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STRESZCZENIE. Jednym z kluczowych elementów liberalizacji rynku energii elektrycznej i rynku
gazu w Europie jest umo¿liwienie odbiorcom koñcowym dostêpu do tych rynków poprzez
implementacjê tzw. zasady dostêpu stron trzecich do sieci (TPA). Zasada ta oznaczaj¹ca
mo¿liwoœæ korzystania z sieci przedsiêbiorstwa sieciowego (zak³adu energetycznego lub
gazowniczego) bez obowi¹zku kupowania od niego energii elektrycznej, z za³o¿enia powinna
s³u¿yæ rozwijaniu konkurencji na rynkach energetycznych. W Polsce teoretyczn¹ mo¿liwoœæ
swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej posiada ju¿ bardzo du¿a grupa od-
biorców (oko³o 1,8 mln). Jednak tylko niespe³na 35 odbiorców korzysta³o pod koniec 2005
roku w Polsce z tego prawa, a wolumen energii elektrycznej poddany regu³om rynkowym
wyniós³ jedynie oko³o 10 % ³¹cznej sprzeda¿y energii do odbiorców koñcowych. W sektorze
paliw gazowych sytuacja przedstawia siê niestety jeszcze gorzej na 58 tys. podmiotów w 2005
roku ¿aden z uprawnionych nie skorzysta³ z zasady TPA.

S£OWA KLUCZOWE: rynek energii elektrycznej, gaz, odbiorca, przedsiêbiorstwo energetyczne, za-
sada dostêpu stron trzecich (TPA), krzywe obci¹¿eñ, zmiana sprzedawcy
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Stan liberalizacji rynku energii elektrycznej i gazu na rok

przed pe³nym otwarciem na konkurencjê

Od kilku lat rynek energii elektrycznej i gazu zarówno w Polsce, jak i w Unii Eu-
ropejskiej podlega sukcesywnym zmianom. Jednym z podstawowych celów tych zmian jest
liberalizacja sektora energetycznego (elektroenergetycznego i gazu) zmierzaj¹ca do wpro-
wadzenia zasad konkurencji w zakupie i sprzeda¿y energii elektrycznej. Jednak wpro-
wadzenie zasady dostêpu stron trzecich (TPA) do sieci w UE i w Polsce natrafia na liczne
trudnoœci i bariery. Naturalnym wskaŸnikiem efektywnoœci konkurencji jest liczba od-
biorców, którzy zmienili sprzedawcê energii elektrycznej lub/i gazu. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
w Unii Europejskiej wœród wiêkszych odbiorców energii elektrycznej stale wzrasta udzia³
podmiotów, które zmieni³y sprzedawcê. Jednak praktycznie bardzo ma³e zmiany mo¿na
zaobserwowaæ wœród uprawnionych odbiorców gazu, a tak¿e w grupie ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw oraz gospodarstw domowych [13]. Wœród wielu barier jedn¹ z g³ównych
przyczyn braku konkurencji oraz mo¿liwoœci wyboru alternatywnych sprzedawców jest
dominuj¹ca pozycja podmiotów — monopolistycznych przedsiêbiorstw energetycznych
i niewystarczaj¹cy rozdzia³ skonsolidowanych podmiotów (tzw. unbundling), zw³aszcza na
poziomie dystrybucji, które utrudniaj¹ skorzystanie z zasady TPA. Informacje dotycz¹ce
stopnia otwarcia rynku energii elektrycznej i gazu zaczerpniêt¹ za [13] przedstawiono na
rysunku 1 oraz 2.

