
Hub gazowy  
Polska strategicznym rynkiem gazu w Europie 

 At the heart of Central European power and gas trading 
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TGE - wiarygodny partner na rynkach energii,  
gazu i praw majątkowych 

Fakty o TGE 

 Jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce (licencja od 
2003 r.) 

 Silny i stabilny właściciel – Giełda Papierów Wartościowych 

 Członek europejskiego rynku Multi-Regional Coupling (MRC) 

 Najdynamiczniej rozwijająca się giełda towarowa w regionie 

 Członek Europejskiego Stowarzyszenia Giełd Energii EUROPEX, 
międzynarodowej organizacji zrzeszającej światowe giełdy 
energii Association of Power Exchanges i międzynarodowego 
stowarzyszenia giełd towarowo-finansowych Association of 
Futures Markets 

 Jedyna instytucja, która agreguje całą ofertę dotyczącą rynku 
energii w kraju (energia elektryczna, gaz ziemny, świadectwa 
pochodzenia, gwarancje pochodzenia, uprawnienia do emisji 
CO2)  

 Spółka odpowiedzialna w Grupie Kapitałowej GPW za 
wdrożenie rynku towarowych instrumentów finansowych 

 Znajduje się na opublikowanej przez ACER liście platform do 
raportowania danych transakcyjnych RRM TGE zgodnie z 
wymogami Rozporządzenia REMIT 

 Współpracuje z doświadczonym partnerem technologicznym 
NASDAQ -  X-stream Trading Technology 

 

 wzrost o 5,8 proc. r/r 
 119,4 proc. produkcji energii w Polsce  
 117,7 proc. krajowego zużycia 

186,8 TWh w 2014 r. 

Działalność Giełdy od zawsze koncentruje się na transparentności i prorynkowym nastawieniu 



3 

3 

3 

 Operator rynku / Nominowany Operator Rynku 
Energii (NEMO)  

 Rozliczanie transakcji 

 Tworzenie transparentnych mechanizmów 
powstawania konkurencyjnych cen  

 Wydawanie właściwych sygnałów cenowych 

 Zapewnienie narzędzi zarządzania ryzykiem 

 

 

 

 

 

Rola giełd energii – kreują optymalny model  
rynku energii 
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Funkcje rynkowe 

Wzajemne oddziaływanie i uzupełnianie się uczestników rynku ma wpływ ostateczny  
model rynku energii 
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Rola giełd energii – budują konkurencyjne rynki 
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Zorganizowane rynki są kluczem do rozwoju branży energetycznej  
- umożliwiają rzeczywistą konkurencję 

Generacja Przesył 
Handel 

hurtowy 
Handel 

detaliczny 
Dystrybucja 

• Zapewnia łatwy rynek zbytu dla 
niezależnych producentów 

• Zapewnia zabezpieczenie przed 
zmiennością cen poprzez produkty 
finansowe 

• Alternatywne źródło zbytu 

• Zapewnia 
anonimowy dostęp 
do towarów 

• Tworzy arbitraż 
energia / gaz / 
paliwa 

• Zapewnia dostęp  
do energii / gazu 
niezależnym detalistom 

• Zachęca do ujawniania cen 

• Zapewnia zabezpieczenie 
przed zmiennością cen 

• Alternatywne źródło 
zaopatrzenia 

Funkcja giełdy energii w danym ogniwie łańcucha wartości 
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 Wizją Grupy TGE jest utrzymanie 

pozycji giełdy wiodącej pod 

względem płynności i oferty 

handlowej w Regionie i Europie, 

dzięki posiadanej wiedzy, 

kompetencji pracowników, 

technologii oraz wysokiej jakości 

świadczonych usług 

 

 Wspólnie z operatorami systemów 

przesyłowych jesteśmy jednym  

z animatorów i kreatorów 

wewnętrznego rynku energii 

elektrycznej, gazu, paliw płynnych, 

towarów masowych i produktów 

pochodnych 
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Misja i wizja TGE 

 

 Zapewniamy działanie rynku 

towarowego o transparentnych 

procedurach transakcyjnych  

i zasadach stanowienia cen oraz 

działanie rynku finansowego  

w oparciu o sygnały cenowe rynku 

towarowego w Unii Europejskiej 

 

 Oferujemy naszym członkom  

i uczestnikom niedyskryminujący 

dostęp do rynku i bezpieczeństwo 

obrotu, poprzez nadzór o standardach 

Unii Europejskiej, publikacje 

informacji transakcyjnych oraz usługi 

rozliczeniowe 

 

 Jesteśmy rynkiem pierwszego wyboru 
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TGE aktywnie wspiera proces liberalizacji  
na rynku gazu  
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Rynek gazu – obligo impulsem dla rozwoju  

całej branży 

 Od 11 września 2013 r. – obowiązek sprzedaży 

gazu poprzez giełdę – ewolucyjny proces od 30% 

w 2013 r., 40%  w 2014 r., 55% od 2015 r. 

