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RYNEK HURTOWY

W 2014 r. następował stopniowy rozwój hurtowego rynku gazu ziemnego w Polsce, głównie
związany z funkcjonowaniem obowiązku sprzedaży gazu ziemnego na giełdzie towarowej.
Obowiązek ten w omawianym roku wynosił 40% gazu wprowadzonego do sieci, natomiast
obrót hurtowy na krajowym rynku (sprzedaż gazu realizowana w kontraktach dwustronnych
do spółek obrotu oraz sprzedaż poprzez giełdę gazu) stanowił 36% zużycia krajowego.

Dostawy gazu z zagranicy, w ilości 121 TWh, uzupełniane były gazem pochodzącym ze
źródeł krajowych w ilości 44,3 TWh, co stanowiło 27% całkowitych dostaw gazu ziemnego.
Całkowite dostawy gazu z zagranicy w 2014 r. obejmowały import z kierunku wschodniego
oraz dostawy wewnątrzwspólnotowe, przy czym istotną ich część stanowił import z
kierunku wschodniego, realizowany w ramach długoterminowego kontraktu zawartego
pomiędzy PGNiG S.A. a OOO Gazprom Eksport. Na podstawie tego kontraktu zakupiono
90,7 TWh gazu ziemnego, co stanowiło ok. 75% całkowitego importu tego surowca na
terytorium Polski.

W 2014 r. przez polski system przesyłowy przepłynęło 525,4 TWh gazu. Większość z tego
gazu została przetransportowana tranzytem z wykorzystaniem gazociągu jamalskiego.

Działalność w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym w Polsce, rozumiana jako
sprzedaż gazu podmiotom wykorzystującym go w celu dalszej odsprzedaży, była
zdominowana przez przedsiębiorstwo PGNiG S.A. Na koniec grudnia 2014 r. 141 podmiotów
posiadało koncesję na obrót paliwami gazowymi. Natomiast 59 przedsiębiorstw aktywnie
uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym.

Przedsiębiorstwa obrotu gazem spoza GK PGNiG S.A. pozyskały 25,4 TWh gazu ziemnego, w
tym ok. 18% stanowiły zakupy od PGNiG S.A. i ok. 21% zakupy z giełdy towarowej.

Sprzedaż i zakup paliw gazowych na polskim rynku giełdowym gazu podobnie jak w
przypadku energii elektrycznej odbywa się przede wszystkim na giełdzie towarowej
prowadzonej przez TGE S.A. Uczestnikami rynku giełdowego są głównie przedsiębiorstwa
obrotu paliwami gazowymi oraz duzi odbiorcy końcowi, którzy mogą działać samodzielnie
po zawarciu stosownej umowy z TGE S.A., stając się członkami giełdy lub za pośrednictwem
domów maklerskich. W 2014 r. TGE S.A. prowadziła następujące rynki sprzedaży paliw
gazowych: Rynek Dnia Bieżącego, Rynek Dnia Następnego oraz Rynek Terminowy
Towarowy. Sprzedaż gazu ziemnego była również realizowana w systemie aukcji.

W czterech kwartałach 2014 r. w wyniku realizacji kontraktów zawartych na TGE S.A.



dostarczono 44 619 144 MWh gazu ziemnego po średniej cenie 102,17 zł/MWh. W tym
okresie kontrakty zawarte zostały na wolumen 5 386 123 MWh na rynku spot i 105 074 954
MWh na rynku terminowym. Średnia cena gazu dostarczonego w wyniku realizacji
kontraktów zawartych na rynku spot w IV kwartale 2014 r. wyniosła 114,41 zł/MWh. Na
rynku terminowym w IV kwartale 2014 r. średnia cena wyniosła 109,30 zł/MWh.

Rozwój giełdowego rynku gazu jest m.in. skutkiem wprowadzenia do ustawy - Prawo
energetyczne art. 49b, który nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się
obrotem paliwami gazowymi obowiązek sprzedaży części gazu ziemnego
wysokometanowego wprowadzonego w danym roku do sieci przesyłowej na giełdach
towarowych lub rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium RP rynek
regulowany. W 2014 r. obowiązek ten wynosił 40% gazu wprowadzonego do sieci
przesyłowej przez przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem gazem ziemnym.