64

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

F
I

U
K

N
O

S
E IT IR D

K
D
E

H
U

A
T

E
S

L
U

B
E

P
T

N
L

F
R L

T
P
L

S
L

C
Z

G
R

E
S

L
V

S
K

C
Y

M
A

Duzi i bardzo duzi odbiorcy przemys³owi Mali i œredni odbiorcy komercyjni

Bardzo mali przedsiêbiorcy i odbiorcy domowi

Rys. 1. Skumulowany stopieñ otwarcia rynku energii elektrycznej w krajach UE [13]

Fig. 1. Cumulative since electricity market opening of the European Union country



W Polsce liczba odbiorców korzystaj¹cych z zasady TPA w elektroenergetyce jest tak¿e
wci¹¿ bardzo niewielka — pod koniec 2005 roku na ponad 1,8 mln uprawnionych do
korzystania z sieci odbiorców, liczba ta wynios³a jedynie 35 [10]. Liczne trudnoœci i bariery
wejœcia na rynek hamuj¹ liberalizacjê oraz rozwój zasady TPA. W sektorze paliw gazowych
jest jeszcze gorzej, na 58 tys. podmiotów ¿aden z uprawnionych nie skorzysta³ z zasady
TPA. Rynek gazu w Polsce jest wci¹¿ rynkiem jednego sprzedawcy, na szczêcie ceny
podlegaj¹ taryfikacji przez Prezesa URE. W tabeli 1 za Sprawozdaniem [10] przedstawiono
liczbê oraz wolumen energii elektrycznej dostarczonej przez spó³ki dystrybucyjne w 2005
roku odbiorcom korzystaj¹cym z prawa wyboru sprzedawcy. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e
zainteresowanie ze strony odbiorców mo¿liwoœci¹ zakupu energii elektrycznej od innego ni¿
dotychczasowy sprzedawcy z roku na rok roœnie, a zbli¿aj¹cy siê termin pe³nego otwarcia
rynku energii dla wszystkich odbiorców (1 lipca 2007 r.) potêguje to zainteresowanie.

Nowe uwarunkowania formalno-prawne rynków energii

Rok 2006 w elektroenergetyce unijnej i polskiej, to z jednej strony okres podsumowañ
dotychczasowych dzia³añ na rzecz rozwoju konkurencyjnego rynku energii, z drugiej
natomiast czas nadchodz¹cych zmian zarówno w zakresie polityki energetycznej dla sektora,
jak i pe³nego otwarcia tego rynku. Na dzia³ania unijne (prowadzone i planowane), opisane
miêdzy innymi w Komunikacie Komisji Europejskiej do Rady i Parlamentu Europejskiego —
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Sprawozdanie z postêpów w tworzeniu wewnêtrznego rynku gazu ziemnego i energii elek-

trycznej z 15 listopada 2005 roku [13] oraz Zielonej Ksiêdze opublikowanej 8 marca 2006 r.
[4], nak³adaj¹ siê planowane przez polski rz¹d dzia³ania zmierzaj¹ce do szerszego urucho-
mienia mechanizmów rynkowych w energetyce, a tak¿e zmiany struktury funkcjonowania
elektroenergetyki, proponowane zarówno w projekcie nowelizacji ustawy — Prawo energe-

tyczne [8], jak i w Programie dla elektroenergetyki [7]. Przyjêty przez rz¹d 28 marca 2006 r.
Program dla elektroenergetyki [7] wprowadza istotne zmiany w strukturze elektroener-
getyki polskiej. Pozytywnie na pewno nale¿y oceniæ propozycje zmierzaj¹ce do pe³nego
otwarcia rynku energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców, wœród których mo¿na wy-
mieniæ m.in. nastêpuj¹ce zagadnienia:
� opracowanie ca³kowicie nowej ustawy — Prawo energetyczne — z podzia³em na posz-

czególne podsektory rynków energetycznych w Polsce,
� na³o¿enie obowi¹zku ustawowego na operatorów systemów dystrybucyjnych do prze-

kazywania informacji o mo¿liwoœciach korzystania z zasady TPA,
� wdro¿enia nowego systemu op³at przesy³owych w Polsce,
� propozycje likwidacji barier w rozwoju rynku TPA.
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TABELA 1. Liczba odbiorców oraz energia elektryczna sprzedana w 2005 roku odbiorcom TPA [10]

TABLE 1. The number of customers and electric energy sold in 2005 for TPA customers

Spó³ka dystrybucyjna
Liczba

odbiorców
TPA

Energia elektr.
dostarczona w TPA

[GW·h]

