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          PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
 
 
 

Informacja nr 29   

w sprawie 

braku obowiązku przedkładania do zatwierdzania taryf 

na obrót paliwami gazowymi na giełdzie towarowej 

 

W związku z przygotowywanym uruchomieniem rynku gazu ziemnego na giełdzie towarowej i 
w odpowiedzi na zgłaszane wątpliwości,  czy  transakcje  sprzedaży gazu ziemnego  realizowane 
na tym rynku podlegają zwolnieniu z obowiązku stosowania taryf zatwierdzonych przez Prezesa 
URE, przedstawiam poniższe stanowisko.  

 

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 48, poz. 284 ze zm.), a w szczególności: 

istotę  funkcjonowania  giełdy  towarowej  i  zorganizowanie  obrotu  towarami  giełdowymi  w 
sposób  zapewniający  wszystkim  uczestnikom  jednakowe  warunki  zawierania  transakcji 
giełdowych, 

gwarantowany  jednakowy  dostęp  w  tym  samym  czasie  do  informacji  rynkowych,  a  w 
szczególności do informacji o kursach i cenach towarów giełdowych oraz o obrotach towarami 
giełdowymi, 

zapewnienie  bezpiecznego  i  sprawnego  przebiegu  procesu  zawierania  transakcji  giełdowych  i 
rozliczeń  oraz  upowszechnianie  jednolitych  informacji  umożliwiających  ocenę  aktualnej 
wartości towarów giełdowych, 

możliwość  zawierania  tylko  tych  transakcji,  których  warunki  są  akceptowalne  przez 
uczestniczące w nich strony, 

gwarancje  skutecznej  kontroli  przez  Komisję  Nadzoru  Finansowego  i zabezpieczeń  przed 
wykorzystywaniem  przez  jakiegokolwiek  uczestnika  obrotu  towarami  giełdowymi  pozycji 
ograniczającej konkurencję,  

zasady  obrotu  towarami  giełdowymi  zatwierdzane  przez  Komisję  Nadzoru  Finansowego  z 
poszanowaniem  zasad  uczciwego  obrotu  oraz  interesów  wszystkich  uczestników  obrotu 
towarami giełdowymi, 

nieograniczony dostęp do rynku dla podmiotów, które zostały wskazane w przepisach ustawy 
o giełdach towarowych 

 

stwierdzam, że 

 

rynek  gazu  ziemnego  organizowany  przez  giełdę  towarową  działającą  zgodnie  z  ustawą  o 
giełdach  towarowych  oraz  rynek  organizowany  przez  podmiot  prowadzący  na  terytorium 
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Rzeczypospolitej  Polskiej  rynek  regulowany  z  mocy  prawa  spełnia  warunki  konkurencyjnego 
segmentu rynku gazu.  

Powyższe sprawia, że transakcje dokonywane na tak określonych ustawowo zasadach spełniają 
warunek  do  uznania,  że  działalność  w  tym  zakresie  prowadzona  jest  ex  lege  w  warunkach 
konkurencji. 

 

* * * 

Powyższe uwarunkowania stały u podstaw wydania  informacji Prezesa URE z dnia 14 grudnia 
2000 r. w sprawie uznania giełdowego rynku energii elektrycznej za rynek konkurencyjny oraz 
potwierdzone zostały praktyką wieloletniego  funkcjonowania obrotu towarami giełdowymi na 
Towarowej  Giełdzie  Energii  S.A. W  związku  z  powyższym  oferowanie  przez  przedsiębiorstwa 
energetyczne do sprzedaży paliw gazowych dokonywane poprzez giełdę towarową oraz rynek 
organizowany  przez  podmiot  prowadzący  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  rynek 
regulowany  może  się  odbywać  na  analogicznych,  jak  to  zostało  ustalone  w  odniesieniu  do 
energii  elektrycznej,  zasadach,  tj.  bez  obowiązku  stosowania  przez  te  przedsiębiorstwa 
energetyczne  zatwierdzonych  przez  Prezesa  URE  taryf,  co  wynika  z  konkurencyjności  tego 
rynku.  Zatem,  w  świetle  art.  8  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  podmioty,  które 
działając w zaufaniu do organu zastosują się do określonych przez ten organ zasad, nie narażają 
się na sankcje w postaci kar pieniężnych. 

Zastosowanie  tych  samych  reguł  do  rynku  organizowanego  przez  podmiot  prowadzący  na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  rynek regulowany wynika z  treści art. 3 pkt 44 ustawy – 
Prawo  energetyczne.  Rynek  ten  oznacza  obrót  towarami  giełdowymi  organizowany  na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 
z 2010  r. Nr 211, poz. 1384 ze  zm.),  odpowiednio przez  spółkę prowadzącą  giełdę albo przez 
spółkę prowadzącą rynek pozagiełdowy. Zgodnie z art. 21 ust. 3a oraz art. 33 ust. 3a ustawy o 
obrocie  instrumentami  finansowymi  spółka  prowadząca  giełdę  lub  rynek  pozagiełdowy  może 
organizować  obrót  towarami  giełdowymi  w  rozumieniu  ustawy  o  giełdach  towarowych.  Do 
spółki  prowadzącej  giełdę  lub  rynek  pozagiełdowy,  która  organizuje  obrót  towarami 
giełdowymi,  oraz  do  tego  obrotu  stosuje  się  odpowiednio  przepisy  ustawy  o  giełdach 
towarowych. 
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