RYNEK DETALICZNY

W 2014 r. w obszarze detalicznym rynku gazu dokonała się istotna zmiana polegająca na
reorganizacji sprzedaży detalicznej w ramach grupy kapitałowej PGNiG S.A. 1 sierpnia 2014
r. działalność operacyjną rozpoczęła spółka PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., która
przejęła całą obsługę handlową klienta detalicznego w zakresie sprzedaży gazu ziemnego

(za wyjątkiem dużych odbiorców przemysłowych, zużywających powyżej 25 mln m3).
Wydzielenie nowego podmiotu z obecnej struktury PGNiG S.A. znacząco wpłynęło na
zmianę struktury sprzedaży detalicznej, dzięki czemu pojawił się nowy podmiot obsługujący
odbiorców końcowych, w tym gospodarstwa domowe.

Sprzedaż gazu

Udział grupy kapitałowej PGNiG S.A. w sprzedaży gazu do odbiorców końcowych spadł i
wyniósł 89,24%, podczas gdy rok wcześniej udział ten stanowił 94,42%. Pozostałe 10,76%
sprzedaży gazu do odbiorców końcowych realizowane było przez inne spółki obrotu
działające w kraju (5,24%) oraz przez spółki dokonujące sprzedaży gazu z zagranicy
bezpośrednio do dużych odbiorców końcowych, którzy samodzielnie sprowadzili ten gaz do
Polski.

Dokonując analizy rynku w zakresie ilościowej sprzedaży detalicznej gazu ziemnego przez
GK PGNiG S.A. w 2014 r. w odniesieniu do wszystkich grup odbiorców należy wskazać, że
największy wolumen został sprzedany do odbiorców przemysłowych. Ich udział w całej
sprzedaży GK PGNiG S.A. wyniósł ok. 60%. Największy udział 36,71% w całkowitej
sprzedaży gazu ziemnego GK PGNiG S.A. mieli odbiorcy końcowi o wolumenie zużycia

powyżej 25 mln m3. Udział w sprzedaży do gospodarstw domowych wyniósł 28%.

Oprócz GK PGNiG S.A., w 2014 r. wśród ok. dwudziestu alternatywnych sprzedawców
detalicznych, których udział w wolumenie sprzedaży gazu do odbiorców końcowych na
rynku detalicznym wyniósł 5,24%, największy udział mieli: Handen Sp. z o.o. (1,09%), G.E.N
Gaz Energia S.A. (0,62%) oraz Duon Dystrybucja S.A. (0,55%). Udział w sprzedaży



pozostałych podmiotów nie był znaczący, ale zwiększył się w porównaniu z poprzednim
rokiem.

Powyższe alternatywne spółki obrotu sprzedały w 2014 r. łącznie do odbiorców końcowych
8,14 TWh gazu, przy czym największy wolumen gazu został sprzedany do odbiorców o

zużyciu powyżej 2,5 mln m3.

Poza gazem wysokometanowym i zaazotowanym, PGNiG S.A. oraz pozostałe spółki obrotu
sprzedawały gaz w postaci skroplonej (LNG) oraz gaz sprężony (CNG). Łączny wolumen
sprzedaży gazu LNG do odbiorców końcowych w 2014 r. wyniósł ok. 777 ton, a gazu CNG -

8,54 mln m3 (0,1 TWh).

Funkcjonowanie podmiotów na rynku detalicznym

Na terenie Polski w obszarze dystrybucyjnym działa jeden duży operator systemu
dystrybucyjnego - PSG Sp. z o.o. i kilkudziesięciu operatorów systemu dystrybucyjnego o
charakterze lokalnym (ok. 49), których sieci przyłączone są do PSG Sp. z o.o. lub operatora
systemu przesyłowego OGP Gaz-System S.A. Dostarczanie gazu do odbiorców odbywa się
na zasadach określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. PSG Sp. z
o.o., jako największy operator systemu dystrybucyjnego, zarządza siecią o długości ok. 173

tys. km, przez którą przepłynęło w 2014 r. ok. 8 544 mln m3 (93,75 TWh) gazu

wysokometanowego i ok. 540 mln m3 (5,09 TWh) gazu zaazotowanego.
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