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Podstawa prawna

USTAWA 

z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 
i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, 
poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, 
z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664,  
z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 135, poz. 789)
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REGULACJA

stosowanie określonych ustawą środków prawnych, włącznie 

z koncesjonowaniem, służących do zapewnienia bezpieczeństwa

energetycznego, prawidłowej gospodarki paliwami i energią oraz 

ochrony interesów odbiorców;
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Organ do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią

Art. 21. 1. Zadania z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią
oraz promowania konkurencji realizuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, 
zwany dalej „Prezesem URE”.

2. Prezes URE jest centralnym organem administracji rządowej.

2a. Prezesa URE powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób 
wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek
ministra właściwego do spraw gospodarki.
Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa URE.



Art. 23. 1. Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie
z ustawą i polityką energetyczną państwa, zmierzając do równoważenia interesów
przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.
2. Do zakresu działania Prezesa URE należy:
1) udzielanie i cofanie koncesji;
2) zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła
pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 i 46, w tym analizowanie i
weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako
uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach;
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3) ustalanie:
a) współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności
funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków wykonywania
przez to przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności gospodarczej,
b) okresu obowiązywania taryf i współczynników korekcyjnych, o których mowa w lit. a,
c) wysokości uzasadnionego zwrotu z kapitału, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1,
dla przedsiębiorstw energetycznych przedkładających taryfy do zatwierdzenia,
d) maksymalnego udziału opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług
przesyłania lub dystrybucji dla poszczególnych grup odbiorców w taryfach dla paliw
gazowych i energii, w przypadkach gdy wymaga tego ochrona interesów odbiorców,
e) jednostkowych opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 8a,
f) wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 2f;
……………………………………………………………………………………………
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18) zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, w tym
obliczanie i ogłaszanie w terminie do dnia 31 marca każdego roku:
a) średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej
kogeneracji obliczonych oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach
kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 - 2,
b) średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz sposób jej
obliczenia,
c) średnich cen sprzedaży ciepła, wytworzonego w należących do przedsiębiorstw
posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami
kogeneracji:
- opalanych paliwami węglowymi,
- opalanych paliwami gazowymi,
- opalanych olejem opałowym,
- stanowiących odnawialne źródła energii
w poprzednim roku kalendarzowym;
……………………………………………………..
21) wydawanie świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, i świadectw
pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1, oraz ich umarzanie;
……………………………………………………………………………………

………………………………



Art. 32. 1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
1) wytwarzania paliw lub energii, z wyłączeniem wytwarzania:
a) paliw stałych lub paliw gazowych,

b) energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej

nieprzekraczającej 50 MW niezaliczanych do odnawialnych źródeł energii lub do źródeł

wytwarzających energię elektryczną w kogeneracji z wyłączeniem wytwarzania energii

elektrycznej z biogazu rolniczego,

c) ciepła w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nieprzekraczającej 5 MW;

2) magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, skraplania gazu ziemnego
i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego, jak
również magazynowania paliw ciekłych, z wyłączeniem: lokalnego magazynowania gazu
płynnego w instalacjach o przepustowości poniżej 1 MJ/s oraz magazynowania paliw
ciekłych w obrocie detalicznym;
3) 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;
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4) obrotu paliwami lub energią, z wyłączeniem:

a) obrotu paliwami stałymi, obrotu energią elektryczną za pomocą instalacji o napięciu poniżej 1 kV będącej własnością
odbiorcy, obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 000 euro, obrotu 
gazem płynnym, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 10 000 euro oraz obrotu ciepłem, jeżeli moc 
zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW,

b) obrotu paliwami gazowymi lub energią elektryczną dokonywanego na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi przez towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie prowadzące działalność maklerską w 
zakresie obrotu towarami giełdowymi oraz przez spółkę prowadzącą giełdę towarową, giełdową izbę rozrachunkową lub Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A., nabywające paliwa gazowe lub energię elektryczną, z tytułu realizacji zadań
określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.

4. Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania ciepła uzyskiwanego w przemysłowych procesach technologicznych, a także gdy wielkość mocy 
zamówionej przez odbiorców nie przekracza 5 MW.
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DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORSTW

ENERGETYCZNYCH

PAKIET
INFORMACYJNY

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
ZAMIERZAJĄCYCH PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ

GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE
WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

(WEE)

WARSZAWA, CZERWIEC - 2009
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Wykonywanie działalności gospodarczej bez koncesji

Wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji, zgodnie 
z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, 
poz. 114, ze zm.), podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
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Art. 47. 1. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw
gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz proponują okres ich
obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi
URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.
2. Prezes URE zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia
niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46.

2a. Prezes URE, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, zatwierdza, na okres nie

dłuższy niż 3 lata, taryfę zawierającą ceny i stawki opłat w wysokości nie wyższej niż ceny

i stawki opłat obowiązujące przed jej przedłożeniem Prezesowi URE, jeżeli są spełnione łącznie

następujące warunki:

1) zawarte w taryfie warunki stosowania cen i stawek opłat nie uległy zmianie;

2) udokumentowane i opisane we wniosku zmiany zewnętrznych warunków wykonywania

przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, której dotyczy taryfa, nie

uzasadniają obniżenia cen i stawek opłat zawartych w taryfie;

3) dla proponowanego we wniosku okresu obowiązywania taryfy lub dla części tego okresu nie

został ustalony współczynnik korekcyjny, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a.
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2b. W przypadku udokumentowanej zmiany zewnętrznych warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo 

energetyczne działalności gospodarczej Prezes URE może ustalić z urzędu, w drodze decyzji, współczynniki 

korekcyjne, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a, wynikające wyłącznie ze zmiany warunków 

zewnętrznych, które przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane stosować w odniesieniu do cen i stawek 

opłat określonych w taryfie, o której mowa w ust. 2a, do czasu wejścia w życie nowej taryfy wprowadzonej w 

trybie określonym w ust. 2.

……………………………………………..

2f. Planowane przychody ze sprzedaży ciepła przyjmowane do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła dla 

jednostek kogeneracji, oblicza się przy zastosowaniu wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa 

URE zgodnie z metodologią określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 i średnich cen 

sprzedaży ciepła, o których mowa w art.. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c.

2g. W terminie do dnia 31 marca każdego roku Prezes URE ogłasza w Biuletynie URE wysokość wskaźnika 

referencyjnego, o którym mowa w ust. 2f.
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Informacja (nr 33/2010)
w sprawie

wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią
określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w

sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291)

Działając na podstawie art. 47 ust. 2g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr
170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz.
905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, poz. 586, Nr
165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530)
ogłaszam następujące wskaźniki referencyjne ustalone dla poszczególnych rodzajów
paliw, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy:
− dla paliw węglowych – 1,0;
− dla paliw gazowych – 1,0;
− dla oleju opałowego – 1,0;
− dla paliw wykorzystywanych w odnawialnych źródłach energii – 1,0.
Warszawa, dnia 16 grudnia 2010 r.
z upoważnienia
Wiceprezes
Urzędu Regulacji Energetyki
//
Marek Woszczyk



PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Informacja (nr 10/2011)
w sprawie

średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych
niebędących jednostkami kogeneracji za 2010 rok

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz.
1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr
130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr
69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81,
poz. 530) informuję, iż w 2010 r. średnia cena sprzedaży ciepła, wytworzonego w
należących do przedsiębiorstw posiadających koncesje jednostkach wytwórczych
niebędących jednostkami kogeneracji:
a) opalanych paliwami węglowymi wyniosła 34,52 zł/GJ,
b) opalanych paliwami gazowymi wyniosła 60,46 zł/GJ,
c) opalanych olejem opałowym wyniosła 70,42 zł/GJ,
d) stanowiących odnawialne źródła energii wyniosła 38,58 zł/GJ.
Warszawa, dnia 31 marca 2011 r.
p.o. Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
/�/Marek Woszczyk
Wiceprezes



Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną (Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 895 ze zmianami)

