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Większa transparentność rynku energii to niższe ceny dla odbiorców

Wstęp

Ceny energii elektrycznej biją kolejne rekordy.

Pozornie łatwo to wytłumaczyć inflacją, rosyj-

Do takich podejrzeń skłania nie tylko sam

wzrost ceny, ale zachowania oferentów na

ską agresją na Ukrainę, czy kosztem surow-

giełdzie, take jak np. dokonywanie wielu trans-

uzasadnić tak wysokie podwyżki tylko tymi

Dochodziło przy tym do regularnych przekro-

ców. Jednak po dokładnej analizie trudno jest

akcji w ostatnich godzinach i minutach sesji.

czynnikami. Taki zagadkowy, nieproporcjonalny

czeń ograniczeń wahań kursów. Mimo tych

na rynku terminowym (kontrakty roczne) na

podejmował działań. Obecnie Prezes Urzędu

wzrost cen energii elektrycznej miał miejsce

Towarowej Giełdzie Energii w okresie od 25

niepokojących zjawisk prowadzący giełdę nie

Regulacji Energetyki analizuje sytuację, ale

kwietnia 2022 r. do 10 maja 2022 r. Cena za

nie wszczął jeszcze formalnego postępowania

do 1024,40 zł, następnie dynamika wzrostów

sytuacja, gdy ceny energii elektrycznej notują

MWh na 2023 r. wzrosła wówczas od 751,10 zł

nieco wyhamowała.

Takiego wzrostu akurat w ciągu tych dwóch

tygodni nie powinno się tłumaczyć ani wyda-

rzeniami na arenie międzynarodowej, ani wzro-

stem ceny węgla, który jest kluczowym paliwem

wyjaśniającego. To nie pierwsza tego rodzaju

niewyjaśnione wzrosty i wzbudzają wątpliwości

URE. Podobna sytuacja miała miejsce w 2018 r.,

kiedy to regulator skierował zawiadomie-

nia do prokuratury o możliwości popełnienia
przestępstwa.

dla polskiej energetyki. Skoro jednak nie rosną

Gwałtowny wzrost cen na przełomie kwiet-

sposób rośnie (i to bezprecedensowo), jedynie

szerszego zjawiska, jakim jest zmniejszanie

wych nabywców energii pojawiają się więc

elektrycznej.

koszty wytworzenia energii, to oznacza, że w ten

marża wytwórców energii. Ze strony giełdopodejrzenia o możliwą manipulację cenami.

Warsaw Enterprise Institute

nia/maja 2022 r. może być też przejawem

się konkurencyjności polskiego rynku energii
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1. Ceny energii elektrycznej

1.1. Znaczenie kosztu zmiennego

gii, ale też np. koszt uprawnień do emisji CO2.

Energia elektryczna na TGE podlega obrotowi

oparta na węglu kamiennym, dlatego to właśnie

rynku terminowego. W przypadku RDN sprze-

cych czynników wpływających na cenę energii

w ramach rynku dnia następnego (RDN) oraz

dawcy i nabywcy składają oferty dostawy
i nabycia energii na dzień następny. Z uwagi na

W Polsce dominuje energetyka konwencjonalna

cena tego surowca jest jednym z decydująelektrycznej.

to, że jest to rynek europejski z szeroką ofertą do-

1.2. Wzrosty cen energii elektrycznej
obowiązujących w innych krajach. Na innych za- na kontrakcie BASE_Y_23
stawców, ceny energii uzależnione są od jej cen

sadach działa rynek kontraktów terminowych. Na

tym rynku dziś składane oferty dotyczą dostaw

energii dopiero za rok. A to oznacza, że producenci muszą niejako przewidzieć koszty wytworzenia energii, jakie poniosą za wiele miesięcy.
Koszty wytworzenia energii można podzielić na

Niekiedy jednak zmiany cen energii elektrycznej

nie można powiązać ze wzrostem cen węgla ani

żadnego innego (znanego) czynnika cenotwór-

czego. Tak stało się w okresie od 25 kwietnia 2022 r.
do 10 maja 2022 r. W tym czasie obserwuje się

wyraźnie nieproporcjonalny wzrost ceny energii

stałe i zmienne. Koszty stałe to m.in. nakłady na

elektrycznej na rynku terminowym, którego nie

pracowników, podatki itd. Z kolei do kosztów

wytwarzania. Cena energii elektrycznej wzro-

eksploatację elektrowni, wynagrodzenia dla
zmiennych należy zaliczyć przede wszystkim

koszt paliwa służącego do wytwarzania ener-

Warsaw Enterprise Institute

można uzasadnić rosnącym poziomem kosztów

sła z 751,10 zł (25 kwietnia 2022 r.) do 1024,40 zł

(10 maja 2022 r.).
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Tabela 1. Kursów rozliczeniowy w okresie od 25 kwietnia do 10 maja 2022 r.
Data

Energia elektr.

Gaz w Polsce

Gaz w Europie

Węgiel w Euro-

Uprawnienia

w Polsce

GAS_BASE_Y-23

TTF Cal'23

pie API2 Cal'23

do emisji CO2
EUA Dec'23

BASE Y-23
PLN/MWh

EUR/MWh

USD/t

EUR/t

25.04.2022

751,10

465,67

80,14

235,00

85,79

26.04.2022

748,85

435,45

80,84

225,83

85,04

27.04.2022

790,00

466,85

81,40

222,18

83,30

28.04.2022

819,30

458,72

79,24

212,29

84,96

29.04.2022

847,25

459,70

78,48

209,93

86,82

02.05.2022

875,56

450,00

74,22

209,73

85,55

04.05.2022

916,50

485,00

83,00

240,45

91,16

05.05.2022

990,34

511,38

85,37

247,76

92,04

06.05.2022

999,80

517,17

83,34

247,60

94,50

09.05.2022

995,80

491,00

78,05

233,01

89,89

10.05.2022

1 024,40

458,95

79,57

228,93

90,20

Źródło: Towarowa Giełda Energii, Intercontinental Exchange

Wykres 1. Rosnący dysparytet w dynamice kosztów zmiennych wytwarzania i ceny hurtowej

energii elektrycznej w Polsce

Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A., Intercontinental Exchange

Warsaw Enterprise Institute
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Wykres 2. Dynamika zmiany cen produktów energetycznych i kosztów zmiennych wytwarzania,
w okresie od 25 kwietnia do 10 maja 2022 r.

Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A., Intercontinental Exchange

Jak widać, paliwa (węgiel i gaz) staniały, podczas gdy cena energii elektrycznej wzrosła

Ponadto stan wypełnienia instalacji magazy-

nowych w Polsce wzrósł w tym czasie z poziomu

w tym okresie aż o 36,4 proc. (Wykres nr 2), co

71 proc. do 86% proc. Mimo spadku przepływów

zmiennych i ceny energii (Wykres nr 1).

nia 2022 r. dostarczano 91 GWh na dzień, spadek

oznacza rosnący dysparytet wartości kosztów

Wstrzymanie dostaw gazu

gazu z kierunku wschodniego skąd na 18 kwietzostał w całości zrekompensowany przez wzrost
importu z kierunku zachodniego, który wzrósł

z poziomu 115 GWh (18 kwietnia 2022 r.) na dzień

Na jedną z możliwych przyczyn tak gwał-

do poziomu 270 GWh na dzień (10 maja 2022 r.).

wstrzymanie dostaw paliwa gazowego do

poziomie, a przepływ gazu przez Słowację i Au-

townych wzrostów próbowano wskazywać

Przepływy Nord Stream pozostały na stabilnym

Polski przez Gazprom. Po bliższej analizie wi-

strię zanotował największy wzrost wolumenu,

wzrost energii elektrycznej. O wstrzymaniu do-

poziomu 849 GWh 10 maja 2022 r.

dać jednak, że nie mogło to wpłynąć na taki

staw gazu poinformowano 26 kwietnia 2022 r.

wzrastając z poziomu 467 GWh 18 kwietnia do

Nie spowodowało to jednak wzrostów cen gazu

ani na europejskim, ani na polskim rynku.

Warsaw Enterprise Institute
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Wykres 3. Stan wypełnienia magazynów gazu w Polsce na przestrzeni od 18 kwietnia do 12 maja 2022 r.

Źródło: Gas Storage Poland

Wykres 4. Przepływ gazu ziemnego w głównych punktach sieci gazowej od 18 kwietnia do 10 maja 2022 r.

Źródło: ENTSOG Transparency

Cena węgla
Nie powinno się również uznawaćć, że na tak

duży wzrost ceny energii w rozpatrywanym okresie miały wpływ prognozy podwyżek ceny węgla.

na kolejny rok 2023 rosły nieprzerwanie przez

cały ubiegły rok, bo wytwórcy już uwzględniali
wzrost kosztów nabycia węgla.

Nie można również zgodzić się z sugestiami, że

Mowa bowiem o okresie kwiecień-maj 2022 r.,

rosnące ceny energii spowodowane są wy-

zmiany ceny węgla dla energetyki pojawiały

stawców węgla i renegocjacjom cen, co ma

tem stwierdzić, że dopiero w kwietniu 2022 r.

wytworzenia energii w przyszłym roku. Informacje

a pierwsze informacje publiczne w kwestii

się już wczesną jesienią 2021 r. Nie można za-

zaczęto uwzględniać tę kwestię. Ceny energii

Warsaw Enterprise Institute

powiadaniem umów elektrowniom przez dopowodować niepewność odnośnie do kosztów

o renegocjowaniu umów na dostawę węgla były
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znane na długo przed rozpoczęciem wzrostów

elektrycznej u naszych sąsiadów. Cena ener-

końca 2021 r.

znajduje się na wysokim poziomie, kształtuje

cen w omawianym okresie – co najmniej od

gii w Niemczech i Czechach, mimo że również

się zupełnie inaczej. Różnica między ceną spot

Przed oraz w trakcie wzrostu ceny energii

(rzeczywista cena, jaką płacą uczestnicy rynku

w przestrzeni publicznej nie pojawiały się żad-

dniach) a ceną z kontraktu terminowego (kon-

hurtowej na przełomie kwietnia/maja 2022 r.

ne kluczowe, zaskakujące, niespodziewane in-

giełdowego za dostawy energii w kolejnych

trakt terminowy z dostawą na kolejny rok jest

formacje na temat sposobu kontraktowania

niejako ceną oczekiwaną, jaką będą oni zobo-

z energetycznych spółek giełdowych (TAURON,

a która to bazuje również na cenach kontraktów

raportów bieżących o jakichkolwiek perturba-

gazu czy uprawnień do emisji dwutlenku węgla)

czy zmiany ceny węgla dla energetyki. Żadna
ENEA, PGE, ENERGA) nie publikowały w tym czasie

cjach z tym związanych.

Ceny w Niemczech i Czechach
Wzrost cen energii elektrycznej nie może być
także uzasadniony sytuacją na rynkach energii

wiązani zapłacić za dostawy w roku kolejnym,

terminowych obejmujących dostawę węgla,
jest w tych krajach znacznie niższa. W Polsce

wynosi blisko 465 zł/MWh. Jest to więcej niż wy-

nosiła średnioważona cena energii elektrycznej

na rynku hurtowym w Polsce w roku 2021 (385 zł/
MWh). Jak widać, u naszych sąsiadów różnice

te nie przybierają tak dużej skali (Tabela nr 2).

Tabela 2. Relacje ceny hurtowej energii elektrycznej na rynku spotowym i rynkach terminowych
w Polsce, Niemczech i Czechach

Ceny hurtowe energii w EUR/MWh

Średnia arytmetyczna ceny spot

(45 sesji od 6 lutego do 12 maja)
Cena kontraktu rocznego na dostawy
2023 w dniu 12 maja 2022
Różnica

Polska

Niemcy

Czechy

127,74

189,83

189,83

227,47

227,80

230

99,72

37,97

29,21

Kolejnym zjawiskiem cenowym, które nie znajdu-

je uzasadnienia, jest dysparytet między cenami

kontraktów terminowych na bieżące kwartały

roku 2022 i rok 2023. Tylko w Polsce, cena energii

elektrycznej na kolejny rok jest droższa niż na ko-

lejne kwartały roku bieżącego. Zarówno w Niem-

czech, jak i w Czechach relacja jest odwrotna.
Podobnie na rynkach paliw (gaz, węgiel) paliwa

z dostawą na kolejne miesiące są droższe niż te

z dostawą w kontraktach terminowych na rok
2023. Naturalnie, wytwórcy energii elektrycznej

mają bowiem ponad pół roku, aby prowadzić
procesy planowania i gromadzenia zapasów.

Warsaw Enterprise Institute
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Tabela 3. Relacje ceny hurtowej energii elektrycznej na rynkach terminowych w Polsce, Niemczech i Czechach (kontrakty kwartalne i kontrakt roczny)

Ceny hurtowe energii w EUR/MWh

Cena średnia kwartał 3 i 4 2022 r.

Cena kontraktu na dostawy 2023 r.
Relacja produktów Q3 i Q4'22 do Y'23

A
B
B/A

Polska

Niemcy

Czechy

216,89

255,79

259,24

227,47

227,80

230,30

5%

-11%

-11%

1.3. MARŻA CDS
Wzrost cen energii elektrycznej przy braku wzrostów kosztów wytwarzania oznacza, że wzrasta

marża elektrowni (Clean Dark Spread - CDS).

Jest ona zależna od ceny energii elektrycznej
netto oraz ceny węgla i ceny emisji CO2.

Jest on obliczany jako: CDS = CEE – (CP + CCO2), gdzie:
CDS – wskaźnik Clean Dark Spread;

CEE – cena energii elektrycznej netto [zł/MWh];

CP – cena węgla przeliczona na koszt produkcji 1 MWh netto z węgla kamiennego [zł/MWh];
CCO2 – cena CO2 przeliczona na koszt emisji CO2 przy produkcji netto 1 MWh [zł/MWh].

Warsaw Enterprise Institute
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Jak wynika z raportu Fundacji Instrat „4 mld

zł w jeden miesiąc. URE powinien zbadać zarobki elektrowni węglowych”1 z 14 lutego 2022 r.

