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KTO

Struktura podmiotowa
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Sprzedawcy Infrastruktura rynku Odbiorcy końcowi

196 koncesji na obrót 

paliwami gazowymi

1 OSP, 3 obszary rynkowe

544 TWh przesłanego gazu

OGP Gaz-System

6,9 mln odbiorców

182TWh (16,5 mld m3) 
zużycie krajowe

70 koncesji na obrót gazem 

ziemnym z zagranicą

1 OSM, 7 magazynów

2,9 mld m3 pojemność

Gas Storage Polska

ok. 250 tys. 
odbiorców komercyjnych

75% zużycia

127 aktywnych uczestników 

rynku hurtowego

140 TWh obrót hurtowy

7 OSGZ

5 mld3/rok 
zdolności regazyfikacji

Polskie LNG

55% 
zużycia przez odbiorców 

przemysłowych

34 sprzedawców gazu do 

gospodarstw domowych

52 OSD

Polska Spółka Gazownictwa

6,7 mln 
gospodarstw domowych

25% zużycia

80% udział grupy PGNiG w 

rynku hurtowym, 

74% - w rynku detalicznym

1 giełda gazu

114 TWh obrót gazem

Towarowa Giełda Energii

48 tys. 
zmian sprzedawcy gazu



ILE

Popyt i podaż

Ceny 



5

Zużycie końcowe ~ 16,5 mld m3 (182 TWh)

+ Wydobycie krajowe ~ 4 mld m3  (42,6 TWh)

+ Import z Rosji ~ 10 mld m3 (112 TWh)

+ Import LNG ~ 1,1 mld m3 (12,4 TWh)

+ Przywóz z UE ~ 2,6 mld m3 (28,5 TWh)

- Wywóz na Ukrainę ~ 0,9 mld m3 (10,2 TWh)

Tranzyt Jamałem ~ 30,5 mld m3 (336 TWh)



6(bez taryfy entry do PL)



CZYM

Zdolności przesyłowe



Zdolności przesyłowe ciągłe
na połączeniach transgranicznych

(mld m3 na rok, dane za 2016 r.)
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5,4 mld

1,5 mld

0,6 mld

5,5 mld

4,3 mld

31,5 mld29 mld

Mapa ze strony www.entsog.eu

5 mld

0,4 mld



JAK

Zasady rynku hurtowego
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• Obowiązek uzyskania koncesji (OPG, OGZ)

• Dostęp do punktu wirtualnego (umowa z OSP)

• Dostęp do zdolności transgranicznych (aukcje OSP)

• Bilansowanie (rynek spot, umowa z OSP)

• Zapasy obowiązkowe (zwolnienie lub umowa z OSM)

• Obligo giełdowe (55% dla dużych graczy)

• Obowiązek dywersyfikacji importu (max 59% z jednego 
kraju pochodzenia – nie dot. gazu z UE)

• Obowiązki sprawozdawcze (statystyka, ankiety URE)

• Bez taryfy



KIEDY

Zmiany otoczenia regulacyjnego



• Modyfikacja warunków udzielenia koncesji (II poł. 2016)

• Zmiana dot. zapasów obowiązkowych (likwidacja 
zwolnień od 1.10.2017)

• Nowe zasady bilansowania (od 10.2015)

•kluczowa rola giełdy w bilansowaniu systemu

•neutralność finansowa działań bilansujących 

•obowiązki informacyjne wobec użytkowników sieci

• rozliczenia za niezbilansowanie po cenach krańcowych

• Nowe zasady alokacji zdolności transgranicznych

•aukcje zdolności powiązanych (od 11.2015)

•Open Season – zdolności przyrostowe (od 04.2017)

• Zasady współpracy pomiędzy OSP w UE (m.in. konto 
operatorskie) – od 05.2016 12
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