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 
paliwami gazowymi (Dz. U. z 2008 r. Nr 28, poz. 165), 
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Art. 49. 1. Prezes URE może zwolnić przedsiębiorstwo energetyczne z obowiązku
przedkładania taryf do zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi, że działa ono w warunkach konkurencji,
albo cofnąć udzielone zwolnienie w przypadku ustania warunków uzasadniających zwolnienie.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć określonej części działalności
prowadzonej przez przedsiębiorstwo energetyczne, w zakresie, w jakim działalność ta
prowadzona jest na rynku konkurencyjnym.
3. Przy podejmowaniu decyzji, o których mowa w ust. 1, Prezes URE bierze pod uwagę
takie cechy rynku paliw lub energii, jak: liczba uczestników i wielkości ich udziałów w rynku,
przejrzystość struktury i zasad funkcjonowania rynku, istnienie barier dostępu do rynku,
równoprawne traktowanie uczestników rynku, dostęp do informacji rynkowej, skuteczność
kontroli i zabezpieczeń przed wykorzystywaniem pozycji ograniczającej konkurencję,
dostępność do wysoko wydajnych technologii.
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Stanowisko Prezesa URE w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych 
zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną z obowiązku przedkładania 
taryf do zatwierdzenia
Uwzględniając zaawansowany proces wdrażania mechanizmów rynku konkurencyjnego w sektorze elektroenergetycznym, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 
1255 oraz 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099), uznaję przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną za działające na 
rynku konkurencyjnym.

W związku z tym z dniem 1 lipca 2001 r. zwalniam przedsiębiorstwa posiadające koncesję na wytwarzanie lub obrót energią elektryczną z obowiązku przedkładania do 
zatwierdzenia taryf dla energii elektrycznej.

Decyzję tę podjąłem po dokonaniu wszechstronnej analizy rynku energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia wypełnienia kryteriów rynku konkurencyjnego, zawartych w 
Stanowisku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 30 czerwca 2000 r. w sprawie kryteriów uznania rynku energii elektrycznej za rynek konkurencyjny (Biuletyn URE nr 4/2000). Za 
najbardziej istotne uznałem zmiany instytucjonalne i własnościowe oraz prawno–organizacyjne w sektorze elektroenergetycznym. Procesy te wywołały również modyfikację reguł
postępowania uczestników rynku.

Zwolnienie nie dotyczy:

przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła – w odniesieniu do energii objętej obowiązkiem zakupu zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z 
wytwarzaniem ciepła, a także ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku (Dz. U. Nr 122, poz. 1336), 

operatora systemu przesyłowego – w odniesieniu do minimalnych ilości energii określonych w jego taryfie, 

przedsiębiorstw energetycznych posiadających jednocześnie koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej – w odniesieniu do energii sprzedawanej odbiorcom końcowym 
przyłączonym bezpośrednio do sieci tych przedsiębiorstw.

Urząd Regulacji Energetyki będzie nadal monitorował rynek energii elektrycznej i w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad konkurencji, działając na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy –
Prawo energetyczne, cofnę udzielone zwolnienie z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia.

Data publikacji : dn.28 czerwca 2001
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• Komunikat Prezesa URE
• w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw 

energetycznych zajmujących się
wytwarzaniem energii elektrycznej w 
skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła z 
obowiązku przedkładania taryf dla energii 
elektrycznej do zatwierdzenia

•
Dążąc do pełnego uruchomienia mechanizmów rynku konkurencyjnego w 
elektroenergetyce, od kilku lat stopniowo wdrażanych w Polsce, na podstawie 
art. 49 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne z dniem 1 stycznia 2005 r. zwalniam 
z obowiązku przedkładania taryf dla energii elektrycznej do zatwierdzenia 
przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na wytwarzanie energii 
elektrycznej, które zajmują się wytwarzaniem energii elektrycznej podlegającej 
obowiązkowi zakupu na podstawie przepisu art. 9a ust. 2 ustawy - Prawo 
energetyczne1] w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o 
zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2004r.Nr91,poz. 875).

• Uznaję zatem, że z tą datą wytwórcy energii skojarzonej działać będą w 
warunkach konkurencji. Stanowisko to poprzedziłem analizą rynku energii 
elektrycznej biorąc pod uwagę warunki jego funkcjonowania sprzyjające dalszej 
liberalizacji, a w szczególności cechy rynku, o których mowa w art. 49 ust. 3 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 
153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 
293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808), tj. liczbę
uczestników i wielkości ich udziałów w rynku, przejrzystość struktury i zasad 
funkcjonowania rynku, istnienie barier dostępu do rynku, równoprawne 
traktowanie uczestników rynku, dostęp do informacji rynkowej, skuteczność
kontroli i zabezpieczeń przed wykorzystywaniem pozycji ograniczającej 
konkurencję, dostępność do wysoko wydajnych technologii.   (…..)