(a więc jeszcze przed największymi wzrostami

trociepłowni wzrósł z 4,56 mld zł w roku 2019 do

18,45 mld zł w roku 2021, a więc zaledwie dwa
lata wystarczyły, aby potroić dochody branży.

cen), poziom CDS w grudniu 2021 r. był siedmio- Trzeba przypomnieć, że nadzwyczajnie wysokie
krotnie wyższy niż ten, jaki obserwowano w jego

szczycie z roku 2018 (Wykres nr 5).

Z kolei z danych Agencji Rynku Energii wynika,

że wynik sektora elektrowni cieplnych i elek1
2

marże elektrowni już raz zwróciły uwagę Prezesa

URE. W 2018 r. wszczęto kilka postępowań wyja-

śniających tej sprawie. Główną przesłanką do

wszczęcia postępowań były właśnie nadzwy-

czajne marże elektrowni węglowych2.

Swoczyna, B., Hetmański, M., Wrona, A., 4 mld zł w jeden miesiąc. URE powinien zbadać zarobki
elektrowni węglowych, Instrat Policy Note 01/2022.
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 20 grudnia 2018 r., https://www.ure.gov.pl/pl/
urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7956,Kolejne-postepowanie-Prezesa-URE-dotyczace
-badania-ewentualnych-manipulacji-na-r.html, dostęp: 28.05.2022 r.

Wykres 5. Wyniki pytania ankietowego: „Dlaczego Urząd Regulacji Energetyki powinien przyjdzeć się marżom elektrowni węglowych?”

Źródło: Instrat, „4 mld zł w jeden miesiąc. URE powinien zbadać zarobki elektrowni węglowych”

Warsaw Enterprise Institute
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Wykres 6. Marża na wytwarzaniu energii elektrycznej CDS w poszczególnych miesiącach, w latach 2014–2019

Źródło: Komunikat Prezesa URE z 20 grudnia 2018 r.

Po przeprowadzonej analizie zgromadzonego

materiału, Prezes URE przedstawił dwa następujące wnioski:

1.

wzrost cen energii notowany na produkcie

BASE_Y-19 na TGE w okresie po 1 września

2018 r. nie jest wyłącznie wynikiem wzrostu
kosztów wytworzenia takich jak ceny węgla

2.

BASE_Y-14, BASE_Y-15, BASE_Y-16, BASE_Y-17
i BASE_Y-18 oraz BASE_Y-19 w okresie od

rozpoczęcia notowań w 2016 roku do końca

sierpnia 2018 r.

Postępowania wyjaśniające zakończyły się

kamiennego i uprawnień do emisji CO2;

m.in. skierowaniem zawiadomień do prokura-

w okresie wrzesień–listopad 2018 r. jest około

polegającego na manipulacji na terminowym

CDS uzyskany na produkcie BASE_Y-19
dwukrotnie większy niż CDS kształtujący się

3

na notowanych historycznie produktach

tury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

rynku energii3.

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8257,Prezes-URE-zlozyl-kolejnezawiadomienie-do-Prokuratury-o-podejrzeniu-popelnienia.html, dostęp: 28.05.2022 r.

Warsaw Enterprise Institute
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2. Drastyczne wahania cen na
rynku giełdowym
Pojawia się zatem pytanie, czy także w rozpa- •

skutkujących generowaniem fałszywych lub

nie doszło po raz kolejny do manipulacji na

czących podaży produktów energetycznych

trywanym okresie 25 kwietnia-10 maja 2022 r.
tym rynku. Może o tym świadczyć nie tylko sam

wzrost ceny, ale także np. ograniczona płyn- •

ność rynku terminowego, zawieranie transakcji

w ostatnich godzinach i minutach sesji giełdo-

•

wych po wyższych cenach, jak również nieprze-

Definicja „manipulacji na rynku hurtowym” zo-

•

łaniach podejmowanych przez osoby sztucz-

nie uzasadniają siły rynkowe podaży i popytu,

w tym faktyczna dostępność zdolności produk-

przy zastosowaniu fikcyjnych mechani-

zmów lub wszelkich innych form oszustwa

wprowadzające w błąd sygnały dotyczące

podaży produktów energetycznych sprze-

dawanych w obrocie hurtowym, popytu na

REMIT)4. Artykuł 5 rozporządzenia REMIT zabrania

nie kształtujące ceny na poziomie, którego

daży lub popytu;

lub podstępu, które generują fałszywe, lub

hurtowego rynku energii (dalej: rozporządzenie

na hurtowych rynkach energii polega na dzia-

duktów energetycznych sprzedawanych

decydującej pozycji w odniesieniu do po-

ropejskiego i Rady nr 1227/2011 z 25 października

W świetle tego rozporządzenia manipulacja

kształtowaniem ceny jednego lub kilku pro-

w tym przez osoby działające w porozu-

2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości

hurtowych rynkach energii.

popytu na takie produkty lub ich ceny;

mieniu, m.in. mające na celu zapewnienie

stała zawarta w rozporządzeniu Parlamentu Eu-

dokonywania lub usiłowania manipulacji na

sprzedawanych w obrocie hurtowym;

w obrocie hurtowym na sztucznym poziomie,

rwanie rosnący CDS.

2.1. Rozporządzenie REMIT

wprowadzających w błąd sygnałów doty-

takie produkty lub ich ceny.

2.

Rozpowszechnianie poprzez media, w tym

Internet, lub wszelkimi innymi sposoba-

mi informacji, które generują fałszywe lub

wprowadzające w błąd sygnały dotyczące

podaży produktów energetycznych sprze-

dawanych w obrocie hurtowym, popytu na
takie produkty lub ich ceny.

cyjnych, magazynowych lub transportowych,

Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 3 rozporządzenia

manipulacji została zawarta w art. 2 pkt 2 roz-

zawieranie transakcji, składanie zamówienia

na rynku” oznacza:

produktu energetycznego sprzedawanego

ani popyt (Motyw 13). Szczegółowa definicja

porządzenia REMIT. Zgodnie z nim „manipulacja

1.

lub podejmowanie innych działań dotyczących

w obrocie hurtowym dopiero z zamiarem wy-

Zawieranie jakiejkolwiek transakcji lub skła-

generowania fałszywych lub wprowadzających

produktów energetycznych sprzedawanych

energetycznych sprzedawanych w obrocie hur-

danie jakiegokolwiek zlecenia dotyczących
w obrocie hurtowym:

4

REMIT „próba manipulacji na rynku" oznacza

w błąd sygnałów dotyczących podaży produktów

towym, popytu na takie produkty, lub ich ceny itd.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie
integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U.UE.L. z 2011 r. nr 326 str. 1).
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Rozporządzenie ma na celu wyeliminowanie

Wprowadzenie tego rodzaju instrumentu mia-

dy przeciwdziałania i wykrywania przypadków

działania w zakresie przeciwdziałania manipu-

tego rodzaju praktyk, określając również meto-

manipulacji i próby manipulacji na rynkach.

ło na celu umożliwić Prezesowi URE skuteczne
lacjom na rynku.

