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Warszawa, dnia    17     maja 2017 r. 

 

 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

      Maciej Bando 

 

   DRR.WRE.7128.13.2017.JPa2  

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 w zw. z art. 30 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 
26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności 
przesyłowych (Dz. Urz. UE L 259 z  dnia 27 września 2016 r., s. 42) oraz w związku z art. 30 ust. 1 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.) oraz  

z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  
z 2016 r., poz. 23 ze zm.), 

 

po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie 

wprowadzenia długoterminowych praw przesyłowych na polsko-litewskim połączeniu 
transgranicznym (LitPol Link), 

postanawiam 

o niewydawaniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie 

długoterminowych praw przesyłowych w odniesieniu do granicy obszaru rynkowego Polska – 

Litwa, tj. na polsko-litewskim połączeniu transgranicznym (LitPol Link). 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 11 kwietnia 2017 r., znak: DRR.WRE.7128.13.2017.JPa2 Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki (dalej jako: „Prezes URE”) wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie 

wprowadzenia długoterminowych praw przesyłowych na polsko-litewskim połączeniu 

transgranicznym (LitPol Link). Jako stronę postepowania administracyjnego Prezes URE określił 

przedsiębiorstwo energetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie – 

Jeziornie. 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. 

ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (dalej 

jako: „rozporządzenie FCA”) operatorzy systemów przesyłowych na granicy obszaru rynkowego 

wydają długoterminowe prawa przesyłowe, chyba że właściwe organy regulacyjne danej granicy 

obszaru rynkowego przyjęły skoordynowane decyzje o niewydawaniu długoterminowych praw 

przesyłowych w odniesieniu do tej granicy obszaru rynkowego. Przy przyjmowaniu takich decyzji 

właściwe organy regulacyjne danej granicy obszaru rynkowego konsultują się z organami 

regulacyjnymi odpowiedniego regionu wyznaczania zdolności przesyłowych i należycie 

uwzględniają ich opinie. 

Z kolei zgodnie ust. 2 powyższego artykułu jeżeli w momencie wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia nie istnieją długoterminowe prawa przesyłowe na granicy obszaru rynkowego, 

właściwe organy regulacyjne danej granicy obszaru rynkowego przyjmują - nie później niż sześć 
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miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia - skoordynowane decyzje w sprawie 

wprowadzenia długoterminowych praw przesyłowych. 

Stosownie do art. 30 ust. 3 rozporządzenia FCA powyższe decyzje muszą być oparte na ocenie 

przeprowadzonej w celu stwierdzenia, czy na rynku terminowym energii elektrycznej zapewniono 

dostateczne możliwości zabezpieczenia w odniesieniu do obszarów rynkowych, których to 

dotyczy. Właściwe organy regulacyjne danej granicy obszaru rynkowego przeprowadzają taką 

ocenę w sposób skoordynowany, a obejmuje przynajmniej: 

a) konsultacje z uczestnikami rynku na temat ich potrzeb w zakresie możliwości 

zabezpieczania przed ryzykiem w przesyle międzyobszarowym przez określone 

granice obszaru rynkowego; 

b) analizę. 

Zgodnie z art. 30 ust. 4. rozporządzenia FCA analiza, o której mowa w ust. 3 lit. b) tego 

rozporządzenia, polega na zbadaniu funkcjonowania rynków hurtowych energii elektrycznej  

i musi być oparta na przejrzystych kryteriach, które obejmują przynajmniej:  

a) analizę, czy oferowane na rynkach terminowych produkty lub połączenie produktów stanowią 

zabezpieczenie przed zmiennością cen na rynku dnia następnego danego obszaru rynkowego. Taki 

produkt lub połączenie produktów uznaje się za odpowiednie zabezpieczenie przed ryzykiem 

zmiany ceny na rynku dnia następnego danego obszaru rynkowego, jeżeli cena na rynku dnia 

następnego danego obszaru rynkowego jest wystarczająco skorelowana z ceną bazową, 

stanowiącą podstawę rozliczenia za produkt lub połączenie produktów;  

b) analizę, czy oferowane na rynkach terminowych produkty lub połączenie produktów są 

skuteczne. W tym celu należy uwzględnić przynajmniej następujące wskaźniki: (i) horyzont 

czasowy obrotu; (ii) różnica pomiędzy ceną ofertową kupna a ceną sprzedaży (ang. bid-ask 

spread); (iii) stosunek wolumenów będących przedmiotem obrotu do fizycznego zużycia energii 

elektrycznej; (iv) stosunek otwartych pozycji do fizycznego zużycia energii elektrycznej. 

Zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 30 ust. 3 lit a) rozporządzenia FCA Prezes URE 

przeprowadził konsultacje z uczestnikami rynku dotyczące możliwości zabezpieczenia przed 

ryzykiem w przesyle międzyobszarowym przez granice polskiego i litewskiego obszaru rynkowego 

(dalej jako: „PL -LT”). Komunikat Prezesa URE został opublikowany na stronie internetowej 

Urzędu Regulacji Energetyki w polskiej i angielskiej wersji językowej w dniu 16 stycznia 2017 r. 

Termin na składanie odpowiedzi na pytania konsultacyjne został wyznaczony na dzień 5 lutego 

2017 r. Ze względu na niewielką liczbę odpowiedzi Prezes URE wydłużył termin konsultacji do 

dnia 16 lutego 2017 r.  

W ramach konsultacji Prezes URE otrzymał stanowiska dwóch podmiotów zawierające odpowiedzi 

na następujące pytania konsultacyjne: 

1. Czy istnieje potrzeba zabezpieczania przed ryzykiem w przesyle międzyobszarowym pomiędzy 

polskim obszarem rynkowym i obszarami rynkowymi w Szwecji i Litwie? 

2. Czy w polskim obszarze rynkowym na rynku terminowym energii elektrycznej zapewnione są 

dostateczne możliwości zabezpieczenia przed ryzykiem? Proszę uzasadnić odpowiedź. 

3. Czy w polskim obszarze rynkowym na rynkach terminowych istnieją produkty lub połączenia 

produktów, które stanowią zabezpieczenie przed zmiennością cen na rynku dnia następnego? 
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W razie twierdzącej odpowiedzi na pytanie 3: 

4. Czy istniejące produkty lub połączenia produktów stanowią odpowiednie zabezpieczenie przed 

zmiennością cen na rynku dnia następnego? Proszę uzasadnić odpowiedź. 

5. Czy istniejące produkty lub połączenia produktów są skuteczne biorąc pod uwagę (i) horyzont 

czasowy obrotu; (ii) różnicę pomiędzy ceną ofertową kupna a ceną sprzedaży (ang. bid-ask 

spread); (iii) stosunek wolumenów będących przedmiotem obrotu do fizycznego zużycia energii 

elektrycznej; (iv) stosunek otwartych pozycji do fizycznego zużycia energii elektrycznej. Proszę 

uzasadnić odpowiedź. 

W odpowiedzi na konsultacje Prezes URE otrzymał odpowiedzi od jednego uczestnika rynku oraz 

od międzynarodowego stowarzyszenia uczestników rynku zajmujących się obrotem energią 

elektryczną. Konsultacje nie spotkały się z szerokim zainteresowaniem oraz nie dały jednoznacznej 

odpowiedzi na pytanie, czy pomiędzy polskim obszarze rynkowym a litewskim obszarem 

rynkowym istnieją wystarczające możliwości zabezpieczenia przed ryzykiem w przesyle 

międzyobszarowym, bowiem stanowiska podmiotów biorących udział w konsultacjach były 

podzielone. Zestawienie stanowisk wyrażonych w konsultacjach stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszej decyzji. 

Zgodnie z art. 30 ust. 4 rozporządzenia FCA Prezes URE dokonał analizy polegającej na zbadaniu 

funkcjonowania rynku hurtowego energii elektrycznej w polskim obszarze rynkowym (dalej jako: 

„Analiza”).  

