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Prezes URE został utworzony na podstawie ustawy – Prawo energetyczne, której celem 

jest  tworzenie  warunków  do  zrównoważonego  rozwoju  kraju,  zapewnienia 

bezpieczeństwa  energetycznego,  oszczędnego  i  racjonalnego  użytkowania  paliw 

i  energii,  rozwoju  konkurencji,  przeciwdziałania  negatywnym  skutkom  naturalnych 

monopoli,  uwzględniania  wymogów  ochrony  środowiska,  zobowiązań wynikających 

z  umów  międzynarodowych  oraz  równoważenia  interesów  przedsiębiorstw 

energetycznych i odbiorców paliw i energii.

W  ramach  powyższego  celu  Prezes  URE  został przewidziany  do  realizacji  zadań

z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji. 

Regulacja – stosowanie  określonych  ustawą środków  prawnych,  włącznie 

z  koncesjonowaniem,  służących  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  energetycznego, 

prawidłowej gospodarki paliwami i energią oraz ochrony interesów odbiorców.



Przedsiębiorstwo  energetyczne – podmiot  prowadzący  działalność gospodarczą

w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw 

albo energii lub obrotu nimi.

Przedsiębiorstwa  liniowe – prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przesyłania 

lub dystrybucji paliw/energii.

Przesyłanie – transport paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami przesyłowymi 

w  celu  ich  dostarczania  do  sieci  dystrybucyjnych  lub  odbiorcom  końcowym 

przyłączonym do sieci przesyłowych / transport ciepła siecią ciepłowniczą do odbiorców 

przyłączonych do tej sieci.

Dystrybucja – transport  paliw  gazowych  oraz  energii  elektrycznej  sieciami 

dystrybucyjnymi  w  celu  ich  dostarczania  odbiorcom  /  rozdział ciepła  do  odbiorców 

przyłączonych do sieci ciepłowniczej.

Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw 

energetycznych



Koncesjonowanie – wymóg przewidziany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, 

a szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności koncesjonowanej określa ustawa 

– Prawo energetyczne.

Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania 

lub  dystrybucji  paliw  lub  energii  z  wyłączeniem:  dystrybucji  paliw  gazowych 

w sieci o przepustowości poniżej 1 MJ/s oraz przesyłania lub dystrybucji ciepła, jeżeli łączna 

moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW.

Koncesji  udziela  Prezes  URE po  spełnieniu  przez wnioskodawcę określonych warunków 

(o charakterze technicznym, ekonomicznym i prawnym). Prezes URE może zmienić warunki 

wydanej koncesji oraz cofnąć koncesjęw określonych przypadkach. 

Z  koncesji  wypływają nie  tylko  uprawnienia  i  korzyści związane  z  prowadzeniem 

działalności gospodarczej w branży energetycznej ale i obowiązki.

Wybrane  zadania  Prezesa  URE w  odniesieniu  do 

przedsiębiorstw liniowych
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Zatwierdzanie  Taryf – przedsiębiorstwa  energetyczne  posiadające  koncesje  ustalają

taryfy dla paliw gazowych  i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE 

po stwierdzeniu ich zgodności z zasadami i przepisami prawa energetycznego.

Taryfa – zbiór  cen  i  stawek opłat oraz warunków  ich  stosowania, opracowany przez 

przedsiębiorstwo  energetyczne  i  wprowadzony  jako  obowiązujący  dla  określonych 

w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.

Taryfa  powinna  zapewniać m.in.  pokrycie  kosztów  uzasadnionych  działalności 

gospodarczej przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie przesyłania  lub dystrybucji 

paliw/energii  oraz  ochronę interesów  odbiorców  przed  nieuzasadnionym  poziomem 

cen i stawek opłat. 

Taryfy  przedsiębiorstw  liniowych  są i  będą zatwierdzane  przez  Prezesa  URE

z uwagi na prowadzenie działalności w warunkach monopolu naturalnego.
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Przedsiębiorstwa  liniowe sporządzają dla  obszaru  swojego  działania  plany  rozwoju 

w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, 

uwzględniając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo kierunki  rozwoju gminy 

określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Obowiązek  sporządzania  planów  rozwoju  koreluje  z  obowiązkiem  zapewnienia  realizacji 

i finansowania budowy i rozbudowy sieci.

Uzgadnianie  projektów  planów  rozwoju  z  Prezesem  URE (z  wyłączeniem  planów 

przedsiębiorstw prowadzących w niewielkim  rozmiarze działalność w zakresie paliw gazowych 

i energii elektrycznej oraz z wyłączeniem ciepła),  sprawozdanie  z  realizacji planów  rozwoju –

nowe narzędzie,

realizacja  zamierzeń zawartych  w  planie  rozwoju  znajduje  odzwierciedlenie 

i wynagrodzenie w taryfie,

uwzględnienie  w  taryfach  kosztów  związanych  z  ustanawianiem  służebności  przesyłu,  czy 

wykupem gruntów pod inwestycje liniowe.