W przeciwdziałaniu manipulacjom swoją rolę

2.2. Wytyczne Agencji ds. Współpracy
Regulatorów Rynku Energii

odgrywa także TGE S.A. jako podmiot prowa-

Rozporządzenie to od momentu wejścia w życie

zobowiązana została m.in. do przekazywania

zywało w polskim porządku prawnym zgod-

padkach manipulacji bądź jej próby.

i nie wymagało implementacji do krajowego

Na bazie wytycznych unijnej Agencji ds. Współ-

(tj. 28 grudnia 2011 r.) bezpośrednio obowiąnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu UE
porządku prawnego. Konieczne było jednak

dzący rynek regulowany obejmujący towary giełdowe. Na mocy rozporządzenia REMIT

Prezesowi URE informacji o wykrywanych przy-

pracy Regulatorów Rynku Energii, powołanej

dokonanie modyfikacji przepisów krajowych,

do monitorowania europejskiego rynku energii,

rych organów regulacyjnych oraz określenie

dzenia REMIT, w których podaje się przykłady

w szczególności rozszerzenie uprawień niektó-

sankcji za dokonywanie naruszeń obowiązków

przewidzianych w przepisach rozporządzenia.
Prawo energetyczne zostało dostosowane do

wymogów rozporządzenia REMIT 30 października

opracowane zostały wytyczne do rozporządziałań rynkowych stanowiących manipulację. Przykłady te, przetłumaczone na język polski, Biuro Nadzoru Rynku TGE umieściło także

w ramach wewnętrznej prezentacji („Przeciw-

2015 r. Wśród nowych przepisów pojawiły się

działanie i ujawnianie uzasadnionych przypad-

stronie Prezesa URE, w tym tzw. kontrola REMIT.

kach prowadzonych przez TGE S.A.”).

m.in. nowe niespotykane dotąd instrumenty po

ków nadużyć przez uczestników obrotu na ryn-

Tabela 4. Wybrane przypadki praktyk manipulacyjnych
ZAWIERANIE TRANSAKCJI WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD
WASH TRADES/SALES (sztuczny obrót) – przeprowadzanie

IMPROPER MATCHED ORDERS (niewłaściwe dopasowanie

szeregu transakcji kupna lub sprzedaży instrumentu, przy

zleceń) – transakcje przeprowadzane w wyniku zleceń

inwestora/grupy inwestorów oraz zmiana poziomu ryzyka

limitem cenowym i wolumentem przez różne, ale dzia-

czym nie następuje zmiana stanu posiadania określonego
rynkowego (nietypowe powtarzanie transakcji w nielicznej

grupie uczestników przez pewien czas).

kupna i sprzedaży w zbliżonym czasie, z tym podobnym

łające w porozumieniu osoby.

UTRZYMYWANIE CENY NA SZTUCZNYM POZIOMIE
MARKING THE CLOSE – składanie zleceń lub kupowanie/

sprzedawanie instrumentów na zakończeniu notowań,
w celu ustalenia ceny rozliczeniowej.

ABUSIVE SQUEEZE – wykorzystanie posiadania dominującego udziału w podaży lub popycie na dany instrument,
bądź wpływu na mechanizm dostarczenia instrumentów/

towarów w celu wpływu na cenę, po której inni uczestnicy

rynku muszą dostarczyć, przyjąć lub odłożyć dostawę

instrumnetu.

TWORZENIE FAŁSZYWEGO SYGNAŁU CENOWEGO
PUMP AND DUMP (zawyżanie ceny instrumentu przezna-

TRASH AND CASH (zaniżanie ceny instrumentu przezna-

mencie, a następnie nabywanie i/lub rozpowszechnianie

zajęcie krótkiej pozycji, dalsza sprzedaż aktywów i/lub

czonego do sprzedaży) – zajęcie długiej pozycji na instrunierzetelnych, pozytywnych informacji dotyczących tego

instrumentu w celu sprzedaży instrumentu na korzystnych

warunkach.

czonego do kupna) – przeciwieństwo Pump and Dump;
rozpowszechnianie nierzetelnych, negatywnych informacji

w celu odkupienia instrumentu po niższej cenie.

TRANSAKCJE Z WYKORZYSTANIEM INFORMACJI POUFNEJ
FRONT RUNNING – wykorzystanie przez maklera informacji o zleceniach klientów dla działania na własny rachunek.

Źródło: https://tge.pl, materiały ze szkolenia uzupełniającego w celu uzyskania uprawnień Maklera TGE
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2.3. Konkurencja na rynku
Manipulacje ceną danego produktu powstają

przeważnie na rynkach, które cechuje niska

płynność lub duża koncentracja, tj. zawiera się

relatywnie niewiele transakcji przez wąską grupę podmiotów. Aby takiej sytuacji zapobiec,

na polskim rynku nałożono ona Prezesa Urzę-

du Regulacji Energetyki obowiązki określone

w art. 23 ust 1 pkt 13a–15 Prawa energetycznego.

Zgodnie z nimi do zadań prezesa URE należy

podejmowanie działań w celu kształtowania,

ochrony i rozwoju konkurencji na rynku energii

odpowiedzialnymi za nadzór rynku kapitałowego i finansowego.

Należy zwrócić uwagę, że w latach 2017–2022

spośród koncesjonowanych przez URE spółek

obrotu znikło 51 podmiotów. Przed rokiem 2017
ich liczba rosła, ale następnie spada.

Wykres znajdujący się w Sprawozdaniu Prezesa

URE za rok 2021 obrazuje zaś zmianę wskaźnika koncentracji na przestrzeni lat 2007–2020.

Wynika z niego, że poziom konkurencji na rynku

znacznie spada. Wskaźnik HHI (wskaźnik kon-

elektrycznej i paliw gazowych oraz współdziała-

centracji Herfindahl-Hirschmann Index) od-

praktykom przedsiębiorstw energetycznych

dużych przejęć na rynku energetycznym w la-

nie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu

ograniczających konkurencję, oraz organami

notował dynamiczny wzrost w wyniku dwóch
tach 2016–2017), (Wykres nr 7).

Wykres 7. Stan koncentracji podsektora wytwarzania oraz udziały w rynku największych podmiotów według
energii wprowadzonej do sieci w latach 2007–2020

Źródło: Dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska i URE
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Należy oczekiwać, że po kolejnej koncentracji

czających. Przepis ten umożliwił przedsiębior-

może wzrosnąć do poziomów znacznie wyższych

depozytowego w formie wniesienia na depozyt:

Grupy Orlen i Energa oraz PGNiG, koncentracja
niż w roku 2007 – w początkach liberalizacji
rynków energii.

Ponad 75 proc. energii elektrycznej wytwarzanej

w kraju produkują podmioty zarządzane przez

Skarb Państwa (PGE, Tauron, Energa, PGNiG,
Enea, Orlen). Poza wymienionymi koncernami

stwom energetycznym realizowanie obowiązku

•
•
•
•

praw majątkowych ze świadectw pocho-

dzenia energii odnawialnej,

uprawnień do emisji dwutlenku węgla,

gwarancji bankowych,

poręczeń spółek z grupy kapitałowej.

