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SPRAWOZDANIE 2010

Niniejszy dokument stanowi sprawozdanie 
z działalności Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki w 2010 r. Podstawowe kwe-
stie, jakie zostały ujęte w sprawozdaniu, 

odnoszą się do sposobu realizacji prawnych obo-
wiązków Prezesa URE, nałożonych przez ustawę 
− Prawo energetyczne, z zakresu spraw regulacji 
gospodarki paliwami i energią oraz promowania 
konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem oce-
ny bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej 
i paliw gazowych. 

W praktyce działań regulacyjnych, w roku 2010, 
podobnie jak w latach ubiegłych, Prezes URE i jego 
współpracownicy starali się konsekwentnie i odpo-
wiedzialnie wypełniać misję zapewnienia równowagi 
interesów uczestników rynku paliw i energii w ramach 
realizowanej przez Państwo polityki energetycznej, 
podporządkowaną takim nadrzędnym przesłankom 
jak bezpieczeństwo energetyczne, wysoka konku-
rencyjność gospodarki i zrównoważony rozwój. 

W związku ze zmianami zachodzącymi od kil-
ku lat na rynku energii – w tym w szczególności 
procesem konsolidacji w elektroenergetyce – sku-
teczność regulacji wymagała nowych unormowań 
i zróżnicowanych działań, o co intensywnie zabiegał 
Prezes URE, między innymi uczestnicząc w pracach 
przygotowujących obszerną nowelizację ustawy 
– Prawo energetyczne. Proces legislacyjny zakoń-
czył się uchwaleniem 8 stycznia 2010 r. ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz zmia-

nie niektórych innych ustaw, która weszła w życie
11 marca 2010 r. W wyniku nowelizacji Prezesowi 
URE powierzone zostały nowe zadania i kompetencje, 
o czym szerzej w części I niniejszego sprawozdania. 

Promowanie konkurencji w sektorze energetycz-
nym oparte jest już nie tylko na narzędziach stricte 
administracyjnych, którymi posługuje się regulator 
przy wypełnianiu podstawowych obowiązków, ale 
także na działaniach typu perswazyjnego. W tym 
celu Prezes URE konsekwentnie prowadził w minio-
nym roku przedsięwzięcia mające na celu włącze-
nie w działania Urzędu Regulacji Energetyki (URE) 
środowisk akademickich, eksperckich, stowarzy-
szeń branżowych i konsumenckich. Przy Prezesie 
działał Zespół ds. Koordynacji Prac nad Problema-
tyką Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 
Energetycznych – Strefa Odbiorcy, którego zakres 
zadań łączył promocję koncepcji CSR wśród przed-
siębiorstw energetycznych z praktycznym wspiera-
niem odbiorców jako słabszych uczestników rynków 
energetycznych, w tym w szczególności grupy tzw. 
odbiorców wrażliwych społecznie. We współpracy 
z organizacjami i instytucjami specjalizującymi się 
w promocji CSR kontynuowano w 2010 r. projekty 
badawcze nad aktualnym poziomem zaangażowa-
nia sektora energetycznego w obszar społecznej 
odpowiedzialności biznesu, w celu wypracowania 
najskuteczniejszych metod promocji zachowań pro-
konsumenckich u przedsiębiorstw energetycznych. 
Z zamiarem stworzenia kompendium wiedzy o tym, 
czego odbiorca może oczekiwać od przedsiębior-
stwa sektora elektroenergetycznego i gazowego, 
opracowano w 2010 r. z inicjatywy regulatora zbiory

Dobrych praktyk sprzedawców i dystrybutorów ener-
gii elektrycznej i gazu.

W 2010 r. URE zintensyfi kował działania eduka-
cyjne, adresowane zwłaszcza do odbiorców ener-
gii oraz instytucji i organizacji chroniących interesy 
konsumentów. Wśród działań edukacyjnych warto 
wymienić pierwszą w historii urzędu ogólnopolską 
kampanię edukacyjno-informacyjną promującą 
prawo do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej 
przeprowadzoną przez URE pod hasłem „Prąd to 
też towar. Zdecyduj od kogo go kupujesz”. Celem 
kampanii było uświadomienie odbiorcom ich pra-
wa do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej 
oraz przekazanie podstawowych informacji o tym, 
jak z tego prawa korzystać. Kampania objęła no-
woczesne i skuteczne środki przekazu, takie jak 
telewizja, prasa, radio, billboardy, plakaty i ulot-
ki oraz cykle szkoleniowe. Uzupełnieniem działań 
podjętych w ramach kampanii było utworzenie de-
dykowanego praktycznemu wykorzystaniu prawa 
do zmiany sprzedawcy portalu internetowego URE 
oraz działająca w URE infolinia. W ramach realizo-
wanych przez urząd w 2010 r. działań edukacyj-
nych warte podkreślenia są także cykle warsztatów 
szkoleniowych dla samorządów lokalnych, Ośrod-
ków Pomocy Społecznej, organizacji konsumenc-
kich oraz Rzeczników Konsumentów, prowadzone 
dzięki zaangażowaniu oddziałów terenowych URE. 