Zgodnie z art. 30 ust. 4 lit. a) rozporządzenia FCA analiza polega na zbadaniu funkcjonowania 

rynków hurtowych energii elektrycznej i musi być oparta na przejrzystych kryteriach, które 

obejmują m. in. analizę, czy oferowane na rynkach terminowych produkty lub połączenie 

produktów stanowią zabezpieczenie przed zmiennością cen na rynku dnia następnego danego 

obszaru rynkowego. Taki produkt lub połączenie produktów uznaje się za odpowiednie 

zabezpieczenie przed ryzykiem zmiany ceny na rynku dnia następnego danego obszaru 

rynkowego, jeżeli cena na rynku dnia następnego danego obszaru rynkowego jest wystarczająco 

skorelowana z ceną bazową, stanowiącą podstawę rozliczenia za produkt lub połączenie 

produktów.  

Przez połączenie produktów, w kontekście Analizy, należy rozumieć sekwencję korzystania  

z produktów dostępnych na rynku energii elektrycznej, w tym na rynku giełdowym prowadzonym 

przez Towarową Giełdę Energii S.A. (dalej jako „TGE S.A”). 

Sposób prowadzenia obrotu energią elektryczną na rynku w Polsce prowadzi do wniosku, że 

adekwatnym sposobem zabezpieczenia ryzyka zmienności cen na rynku dnia następnego, w tym 

na rynku obejmującym łączenie rynków ze Szwecją (market coupling), może być wykorzystywanie 

produktów oferowanych na rynku terminowym organizowanym przez TGE S.A.  

Pod uwagę zostały wzięte następujące możliwości dokonywania transakcji na rynkach giełdowych: 

· Na Rynku Dnia Następnego (dalej jako: „RDN”) funkcjonuje system notowań jednolitych  

z dwukrotnym określaniem kursu: (i) Fixing I -  przyjmowanie zleceń ma miejsce do  godz. 

10:30 w dniu poprzedzającym dzień dostawy dla transakcji zawieranych wyłącznie na 

rynku krajowym oraz (ii) Fixing II - przyjmowanie zleceń ma miejsce do godz. 11:30 w dniu 

poprzedzającym dzień dostawy dla transakcji zawieranych w ramach łączenia rynków 

(market coupling) z Litwą i Szwecją.  

Dodatkowo na RDN transakcje zgłaszane są w systemie notowań ciągłych. 
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· Na Rynku Terminowym Towarowym (dalej jako: „RTT”) instrumenty terminowe na 

energię elektryczną notowane są w seriach. Terminy notowania instrumentów 

terminowych i wykonania umów dla wszystkich wprowadzanych instrumentów 

terminowych zawarte są w „Kalendarzu notowania instrumentów terminowych  

i wykonania umów”, który zostaje ustalony i przekazany do publicznej wiadomości 

najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem obrotu. 

W związku z powyższym analizowanym połączeniem produktów, które może stanowić 

zabezpieczenie przed zmiennością cen na rynku dnia następnego danego obszaru rynkowego dla 

Fixing II na RDN (sesja dedykowana dla łączenia rynków), są w ocenie URE następujące 

przykładowe sekwencje wykorzystania dostępnych produktów giełdowych: 

a) zakup jednego z produktów na RTT z możliwością jego sprzedaży na RDN Fixing I,  

a następnie zakup produktu dostępnego na RDN Fixing II (zabezpieczenie ceny dla importu 

energii elektrycznej); 

b) zakup jednego z produktów na RTT z możliwością jego sprzedaży na RDN Fixing II  

(zabezpieczenie ceny dla eksportu energii elektrycznej). 

Innym przykładowym sposobem zabezpieczenia ceny energii elektrycznej na RDN Fixing II może 

być zakup energii elektrycznej na RDN Fixing I w celu jej odsprzedaży na RDN Fixing II. Do 

zabezpieczeń mogą być również stosowane inne produkty dostępne na TGE S.A., o różnym profilu 

dostawy (BASE, PEAK, OFFPEAK) i terminie dostawy (roczne, kwartalne, miesięczne  

i tygodniowe), notowane również w systemie notowań ciągłych.  

