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Sprzedawcy Infrastruktura rynku Odbiorcy końcowi
192 koncesji na obrót paliwami 
gazowymi 

1 OSP, 3 obszary rynkowe
570 TWh przesłanego gazu
OGP Gaz-System (↑ o 5%)

7 mln odbiorców
201TWh (18 mld m3) zużycie 
krajowe (↑ o 12%)

58 koncesji na obrót gazem 
ziemnym z zagranicą 
(↓ o 12, 2 nowe, 14 cofnięto)

1 OSM, 7 magazynów
3 mld m3 pojemność
Gas Storage Polska

ok. 250 tys. 
odbiorców komercyjnych
78% zużycia (było 75%)

108 aktywnych uczestników rynku 
hurtowego (↓ o 19)
145 TWh obrót hurtowy 
(↑ o 4%)

7 OSGZ
5 mld3/rok 
zdolności regazyfikacji
Polskie LNG

64% (było 55%)
zużycia przez odbiorców 
przemysłowych

42 sprzedawców gazu do 
gospodarstw domowych 
(było 34)

33 OSD (↑ o 4)
Polska Spółka Gazownictwa

6,8 mln 
gospodarstw domowych
22% zużycia (ilość bez zmian)

71% udział grupy PGNiG w rynku 
hurtowym (było 80%) 
81% - w rynku detalicznym (było 
74%, powrót do poziomu z 2015 r.)

1 giełda gazu
124 TWh obrót gazem 
(↑ o 9%)
Towarowa Giełda Energii

58 tys. 
zmian sprzedawcy gazu 
(↑ o 20%; rok do roku XII 2016 –
XII 2017)



Rynek detaliczny - sprzedaż do 
grupy do odbiorców końcowych
/dane za rok 2018/

sprzedaż do odbiorców końcowych gazu 
wysokometanowego i zaazotowanego (MWh)

w MWh

Sprzedawcy 
alternatywni GK PGNiG S.A. Suma

sprzedaż gazu do 
odbiorców 
końcowych

36 936 155 167 497 381 204 433 536

z tego: przemysł 29 601 263 108 799 885 138 401 148

rolnictwo 85 804 359 423 445 227

usługi i 
użyteczność 
publiczna 

5 661 882 13 270 512 18 932 394

gospodarstw
a domowe 

1 587 206 45 067 561 46 654 767

zużycie własne 14 681 1 713 628 1 728 309

razem 36 950 836 169 211 009 206 161 845

7 mln odbiorców końcowych

67% stanowi wolumen
sprzedaż do 
Odbiorców przemysłowych

82% udziały G.K. PGNiG w 
sprzedaży di odbiorców 
końcowych

77 Sprzedawców aktywnych 

6,8 mln gospodarstw
domowych

98,41% - Udział GK PGNiG w 
sprzedaży 
do gospodarstw domowych

36 Sprzedawców 
Aktywnych w sprzedaży 
do gospodarstw domowych

22,6 % stanowi wolumen 
sprzedaży do 
gospodarstw domowych



Wskaźnik zmiany sprzedawcy  

zmiana sprzedawcy 
(liczba przełączeń) wg:

W 1-4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy 
OSP Razem

liczby odbiorców 218 976 7606 1822 258 70 19 11 33 228  795    

układów pomiarowych 253 604 11538 2210 290 72 22 11 41 267  788    

4    210    429    7 007    
30 749    

78 437    

136 419    

190 317    

228 795    

4    224    575    7 353    

35 145    

96 809    

163 698    

224 742    

267 788    

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 30.09.2019

Liczba zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) w podziale na 
odbiorców i układy pomiarowe - stan na koniec III kwartału 2019 r.

liczby odbiorców układów pomiarowych
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Zasada TPA (Third Party Access) nakłada na dysponenta 
infrastruktury obowiązek jej udostępnienia. TPA jest gwarancją 
realizacji umowy handlowej z wybranym sprzedawcą.
art. 4h ust 1 Przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo może odmówić 
świadczenia usług dystrybucji jeżeli:
Świadczenie tych usług może spowodować trudności finansowe 

lub ekonomiczne związane z realizacją uprzednio zawartych umów 
„ToP”
Świadczenie tych usług  uniemożliwia wywiązanie się z 

obowiązków z zakresu ochrony interesów odbiorców i ochrony 
środowiska

Naczelna zasada TPA i 
odstępstwa od jej stosowania
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Ogólna sytuacja finansowa