 URE: I kwartał 2015 r. - 56 spośród 145 

przedsiębiorstw energetycznych, posiadających 

koncesję na obrót paliwami gazowymi uczestniczyło  

w obrocie gazem ziemnym 

 URE: W latach 2011-2013 na zmianę odbiorcy gazu 

zdecydowało się tylko 429 odbiorców, na dzień 

30.06.2015 sprzedawcę zmieniło już ponad 13,5 

tysiąca odbiorców - co świadczy o dużym postępie 

liberalizacji rynku gazu 

 I półrocze 2015 r. - 55 aktywnych uczestników 

rynków gazu na TGE, 17 bezpośrednich członków 

TGE, w tym 4 domy maklerskie  

Dla porównania w pierwszej połowie 2013 r. uczestnikami 
rynku  gazu za pośrednictwem domów maklerskich było 15 
spółek. 
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Obroty na rynkach gazu ziemnego  

na TGE 2014-2015 
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Obrót gazem ziemnym w roku 2015 (TWh) 

Rynek gazu – osiągnięcia i wyzwania 

7 

Osiągnięcia 

 Wprowadzenie elastycznej oferty produktowej na 

parkiecie gazu  (m.in. nowych instrumentów, 

nowego rynku RDBg, zmiany harmonogramu sesji, 

notowań jednolitych) 

 Prowadzenie stałych konsultacji z rynkiem – 

Komitet Rynku Gazu przy Zarządzie TGE 

 Realizowanie programu edukacji rynku 

 

Wyzwania 

 Deregulacja taryf dla gazu 

 Zniesienie obowiązku magazynowania przy  

sprowadzaniu gazu z zagranicy w ilości powyżej  

100 mln m3 paliwa 

 Zmiana rozporządzenia o dywersyfikacji dostaw, 

które stanowi, że w latach 2015 -2019 

maksymalnie 59 proc. importowanego gazu może 

pochodzić z jednego kraju 

 Dalsza aktywizacja strony popytowej 

 

 

 

111,6 TWh w 2014 r. 
w przybliżeniu 
10,17 mld m³ 

55 aktywnych 
uczestników rynków gazu 

na TGE w pierwszej 
połowie 2015 r. 

48 aktywnych 
uczestników rynków gazu 

na TGE w 2014 r. 

 55,8 TWh w pierwszej 
połowie 2015 r. 
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Członkowie TGE 

 

 

 

 

 

 Obecnie 67 podmiotów posiada status Członka TGE, m.in.: 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGNiG S.A., GAZ-SYSTEM S.A., TAURON Polska 

Energia S.A., ENEA S.A., ENERGA Obrót S.A., PKP Energetyka S.A., RWE Polska S.A., EDF 

Polska S.A., Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o., Zespół Elektrowni PAK S.A., Noble 

Securities S.A., CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o., PGE Dom Maklerski S.A.  

 

 

 Rynek gazu – 21 firm bezpośrednio aktywnych, a łącznie 58 spółek, m.in.:  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, RWE Polska S.A., Enea Trading Sp. z o.o., 

PGE Polska Grupa Energetyczna SA, VATTENFALL ENERGY TRADING GmbH, TAURON 

Polska Energia S.A., Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A., 

Polenergia Obrót S.A., PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., w tym 4 domy maklerskie: 

Dom Maklerski BOŚ S.A., NOBLE Securities S.A., PGE Dom Maklerski S.A., CONSUS Dom 

Maklerski S.A. 

 Rejestr Świadectw Pochodzenia – obecnie członkami RŚP jest 2325 firm. 

 

 

 

Pełna lista: https://www.tge.pl/pl/73/czlonkowie-gieldy 



TGE a rynki europejskie  
– pozycja giełdy na tle regionu 
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Giełdy energii w Europie 
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Wysoka płynność na dużym rynku czyni z TGE 
ważnego partnera dla największych giełd w UE 

 

 

 

 

 

 

 

Rynek energii elektrycznej 

 
Wskaźniki płynności giełdowej na rynkach energii 

elektrycznej w 2014 r.¹  - wskaźnik: (rynek spot + rynek 
terminowy RTT)/konsumpcja  

 

 

Rynek gazu ziemnego 
 

Wskaźniki płynności giełdowej na rynkach gazu ziemnego  
w 2014 r.¹ wskaźnik: (rynek spot + rynek terminowy 

RTT)/konsumpcja  

 

 

 

 

 

 

 

1. Wskaźniki płynności rozumiane jako stosunek obrotu giełdowego do konsumpcji energii elektrycznej w kraju. Dane o konsumpcji za 2013 r. 
Dane o obrocie nie uwzględniają rejestracji kontraktów bilateralnych.   
2. Dania, Estonia, Łotwa, Norwegia, Szwecja 
Źródło: TGE, Enerdata, Eurostat, Urząd Statystyczny na Węgrzech, Energienet.dk (data wejścia 16.01.2015). 