Ponadto, dla podmiotów posiadających wła-

energetycznymi pod nadzorem Państwa i sek-

ściwą ocenę kredytową nadaną przez jedną

elektrociepłownie miejskie i źródła wytwórcze

(Moody’s, Fitch, S&P) wprowadzono możliwość

nawozów, miedzi, węgla.

proc. Znaczna część podmiotów działających

tora samorządowego znajdują się również liczne

należące do państwowych producentów m.in.

z trzech amerykańskich agencji ratingowych

redukcji depozytów zabezpieczających o 50

na rynku energii, w tym prywatni przedsiębior-

2.4. Depozyty uzupełniające
Mechanizmem pogłębiającym dyspropor-

cję między siłą rynkową mniejszych i dużych

cy, wytwórcy OZE, spółki obrotu energią, które

przyczyniają się do wzrostu konkurencji na rynku,
nie korzysta z tego specjalnego rozwiązania.

Skutkiem wprowadzenia takich rozwiązań stało

podmiotów na rynku energii jest obowiązek

się pogłębienie dysproporcji między siłą rynko-

uczestników rynku do Izby Rozliczeniowej Giełd

energii. Mniejsze podmioty nie mają bowiem

energii spadnie w relacji do kursu transakcji,

nie mają również tego samego rodzaju możli-

wnoszenia depozytu uzupełniającego przez

Towarowych. Powstaje on, gdy kurs rozliczeniowy

po jakim dany uczestnik rynku zakupił energię

elektryczną. Wysokość depozytu wyznaczana

jest przez ilość zakupionej energii oraz różnicę

ceny. Gdy uczestnik sprzeda energię elektryczną

po cenie niższej niż obecny kurs rozliczeniowy,

wówczas wymagane jest uzupełnienie depozytu. Co ważne, obowiązek wnoszenia depozytu

dotyczy tylko transakcji giełdowych, nie zaś
pozagiełdowych.

W roku 2020, gdy doszło do wybuchu pandemii

koronawirusa i w konsekwencji obostrzeń skut-

wą mniejszych i dużych podmiotów na rynku

możliwości korzystania z poręczeń grupowych,

wości co do ustanawiania innych form zabez-

pieczeń, ani też nie są często zdolne pokrywać
kosztów oceny ratingowej.

Powoduje to dysproporcje w układzie siły rynko-

wej między mniejszymi i dużymi podmiotami, co

stało się szczególnie widoczne w omawianym

okresie kwiecień/maj 2022 r., gdy ceny energii

na rynku hurtowym osiągają ekstremalnie wy-

sokie poziomy.

Dla zobrazowania, na czym w praktyce polega

kujących radykalnym zmniejszeniem zużycia

problem depozytów uzupełniających, prezen-

depozyty uzupełniające stały się dużym proble-

sprzedaje wytworzoną energię na giełdzie; alter-

większych grup energetycznych. W odpowiedzi

giełdzie i sprzedaje ja do klientów oraz dostawcy

tzw. specustawy covidowej art. 31zzh zmienia-

sne elektrownie (Przykłady nr 1,2 i 3 ukazane na

energii czy spadkiem cen na giełdzie energii,

mem dla wielu uczestników rynku, w tym najna ten problem, ustawodawca wprowadził do
5

jący sposób ustanawiania depozytów zabezpie5

tujemy trzy przykłady: małego wytwórcy, który

natywnego dostawcy, który kupuje energię na

z grupy kapitałowej, która posiada również włanastępnej stronie).

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych		
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).
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Przykład nr 1
Wytwórca energii elektrycznej z OZE (elektrownia fotowoltaiczna o mocy
1 MW, koszt budowy ok. 3 mln PLN; 1000 MWh rocznej produkcji) sprzedaje
energię elektryczną na giełdzie po cenie 400 zł/MWh. Cena rynkowa od
momentu sprzedaży wzrasta do 1000 zł/MWh. Wytwórca zmuszony jest
pokryć saldo depozytu zabezpieczającego w kwocie 600 zł/MWh. Mimo
że sprzedając energię elektryczną po cenie 400 zł/MWh, wytwórca otrzyma z giełdy przychód w kwocie 400 tys. zł, dopłata, jaką będzie musiał
wnieść do depozytu uzupełniającego, chcąc sprzedać energię na giełdzie,
wyniesie 600 tys. zł.

Przykład nr 2
Dostawca energii elektrycznej (10 000 MWh rocznej sprzedaży) kupuje
energię elektryczną na giełdzie po cenie 1000 zł/MWh i sprzedaje ją do
swoich klientów po 1030 zł/MWh. Cena rynkowa od momentu sprzedaży
spada do poziomu 400 zł/MWh. Dostawca zmuszony jest pokryć saldo
depozytu zabezpieczającego w kwocie 600 zł/MWh. Mimo że dostawca,
kupując energią na giełdzie i sprzedając ją do odbiorców, uzyska dochód
ze sprzedaży w wysokości 300 tys. zł, do depozytu giełdowego będzie
zmuszony dopłacić 6 mln zł.

Przykład nr 3
W grupie kapitałowej dostawca energii elektrycznej kupuje energię elektryczną na giełdzie po cenie 1000 zł/MWh i sprzedaje ją do swoich klientów
po 1030 zł/MWh. Jednocześnie wytwórca energii elektrycznej sprzedaje
energię elektryczną na giełdzie po tej samej cenie, 1000 zł/MWh, produkując ją w cenie 300 zł/MWh. Cena rynkowa od momentu sprzedaży
spada do poziomu 400 zł/MWh. Ujemna różnica w depozycie dostawcy,
który kupił energię po cenie wyższej niż aktualna cena rynkowa, jest saldowana z dodatnią różnicą po stronie wytwórcy, który kupił tę energię
w cenie niższej. Depozyty są saldowane, a grupa kapitałowa nie musi
nic dopłacać. Grupa kapitałowa generuje dochód na obrocie energią w
wysokości 30 zł/MWh i 700 zł/MWh na jej wytwarzaniu. Zachowuje przy
tym płynność finansową i nie jest narażona na ryzyko wzrostu depozytów
transakcyjnych.