Daty zawarcia umów i warunki na jakich zostały zawarte

Wpływ postanowień umów na sytuację finansową

Stopień rozwoju konkurencji

Realizację obowiązków wynikających z uPe

Podjęte przez przedsiębiorstwo działania umożliwiające 
świadczenie usług

Wpływ decyzji na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój rynku 
paliw gazowych

Stopień połączeń systemów gazowych i ich współdziałanie 

Przesłanki brane pod uwagę przez 
Prezesa URE przy podejmowaniu decyzji :



Statystyka wniosków 
rozpatrzonych przez Prezesa URE

od 28.04.2014 r. 

13

1

12
11

3 3

1

liczba
wniosków o
zwolnienie

wnioski
aktualnie

procedowane

decyzja
odmawiająca

zwolnienia

odwołanie od
decyzji

wyrok I
instancji

umorzenie z
wniosku strony

przez Sąd

wyrok II
instancji

statystyka rozpatrywanych wniosków z art. 4h uPe



Istotne elementy brane pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji przez PURE

Okres wnioskowanego zwolnienia
Warunki umów zawartych przez wnioskodawcę z dostawcami w 

tym wysokość ToP jak również warunki umów z odbiorcami 
wnioskodawcy w tym ToP.

Harmonogram uwolnienia cen z obowiązku przedkładania do 
zatwierdzenia tzw. detaryfikacja

Analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy pod kątem utraty 
przez niego odbiorców w okresie wnioskowanego zwolnienia 
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Regulowana taryfa na sprzedaż paliw gazowych, to cena maksymalna. 
Sprzedawcy często oferują gaz odbiorcom końcowym po cenach 
poniżej taryfy.
Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne z 30 listopada 2016 r. 
wprowadziła ustawowe uwolnienie cen gazu na rynku detalicznym. 
Harmonogram uwolnienia cen zgodnie z art. 62b:
Od 1 stycznia 2017 r. – rynek hurtowy, a rynek detaliczny w zakresie 
LNG i CNG, punktu wirtualnego oraz sprzedaży w trybie przetargów
Od 1 października 2017 r. – rynek detaliczny z wyjątkiem gospodarstw 
domowych
Od 1 stycznia 2024 r. – ceny dla gospodarstw domowych

Uwolnienie cen dotyczy zarówno gazu wysokometanowego, jak i 
zaazotowanego

Uwolnienie cen gazu 
dla odbiorców detalicznych
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W 2010 r. Prezes URE opublikował Ramowe wytyczne do treści 
Programów zgodności, które stanowiły ramy co do treści i zawartości 
przygotowywanych przez operatorów Programów.
Po 8 latach doświadczeń stosowania Ramowych wytycznych PURE 
zaprosił Inspektorów ds. zgodności do dyskusji nad ich aktualizacją.
W wyniku spotkań, dyskusji, propozycji i komentarzy przedstawicieli 
PURE i Inspektorów ds. zgodności powstały nowe Wytyczne do treści 
Programów zgodności opracowywanych przez operatorów systemów 
dystrybucyjnych i operatora systemu magazynowania.

W dniu 19 lutego 2019 r. PURE opublikował Wytyczne wraz                       
z informacją, iż oczekuje od operatorów przedłożenia do 
zatwierdzenia dostosowanych Programów zgodności do końca maja 
2019r.
PURE prowadzi 7 postępowań w sprawie zmiany Programów 
zgodności, w tym 2 z wniosków operatorów gazowych.

Wytyczne do treści 
Programów zgodności 
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W Wytycznych rozszerzeniu uległ zakres tematyczny, który powinien 
obejmować Program zgodności, w szczególności:
zarządzanie infrastrukturą sieciową i jej rozwojem – w tym 

obszarem ICT
zasady dzielenia się wiedzą z uczestnikami rynku

działania marketingowe i sponsoring operatora
 funkcjonowanie operatora w przedsiębiorstwie zintegrowanym 

pionowo
centralizacja lub outsourcing usług i zakupów operatora
W Wytycznych wskazano również, że Programy zgodności powinny 
odnosić się również do bardziej ogólnych kwestii, związanych z 
regułami prawidłowo przeprowadzonego unbundlingu, np:

kwestii związanych z niezależnością, z oddzielną marką, logo czy 
oddzielnymi siedzibami i odrębną obsługą klienta

Wytyczne do treści 
Programów zgodności 
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Zgłoszenia odbiorców dotyczące działalności
przedsiębiorstw energetycznych z sektora
gazowego, na przykładzie zgłoszeń kierowanych
do Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii i
Paliw Gazowych (PI)

Struktura sektorowa zgłoszeń 
kierowanych do PI w 2018 r.