Udzia³ energii TPA
w stosunku do ca³kowitej

energii
[%]

ZE Bia³ystok S.A. 0 0 0

LUBZEL S.A. 0 0 0

ENION S.A. 9 2 372 14

Vattenfall Distribution Poland S.A. (GZE) 8 2 674 26

Rzeszowski Zak³ad Energetyczny S.A. 1 32 1

EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. 4 886 7

£ódzki Zak³ad Energetyczny S.A. 0 0 0

Koncern Energetyczny ENERGA S.A. 3 1 031 6

Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. 0 0 0

ZEORK S.A. 2 135 3

ENEA S.A. 2 18,6 0,1

Zak³ad Energetyczny £ódŸ – Teren S.A. 1 83 2

STOEN S.A. 4 167 3

ZE Warszawa-Teren S.A. 1 35 0,7

RAZEM 35 7 433 7



Problemem niezwykle z³o¿onym jest szeroko dyskutowana i poddana ostrej dyskusji
konsolidacja pionowa sektora. Konsolidacja ta ma oczywiœcie swoje zalety i wady, które
by³y ju¿ wielokrotnie przytaczane przez zwolenników czy przeciwników konsolidacji pio-
nowej. Wprowadzaj¹c jednak mo¿liwoœæ tego typu konsolidacji nale¿y mieæ na uwadze, ¿e
wprowadzanie jej w przeddzieñ otwarcia rynku energii dla wszystkich odbiorców mo¿e
okazaæ siê (dla rynku i odbiorców) procesem bardzo trudnym i z³o¿onym. Z drugiej strony
nale¿y uwzglêdniaæ fakt, ¿e przy gro¿¹cym nam obni¿eniu mo¿liwoœci wytwórczych,
skonsolidowane spó³ki energetyczne bêdê mia³y wiêksze mo¿liwoœci inwestycyjne, a tym
samym mo¿liwoœci odbudowy mocy wytwórczych. Jednak zdaniem wielu ekspertów, co
tak¿e podkreœlano w licznych dokumentach unijnych, najlepsz¹ drog¹ do zmian w struk-
turach sektora elektroenergetycznego (w tym tak¿e konsolidacji poziomej czy pionowej)
s¹ zmiany, których podstaw¹ s¹ decyzje inwestorów oraz uwarunkowania rynkowe, a nie
odgórne decyzje polityczne. Rozpatruj¹c problem konsolidacji nale¿y tak¿e ca³y czas
mieæ na uwadze fakt, ¿e konsolidacja pionowa, realizowana w ramach Programu [7]
w obecnych uwarunkowaniach bêdzie musia³a przebiegaæ równolegle z procesem zmian
(rozdzielenia) dzia³alnoœci sieciowej (operatorów systemów dystrybucyjnych) od dzia-
³alnoœci obrotu. Prowadzenie równolegle tych dwóch procesów przy wyznaczonych
w dyrektywach terminach wydzielenia tych dwóch dzia³alnoœci (1 lipiec 2007 r.) bêdzie
niezwykle trudne.

Wybrane problemy odbiorców w zakresie zmiany

sprzedawcy

Pierwsze doœwiadczenia w zakresie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na deta-
licznych rynkach nie napawaj¹ optymizmem. Istniej¹ce wci¹¿ bariery, które zosta³y ju¿
dosyæ dok³adnie zinwentaryzowane (opisane tak¿e w [3] czy referacie [5]) skutecznie
uniemo¿liwiaj¹ zmianê sprzedawcy energii elektrycznej szczególnie w grupie ma³ych
i œrednich przedsiêbiorców, a stopieñ przygotowania uczestników rynku, w tym w szcze-
gólnoœci dotychczasowych sprzedawców energii elektrycznej do umo¿liwienia od 1 lipca
2007 r. wszystkim odbiorcom prawa zmiany sprzedawcy jest wci¹¿ niezadowalaj¹cy.