Warsaw Enterprise Institute
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Jak obrazują te przykłady, mniejsze podmioty

na rynku giełdowym lub zaprzestania działal-

płynności finansowej, szczególnie w sytuacji

rozproszonej i bezpośrednie kontrakty (a także

są zdecydowanie bardziej narażone na utratę
wysokiej zmienności ceny rynkowej. Wytwórcy

ności. To wlaśnie dlatego rozwój energetyki
bezpośredni przesył) są tak ważne, gdyż regulują

energii odnawialnej ze źródeł odnawialnych są

one sporo problemów.

pozagiełdowej sprzedaży energii, tj. ustalając

Zwraca się uwagę, że konieczność wnoszenia

ponosząc przy tym ryzyka zmiany wartości de-

twiać przeprowadzenie manipulacji cenowej,

więc zmuszeni poszukiwać rozwiązań w postaci

cenę z wybranym poza giełdą dostawcą i nie

pozytów zabezpieczających na giełdzie. Prefero-

depozytów na obecnych zasadach może ułaktórą we wspomnianej wyżej prezentacji TGE

wanym przez tego rodzaju podmioty dostawcą

określono mianem „abusive squeeze” - wyko-

oferują cenę niższą niż ta, która będzie wynikała

w podaży lub popycie na dany instrument bądź

będą podmioty z grup kapitałowych, które za-

z aktualnych notowań giełdowych, ale będą w

rzystywanie posiadania dominującego udziału

wpływu na mechanizm dostarczania instru-

stanie zapewnić długoterminowy kontrakt na

mentów/towarów, w celu wpływu na cenę, po

depozytów zabezpieczających na rynku gieł-

przyjąć lub odłożyć dostawę instrumentu. Pod-

nienależące do grup kapitałowych, są zaś w ten

depozytu (który rośnie wraz z ceną), są „wyci-

zakup energii, nie zważając na ryzyka zmiany

dowym. Alternatywni dostawcy, tj. spółki obrotu
sposób zmuszone do ryzykownej kontraktacji

Warsaw Enterprise Institute
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3. Rola Towarowej Giełdy Energii S.A.

Mimo wspomnianych wyżej zjawisk, które moż-

na zaobserwować na rynku terminowym, Towarowa Giełda Energii S.A. nie podjęła działań

rynku możliwość natychmiastowego kupna lub

zbycia danego produktu.

mających na celu przywrócenie konkurencyj- TGE prezentuje na swojej stronie internetowej
ności rynku.

możliwości w zakresie świadczenia usług ani-

Głównym zadaniem giełdy jest prowadzenie

członków giełdy. Na stronie TGE znajdują się

dom określanym przez instytucje nadzorujące

mających na celu zachęcenie uczestników do

tzw. rynku regulowanego, który podlega zasa-

macji, oferując w zamian obniżenie opłaty dla

również archiwalne regulaminy programów

i zapisanym w regulaminie. W polskim porządku

generowania płynności.

o giełdach towarowych. W 2015 r. wprowadzono

Jak jednak wynika z danych na temat śred-

rozporządzenia REMIT.

obrotowi na sesjach, liczba ta systematycznie

Zgodnie z art. 12a ust. 1 tej ustawy spółka pro-

BASE_Y wynosił 57 MW na jednej sesji, podczas

prawnym funkcjonowanie TGE reguluje ustawa

do niej także przepisy związane z zastosowaniem

niej liczby kontraktów BASE_Y, które podlegają

spada. W roku 2019 średni obrót kontraktami

wadząca giełdę tworzy i utrzymuje skuteczne

gdy w marcu 2022 średni obrót to 28 MW. Tak

ciwdziałanie oraz identyfikację manipulacji na

rynku terminowego na TGE.

mechanizmy i procedury mające na celu przerynku, w tym prowadzi również nadzór nad prze-

strzeganiem przez członków tego rynku wdro-

niski wolumen transakcji oznacza niską płynność

żonych mechanizmów i procedur. Z kolei art.

3.2. Ograniczenia wahań kursów

z nim spółka prowadząca giełdę jest zobowią-

Instrumentem mającym na celu zniwelowa-

12a ust. 4 obowiązek ten konkretyzuje. Zgodnie

zana niezwłocznie informować Prezesa Urzędu

nie tzw. zmienności rynkowej są wprowadzane

24 godzin od powzięcia informacji i wystąpieniu

kursów. Zgodnie z par. 75 pkt 3 „Regulaminu

Regulacji Energetyki, nie później niż w terminie

regulaminowo przez TGE ograniczenia wahań

zdarzenia polegającego na manipulacji, próbie

obrotu Zorganizowanej Platformy Obrotu To-

jąc szczegółowy opis przypadku.

1 maja 2020 r.) wysokość ograniczenia wahań

manipulacji lub podejrzeniu manipulacji, poda-

3.1. Animacja rynkowa
Do roli giełdy należy również tzw. zarządzanie

płynnością (animacja rynku, ang. market making). Animacja jest zazwyczaj prowadzona

warowej Giełdy Energii S.A” (obowiązującego od

limitów cen w zleceniach określana jest przez

Zarząd Giełdy, co jest podawane do publicznej

wiadomości na stronie internetowej giełdy. Gieł-

da powinna monitorować, czy limity te zostają

zachowane. Jak wynika z par. 75 pkt 4 „Regulaminu…” zlecenia rynkowe weryfikowane są

pod względem obowiązujących wahań limitów

przez podmiot trzeci na zlecenie giełdy i polega

cen w zleceniach. Zlecenia, których limit ceny

kupna oraz sprzedaży na danym produkcie.

mitów cen, nie są przyjmowane na rynek bądź

na wystawianiu przez animatora ciągłych zleceń
Ma to na celu zapewnienie innym uczestnikom

Warsaw Enterprise Institute

wykracza poza obowiązujące ograniczenia li-

są usuwane z rynku.
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Podobnie, zgodnie z par. 76 pkt 4 „Regulaminu…“,

dopodobniej na celu wesprzeć TGE w zakresie

no zlecenie, rezultatem czego byłaby transak-

ceny, która jeśli nie odpowiada zasadom rynku

o których mowa w ust. 2:

do zawieszenia notowań.

b.

Lista konsultantów jest jawna, a publikuje się ją

jeżeli w systemie notowań ciągłych wprowadzo-

cja o kursie wykraczającym poza ograniczenia,
a.

zlecenie to zostaje usunięte z rynku,

notowania na danym instrumencie zosta-

ją zawieszone i rozpoczyna się równowa-

żenie rynku.

Jak wynika z analizy kursów, w analizowanym

okresie na przełomie kwietnia/maja 2022 r.

ograniczenia wahań kursów były przekracza-

ne wielokrotnie. TGE nie usunęła jednak zle-

ceń z rynku.

3.3. Konsultanci
Kolejnym sposobem monitorowania giełdy

jest konsultacja z zewnętrznymi konsultan-

tami. Zgodnie z par. 77 ust. 2 „Regulaminu…”

merytorycznym, co do zagadnienia poziomu
konkurencyjnego, mogłaby stanowić przesłankę

na stronie internetowej TGE. Lista konsultantów
na rynku energii elektrycznej zawiera tylko jeden

podmiot z sektora prywatnego. Stawia to pod

znakiem zapytania realną efektywność takiego
rozwiązania.