W 2018 r. do Punktu Informacyjnego odbiorcy skierowali łącznie 4 914zgłoszeń.
Dominującą rolę w kontaktach z odbiorcami odgrywał kontakt telefoniczny (91%
zgłoszeń), resztę stanowiły odpowiedzi na zgłoszenia pisemne, nadesłane drogą
elektroniczną oraz pocztą tradycyjną (9%)

Struktura zgłoszeń do PI 
w I połowie 2019 r.

Struktura zgłoszeń do PI 
w 2017 r.
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Zgłoszenia odbiorców dotyczące działalności
przedsiębiorstw energetycznych z sektora
gazowego, na przykładzie zgłoszeń kierowanych
do Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii
i Paliw Gazowych (PI)

Zgłoszenia odbiorców do PI w 2018 r. w kategorii: 
paliwa gazowe

Sprzedawcy paliw gazowych, do których 
działalności wpłynęło najwięcej 
zgłoszeń do PI w 2018 r. 
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Zgłoszenia odbiorców dotyczące działalności
przedsiębiorstw energetycznych z sektora
gazowego, na przykładzie zgłoszeń kierowanych
do Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii
i Paliw Gazowych (PI)

 terminowość nadsyłania faktur,

 problemy i nieprawidłowości w rozliczeniach po zaprzestaniu świadczenia usługi sprzedaży 
paliwa gazowego odbiorcom końcowym przez jedną ze spółek obrotu

Zgłoszenia odbiorców dot. problemów z rozliczeniami

Działania informacyjne Prezesa URE skierowane do odbiorców. 

Publikacja na stronie internetowej URE informacji dotyczących:

 rozliczeń za sprzedaż paliwa gazowego po zaprzestaniu
działalności przez spółkę Energetyczne Centrum S.A.,
informacje o ogłoszeniu upadłości Spółki, zasad dochodzenia
roszczeń w postępowaniu upadłościowym,

 ogólnych zasad pozwalających na zachowanie ciągłości
dostaw paliwa gazowego w przypadku utraty przez
odbiorców dotychczasowego sprzedawcy,

 cofnięcia koncesji na obrót paliwami gazowymi,
prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie
cofnięcia koncesji
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Zgłoszenia odbiorców dotyczące działalności
przedsiębiorstw energetycznych z sektora
gazowego, na przykładzie zgłoszeń kierowanych
do Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii
i Paliw Gazowych (PI)

Najczęściej zgłaszane przez odbiorców przykłady zachowań przedstawicieli handlowych 
przedsiębiorstw energetycznych dotyczące nieuczciwych praktyk rynkowych:

Zgłoszenia odbiorców dot. nieuczciwych praktyk rynkowych

 brak informacji ze strony przedstawiciela handlowego na temat przedsiębiorstwa jakie
reprezentuje, w związku z czym odbiorcy – będąc skuszeni obietnicą niższych rachunków -
zawierali nową umowę z innym sprzedawcą będąc przeświadczonymi o tym, że jest to
umowa z dotychczasowym sprzedawcą,

 podsuwanie odbiorcom do podpisu dokumentów, powołując się na brak odpowiedzi na
przesłane odbiorcy pismo (także pismo z URE), w związku z czym odbiorcy podpisywali
umowy z nowym sprzedawcą będąc przekonanymi, że jest to aktualizacja umowy z
dotychczasowym sprzedawcą,

 obietnica sprzedaży gazu po niższej cenie niż ta, którą dotychczas płacił odbiorca, po
czym odbiorca już przy pierwszym rachunku otrzymanym od nowego sprzedawcy
zauważał, że płatności są większe niż dotychczas,

 brak rzetelnej i często niepełnej informacji o warunkach oferty/umowy,

 brak informacji o prawie do odstąpienia od umowy
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