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LIBERALIZACJA RYNKU
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Leszek Juchniewicz
Prezes URE

1 lipca 2007 roku jest dat¹ ostatecznego, pe³nego obowi¹zywania rynku energii elektrycznej. To termin mobilizuj¹cy nas do
podjêcia dzia³añ na tak¹ skalê, która do tej pory nie dla wszystkich by³a wyobra¿alna. Przyczyn¹ zmian s¹ zapisy dyrektywy
2003/54/55 w sprawie wewnêtrznych zasad rynku energii elektrycznej i gazu.

Rynek ma byæ naszym wspólnym przedsiêwziêciem � wypad-
kow¹ dzia³añ ludzi. To oni bowiem decyduj¹, na jakich zasadach
i warunkach bêd¹ handlowaæ, jakie sankcje ponios¹ ci, którzy zasady
narusz¹, a jak bêd¹ nagradzane te osoby, które postêpuj¹ zgodnie z
przyjêtymi regu³ami. Rynek nie jest jednorazowym aktem i wynikiem
czyje� woli, ale procesem d³ugotrwa³ym i z³o¿onym, o ¿ywio³owym
charakterze. O jego obliczu i charakterze decyduj¹ decyzje polityczne
i gospodarcze.

Jak do tej pory wygl¹da³ rynek w energetyce? Na pocz¹tku lat 90.
w ogóle nie istnia³. Nie by³o samodzielnych podmiotów � uczestni-
ków. Energetyka zlewa³a siê w �organiczn¹� ca³o�æ. Dopiero dzia³a-
nia zwi¹zane z ustaw¹ o likwidacji Wspólnoty Wêgla Kamiennego
i Wspólnoty Energetyki i Wêgla Brunatnego stworzy³y przes³anki do
powstania samodzielnych podmiotów po stronie wytwórców, prze-
sy³u i dystrybucji, jednak z nie w pe³ni rozdzielonymi funkcjami w
zakresie obrotu. Jak widaæ obrót nadal przenika i przesy³, i dystrybu-
cjê. Oznacza to, ¿e musimy przyst¹piæ do kolejnego etapu, gdzie
funkcje obrotu, przesy³u i dystrybucji bêd¹ od siebie wyra�nie roz-
dzielone. Ten proces ju¿ siê u nas rozpocz¹³. W 2004 roku ustano-
wiono operatorów systemów przesy³owych, zarówno w odniesieniu
do systemu gazowego, jak i elektroenergetycznego. Przed nami wy-
odrêbnienie operatora systemu dystrybucyjnego. To warunek uryn-
kowienia polskiego sektora, a podstawowym instrumentem do osi¹-
gniêcia tego celu jest zasada TPA. Urynkowienie to nic innego, jak
dowolny wybór sprzedawcy, ale nie taki, jaki jest narzucany poprzez
fakt przy³¹czenia do sieci danego przedsiêbiorstwa dystrybucyjnego.
6000 spó³ek do czerwca 2004 roku to liczba podmiotów uprawnio-
nych, wynikaj¹ca z rozporz¹dzenia ministra gospodarki o nabywa-
niu praw do skorzystania z zasady TPA. Natomiast od 1 lipca 2004
roku liczba ta zmieni³a siê o ponad 1,6 mln. Jest to efekt implemen-
towania dyrektywy europejskiej, która wprowadzi³a prost¹ zasadê:
odbiorcy przemys³owi i odbiorcy w gospodarstwach domowych, to
dwie grupy odrêbnie traktowanych podmiotów. Z dniem 1 lipca 2004
roku wszyscy odbiorcy przemys³owi niebêd¹cy gospodarstwami do-
mowymi zyskali prawo do samodzielnego wyboru sprzedawcy. W
praktyce wygl¹da to w ten sposób, ¿e na ponad 1,5 mln uprawnionych
zaledwie 78 odbiorców korzysta³o w 2004 roku z mo¿liwo�ci wyboru
dostawcy. A wiêc rzeczywiste otwarcie rynku mo¿emy oceniæ jako
stosunkowo ma³e.

Znane s¹ bariery, dlaczego tak siê dzieje. Podstawow¹ jest KDT,
ale tak¿e zasady bilansowania obowi¹zuj¹ce na rynku dobowo-go-
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dzinowym, na rynku bilansuj¹cym. To tak¿e przeszkody natury tech-
nicznej, organizacyjnej i psychologicznej.

Przed nami wiele zadañ i problemów do rozwi¹zania. By uryn-
kowiæ ca³¹ gospodarkê i odbiorców, ka¿dy z nich powinien byæ
wyposa¿ony w liczniki rejestruj¹ce zu¿ycie w podstawowych okre-
sach zmian cen energii. Uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe to obszar
bardzo skomplikowanych zagadnieñ i bardzo kosztownych dzia³añ,
które musz¹ byæ w najbli¿szym czasie podjête. Jak rozliczaæ odbior-
ców najmniejszych? Czy wed³ug zasad uproszczonych, czy bardziej
skomplikowanych? Sprawa uregulowania zasad bilansowania od-
biorców to kolejny problem. Zasady trzeba zmieniæ w ten sposób, by
rynek bilansuj¹cy przesta³ byæ miejscem na wypracowywanie zy-
sków nadzwyczajnych, a sta³ siê obszarem jedynie i wy³¹cznie tech-
nicznego zbilansowania popytu i poda¿y energii.