3.4. Obligo giełdowe
Zwiększeniu przejrzystości rynku i zapobieganiu manipulacjom ma służyć art. 49a Prawa

energetycznego, nakazującego wytwórcom

energii sprzedaż całej wyprodukowanej ener-

gii elektrycznej na giełdzie. Początkowo przepis ustanawiał wymóg sprzedaży wytworzonej

giełda zastrzega sobie prawo do konsultacji

energii tylko w określonej części, jednak w wy-

celem potwierdzenia, że ukształtowany kurs

na rynku energii ustawodawca zdecydował

z przedstawicielami wybranych członków OTF
transakcyjny ma charakter rynkowy. Tego ro-

dzaju regulaminowy instrument miał najpraw-

Warsaw Enterprise Institute

niku stwierdzonych w 2018 r. nieprawidłowości

się na wprowadzenie generalnego obowiązku
sprzedaży na giełdzie całej energii.
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Mimo takiego obowiązku wolumen transakcyjny

na Towarowej Giełdzie Energii w roku 2022 jest

znacznie niższy niż jeszcze w roku 2018. Przyczyną tego stanu rzeczy jest szereg wyłączeń ze

stosowania art. 49a, które dotyczą m.in. źródeł

o mocy nie większej niż 50 MW, a także energii

elektrycznej wytworzonej po 1 stycznia 2017 r.
którą obejmują umowy długoterminowe ze

wspólnikami, akcjonariuszami lub instytucjami

finansującymi. Należy przy tym wspomnieć, że

ogromne inwestycje energetyczne zostały od-

dane do polskiej sieci właśnie w ostatnich latach,

(m.in. nowe bloki w elektrowniach Opole, Turów,

Jaworzno, Stalowa Wola, Kozienice, Płock, Włocławek). Takie wyłączenia także przyczyniają się

do niskiej płynności rynku terminowego na TGE.

3.5. Zawieszenie obrotu
Swego rodzaju bezpiecznikiem jest także możliwość zawieszenia obrotu przez TGE. Zgodnie

z par. 9 ust. 2 „Regulaminu…” zarząd giełdy na

żądanie organu nadzoru, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, odpowiednio zawiesza

obrót instrumentami notowanymi na Platformie lub wyklucza z obrotu wskazane przez ten

organ nadzoru instrumenty notowane na OTF
w przypadku, gdy obrót tymi instrumentami

dokonywany jest w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowe-

go funkcjonowania OTF lub bezpieczeństwa

obrotu dokonywanego na tym OTF, lub naruszenia interesów uczestników obrotu. Zgodnie

zaś z ust. 3 zarząd giełdy może podjąć decy-

zję o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów notowanych na Platformie, w przypadku

gdy instrumenty te przestały spełniać warunki

obowiązujące na OTF lub wymaga tego prawidłowe funkcjonowanie obrotu. Zarząd giełdy
informuje odpowiedni organ nadzoru, zgodnie

z właściwymi przepisami prawa, o podjęciu

decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów notowanych na Platformie z obrotu

i podaje tę informację do publicznej wiadomości.

Mimo gwałtownych wzrostów cen energii we

wskazanym okresie żaden z powyższych me-

chanizmów nie został zastosowany.

Warsaw Enterprise Institute
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4. Rola Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki

Nadrzędna rola w funkcjonowaniu całego syste-

wiadomości specjalne niezbędne do przepro-

da regulatorowi rynku energii, tj. Prezesowi URE,

dzona u każdego uczestnika rynku lub pod-

wyjaśniających, kontroli, a także kontroli REMIT.

Uprawnienia kontrolerów są bardzo szerokie.

mu gazowego i elektroenergetycznego przypaktóry ma prawo do prowadzenia postępowań

To właśnie Prezes URE jest całościowo odpowiedzialny za przeciwdziałanie manipulacjom

wadzenia kontroli. Może być ona przeprowa-

miotu działającego w imieniu uczestnika rynku.
Mają oni m.in. prawo do wstępu na grunt, do

budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz

na rynku i to zarówno wtedy, gdy został o po-

środków transportu podmiotu kontrolowanego

jak i wówczas, gdy takiego zawiadomienia nie

go rodzaju dokumentów i nośników informacji

dejrzeniu takiej manipulacji poinformowany,

otrzymał. Posiada on bowiem odpowiednie narzędzia, które pozwalają na identyfikację manipulacji na rynku.

W wywiadzie udzielonym Rzeczpospolitej Pre-

oraz żądania udostępnienia akt, ksiąg, wszelkiezwiązanych z przedmiotem kontroli. W toku kon-

troli REMIT pracownik kontrolujący może korzy-

stać z pomocy funkcjonariuszy innych organów
kontroli państwowej lub Policji.

zes URE poinformował6, że URE rozpoczął „po-

Czynności kontrolne mogą być podejmowane

w związku z wpływem kilku wniosków o zbadanie

go, w szczególności w siedzibie URE, jeżeli jest to

głębione badanie sytuacji na rynku energii“
podstaw tak wysokich i gwałtownych zwyżek cen.
Dodany do Prawa energetycznego w ramach
implementacji rozporządzenia REMIT, o którym

mowa rozdziale 2, art. 23b przewiduje, że Prezes

URE przeprowadza kontrolę lub prowadzi postę-

powanie wyjaśniające w sprawach manipulacji na rynku, lub próby manipulacji na rynku

również poza siedzibą podmiotu kontrolowane-

uzasadnione charakterem tych czynności oraz

może przyczynić się do szybszego i skuteczniej-

szego przeprowadzenia kontroli. W określonych

przypadkach pracownik kontrolujący może również dokonać np. przeszukania pomieszczeń za

zgodą sądu ochrony konkurencji i konsumentów,
udzieloną na wniosek Prezesa URE.

oraz niezgodnego z prawem wykorzystywania

W tego rodzaju sytuacjach ważny jest czas. Dla-

energetycznych sprzedawanych w obrocie hur-

nie poważnego naruszenia przepisów ustawy,

informacji wewnętrznej w zakresie produktów

towym, które nie są instrumentami finansowymi.

Kontrola przeprowadzona w tym trybie nazywa-

tego, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrze-

w szczególności wtedy, gdy mogłoby dojść do

zatarcia dowodów, z wnioskiem o przeszukanie
Prezes URE może wystąpić przed wszczęciem

na jest kontrolą REMIT. Może ją przeprowadzić

postępowania kontrolnego. Sąd ma natomiast

w niej udział także inna osoba, która posiada

postanowienia, na które nie przysługuje za-

upoważniony pracownik URE, ale wziąć może

6

tylko 48 godzin na wydanie odpowiedniego

Energia.rp.pl, Prezes URE: Węglowa niepewność napędza ceny prądu. Zbadamy rynek energii,
maj 2022 r., https://energia.rp.pl/surowce-i-paliwa/art36297941-prezes-ure-weglowaniepewnosc-napedza-ceny-pradu-zbadamy-rynek-energii, dostęp: 28.05.2022.
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22

Większa transparentność rynku energii to niższe ceny dla odbiorców

żalenie. W trakcie tej kontroli Prezes URE może

mienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

innych wszelkiego rodzaju dokumentów lub

i nast. Prawa energetycznego. Zgodnie z art. 57a

także wydać postanowienie o zajęciu akt, ksiąg, – chodzi o przestępstwa określone w art. 57a
informatycznych nośników danych oraz in-

nych przedmiotów mogących stanowić dowód

w sprawie, na czas niezbędny do przeprowa-

ust. 1 Prawa energetycznego ten, kto dokonuje

manipulacji na rynku, podlega grzywnie do 2500

stawek dziennych, karze ograniczenia wolności

dzenia kontroli.

albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do

Po przeprowadzonej kontroli pracownik URE

wykorzystywanie informacji wewnętrznych do-

trolowany może złożyć zastrzeżenia. Wraz

nabycia lub zbycia produktów energetycznych

zalecenia usunięcia w wyznaczonym terminie

kazanie informacji o podejrzeniu manipulacji.