•

•

• (…..) Rozwiązanie to stało się obecnie niedopuszczalne chociażby ze względu 
na proces dostosowywania prawa energetycznego do wymogów Dyrektywy 
2003/54WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej i uchylającej Dyrektywę
96/92/WE m.in. w zakresie rozdziału działalności obrotu energią od działalności 
operatorów sieciowych.

• Zgodnie z nowymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi obowiązku zakupu 
tej energii, na przedsiębiorstwach energetycznych pełniących funkcje 
operatorów systemów dystrybucyjnych ciążyć będzie obowiązek odbioru 
energii wytworzonej w skojarzeniu, a na przedsiębiorstwach wytwórczych i 
obrotu - obowiązek posiadania odpowiedniego udziału energii ze skojarzenia w 
wolumenie sprzedaży odbiorcom końcowym. Tym samym przedsiębiorstwa 
zobowiązane do zakupu energii skojarzonej mogą poszukiwać dla siebie 
najkorzystniejszych ofert na terenie całego kraju, a to oznacza, iż w ramach 
rynku energii skojarzonej poziom cen ustalany będzie w relacjach podaży i 
popytu.

• Przedstawiając niniejszy komunikat do publicznej wiadomości kieruję się
zasadą informowania obywateli o działalności władz publicznych, wynikającą z 
art. 61 ust. 1 Konstytucji RP.

Prezes
• Urzędu Regulacji Energetyki
• dr Leszek Juchniewicz

Data publikacji: 23 września 2004 r.
• Przepis ten wszedł w życie 1 stycznia 2005 r.:
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Art. 9d. 1. Operator systemu przesyłowego, operator systemu dystrybucyjnego i operator systemu połączonego, będący w 

strukturze przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, powinni pozostawać pod względem formy prawnej i 

organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależni od innych działalności niezwiązanych z:

1) przesyłaniem, dystrybucją lub magazynowaniem paliw gazowych, (…)

albo

2) przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej.

1a. Operatorzy, o których mowa w ust. 1, nie mogą wykonywać działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem lub 
obrotem paliwami gazowymi lub energią elektryczną ani jej wykonywać na podstawie umowy na rzecz innych 
przedsiębiorstw energetycznych.

(…)

7. Przepisów ust. 1-6 nie stosuje się do operatora systemu dystrybucyjnego:

1) elektroenergetycznego, jeżeli liczba odbiorców przyłączonych do sieci nie jest większa niż sto tysięcy;

(…)

3) gazowego, jeżeli liczba odbiorców przyłączonych do sieci nie jest większa niż sto tysięcy i sprzedaż paliw gazowych w ciągu 
roku nie przekracza 100 mln m3.
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Źródło obrazu: www.abb.com

Wytwarzanie

Przesyłanie

Odbiorca

Dystrybucja
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W chwili obecnej Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdza taryfy 
w zakresie obrotu energią elektryczną jedynie dla gospodarstw domowych

Przesyłanie i dystrybucja energii 
elektrycznej  jako obszar monopolu
naturalnego są i będą nadal taryfowane
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• Komunikat Prezesa URE w sprawie zwolnienia 
przedsiębiorstw energetycznych posiadających 
koncesję na obrót paliwami gazowymi z obowiązku 
przedkładania do zatwierdzenia taryf dla obrotu 
sprężonym gazem ziemnym (CNG), którym 
napędzane są pojazdy mechaniczne

• Warszawa, dnia 25 marca 2008 r. PREZES URZĘDU REGULACJI   
ENERGETYKI dr Mariusz Swora

• Komunikat
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (7/2008)
w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych posiadających 
koncesję na obrót paliwami gazowymi
z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla obrotu sprężonym 
gazem ziemnym (CNG),
którym napędzane są pojazdy mechaniczne

•
•
• Mając na uwadze zasady funkcjonowania rynku paliw ciekłych, w tym w 

szczególności segment tego rynku obejmujący obrót sprężonym gazem 
ziemnym (CNG), którym napędzane są pojazdy mechaniczne i zważywszy, że:

• obowiązujące zasady regulacji sektora gazowniczego (przede wszystkim zasada 
TPA) pozwalają na niedyskryminacyjny dostęp do sieci gazowych, co 
umożliwia przyłączenie do sieci dystrybucyjnych urządzeń sprężających gaz 
przez wszystkie podmioty na równych zasadach, 

