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Stan rynku gazu w Polsce w 2019 r. - zmiany na rynku 
gazu wymagają zmiany modelu kontraktacji i regulacji

Optymalizacja aktywów

Upstream Midstream Downstream

Optymalizacja aktywów Optymalizacja portfela

Upstream Midstream Downstream

STARY MODEL NOWY MODEL

KLUCZOWE ELEMENTY 

ZMIAN

— nowe wymagania 

regulacyjne

— nowe wymagania 

finansowe

— wahania bilansu 

popyt/podaż

— konkurencja podmiotów i 

produktów (gaz/LNG) 

— warunki dostępu do rynku 

hurtowego

— zmiana mechanizmów 

zarządzania ryzykiem 

handlowym 

MODEL KONTRAKTÓW DETALICZNYCH – KLUCZOWE ELEMENTY

Ceny Różnice między kontraktami hurtowymi i detalicznymi
formuły cenowe, ceny stałe lub indeksowane lub transze

Czas Duża ilość kontraktów krótkoterminowych (STC) i 
średnioterminowych (MTC)

Podmioty Podmiot dominujący w Polsce

Produkty gaz sieciowy z elastycznością dostaw

Punkty Punkt Fizyczny wyjścia Odbiorca Końcowy

Ryzyka Wahań cen i kursów, brak możliwości lub ograniczenia 
zmiany ceny, kary i klauzule umowne

MODEL KONTRAKTÓW HURTOWYCH– KLUCZOWE ELEMENTY

Ceny Nowy model kształtowania cen  na rynku hurtowym, 
mechanizm Arbitrażu i Spark Spread

Czas kontrakty 1 rok i spot, powrót do kontraktów 
długoterminowych (LTC) z mechanizmem formuł cenowych

Podmioty duża ilość podmiotów: producenci, dostawcy, traderzy, 
operatorzy, giełdy i duży udział instytucji finansowych

Produkty Gaz sieciowy i LNG, szeroki portfel produktów finansowych

Punkty Wiele punktów dostaw

Ryzyka duże wahania i koszty finansowe wymagają wprowadzenia 
nowego modelu zarządzania ryzykiem cenowym i finansowym
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Zagadnienia wpływające na rynek detaliczny

✓ potrzeba zmian ustawy o zapasach (powrót do limitów, 
wyłączenie z obowiązku rynku hurtowego, rozszerzenie funkcji 
OSPg w zakresie utrzymania zapasów)

✓ hub gazowy (uzgodnienie warunków niezbędnych do jego 
budowy)

✓ nowe regulacje finansowe, które mogą ograniczyć rozwój rynku 
detalicznego lub negatywnie wpłynąć na zapewnienie 
bezpieczeństwa dostaw gazo do odbiorców końcowych

✓ rozważenie zmian rozporządzenie dywersyfikacyjnego

✓ wsparcie współpracy OSPg i OSPe w związku ze zwiększeniem 
wykorzystania gazu na potrzeby produkcji energii 

Rozwój transparentnego, 
detalicznego rynku gazu
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Rozwój transparentnego, 
detalicznego rynku gazu

Wybrane zagadnienia rynku detalicznego gazu:

✓ ograniczenie działalności mniejszych sprzedawców, którzy 
„nie wytrzymują” presji finansowej oraz nowych wymagań 
regulacyjnych

✓ zmiany w IRiESP i IRiESD w kierunku wprowadzenia 
jednolitych standardów wymiany i poprawy jakości danych 
pomiarowych oraz rozliczenia umów dystrybucji i rozliczeń 
na rynku bilansującym

✓ uproszczenie obowiązków sprawozdawczych i ograniczenie 
liczby raportów na rynku gazu (jeden system elektroniczny)

✓ projekt zmian rozporządzenia o ograniczeniach (system 
elektroniczny)
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Podejmowane i możliwe nowe działania sektora obrotu, 
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