sporządza protokół, do którego podmiot konz protokołem kontroli Prezes URE może zgłosić
przez podmiot kontrolowany stwierdzonych

nieprawidłowości. W przypadkach niecierpią-

cych zwłoki, gdy wymaga tego bezpieczeństwo

obrotu lub interes inwestorów, Prezes URE może

zgłosić zalecenia przed zakończeniem kontroli,

lat 5. Przestępstwem jest także m.in. nielegalne

tyczących produktu energetycznego, zlecanie

w oparciu o informację wewnętrzną lub nieprze-

W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa tego rodzaju, Prezes URE może

zarządzić przeprowadzenie postępowania wyja-

wyznaczając podmiotowi kontrolowanemu ter-

śniającego trwającego maksymalnie 6 miesięcy.

dni. Po upływie terminu kontrolowany przekazuje

dojść, Prezes URE zawiadomi o tym prokuraturę.

nienia zaleceń, wskazując szczegółowy sposób

Trzeba podkreślić, że Prezes URE nie może samo-

min do usunięcia nieprawidłowości krótszy niż 14

Prezesowi URE informację o sposobie uwzględ-

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Nie zawsze jednak na zaleceniach się skończy,

w niektórych przypadkach prezes URE będzie

zobowiązany złożyć do prokuratury zawiado-

Warsaw Enterprise Institute

W razie stwierdzenia, że do manipulacji mogło

dzielnie zastosować sankcji wobec dopuszczającego się manipulacji. Takie działanie stanowi

przestępstwo, dlatego o nałożeniu grzywny lub

zastosowaniu innych kar może zdecydować
jedynie sąd.
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Wnioski

1.

W okresie od 26 kwietnia do 10 maja 2022 r.

obserwuje się wyraźnie nieproporcjonalny

5.

wzrost ceny energii elektrycznej na rynku

notowań i anulowanie transakcji, wybór

hurtowym, którego nie można uzasadnić

trybu prowadzenia sesji giełdowych (aukcje,

rosnącym poziomem kosztów wytwarzania.

notowania ciągłe), zmiany harmonogramu

Wzrost ten może być związany z możliwą

sesji giełdowych (możliwość ograniczenia

manipulacją cenową dokonaną przez pod-

2.

liczby notowań, aby koncentrować większą

mioty o znacznej sile rynkowej.

liczbę ofert), pomoc konsultantów, anima-

Na zjawiska manipulacji ceną podatne

cja i generowanie płynności mogą być oce-

charakter ma obecnie rynek terminowy

w praktyce.

są rynki o niskiej konkurencyjności, a taki

na TGE. Świadczy to tym zmniejszenie liczby podmiotów biorących udział w handlu,

3.

niane jako działania nie w pełni realizowane

6.

Towarowa Giełda Energii jest rynkiem relatywnie młodym w porównaniu do innych

wzrost koncentracji rynkowej i spadek liczby

rynków towarowych na świecie i wymaga

Do zaburzenia równowagi pozycji rynko- 7.

Wzrost ceny energii elektrycznej na rynku

zasad składania depozytów uzupełniają-

stu kosztów dostawy energii elektrycznej

koncesji.

wej członków giełdy przyczyniły się zmiany

cych. Mniejsze podmioty nie są w stanie

w sytuacji, gdy na giełdzie występuje duża

zmienność cenowa.

Zarówno Prezes URE, jak i TGE S.A. posiadają

szersze pole uprawnień, dzięki którym możliwe jest zwiększenie konkurencji na rynku

energii, a co za tym idzie – zapobieganie

większej skali transparentności.

terminowym doprowadzi do realnego wzro-

dla odbiorców końcowych, w tym będzie

sprostać wymaganiom depozytowym,

4.

Regulaminowe mechanizmy takie jak

ograniczenia wahań kursów, zawieszanie

miał wpływ na konkurencyjność polskich

8.

przedsiębiorstw w Europie.

Model nadzoru rynku nie zapewnia na-

tychmiastowej reakcji organów odpowie-

dzialnych za nadzór i organizację rynku do
podjęcia niezwłocznej interwencji.

niekorzystnym zjawiskom.

Warsaw Enterprise Institute
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Propozycje działań

1.

Należy jak najszybciej uruchomić wszel-

przekraczająca historyczną średnią, zmiana

energetyki rozproszonej, w tym lądowej

do historycznej średniej, zmiany w zakre-

źródeł solarnych. Są one bowiem obecnie

ków rynku (dominująca rola wąskiej grupy

kie mechanizmy pozwalające na rozwój

poziomu płynności rynkowej w odniesieniu

sie koncentracji rynkowej wśród uczestni-

energetyki wiatrowej i wielkoskalowych
najtańszymi źródłami energii (koszt 1 MWh

z tych źródeł nie przekracza 100 PLN). Wykorzystanie ich pozwoli na znaczące obniżenie

6.

rachunków za prąd. Na ceny energii mogą

W szczególności doprowadzić do wprowa-

zabezpieczenia na wiele lat stabilnych i

dzenia praktycznych zasad regulaminowe-

Prezes URE powinien wszcząć postępowanie

transakcyjny podlega silnym wahaniom.

korzystnych cen energii.

wyjaśniające w trybie art. 23p ust. 1 Prawa

energetycznego w sprawie możliwych na-

go postępowania w sytuacjach, kiedy kurs
7.

ruszeń zakazów określonych w rozporzą-

w postaci możliwości zawieszenia handlu,

anulowania transakcji, zmiany systemu

szenia depozytów uzupełniających na ta-

pomocy konsultantów rynkowych w ocenie

Należy niezwłocznie zmienić zasady wno-

kosztem mniejszych podmiotów.

Należy wyposażyć TGE w instrumenty po-

zwalające na właściwą identyfikację tzw.

zleceń interwencyjnych, które mogą prowa-

5.

Należy doprowadzić do realnego wyko-

rzystania mechanizmów nadzorczych TGE,

dzeniu REMIT.

notowań, zmian harmonogramu notowań,

kie, które nie premiują grup kapitałowych

4.

dy nadzoru nad TGE nie tylko przez Radę

jako jej interesariuszy i KNF jako nadzorcę.

która stanowią dla odbiorców możliwość

3.

Należy wprowadzić transparentne zasaNadzorczą, ale również członków Giełdy

wpłynąć również korporacyjne umowy PPA,

2.

uczestników w handlu).

dzić do wywołania „Abusive Market Squeeze”.

kursu transakcyjnego, skutków wielokrotne-

8.

go przekraczania wahań kursów.

Należy spowodować, aby organy upraw-

nione prowadziły systematyczne kontrole

przestrzegania zasad upowszechniania
informacji wewnętrznych, o charakterze

Należy opracować szczegółowe procedury

cenotwórczym, takich jak np. zerwanie lub

w sytuacjach bezprecedensowych, takich

węgla kamiennego.

nakazujące reakcję organów nadzorczych

jak zmiana poziomu cen energii elektrycznej

Warsaw Enterprise Institute

znacząca zmiana kontraktów na dostawy
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