Taryfa  a  koszty  przedsiębiorstw  związane 
z  uzyskaniem  tytułu  prawnego  do  gruntów  pod 
inwestycje liniowe – rola planów rozwoju
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Granice właściwości  rzeczowej  Prezesa URE wyznacza  art.  8  ust.  1  ustawy  – Prawo 

energetyczne:

1.  w  przypadku  odmowy  zawarcia  określonych  umów,  w  których  konkretnemu  żądaniu 

wnioskodawcy  odpowiada  publicznoprawny  obowiązek  przedsiębiorstwa  energetycznego 

zawarcia  danego  kontraktu,  a więc  obowiązek  o  charakterze  bezwzględnie  obowiązującym  –

decyzja konstytutywna Prezesa URE,

2.  w  przypadku  nieuzasadnionego  wstrzymania  dostarczania  paliw  gazowych  lub  energii –

decyzja deklaratoryjna Prezesa URE.

Publicznoprawny obowiązek przyłączenia do  sieci – na zasadzie  równoprawnego  traktowania, 

jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Nie dotyczy, gdy 

ubiegający  się o  zawarcie  umowy  nie  ma  tytułu  prawnego  do  korzystania  z  nieruchomości 

(obiektu), do których paliwa gazowe lub energia mają być dostarczane. 

W razie odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci – obowiązek niezwłocznego pisemnego 

powiadomienia Prezesa URE i zainteresowanego podmiotu z podaniem przyczyn odmowy.

Rozstrzyganie spraw spornych



9

Publicznoprawny  obowiązek  zawarcia  umowy  o  świadczenie  usług  przesyłania  lub 

dystrybucji paliw gazowych  lub  energii – przedsiębiorstwo  liniowe  jest obowiązane 

zapewnić wszystkim  odbiorcom  oraz  przedsiębiorstwom  zajmującym  się sprzedażą

paliw  gazowych  lub  energii,  na  zasadzie  równoprawnego  traktowania,  świadczenie 

tych usług, na zasadach i w zakresie określonym w ustawie. Obowiązek udostępniania 

infrastruktury energetycznej służy realizacji zasady TPA. Ograniczenie prawa własności 

na rzecz interesu publicznego w celu rozwoju konkurencji.

Publicznoprawny obowiązek zawarcia umowy kompleksowej w zakresie ciepła ciąży 

na  przedsiębiorstwie  liniowym ‐ z  odbiorcą końcowym  przyłączonym  do  sieci 

ciepłowniczej  tego  przedsiębiorstwa  na  wniosek  tego  odbiorcy  (w  zakresie  paliw 

gazowych  i  energii  elektrycznej  obowiązek  ten  ciąży  na  sprzedawcy  z  urzędu  –

z  odbiorcą w  gospodarstwie  domowym,  nie  korzystającym  z  prawa  wyboru 

sprzedawcy  i  przyłączonym  do  sieci  przedsiębiorstwa  energetycznego  wskazanego 

w koncesji sprzedawcy z urzędu).

Rozstrzyganie spraw spornych c.d.
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Nieuzasadnione  wstrzymanie  dostarczania  paliw  gazowych  lub  energii – Prezes  URE 
dokonuje  oceny  zasadności  dokonanego wstrzymania  dostaw  przez  pryzmat  spełnienia 
przez przedsiębiorstwo energetyczne przesłanek ustawowych. Obowiązek przestrzegania 
określonych wymogów wymienionych w art. 6 i art. 6a  ustawy – Prawo energetyczne.

Nie każde  zaprzestanie dostaw  to wstrzymanie w  rozumieniu ustawy (awarie, działanie 
osób trzecich). 

Nie  wszystkie  spory  z  zakresu  energetyki  rozstrzyga  Prezes  URE  – zakaz  wykładni 
rozszerzającej.

Brak  kompetencji  w  zakresie  roszczeń związanych  z  posadowieniem  urządzeń
energetycznych, w tym dotyczących usunięcia urządzeń z danej nieruchomości, zapłaty za 
dotychczasowe  bezumowne  korzystanie  z  gruntu,  jak  też za  korzystanie  z  niego 
w przyszłości, przeniesienia własności nieruchomości  lub urządzeń ewentualnie uzyskania 
innego tytułu prawnego do nich, ustanowienia służebności przesyłu, pielęgnacji drzew pod 
liniami  elektroenergetycznymi,  czy  rozstrzygnięcia  wewnętrznych  konfliktów  między 
współwłaścicielami  – roszczeń tych można  dochodzić w  postępowaniu  cywilnym  przed 
sądem powszechnym.

Rozstrzyganie spraw spornych c.d.
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obowiązek  utrzymywania  zdolności  urządzeń,  instalacji  i  sieci  do  realizacji 

zaopatrzenia w  paliwa  lub  energię w  sposób  ciągły  i  niezawodny,  przy  zachowaniu 

obowiązujących wymagań jakościowych,

obowiązek zatrudniania pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami,

obowiązek udzielania informacji Prezesowi URE.

Bieżący  monitoring  Prezesa  URE przestrzegania  przez  przedsiębiorstwa  liniowe 

obowiązków  koncesyjnych  oraz  funkcjonowania  systemów  (w  toku  prowadzonych 

postępowań administracyjnych, poprzez analizy, ankiety, w ramach skarg odbiorców).

W  razie  stwierdzenia  nieprawidłowości  Prezes  URE podejmuje  stosowne  działania 

zmierzające do ich wyeliminowania, w tym wymierza kary pieniężne oraz cofa koncesje

w określonych przypadkach, ale też stosuje tzw. regulacjęmiękką.

Inne przykładowe obowiązki ciążące na 
przedsiębiorstwach liniowych, z którymi powiązane 
są określone zadania realizowane przez Prezesa URE
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