W ci¹gu pó³ roku od daty wej�cia znowelizowanej ustawy w
¿ycie operatorzy systemów przesy³owych maj¹ obowi¹zek zg³osiæ
do zatwierdzenia i uzgodnienia zasady bilansowania i usuwania ogra-
niczeñ sieciowych w ramach instrukcji sieciowych wprowadzenia
ruchu sieciowego.

Sprzedawca z urzêdu, tzw. sprzedawca ostatniej szansy lub
awaryjny, to nowatorskie rozwi¹zanie, na wypracowanie którego mamy
jeszcze niespe³na 2 lata. Swoboda wyboru dostawcy nie mo¿e po-
garszaæ ani us³ug sieciowych, ani jako�ci dostarczanej energii. Wszy-
scy uczestnicy rynku, a przede wszystkim odbiorcy, musz¹ mieæ
pe³en dostêp do informacji o charakterze rynkowym tak, by w sposób
�wiadomy i odpowiedzialny mogli kszta³towaæ swoje zachowania
i podejmowaæ decyzje o zmianie odbiorcy.

Jak zatem zmieniaæ odbiorcê? Musimy skonstruowaæ przepisy
reguluj¹ce procedury zmian, by by³y one szybkie i nie rodzi³y konse-
kwencji finansowych dla ¿adnego z uczestników. Czy jeste�my w
stanie temu sprostaæ poprzez standaryzacjê umów dystrybucyjnych?
Tak � jest to jeden ze sposobów, aby umowy dystrybucyjne i handlo-
we nie ró¿ni³y siê pojêciowo i tematycznie w swoim zakresie.

Systemy bilingowe to wielkie wyzwanie. Skoro odbiorcy zyskaj¹
swobodê wyboru, to ró¿ni dostawcy bêd¹ dzia³aæ na obszarze ca³ego
kraju. A wiêc bêdzie zachodzi³a konieczno�æ odej�cia od dotychcza-
sowych nawyków czy przyzwyczajeñ i wypracowania pewnych stan-
dardów obowi¹zuj¹cych wszystkich dostawców na terenie kraju.

Widaæ dzi� trzy grupy problemów. Pierwsze zwi¹zane s¹ z opo-
miarowaniem odbiorców, drugie z zasadami rynku bilansuj¹cego, a
trzecie pojawiaj¹ siê w odniesieniu do sprzedawcy z urzêdu. W
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przypadku konkurencyjnego rynku energii elektrycznej wymiana licz-
nika dotychczasowego na licznik z godzinowym rejestratorem ob-
ci¹¿eñ nie mo¿e byæ warunkiem zgody spó³ki dystrybucyjnej na zmianê
sprzedawcy, je�li nie ¿¹da siê takiej samej zmiany u odbiorców w tej
samej kategorii. Koszty zmiany sprzedawcy, a zw³aszcza zainstalo-
wania nowego licznika wymaganego do rozliczeñ godzinowych, nie
mog¹ byæ ponoszone przez indywidualnego odbiorcê. S¹ to wytycz-
ne w zakresie ochrony konsumenta. Nieco inaczej wygl¹da to w
odniesieniu do du¿ych odbiorców, którzy s¹ w³a�cicielami dotych-
czas wykorzystywanych urz¹dzeñ pomiarowo-rozliczaj¹cych. W tym
momencie pojawia siê dylemat, kto za to wszystko zap³aci. Kwestia ta
wymaga rozstrzygniêcia koncepcyjnego, a dopiero potem zapisania
w przepisach prawa i doprowadzenia do praktyki dnia codziennego.

Dojrzewamy do dwóch fundamentalnych dla swobody obrotu
rozwi¹zañ, a mianowicie ³¹cznego, grupowego rozliczania wytwór-
ców na rynku bilansuj¹cym i ponadobszarowego bilansowania han-
dlowego odbiorców. Na rynku wytwórców wprowadzamy jednostkê
grafikowo-rozliczeniow¹ � w odró¿nieniu od dotychczasowych jed-
nostek grafikowych aktywnych lub pasywnych pozwoli ona na kszta³-
towanie zupe³nie innych zachowañ wytwórców. Przede wszystkim
wytwórca uzyska mo¿liwo�æ zastêpowania jednostki sterowanej cen-
tralnie (podlegaj¹cej remontom b¹d� ulegaj¹cej awarii) inn¹, pozo-
staj¹c¹ w jego dyspozycji jednostk¹ wytwórcz¹. Pozwoli to na iden-
tyfikowanie i rozliczanie przez operatora systemu przesy³owego ogra-
niczenia elektrownianego. Te ograniczenia dla jednych by³y �ród³em
wielkich zarobków, a dla innych � kosztów. Rynek bilansuj¹cy zaj-
muje niewielki obszar handlu energi¹, bo zaledwie maksimum 3% w
ostatnim czasie, jednak koszty usuwania ograniczeñ elektrownia-
nych b¹d� sieciowych na rynku bilansuj¹cym, ponoszone przez ope-
ratora systemu przesy³owego, siêgaj¹ kilkuset milionów rocznie i
powoduj¹ ³¹czny wzrost kosztów dostawy energii.

