
Paliwo gazowe 2024 – Grupa PKB – ZAKUP MIX 

Zakup 100% wolumenu paliwa gazowego na rok 2024 - dla Grupy Zakupowej PKB - zostanie dokonany 

w następujący sposób: 

• 80% wolumenu gazu ziemnego zostanie zakontraktowane w formie zakupu transz przed 

rokiem dostawy, tj. przed 2024, w oparciu o notowane giełdowe kontrakty terminowe, 

publikowane na stronie Towarowej Giełdy Energii (TGE) – GAS_BASE_Y24  

• 20% wolumenu gazu ziemnego zakupione zostanie na rynku SPOT w ciągu 2024 roku – zakup 

comiesięczny. 

Zakup transzowy paliwa gazowego na rok 2024 rozpocznie się dopiero po zawarciu Umów z wybranym 

przez Klub sprzedawcą przez wszystkie podmioty należące do Grupy Zakupowej PKB. Zawarcia Umów 

z wybranym sprzedawcą dokona PKB w imieniu Członków Grupy Zakupowej na podstawie przesłanych 

pełnomocnictw. 

PKB w imieniu Członków Grupy dokonywać będzie zamówień transz, których wielkość, jednorazowo, 

nie będzie mniejsza niż 10% i nie większa niż 30%. Ostatnia transza zakupiona zostanie maksymalnie  

w miesiącu listopadzie 2023 roku. 

Cena zakupu transzowego zostanie ustalona w oparciu o średnią ważoną wszystkich dokonanych 

zakupów transzowych tj. całości 80% zadeklarowanego przez wszystkie firmy wolumenu. Pozostała 

część wolumenu zostanie zakupiona na rynku SPOT. 

Wielkość uśrednionej ceny w zakresie zleconych transz (do poziomu 80% zadeklarowanego wolumenu) 

będzie znana i zostanie podana do wiadomości Członków Grupy najpóźniej w połowie grudnia 

2023 roku. 

Końcowa, jednostkowa cena za MWh paliwa gazowego, którą ostatecznie będą płacić Członkowie 

Grupy PKB w poszczególnych miesiącach 2024 roku, zostanie skorygowana o cenę SPOT zakupioną 

w określonym miesiącu 2024 roku. Cena SPOT dla każdego miesiąca roku dostawy (tj. 2024 roku) 

zostanie wyliczona w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich dziennych notowań z danego miesiąca 

na Rynku Dnia Bieżącego (RDN), publikowanej na stronie TGE.  

Cena paliwa gazowego w danym miesiącu 2024 = suma średnioważonej wartości 

zakupionych w 2023 roku transz w wysokości 80% zadeklarowanego zużycia + pozostałe zużycie 

rozliczone po cenie SPOT wyliczanej dla konkretnego miesiąca 2024 roku w oparciu o średnią 

arytmetyczną z wszystkich notowań tego miesiąca na RDN. 

Przykład: 

Firma X na miesiąc styczeń 2024 roku zadeklarowała zużycie na poziomie 100 MWh paliwa gazowego. 

Po rozliczeniu miesiąca okazało się, że zużyła dokładnie tyle ile zadeklarowała. Wówczas wartość jaką 

firma zapłaci za zużycie paliwa gazowego w miesiącu styczniu będzie następująca: 

Wk = 80% * 100 MWh (wielkość zużycia) *CT + 20% * 100 MWh (wielkość zużycia) * CSPOT 

Wk – wartość netto faktury za miesiąc styczeń 2024 roku 

CT – średnioważona „stała cena” zakupu transzowego za 1 MWh paliwa gazowego, zbudowana 

w oparciu o zamówienia transzowe przed rokiem dostawy. 

CSPOT – średnia arytmetyczna cena SPOT za miesiąc styczeń 2024 roku za 1 MWh paliwa gazowego, 

ustalona w oparciu o codzienne notowania bieżące na TGE w miesiącu styczeń 2024 roku .  



Z uwagi na znaczne modyfikacje produktów transzowych u sprzedawców konieczne będzie, bardziej 

szczegółowe niż w ubiegłych latach, oszacowanie ilości zamówionego paliwa gazowego w podziale na 

poszczególne miesiące.  

Dokonywane procentowe zamówienia paliwa gazowego będą odnosić się do zadeklarowanych ilości 

w konkretnych miesiącach. Dlatego też w celu uniknięcia pojawienia się dodatkowych opłat za błędne 

oszacowanie wolumenu, bardzo ważne będzie jak najdokładniejsze wyliczenie wielkości wolumenu 

zużywanego w danym miesiącu.  

W przypadku trudności w dokładniejszym wyliczeniu wolumenu, sugerujemy podawanie niższej 

wartości. Zgodnie z prezentowanym modelem ilość paliwa powyżej 80% zadeklarowanej wielkości 

będzie kupowana na bieżąco po cenie SPOT. 

Odchylenie w deklarowanym zużyciu, które nie będzie objęte przez sprzedawców dodatkową opłatą, 

może wynosić +/-15%. 

Klub podejmie rozmowy ze sprzedawcami aby zapewnić, wzorem lat ubiegłych, wspólne bilansowanie 

wszystkich Członków Grupy. Z doświadczenia wiemy, że takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla 

firm należących do Grupy i pozwala zniwelować ryzyko przeszacowania lub niedoszacowania zużycia 

a tym samym uniknięcia potencjalnych, dodatkowych opłat finansowych. 

Reasumując, strategia zakupowa przyjęta przez Klub na rok 2024 zakłada zakup tylko części paliwa 

gazowego na rynku terminowym (tj. 80% wolumenu). Analizując obecne notowania SPOT podjęliśmy 

decyzję, że warto pozostawić pewną część wolumenu do zakupu (tj. 20% wolumenu) właśnie na tym 

rynku, tj. do bieżącego zakupu w ciągu 2024 roku. Pozwoli to zbliżyć ostateczną cenę do aktualnych 

trendów na rynkach surowców i uniknąć błędów za złe oszacowanie wolumenu. 

Należy mieć na uwadze, że wybór proponowanego rozwiązania, tj. zakup paliwa gazowego w oparciu 

o transze wg strategii zakupowej przyjętej przez Klub zabezpieczy w 80% cenę na 2024 rok. Natomiast 

zakup pozostałej części wolumenu na rynku SPOT umożliwi bezpieczne bilansowanie Państwa 

zamówienia. Proponowany zakup 20% wolumenu na rynku bieżącym – SPOT (w ciągu całego 

2024 roku) pozwoli na skorygowanie „stałej ceny” transzowej o bieżące notowania na rynku gazu. 