Zdaniem autora artyku³u z punktu widzenia dalszego rozwoju konkurencyjnego rynku
energii elektrycznej w Polsce szczególnie istotne dla odbiorców s¹ rozpoczête w 2006 roku
dzia³ania praktyczne zmierzaj¹ce do likwidacji g³ównych barier TPA w Polsce. Do dzia³añ
tych, których efekty zgodnie z harmonogramem przyjêtym w [9] powinny zostaæ opubliko-
wane do koñca 2006 roku mo¿na zaliczyæ g³ównie:

1. Opracowanie i wdro¿enie jednolitej procedury zmiany sprzedawcy.
2. Opracowanie i wdro¿enie nowych metod rozliczeñ i bilansowania odbiorców z wy-

korzystaniem tzw. krzywych obci¹¿eñ, umo¿liwiaj¹cych skorzystanie z zasady TPA wszy-
stkim odbiorcom od 1 lipca 2007 r.
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3. Ujednolicenie/aktualizacjê wymagañ dotycz¹cych uk³adów pomiarowo-rozliczenio-
wych oraz transmisji danych w sposób umo¿liwiaj¹cy zmianê sprzedawcy bez koniecznoœci
ponoszenia znacznych nak³adów na t¹ infrastrukturê.

Pozytywnym krokiem w kierunku dalszego wdra¿ania konkurencji na rynku energii
elektrycznej w Polsce by³o zatwierdzenie w po³owie lutego 2006 roku przez Prezesa URE
[14] przygotowanej przez Operatora Systemu Przesy³owego (PSE — Operator SA) nowej
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesy³owej w czêœci dotycz¹cej bilansowania systemu
i zarz¹dzania ograniczeniami systemowymi [6]. Z punktu widzenia zasady TPA szczególnie
istotne jest wprowadzenie d³ugo oczekiwanych przez odbiorców i spó³ki obrotu elementów
rynku energii takich jak: mo¿liwoœci tzw. bilansowania grupowego, zmiana dok³adnoœci
zg³oszeñ grafików do 1 kW·h, nowe funkcje URB, czy wprowadzenie operatorów po-
miarów. Kluczowa bêdzie jednak implementacja tych zapisów do instrukcji ruchu i eks-
ploatacji sieci dystrybucyjnych (IRiESD), na zatwierdzenie których wci¹¿ (wed³ug stanu na
po³owê lipca 2006 roku) czekaj¹ odbiorcy energii.

Jednolita procedura zmiany sprzedawcy podstaw¹

funkcjonowania zasady TPA w Polsce

Jednym z warunków umo¿liwiaj¹cych odbiorcom praktyczne skorzystanie z zasady TPA
jest opracowanie i wdro¿enie jednolitej procedury zmiany sprzedawcy. Teoretycznie od
d³u¿szego czasu podejmowane s¹ kroki zmierzaj¹ce do ujednolicenia funkcjonuj¹cych
u dotychczasowych sprzedawców (tu tak¿e i dostawców) procedur zmiany sprzedawcy.
Jednak do tej pory (po³owa 2006 roku) nie doczekaliœmy siê ujednolicenia tej procedury, co
wiêcej wymogi zmiany sprzedawcy w wielu spó³kach dystrybucyjnych zniechêcaj¹, a cza-
sami wrêcz uniemo¿liwiaj¹ zmianê sprzedawcy uprawnionym do tego przecie¿ odbiorcom
TPA. Do g³ównych za³o¿eñ takiej procedury, zdaniem autora, mo¿na zaliczyæ nastêpuj¹ce
jej cechy:
� jednolita procedura dla ca³ego kraju,
� œciœle okreœlone przedzia³y czasowe poszczególnych punktów procedury,
� œciœle okreœlone na poziomie stosownego rozporz¹dzenia wymagania techniczne doty-

cz¹ce zmiany sprzedawcy,
� uwzglêdnienie w procedurze mo¿liwoœci bilansowania grupowego oraz rozliczeñ wg

profili obci¹¿eñ (patrz dalsza czêœæ referatu).
Koniecznoœæ opracowania i wdro¿enia przez spó³ki dystrybucyjne procedury zmiany