109,4% 49,3% 17,8% 41,7% 26,8% 35,0% 25,1% 15,3% 3,7% n/d 18,6% 21,0% 13,5% 0,8% n/d 
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Możliwości handlu na TGE 

Porównanie oferty TGE z ofertami giełd europejskich 
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Indeks 



Kierunki rozwoju 
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Kamienie milowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIF 

• Rozwój Rynku Instrumentów Finansowych na dojrzałym 
rynku energii.  

• Zwiększenie atrakcyjności polskiego rynku oraz nowe 
możliwości dla jego uczestników.  

HUB 

• Zbudowanie regionalnego hubu gazowego we współpracy 
z Partnerami.  

• Koncentracja wymiany gazowej w regionie poprzez stabilną  
i transparentną platformę obrotu dla uczestników rynku.  

NEMO 

•Pełnienie roli NEMO (Nominated Electricity Market 
Operator - operator rynku krajowego), na europejskim 
rynku energii 

• Większa przejrzystość i stabilność obrotu energią elektryczną 

Rynek finansowy energii elektrycznej zostanie uruchomiony przez TGE  
w listopadzie 2015 roku 
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Rynek Instrumentów Finansowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolumen obrotu – kontrakty futures na 

energię elektryczną w TWh – 2014 r.  

 

Rynek 
energetycznych 
instrumentów 

finansowych to od 4 
do 6 razy wielkość 

konsumpcji w 
krajach nordyckich 

Rynek Instrumentów Finansowych 
(RIF) na TGE 

Początkowo w obrocie kontrakty futures na energię, 
później gaz  
 Rynek nadzorowany przez KNF i rozliczany przez 

IRGIT  
 Zróżnicowani uczestnicy – w tym domy maklerskie 

• Przedsiębiorstwa z branży energetycznej   
• Odbiorcy uprawnieni do korzystania z usług 

przesyłowych  
• Domy maklerskie  
• Zagraniczne domy maklerskie  
• Spółki handlowe prowadzące działalność polegającą na 

nabywaniu i zbywaniu towarów giełdowych 
• Instytucje finansowe – polskie i zagraniczne  

 

Motywy uruchomienia 
 Naturalne uzupełnienie oferty TGE – stworzenie 

konkurencyjnego rynku finansowego 
 Spełnienie oczekiwań członków TGE oraz instytucji 

finansowych  
 Wzmocnienie pozycji TGE w regionie – RTT TGE jest 

drugim największym rynkiem z fizyczną dostawą w 
Europie  

 Pozyskanie nowych członków krajowych i 
zagranicznych – instytucji finansowych  

 

 Futures jako narzędzie do zabezpieczania cen energii 
 Futures to produkt bardziej elastyczny w zarządzaniu niż forward 
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Współtworzenie regionalnego hubu gazowego 

Perspektywy rozwoju rynku 

regionalnego 

 

 Kompetencje regionalnej giełdy i hubu 

gazowego powinny być budowane równolegle 

z rozbudową infrastruktury przesyłowej  

 Dobrze rozwinięta infrastruktura przesyłowa 

pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa i 

dywersyfikacji dostaw gazu  

 Polska jest największym rynkiem w Grupie 

V4, co w połączeniu z rozbudowaną 

infrastrukturą pozwoli na tworzenie narzędzi 

rynkowych niezbędnych do konkurencyjnego 

handlu gazem  

 Potencjał Rynku Państw V4 może być 

wykorzystany w negocjacjach dotyczących 

dostaw gazu  
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Warunki niezbędne do uruchomienia hubu 
gazowego w Polsce 

TGE 

GAZ - SYSTEM 

IRGiT 

MAGAZYNY GAZU 

UCZESTNICY RYNKU - 
USŁUGODAWCY 

 

 Wypracowanie optymalnych rozwiązań  

w ramach mechanizmów rynkowych:  

 handel  

 infrastruktura 

 Określenie optymalnych narzędzi  

w zakresie upowszechniania jednolitych 

usług: 

 przesyłowych 

 magazynowych 

 bilansowych 

 zwiększających bezpieczeństwo 

dostaw 

Obszary i narzędzia współpracy 

HUB 
POLSKA 

27 maja 2015 roku Towarowa Giełda Energii i Gaz-System podpisały list intencyjny w zakresie 
rozwoju Hurtowego Rynku Gazu w Polsce (Hub Gazowy Polska) 
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Działania sprzyjające uruchomieniu hubu 
gazowego w Polsce 

