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Instrumenty notowane na Rynku Praw
Majątkowych
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•

PMOZE i PMOZE_A („zielone”), na dostawę praw majątkowych z odnawialnych źródeł
energii. Prawa majątkowe PMOZE wystawiane były dla energii wytworzonej przed
01.03.2009, obecnie wystawiane są PMOZE_A.

•

PMEF („białe”) – dla praw majątkowych, wynikających ze świadectw efektywności
energetycznej. Podstawową jednostką nie jest tu, jak w innych instrumentach, kWh,
tylko tysięczna częśd toe (tony oleju ekwiwalentnego).

•

PMBG („brązowe”) – dla praw majątkowych z biogazu rolniczego. Dotychczas nie
wystawiono ani jednego takiego świadectwa.

•

Instrumenty kogenergacyjne. Przedmiotem obrotu są tylko prawa majątkowe
odpowiadające energii, wyprodukowanej w roku 2014 lub 2015.
– PMGM-2014 oraz PMGM-2015 („żółte”), dotyczący praw majątkowych z
kogeneracji gazowej lub o mocy zainstalowanej do 1 MW;
– PMMET-2014 oraz PMMET-2015 („fioletowe”), na dostawę praw majątkowych z
jednostek kogeneracji opalanych metanem;
– PMEC-2014 oraz PMEC-2015 („czerwone”), na dostawę praw majątkowych z
pozostałych jednostek kogeneracji.

Informacje o RŚP (stan na dzieo 22.03.2015)
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Od początku działania Rejestru wczytaliśmy do systemu 111 813 świadectw
pochodzenia energii elektrycznej, w tym:
– 106 615 świadectw pochodzenia OZE;
– 5 198 świadectw kogeneracyjnych: PMEC, PMGM oraz PMMET.
Od początku istnienia Rejestru:
– Wystawiono PM odpowiadające 285,20 TWh energii;
– Umorzono PM odpowiadające 209,46 TWh energii.
Dnia 06.11.2013 zostały wczytane do Rejestru pierwsze prawa majątkowe
efektywności energetycznej, PMEF.
– Do tej pory wczytano do systemu 386 świadectw efektywności energetycznej,
opiewających na 73 479 709 praw majątkowych, czyli ponad 73 479 toe;
– Dotychczas umorzono 6 628 098 PMEF;
Członkostwo w Rejestrze posiada 2 115 firm, reprezentowanych przez 4 225 osób.
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Na powyższym wykresie przedstawiono trzy indeksy dla instrumentu PMOZE_A:
• OZEX_A: indeks transakcji sesyjnych;
• OZEX_A_TP: indeks transakcji pozasesyjnych;
• OZEX_A_POLPX: łączny indeks dla transakcji sesyjnych i pozasesyjnych.
Więcej danych rynkowych znaleźd można na stronie http://wyniki.tge.pl/
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Rejestr gwarancji pochodzenia (RGP)
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Gwarancje pochodzenia nie są elementem systemu wsparcia, a jedynie
instrumentem, umożliwiającym potwierdzenie odbiorcy koocowemu pochodzenie
kupowanej przez niego energii.
Z gwarancji nie wynikają prawa majątkowe, zaś do zawierania transakcji nie jest
wymagane pełnomocnictwo dla domu maklerskiego.
Rejestr gwarancji pochodzenia jest oddzielną aplikacją. Pierwsze gwarancje zostały
do niej wczytane dn. 30.09.2014 roku.
Od tego czasu wczytano gwarancje o łącznym wolumenie ponad 5 594 GWh.
W poczet członków RGP przyjęto 84 podmioty, reprezentowane przez 214
użytkowników.
Trwają prace nad rozwojem rejestru i samego instrumentu. Dalsza standaryzacja
gwarancji ma w przyszłości umożliwid handel nimi poza granicami Polski.

Procedura uzyskania statusu Bezpośredniego
Członka Giełdy
Złożenie kompletnego wniosku o zawarcie umowy o członkostwo

Uzyskanie statusu Członka Giełdy
Uzyskanie zezwolenia KNF na prowadzenie rejestrów lub rachunków towarów giełdowych lub posiadanie
zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej
Uzyskanie członkostwa w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT) oraz uzyskanie statusu rozliczającego
członka Izby
Zatrudnienie maklera giełd towarowych, wpisanego na listę maklerów prowadzoną przez KNF

Złożenie kompletnego wniosku o dopuszczenie do działania na giełdzie

Dopuszczenie Wnioskodawcy przez Zarząd Giełdy do działania na wybranych rynkach
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Rynki prowadzone przez TGE
1. Rynek Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) – przedmiotem obrotu jest energia
elektryczna.
2. Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) – przedmiotem obrotu jest gaz.
3. Rynek Terminowy Towarowy (RTT) – kontrakty terminowe na dostawę energii
elektrycznej i kontrakty terminowe na dostawę gazu .

4. Rynek Praw Majątkowych (RPM) – przedmiotem obrotu są prawa majątkowe z
odnawialnych źródeł energii, prawa majątkowe z kogeneracji i prawa majątkowe
wynikające ze świadectw efektywności energetycznej.
5. Rynek Uprawnieo do Emisji (RUE) – przedmiotem obrotu są uprawnienia do emisji.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Lublin, dnia 26.03.2015