Możliwość zabezpieczenia przed zmiennością cen energii elektrycznej na RDN Fixing II poprzez 

wykorzystanie połączenia produktów, czy też wykorzystanie innych produktów dostępnych na 

TGE S.A., opiera się na możliwości oceny przez uczestnika rynku, na podstawie dostępnych 

informacji dotyczących funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i równowagi pomiędzy 

popytem i podażą, czy cena energii elektrycznej na danym rynku organizowanym przez TGE S.A.,  

w tym RDN Fixing II, może być korzystniejsza niż cena energii elektrycznej w zakupionym już 

produkcie. Dotyczy to również możliwości porównania tych cen na obu sesjach RDN (Fixing I  

i Fixing II) ze względu na krótki okres czasu pomiędzy zamknięciem przyjmowania zleceń na obu 

sesjach. 

W konsekwencji, analiza obejmuje produkty i transakcje zawierane na rynkach organizowanych 

przez TGE S.A.  

Dobór wskaźników użytych do Analizy stanowi konsekwencję wymogów zawartych w art. 30 ust. 4 

lit. b) rozporządzenia FCA. W myśl tego rozporządzenia analiza powinna uwzględniać 

przynajmniej następujące wskaźniki: 

· horyzont czasowy obrotu, 

· różnica pomiędzy najlepszą ofertą kupna i najlepszą ofertą sprzedaży (ang. bid-ask spread), 

· stosunek wolumenów będących przedmiotem obrotu do fizycznego zużycia energii 

elektrycznej, 

· stosunek otwartych pozycji do fizycznego zużycia energii elektrycznej. 

Oprócz ww. wskaźników w analizie wskazano również korelację cen energii elektrycznej na rynku 

dnia następnego dla obu bramek zamknięcia przyjmowania zleceń (Fixing I i Fixing II). 
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W Analizie przedstawiono dane w czteroletnim horyzoncie czasowym (lata 2013 – 2016).  

W odniesieniu do danych dotyczących stosunku otwartych pozycji do fizycznego zużycia energii 

elektrycznej oraz łączenia rynków (market coupling) z Litwą i Szwecją horyzont czasowy analizy 

został skrócony do dwóch lat (2015 – 2016). Wynika to z faktu, że alokacja międzyobszarowych 

mocy przesyłowych pomiędzy Polską i Litwą, w ramach łączenia rynków (market coupling), 

odbywa się w praktyce od początku 2016 r. Stąd też wydłużanie horyzontu czasowego analizy w 

tym przypadku nie miałoby uzasadnienia. 

Analiza nie obejmuje produktów i transakcji zawieranych na rynkach OTC oraz platformach 

brokerskich ze względu na brak dostępu do pełnych i wiarygodnych danych. Nie obejmuje również 

transakcji zawieranych na rynku regulowanym (instrumenty finansowe) ze względu na niewielką 

liczbę zawartych dotychczas transakcji. Niemniej, rynki te mogą również oferować możliwość 

zabezpieczenia przed ryzykiem zmienności cen na rynku dnia następnego, która nie została objęta 

Analizą. 

 

W Analizie wykorzystano dane publikowane na stronach internetowych przez TGE S.A. oraz 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz dane uzyskane od TGE S.A. 

Analiza wykazała, że na polskim rynku terminowym istniejące produkty lub połączenie produktów 

stanowią zabezpieczenie przed zmiennością cen na rynku dnia następnego danego obszaru 

rynkowego, gdyż cena na rynku dnia następnego danego obszaru rynkowego jest wystarczająco 

skorelowana z ceną bazową, stanowiącą podstawę rozliczenia za produkt lub połączenie 

produktów. Ponadto z przeprowadzonej Analizy wynika, że oferowane na rynkach terminowych 

produkty lub połączenie produktów są skuteczne.  

Szczegółowa Analiza możliwości zabezpieczenia przed ryzykiem w przesyle międzyobszarowym,  

o której mowa w art. 30 ust. 4 rozporządzenia FCA, zawarta jest w raporcie Prezesa URE 

stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej decyzji. 