Wydaje siê, ¿e poprzez ³¹czne, ponadobszarowe bilansowanie
handlowe ró¿nych odbiorców, wyeliminujemy dotychczasowy dy-
lemat ponoszenia przez nich kosztów rynku bilansuj¹cego. By³ to
czynnik zniechêcaj¹cy do udzia³u w konkurencyjnym rynku energii.

Konieczne jest tak¿e wypracowanie zasady zarówno wyboru, jak
i funkcjonowania sprzedawcy z urzêdu, który bêdzie na podstawie
umów tzw. kompleksowych � czyli ³¹cznych umów przesy³u i obrotu
energi¹ � dostarczaæ energiê tym odbiorcom, którzy z ró¿nych wzglê-
dów tego odbiorcy nie wybior¹. Sprzedawca z urzêdu to dostawca dla
wszystkich, których nie staæ na funkcjonowanie na rynku konkurencyj-
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nym. Mamy ponad 4,7 mln odbiorców rokrocznie zu¿ywaj¹cych mniej
ni¿ 1000 kWh energii. Oznacza to, ¿e prawdopodobnie grupa ta nie
zmieni sprzedawcy, nie wybierze go w sposób indywidualny i bêdzie
korzysta³a z us³ug sprzedawcy z urzêdu. Musimy zaaran¿owaæ ca³y
system dostaw energii dla wielkiej grupy odbiorców.

Z liberalizacj¹ wi¹¿¹ siê pewne szanse, ale i zagro¿enia. Swobo-
da wyboru konsumenta prowadzi do jego swoistego uhonorowania.
Konkurencyjny rynek jest dla odbiorcy, gdy¿ to on ma byæ benefi-
cjentem zmian, to on zyskuje lepsz¹ jako�æ, po lepszej cenie. Widaæ
tak¿e korzy�æ dla energetyki, która bêdzie zmuszona do zwiêkszenia
efektywno�ci i poprawy zdolno�ci konkurencyjnych. Po 2007 roku i
uporz¹dkowaniu spraw rynku wewnêtrznego, niew¹tpliwie w zwiêk-
szonym tempie i zakresie rozpocznie siê konkurencja w ujêciu syste-
mowym na obszarze niemal ca³ej UE, gdzie tylko wzglêdy techniczne
mog¹ stanowiæ ograniczenie w upowszechnianiu zasad konkuren-
cyjnego rynku i swobody przep³ywu energii.

Liberalizacja wi¹¿e siê równie¿ z pewnymi barierami i konse-
kwencjami. Konkurencja rynkowa mo¿e doprowadziæ do bankruc-
twa i wyst¹pienia niechcianych zdarzeñ gospodarczych w krótkim
okresie. Mechanizmy rynkowe nie bilansuj¹ gospodarki w okresie
d³ugim. Wiadomo, ¿e cykl inwestycyjny w energetyce jest cyklem
wieloletnim, nie tylko je�li chodzi o okres ponoszenia nak³adów, ale
przede wszystkim czas zwrotu. Tych spraw ¿ywio³owy organizm
rynkowy nie koordynuje. Potrzebne bêd¹ zatem jeszcze inne narzê-
dzia koordynacji i rozwoju energetyki tak, by pogodziæ racje rynko-
we z d³ugookresowym horyzontem funkcjonowania i planowania
rozwoju energetyki. Ci, którzy trudz¹ siê nad dopiêciem chocia¿by
finansowania Be³chatowa II wiedz¹, jak istotny jest to problem.

Powy¿sze zagro¿enia zwi¹zane z liberalizacj¹ mog¹ skutkowaæ
dla nas wszystkich zak³óceniami w dostawach energii elektrycznej.
Trudno dzisiaj postrzegaæ bezpieczeñstwo wy³¹cznie w kategoriach
i obszarze jednego kraju. Jest ono spraw¹ ogólnoeuropejsk¹, dlate-
go te¿ problem ten musi byæ rozwi¹zywany wspólnie.

Zagro¿eniom przeciwdzia³a dobre prawo, d³ugookresowa poli-
tyka energetyczna, w tym w³a�cicielska, sprawne instytucje regulacyj-
ne � zarówno rynkowe jak i administracyjne. Istotn¹ kwesti¹ jest rów-
nie¿ presja konsumentów, czyli wspólne oczekiwanie, by i oni, i od-
biorcy energii stali siê aktywni na rynku energii elektrycznej. Aby to
osi¹gn¹æ potrzebna jest wielka kampania informacyjna adresowana do
wszystkich odbiorców, z aktywn¹ rola organów pañstwa.
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