sprzedawcy uwzglêdniono tak¿e w zapisach projektu zmian ustawy — Prawo energetyczne,
w którym narzucono na operatorów systemów dystrybucyjnych obowi¹zek opracowania
i wdro¿enia takiej procedury. Temat procedury zmiany sprzedawcy jest tak¿e przedmiotem
prac zespo³ów zadaniowych ERGEG (patrz [11]) oraz PKEE (patrz [9]). W ramach doku-
mentu [11] zaproponowano do szerszej dyskusji przedstawion¹ na poni¿szym rysunku
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propozycjê ujednolicenia procedury zmiany sprzedawcy, której implementowanie do pol-
skich realiów z pewnoœci¹ zlikwidowa³oby jedn¹ z wiêkszych barier zmiany sprzedawcy
w Polsce. Mimo bowiem, ¿e spó³ki dystrybucyjne zaproponowa³y w projektach swoich
IRiESD standardowe procedury sprzedawcy, s¹ one zawi³e i niejednoznaczne oraz raczej
mogê stanowiæ kolejny problemu dla odbiorców, a nie pomoc podczas zmiany sprzedawcy.

Implementacja krzywych obci¹¿eñ

Mo¿liwoœæ rozliczeñ odbiorców wed³ug tzw. standardowych profili obci¹¿eñ budzi³a
i nadal (w po³owie 2006 roku) budzi wiele w¹tpliwoœci, mimo praktycznej implementacji
profili w wielu krajach Unii Europejskiej — tabela 2 oraz dokumenty i [1, 2, 5]. Poddaj¹c
jednak pod dyskusjê mo¿liwoœci implementacji krzywych obci¹¿eñ na polskim rynku
energii elektrycznej nale¿y mieæ na uwadze alternatywê dla tego typu rozwi¹zañ, któr¹ jest
instalacja nowych liczników energii elektrycznej w licznej grupie odbiorców bêd¹cych
przedsiêbiorcami, czy nawet gospodarstwami domowymi (oko³o 13 mln odbiorców). Zda-
niem autora instalacja nowych liczników jest z jednej strony ca³kowicie nierealna bior¹c pod
uwagê termin pe³nego otwarcia rynku energii elektrycznej w Polsce (1 lipca 2007 r.),
z drugiej nawet nieuzasadniona, bior¹c pod uwagê dobre funkcjonowanie dzisiejszego
systemu rozliczeñ w spó³kach dystrybucyjnych, opartego przecie¿ tak¿e, w pewnym sensie,
na profilach obci¹¿eñ.

Prace dotycz¹ce mo¿liwoœci implementacji standardowych profili obci¹¿eñ w Polsce
zosta³y zapocz¹tkowane ju¿ w 2000 roku, szczegó³owe dane pomiarowe s¹ natomiast
odczytywane od wybranych do badañ odbiorców od 2003 roku. Do tej pory (po³owa 2006
roku) jednak, mimo wielokrotnych nalegañ, wyniki nie zosta³y upublicznione. Mimo licz-

69

Rys. 3. Propozycja ujednoliconej procedury sprzedawcy [11]

Fig. 3. Proposal for a unified supplier switching procedure



nych deklaracji ze strony spó³ek dystrybucyjnych, implementacja rozliczeñ odbiorców
energii przy wykorzystaniu profili znalaz³a swoje odzwierciedlenie jedynie w IRiESD jednej
spó³ki dystrybucyjnej.

W zakresie krzywych obci¹¿eñ pozytywnie nale¿y oceniæ propozycje zmian ustawy —
Prawo energetyczne dotycz¹ce w³aœnie profili obci¹¿eñ. W projekcie [8] zaproponowano
wprowadzenie jednolitej definicji standardowego profilu zu¿ycia oraz zobowi¹zano opera-
torów systemów dystrybucyjnych do opracowywania, aktualizacji i udostêpniania odbior-
com ich standardowych profili zu¿ycia energii elektrycznej. Oczywiœcie zaproponowane
definicje i nowe obowi¹zki dla operatorów systemów dystrybucyjnych, w przypadku ich
zatwierdzenie w procesie legislacyjnym, tak¿e bêd¹ wymaga³y póŸniejszej implementacji do
dokumentów spó³ek dystrybucyjnych, w tym g³ównie do IRiESD, co umo¿liwi³oby ko-
rzystanie z rynku energii elektrycznej licznej grupie odbiorców.

