji bieżących o ofertach i cenach, 

informacji rynkowych publikowanych przez TGE S.A. oraz operatorów systemu 

elektroenergetycznego i gazowego, zasad funkcjonowania rynku – np. IRiESP i IRiESD) w 

kontekście możliwości przyczyniania się do zakłócenia procesu kształtowania się cen 

hurtowych? Z jakich źródeł informacji o rynku hurtowym korzystają Państwo 

najczęściej? 

Organizacja rynku hurtowego 

6) Jak oceniają Państwo funkcjonujące na towarowej giełdzie energii prowadzonej przez 

TGE S.A. mechanizmy (np. animator rynku, mechanizmy mające na celu ograniczenie 

wahań cen w zleceniach oraz ograniczenie wahań kursów transakcyjnych dla 

instrumentów będących w obrocie na Rynku Terminowym Towarowym) w kontekście 

możliwości przyczyniania się do zakłócenia procesu kształtowania się cen hurtowych? 

7) Jak oceniają Państwo funkcjonującą na towarowej giełdzie energii prowadzonej przez 

TGE S.A. zasadę uznaniowości na Rynku Terminowym Towarowym w kontekście 

możliwości przyczyniania się tego mechanizmu do zakłócenia procesu kształtowania się 

cen hurtowych? 

Systemy wsparcia  

8) Czy Państwa zdaniem funkcjonujące mechanizmy wsparcia/programy pomocy 

publicznej (np. KDT, rynek mocy, wsparcie OZE, wsparcie kogeneracji) mogą przyczyniać 

się do zakłócenia procesu kształtowania się cen na hurtowym rynku energii? Jeśli tak, to 

w jaki sposób i  w jakim stopniu? 

Infrastruktura 

9) Jak oceniają Państwo obecny rozwój infrastruktury przesyłowej, dystrybucyjnej i 

wytwórczej? Czy Państwa zdaniem istnieje związek między rozwojem tej infrastruktury 

możliwością przyczyniania się do zakłócenia procesu kształtowania się cen na hurtowym 

rynku energii? 

Mechanizmy kontroli  

10) Jak oceniają Państwo skuteczność kontroli i zabezpieczeń przed nadużywaniem pozycji 

dominującej na hurtowym rynku energii elektrycznej (w tym wynikających z art. 9 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów), a w 

konsekwencji ograniczanie ewentualnej możliwości przyczyniania się do zakłócenia 

procesu kształtowania się cen na hurtowym rynku energii? 

11) Jak oceniają Państwo skuteczność kontroli i zabezpieczeń przed próbami 

manipulacji/manipulacjami oraz niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji 

wewnętrznej na hurtowym rynku energii elektrycznej wynikającymi z obowiązujących 

przepisów REMIT, a w konsekwencji ograniczanie ewentualnej możliwości przyczyniania 

się do zakłócenia procesu kształtowania się cen na hurtowym rynku energii?? 



12) Czy w latach 2018 - 2019 mieli Państwo do czynienia z nierównoprawnym traktowaniem 

na rynku? Jeśli tak, to w jaki sposób i jak często? 

Inne  

13) Czy w Państwa ocenie istnieją inne, niż opisane w odpowiedzi na powyższe pytania, 

polityki lub środki, które mogłyby pośrednio przyczyniać się do zakłócenia procesu 

kształtowania się cen hurtowych? Jeśli tak, to jakie są to polityki lub środki i dlaczego 

Państwa zdaniem mogłyby pośrednio przyczyniać się do zakłócenia procesu 

kształtowania się cen hurtowych? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