• dostęp do informacji rynkowej dla zainteresowanych podmiotów jest 
zapewniony dzięki jawności taryf przedsiębiorstw gazowniczych (np. na stronie 
internetowej www.ure.gov.pl),

• rozwój rynku CNG przyczyni się do większej konkurencji na rynku paliw, 
bowiem obowiązek przedkładania do zatwierdzenia taryf na obrót paliwem 
CNG stanowi jedną z barier wejścia na rynek; obecnie rynki konkurencyjne 
wobec CNG, czyli obrót detaliczny paliwami tradycyjnymi oraz LPG nie mają
ograniczeń taryfowych, 

• rozwój rynku CNG jest korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska, 
paliwo to jest znacznie czystsze w procesie spalania od tradycyjnych, będących 
pochodnymi ropy naftowej, ponadto jego stosowanie wydłuża czas eksploatacji 
pojazdów, 

• rozwój rynku CNG przyczyni się do dywersyfikacji rynku paliw i łagodzenia 
skutków gwałtownych zmian cen paliw, 

• informuję, że
z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla obrotu sprężonym 
gazem ziemnym (CNG), którym napędzane są pojazdy mechaniczne, 
zwolnione zostają wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne posiadające 
koncesję na obrót paliwami gazowymi.

• Jednocześnie przypominam, że:
• zwolnienie z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia dla 

przedsiębiorstwa posiadającego już zatwierdzoną taryfę oznacza, że po upływie 
okresu obowiązywania posiadanej taryfy albo po wycofaniu z obrotu prawnego 
decyzji ją zatwierdzającej – w odpowiednim trybie i przypadkach 
przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego lub ustawach 
szczególnych – przedsiębiorstwo zwolnione nie musi przedkładać do 
zatwierdzenia kolejnej, ustalonej przez siebie taryfy. Zwolnienie z obowiązku 
przedkładania do zatwierdzenia taryfy nie oznacza natomiast zwolnienia 
przedsiębiorstwa ze stosowania posiadanej taryfy, 

• tryb ogłaszania, wejścia w życie i stosowania cen i stawek opłat określony w art. 
47 ust. 3 i 4 ustawy − Prawo energetyczne dotyczy jedynie taryf zatwierdzanych 
przez Prezesa URE. 

• Ponadto informuję, że w związku ze zwolnieniem przedsiębiorstw 
energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi z 
obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla obrotu sprężonym gazem 
ziemnym (CNG), którym napędzane są pojazdy mechaniczne, prowadzony 
będzie monitoring i kontrola działalności tych przedsiębiorstw w celu 
przeciwdziałania ewentualnym zachowaniom ograniczającym konkurencję.

• Decyzje indywidualne, wydane zgodnie z art. 49 ustawy − Prawo energetyczne 
zostaną przekazane za pośrednictwem poczty wszystkim przedsiębiorstwom 
energetycznym działającym na rynku obrotu sprężonym gazem ziemnym 
(CNG), którym napędzane są pojazdy mechaniczne, na ich wniosek.

•
•
• Prezes Urzędu Regulacji Energetyki /-/ dr Mariusz Swora
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Art. 56. 1. Karze pieniężnej podlega ten, kto:
…………………….
5) stosuje ceny i taryfy, nie przestrzegając obowiązku ich przedstawienia Prezesowi URE
do zatwierdzenia, o którym mowa w art. 47;
………………………………
9) zatrudnia osoby bez wymaganych ustawą kwalifikacji;
10) nie utrzymuje w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń;
………………………….
12) nie przestrzega obowiązków wynikających z koncesji;
…………………………………….
3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15% przychodu
ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara
pieniężna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie
może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności
koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
…………………………
5. Niezależnie od kary pieniężnej określonej w ust. 1-4 Prezes URE może nałożyć karę
pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, z tym że kara ta może być
wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.
6. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes URE uwzględnia stopień szkodliwości czynu,
stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego możliwości finansowe.
6a. Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest
znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek.
……………………………



Wykorzystanie energii w gospodarstwie domowym

podgrzewanie wody - 15,1% przygotowanie posiłków - 6,6% oświetlenie - 2,3%
wyposażenie elektryczne  - 4,5% ogrzewanie  - 71,5%
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