Nowa struktura opłat na Towarowej
Giełdzie Energii
Komitet Rynku Energii 2015
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Nowa strategia opłat – odpowiedź na potrzeby rynku



Nowa polityka opłat związana jest z rozwojem rynków prowadzonych przez TGE oraz rosnącą liczbą
uczestników o różnych potrzebach i oczekiwaniach



Wprowadzone zmiany wpłyną na optymalizację kosztów podmiotów działających na TGE



Wejście w życie nowych zasad usprawni również funkcjonowanie uczestników rynku i TGE w związku ze
zbliżającymi się wyzwaniami:
o włączenie się do wspólnego europejskiego rynku energii
o uruchomienie połączenia energetycznego LitPol
o wdrożenie nowego systemu transakcyjnego
o uruchomienie rynku finansowego



Podstawowym założeniem nowej strategii kształtowania cen jest uproszczenie zasad i przejrzystość –
modyfikujemy dwa warianty członkostwa – wariant 1 – Optimum oraz wariant 2 - Elastyczny
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Nowy cennik opłat na TGE- korzyści dla uczestników
rynku

Niższa opłata prowizyjna w wariancie 2
Elastycznym na RDNiB energii
elektrycznej i gazu
o ponad 50%
Na RPM - OZE obniżamy o 20% opłatę
prowizyjną na transakcjach
pozasesyjnych rozliczanych i
nierozliczanych

Obniżamy do równego poziomu opłaty
transakcyjne na rynku spot energii
elektrycznej i gazu
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Nowy cennik opłat: Rynek Dnia Następnego i Bieżącego
energii elektrycznej i gazu ziemnego

RDNiB

Wariant 1 - Optimum

RDNiBg

Wariant 1 - Optimum

Opłata członkowska 100 000 zł
rocznie

Opłata członkowska 100 000 zł
rocznie

Stawki prowizyjne:

Stawki prowizyjne:

RDN 0,05 zł/MWh

RDNG 0,05 zł/MWh

RDB 0,05 zł/MWh

RDBG 0,05 zł/MWh

W cenie dostęp do RTTe

W cenie dostęp do RTTg

Wariant 2 - Elastyczny

Wariant 2 - Elastyczny

Opłata członkowska 2 500 zł rocznie

Opłata członkowska 2 500 zł rocznie

Stawki prowizyjne:

Stawki prowizyjne:

RDN 0,20 zł/MWh

RDNG 0,20 zł/MWh

RDB 0,20 zł/MWh

RDBG 0,20 zł/MWh

Brak dostępu do RTTe

Brak dostępu do RTTg
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Korzyści wynikające ze zmiany struktury opłat RDNiB i
RDNiBg

Wariant II obecnie:
- Opłata członkowska : 1 000 zł/rok
- Opata prowizyjna : 0,45 zł/MWh

Próg korzyści to 6 000 MWh/rocznie
Podmiot wybiera wariant Elastyczny na rynku spot
i zawiera transakcje o łącznym wolumenie 10 000 MWh w skali roku
Roczna opłata członkowska + opłata prowizyjna w tym przypadku wyniesie:

obecne stawki:
5 500 zł/rok

nowe stawki:
4 500 zł/rok
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Wpływ zmiany cennika na rynku spot dla
podmiotów, które wybrały II wariant w 2014
Poniższe zestawienie zawiera opłatę członkowską oraz opłatę prowizyjną

Rynek spot
energii
elektrycznej

Rynek spot
gazu

wolumen w skali roku

obecne stawki

nowe stawki

korzyść dla CG

Podmiot A

960 MWh

1 432 zł

2 692 zł

- 1 260 zł

Podmiot B

150 964 MWh

68 934 zł

32 693 zł

36 241 zł

wolumen w skali roku

obecne stawki

nowe stawki

korzyść dla CG

Podmiot C

24 MWh

1 011 zł

2 505 zł

- 1 494 zł

Podmiot D

116 366 MWh

53 365 zł

25 773 zł

27 592 zł
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Korzyści wynikające ze zmiany struktury opłat
RPM - OZE
Obniżamy opłatę prowizyjną o 20 % na transakcjach pozasesyjnych.

Obecnie:
Opata prowizyjna : 0,50 zł/MWh

Nowe stawki:
- Opłata członkowska : 1 000 zł/rok
Opata prowizyjna : 0,40 zł/MWh

Próg korzyści to 10 000 MWh/rocznie

Podmiot kupuję 100 000 MWh w skali roku w systemie transakcji pozasesyjnych.

obecne stawki:
50 000 zł/rok

nowe stawki:
41 000 zł/rok
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Nowy cennik opłat – Rynek Terminowy Towarowy
energii elektrycznej i gazu ziemnego

RTTee
i RTTg

RPM
i RUE
 Darmowy dostęp dla
członków, którzy wybrali
Wariant 1 - Optimum
 Płatny dostęp:

Dopuszczenie do działania na
rynku:

20 000 zł dla członków,
którzy wybrali Wariant 2
- Elastyczny

- Kogeneracja - 1 000 zł
rocznie

 Stawki prowizyjne bez
zmian – 0,04 zł/MWh

- OZE - 1 000 zł rocznie

- PMEF – 1 000 zł rocznie
- RUE – 1 000 zł rocznie
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Nowy cennik opłat – dostęp do systemu



Opłata za złożenie wniosku o członkostwo – 5 000 PLN



Opłata roczna za uczestnictwo na RPM na OZE+PMBG / Kogeneracja / PMEF / RUE – 1.000PLN /
1.000PLN / 1.000 PLN/ 1.000 PLN



Pakiet początkowy ( 2 x login typu MGT, 1 x TA do każdego rynku do którego jest dopuszczony CG) –



- 0 PLN/rok



Opłata za dodatkowy dostęp typu makler – 1.000 PLN/rok



Opłata za login typu Aplikacja – 1.000 PLN/rok



Opłata za dodatkowe TA – 2.000 PLN/rok



Opłata roczna za dostęp do aplikacji pomocniczej APLUS – 2.000 PLN/rok



Opłata za złożenie wniosku o przeprowadzenie aukcji na RTT – 200 PLN/wniosek
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Nowy cennik opłat – szkolenia



Opłata za przeprowadzenie obowiązkowego szkolenia teoretycznego – 500 PLN/osobę



Opłata za egzamin – 500 PLN/osobę



Opłata za przeprowadzenie szkolenia z zakresu praktycznej obsługi systemów informatycznych giełdy
(szkolenie nieobowiązkowe) – 600 PLN/osobę



Opłata za przeprowadzenia szkolenia poza siedzibą Giełdy na terytorium Polski – nie mniej niż 900 PLN*



Opłata dodatkowa za przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Giełdy na terytorium Europy- nie mniej
niż 4.000 PLN*

*opłata dodatkowa wynikająca z konieczności przeprowadzenia szkolenia lub egzaminu poza siedzibą Giełdy, naliczana na podstawie
poniesionych przez Giełdę kosztów, lecz nie niższą niż wskazana powyżej
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Nowy cennik opłat – przesyłki



Opłata za wystawienie faktury papierowej – 10 PLN/fakturę*



Opłata za nadanie dostępu do systemu notującego (pierwszy raz) – 0 PLN



Opłata za powtórne wygenerowanie hasła do systemu notującego na wniosek CG – 200 PLN/hasło

*opłata pobierana od Członków Giełdy/ RŚP w przypadku nie wyrażenia zgody na wysyłanie faktury za pomocą poczty
e-mail.
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Dziękuje za uwagę