Infrastruktura 

 Łatwy i przejrzysty dostęp do elastycznych 

usług przesyłowych 

 Łatwy i przejrzysty dostęp do pojemności 

magazynowych na zasadach 

niedyskryminujących  

i cenowo konkurencyjnych do tych które 

obowiązują w Europie 

 Uruchomienie Terminala LNG w Świnoujściu 

 Rozbudowa obecnych i  wybudowanie nowych 

interkonektorów o dużej przepustowości we 

wszystkich krajach regionu 

 Rozbudowa wewnętrznej sieci przesyłowej tak 

aby można było realizować przepływy 

tranzytowe  

i rozwijać własną gospodarkę 

 Rozbudowa pojemności magazynowych wraz  

z rozwojem rynku 

 Zniesienie barier wejścia i funkcjonowania na 

rynku gazu m.in.: 

 Uproszczenie systemu podatkowego 

 Zmiany w rozporządzeniu o dywersyfikacji 

dostaw 

 Zmiany w ustawie o zapasach 

 Wprowadzenie sprzedawcy z urzędu 

 Deregulacja taryf przez Prezesa URE 

 Płynność rynku poprzez duży wolumen gazu na 

giełdzie dostępny dzięki: 

 Obligu giełdowemu 

 Interkonektorom i Terminalowi LNG  

 Budowie nowych źródeł energii zasilanych 

gazem  

 Rozwojowi segmentu paliw gazowych  

w transporcie 

Handel gazem 
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 Obniżenie ceny hurtowej gazu w 

wyniku zintegrowania rynków Europy 

Środkowo-Wschodniej,  

 Rozwój konkurencyjnego rynku gazu 

w Polsce 

 Rozwój i zwiększenie płynności na 

platformach obrotu – Giełdzie i OTC 

 Rozwój produktów giełdowych  i 

usług rynkowych  

 Zwiększenie liczby uczestników rynku 
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Korzyści możliwe do osiągnięcia po uruchomieniu 
hubu 

 

 Zwiększenie efektywności 

wykorzystania terminala LNG 

 Zwiększenie przepływu polskimi 

sieciami przesyłowymi 

 Poprawa bezpieczeństwa dostaw 

gazu do Polski poprzez połączenie 

wielu rynków i zwiększenie ich 

płynności 

 

Integracja z rynkiem niemieckim to nie tylko nowe możliwości importowe ale również konkurencja 
miedzy rynkami. Jeżeli rynek polski nie będzie dostatecznie rozwinięty i płynny część klientów 

przeniesie się na obszar niemieckiego hubu 
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Rynek Węgla 
Indeksy cenowe węgla energetycznego 

 

 

 

 

Polski Indeks Rynku Węgla Energetycznego jest znakiem prawnie zastrzeżonym, którego właścicielami 
są Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Towarowa Giełda Energii S.A., będące wraz z Instytutem 

Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk  
w Krakowie współwłaścicielami metodologii ich obliczania 

 Oczekiwane korzyści płynące z publikacji: 

 

 Prowadzenie na polski rynek krajowych indeksów cenowych pozwoli na 

porównywanie krajowych cen węgla z rynkami europejskimi i światowymi 

 Można oczekiwać, że systematyczna publikacja indeksów cenowych węgla 

spowoduje wzrost zaufania do polskich producentów, a tym samym poczucia 

bezpieczeństwa przy zawieraniu transakcji 

 Indeksy ułatwią sprzedającym, jak i kupującym, zabezpieczenie ryzyka cen 

transakcji, ocenę ryzyka inwestycyjnego w obszarach związanych m.in. z 

rozwojem kopalń i wytwarzaniem energii  

 Publikacja kolejnych indeksów cenowych węgla może ożywić rynek spot, na 

którym istnieją duże rezerwy popytowe 

 Szczegółowe informacje na temat wskaźników cenowych (dane i wykresy) 

znajdują się na prowadzonej przez TGE Giełdowej Platformie Informacyjnej 

(GPI) pod adresem: http://gpi.tge.pl/pl/web/wegiel/dane_i_wykresy

 

 

 

http://gpi.tge.pl/pl/web/wegiel/dane_i_wykresy
http://gpi.tge.pl/pl/web/wegiel/dane_i_wykresy
http://gpi.tge.pl/pl/web/wegiel/dane_i_wykresy


Kontakt: 

 

Towarowa Giełda Energii S.A. 

ul. Poleczki 23 bud. H 

02-822 Warszawa 

T: (+48) 22 341 99 12, F: (+48) 22 341 99 10 

E: tge@tge.pl | www.tge.pl 

 