Działając na rzecz wzmocnienia skuteczności re-
gulacji Prezes URE występował w minionym roku 
także z wieloma inicjatywami, wśród których nale-
ży wymienić zwłaszcza promowanie wdrożenia do 

Wprowadzenie
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polskiego systemu elektroenergetycznego koncepcji 
smart grid. Odbyły się liczne konferencje i debaty, 
podpisano deklaracje o współpracy Prezesa URE 
z Krajową Platformą Technologiczną Energetyki oraz 
Konsorcjum Smart Power Grids Polska, zainicjowano 
także prace nad założeniami do przepisów prawa. 

Przesłanką właściwego postępowania regula-
cyjnego jest wiedza regulatora o stanie, strukturze 
i zmianach w energetyce, jej podsektorach oraz sy-
tuacji na rynkach energii. Jej źródłem są informacje 
gromadzone i przetwarzane w URE, pochodzące ze 
sprawozdań statystycznych oraz ze stałego monito-
rowania funkcjonowania systemów energetycznych. 
W niniejszym sprawozdaniu opisany został stan ryn-
ku energii w 2010 r. według najlepszej wiedzy Preze-
sa URE. Całość sprawozdania została podzielona na 
kilka części. Działania regulacyjne w poszczególnych 
podsektorach energetyki: elektroenergetyce, gazow-
nictwie, ciepłownictwie i podsektorze paliw ciekłych 
przedstawiono w części II. W następnych częściach 
przedmiotem sprawozdania są kwestie promowania 
konkurencji (cz. III) oraz wzmocnienia pozycji od-
biorcy paliw i energii (cz. IV). W części V opisano 
organizację i funkcjonowanie urzędu, a w kolejnej 
(cz. VI) – wyniki kontroli, jakim podlegała działalność 
Prezesa URE w 2010 r. 

 
Przedkładany Ministrowi Gospodarki dokument 

jest trzynastym sprawozdaniem przygotowanym 
przez Prezesa URE, który tym samym wypełnia obo-
wiązek określony w ustawie − Prawo energetyczne.

1. Status prawny i ustawowe 
obowiązki Prezesa URE 

I. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest cen-
tralnym organem administracji rządowej, 

utworzonym przez ustawę z 10 kwietnia 1997 r. 
– Prawo energetyczne1) do realizacji zadań z za-
kresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz 
promowania konkurencji. Ustawa ta na przestrze-
ni kilkunastu lat obowiązywania była wielokrotnie 
nowelizowana. Konsekwencją niemal każdej no-
welizacji jest poszerzanie katalogu zadań organu 
regulacyjnego. Rosnące z roku na rok obowiązki 
i kompetencje Prezesa URE są ściśle związane 
z polityką, jaką państwo prowadzi w zakresie sze-
roko pojętej energetyki, jak również z wymagania-
mi zewnętrznymi (polityką Unii Europejskiej, a co 
za tym idzie obowiązkiem dostosowania prawa 
polskiego do prawa wspólnotowego). 

W tym miejscu nadmienić wypada, że rok po-
przedzający rok objęty okresem sprawozdawczym 
poświęcony był przygotowaniu obszernej noweli-
zacji ustawy – Prawo energetyczne, której projekt 

 1) Ustawa z 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, 
z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316
i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530).

przewidywał powierzenie Prezesowi URE kolejnych 
zadań z zakresu regulacji energetyki. Zapocząt-
kowany w 2009 r. proces legislacyjny, zakończo-
ny został uchwaleniem 8 stycznia 2010 r. ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw2), która – co do 
zasady – weszła w życie 11 marca 2010 r. Ustawa 
ta przewiduje szereg nowych zadań dla Prezesa 
URE. Na szczególną uwagę zasługują następujące, 
istotne dla działalności regulatora, nowe upraw-
nienia i kompetencje:
1)  zatwierdzanie i określanie terminu wykona-

nia programu określającego przedsięwzięcia, 
jakie należy podjąć w celu zapewnienia nie-
dyskryminacyjnego traktowania użytkowni-
ków systemu, w tym szczegółowe obowiązki 
pracowników wynikające z tych programów, 
opracowanego przez operatora,

2)  zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji 
sieci przesyłowych i dystrybucyjnych (dotych-
czas zatwierdzeniu przez Prezesa URE podle-
gała jedynie część tych instrukcji dotycząca bi-
lansowania systemu i zarządzania ogranicze-
niami systemowymi) oraz instrukcji operatora 
systemu połączonego,

3)  wyznaczanie – na wniosek przedsiębiorstwa 
energetycznego zajmującego się wytwarza-
niem energii elektrycznej lub ciepła – terminu 

 2) Dz. U. Nr 21, poz. 104.