Na podstawie art. 30 ust. 3 rozporządzenia FCA OSP na granicy obszaru rynkowego wydają 

długoterminowe prawa przesyłowe, chyba że właściwe organy regulacyjne danej granicy obszaru 

rynkowego przyjęły skoordynowane decyzje o niewydawaniu długoterminowych praw 

przesyłowych w odniesieniu do tej granicy obszaru rynkowego. Przy przyjmowaniu takich decyzji 

właściwe organy regulacyjne danej granicy obszaru rynkowego konsultują się z organami 

regulacyjnymi odpowiedniego regionu wyznaczania zdolności przesyłowych i należycie 

uwzględniają ich opinie. Zgodnie z treścią wskazanego wyżej przepisu Prezes URE oraz Valstybinė 

kainų ir energetikos kontrolės komisija – litewski organ regulacyjny, po skoordynowaniu wyników 

dokonanej oceny dotyczącej istnienia dostatecznych możliwości zabezpieczenia na rynkach 

terminowych obu obszarów rynkowych, skonsultowali zamiar podjęcia decyzji  

o niewydawaniu długoterminowych praw przesyłowych w odniesieniu do granicy obszarów 

rynkowych PL-LT z organami regulacyjnymi regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic1. 

Dodatkowo regulator litewski, w związku z wynikiem analizy funkcjonowania litewskiego rynku 

hurtowego wskazującego na brak wystarczających możliwości zabezpieczenia w odniesieniu do 

litewskiego obszaru rynkowego, skonsultował decyzję o wezwaniu litewskiego operatora sieci 

przesyłowej do udostępnienia innych produktów umożliwiających długoterminowe 

                                                           

1 Regiony wyznaczania zdolności przesyłowych zostały określone decyzją Agencji ds. Współpracy Organów 
Regulacyjnych nr 06/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. Zgodnie z tą decyzją  granica obszarów rynkowych PL-

LT stanowi część regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic. W skład regionu Baltic wchodzą 
ponadto następujące granice obszarów rynkowych: Estonia – Łotwa (EE -LV), Łotwa - Litwa (LV-  LT), 

Estonia-  Finlandia (EE- FI), Litwa - Szwecja 4 (LT-SE 4). 
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zabezpieczenie przed ryzykiem w przesyle międzyobszarowym, w celu wsparcia funkcjonowania 

hurtowych rynków energii elektrycznej (zgodnie z art. 30 ust. 5 lit. b) rozporządzenia FCA). 

Konsultacje odbyły się w dniach 26 kwietnia– 3 maja 2017 r. Żaden z właściwych organów 

regulacyjnych nie wyraził opinii w konsultacjach. 

Dodatkowo w dniu 15 maja 2017 r. Prezes URE oraz National Valstybinė kainų ir energetikos 

kontrolės komisija – litewski organ regulacyjny podpisali porozumienie w kwestii niewydawania 

długoterminowych praw przesyłowych w odniesieniu do granicy obszarów rynkowych PL-LT oraz 

dotyczące zamiaru litewskiego regulatora wezwania litewskiego operatora sieci przesyłowej do 

udostępnienia innych produktów umożliwiających długoterminowe zabezpieczenie przed 

ryzykiem w przesyle międzyobszarowym, w celu wsparcia funkcjonowania hurtowych rynków 

energii elektrycznej (zgodnie z art. 30 ust. 5 lit. b) rozporządzenia FCA) . 

Jak więc wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, w przedmiotowej sprawie zachodzą 
przesłanki do wydania decyzji o niewydawaniu długoterminowych praw przesyłowych  
w odniesieniu do granicy obszaru rynkowego Polska – Litwa, tj. na polsko-litewskim połączeniu 
transgranicznym (LitPol Link). Za wydaniem decyzji o wyżej wskazanej treści przemawia zarówno 
interes społeczny, jak i słuszny interes strony. 

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie 

– Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie 
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz 

art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać 
na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, 
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, 
a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części 
(art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

 

Załącznik nr 1: Zestawienie stanowisk wyrażonych w konsultacjach publicznych. 

Załącznik nr 2: Raport Prezesa URE „Analiza funkcjonowania hurtowego rynku energii elektrycznej 
w Polsce, o której mowa w art. 30 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 
września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności 
przesyłowych”. 

       /–/ Maciej Bando 

 

 

 

 

Otrzymuje: 

 

1.Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  

ul. Warszawska 165  

05-520 Konstancin-Jeziorna 

 

2. a/a 

 

Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej.     

/–/ Joanna Pawłowska 
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