(Pozytywne) spojrzenie w przysz³oœæ

Najbli¿sze lata poka¿¹ znaczenie liberalizacji rynku energii elektrycznej i gazu w Eu-
ropie dla odbiorców koñcowych. Wdro¿enia zasady TPA umo¿liwi odbiorcom korzystanie
z maj¹cych przecie¿ zgodnie z unijnym dyrektywami charakter konkurencyjny dwóch ww.
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TABELA 2. Profile obci¹¿eñ w wybranych krajach Unii

TABLE 2. Load profiles in chosen countries of the European Union

Kraj Rodzaj profili obci¹¿enia

Austria
18 profili obci¹¿enia dla ró¿nych grup odbiorców: gospodarstw domowych, ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw, gospodarstw rolnych;
granica stosowania: 50 kW lub 100 MW·h/rok

Finlandia
3 kategorie profili: (1) mieszkania z rocznym zu¿yciem do 10 MWh w³¹cznie, (2) mieszkania
z rocznym zu¿yciem ponad 10 MWh, (3) pozostali;
granica stosowania: bezp. 3x63 A lub 100 MW·h/rok

Francja

15 profili i ponad 50 podprofili dla ró¿nych odbiorców, w tym: 11 dla gospodarstw domowych

(�3 6kVA), 11 dla ma³ych przedsiêbiorstw (� 36 kVA), 9 dla œrednich przedsiêbiorstw

(36—250kVA), 26 dla du¿ych odbiorców (� 250 kVA), 1 szczególny dla oœwietlenia ulicznego, 2
dla wytwórców energii

Wêgry 4 profile, granica stosowania: bezp. 3x50 A oraz 1 szczególny dla oœwietlenia ulicznego

W³ochy
obszarowy profil obci¹¿enia dla odbiorców nie maj¹cych liczników do pomiarów w czasie
rzeczywistym, dodatkowo 1 szczególny profil dla oœwietlenia ulicznego zatwierdzany przez
regulatora

Portugalia profile stosowane dla odbiorców zasilanych z nN

Hiszpania 7 profili stosowanych dla odbiorców zasilanych z nN

Szwecja model profilu obszarowego, granica stosowania: 200 A



rynków. Liberalizacja rynków umo¿liwi tak¿e dalsze dzia³anie i rozwój przedsiêbiorstw
obrotu w Polsce. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e wp³yw pozytywnych doœwiadczeñ innych krajów
Unii z wdra¿ania rynków energii (rozumianych jako rynek energii elektrycznej i gazu)
pozytywnie wp³ynie tak¿e na tempo zmian rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce,
a podejmowane przez odbiorców i przedsiêbiorstwa obrotu inicjatywy zakoñcz¹ siê po-
wodzeniem, powoduj¹c, ¿e 1 lipca 2007 r. skorzystanie z prawa wyboru sprzedawcy przez
ka¿dego odbiorcê nie bêdzie tylko teoretycznie ale te¿ praktycznie mo¿liwe i szeroko
wykorzystywane.
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Abstract

One of the key elements enabling access for customers to the energy market is the Third Party
Access (TPA) principle. Under EU guidelines, after 1st July 2004, the option of free choice of Poland
electric energy supplier was gained theoretically by a very large group of customers (some 1.8
million) — meaning all but household customers. But only about 35 customers in practice exercise
their TPA rights. Also the most important initiatives taken up were restated in 2006 of year in the field
of the market of electric energy and the implementation of the TPA principle, as well as proposals to
putting into practice in 2007 the year and the next years in this range.

KEY WORDS: electricity market, gas, customer, energy enterprise, third part access (TPA), load
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