Część I. Prezes URE – instytucja regulacyjna
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uzupełnienia zapasów paliw w przypadkach 
i na zasadach określonych w ustawie,

4)  wydawanie i umarzanie świadectw pocho-
dzenia biogazu rolniczego oraz świadectw 
pochodzenia z kogeneracji dla jednostek 
opalanych metanem lub gazem uzyskiwanym 
z biomasy,

5)  przedstawianie ministrowi właściwemu do 
spraw gospodarki opinii do raportu operatora 
(systemu przesyłowego elektroenergetyczne-
go lub systemu połączonego elektroenerge-
tycznego) dotyczącego przyczyn zaistniałego 
zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej i zasadności podjętych środków 
zaradczych,

6)  rozszerzenie zakresu informacji, które winno 
zawierać sprawozdanie Prezesa URE dotyczą-
ce nadużywania pozycji dominującej przez 
przedsiębiorstwa energetyczne i ich zachowań 
sprzecznych z zasadami konkurencji na rynku 
energii elektrycznej,

7)  opracowywanie wytycznych i zaleceń do pla-
nów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych 
zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją 
paliw gazowych lub energii,

8)  kontrolowanie wykonywania przez przedsię-
biorstwa energetyczne wytwarzające ener-
gię elektryczną, w tym uprawnione do otrzy-
mania środków na pokrycie kosztów osie-
roconych na podstawie ustawy o zasadach 
pokrywania kosztów powstałych u wytwór-
ców w związku z przedterminowym rozwią-
zaniem umów długoterminowych sprzedaży 
mocy i energii elektrycznej lub wchodzących 

w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, obowiązku sprzedaży wytworzo-
nej energii elektrycznej w sposób określony 
w ustawie – Prawo energetyczne; zwolnie-
nie z tego obowiązku – na zasadach określo-
nych w tej ustawie; publikowanie średniej 
kwartalnej ceny energii elektrycznej niepod-
legającej wskazanemu wyżej obowiązkowi 
sprzedaży,

9) wyznaczanie operatorów systemu przesyło-
wego, systemu dystrybucyjnego, systemu 
magazynowania, systemu skraplania gazu 
ziemnego lub operatora systemu połączone-
go i publikowanie informacji o danych adre-
sowych, obszarze działania i okresie na który 
zostali wyznaczeni operatorami odpowiednich 
systemów, 

10)  w związku z rozszerzeniem zakresu działal-
ności gospodarczej, której wykonywanie wy-
maga uzyskania koncesji – udzielanie koncesji 
i promesy koncesji na wytwarzanie paliwa ga-
zowego kwalifi kowanego jako biogaz rolniczy,

11)  znaczące rozszerzenie katalogu kar pienięż-
nych wymierzanych przez Prezesa URE.

Przedstawiając obszar ostatniej nowelizacji 
ustawy – Prawo energetyczne należy przy tym 
zwrócić uwagę, że poszerzanie dotychczasowych 
zadań o nowe obszary działalności wynikało z ko-
nieczności dostosowania dotychczasowych regula-
cji prawnych z zakresu energetyki (niejednokrot-
nie niewystarczających) do potrzeb dynamicznych 
przemian, jakie zachodzą w ostatnim czasie w sek-
torze energetycznym, jak też do polityki Unii Eu-
ropejskiej. 

II. Obecnie pełny katalog zadań, realizowa-
nych przez Prezesa URE, obejmuje nie 

tylko kompetencje wynikające z art. 23 ust. 2 usta-
wy – Prawo energetyczne, ale również kom-
petencje określone w przepisach odrębnych 
ustaw.

Znaczące zmiany regulacji prawnych dokona-
ne w ostatnich latach w zakresie szeroko pojętej 
energetyki spowodowały, że szczegółowe zadania 
Prezesa URE, przewidziane przez ustawodawcę do 
realizacji w roku sprawozdawczym, zawierały się 
w sześciu ustawach:
1) ustawie z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energe-

tyczne (zwanej dalej „ustawą – Prawo ener-
getyczne”),

2) ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o biokompo-
nentach i biopaliwach ciekłych3) (zwanej dalej 
„ustawą o biopaliwach”),

3) ustawie z 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy 
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemne-
go oraz zasadach postępowania w sytuacjach 
zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego pań-
stwa i zakłóceń na rynku naftowym4) (zwanej 
dalej „ustawą o zapasach”),

4) ustawie z 29 czerwca 2007 r. o zasadach po-
krywania kosztów powstałych u wytwórców 
w związku z przedterminowym rozwiązaniem 
umów długoterminowych sprzedaży mocy 
i energii elektrycznej5) (zwanej dalej „ustawą 
o rozwiązaniu KDT”),

 3) Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.
 4) Dz. U. z 2007 r. Nr 52, poz. 343, z późn. zm.
 5) Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905, z późn. zm.
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5) ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych6) (zwanej dalej „ustawą o zamówie-
niach publicznych”),

6) ustawie z 29 czerwca 1995 r. o statystyce pu-
blicznej7) (zwanej dalej „ustawą o statystyce”).

Jak wskazano wyżej, skutkiem niemal każdej 
nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne było po-
szerzanie katalogu zadań Prezesa URE, wynikają-
cych bezpośrednio z tej ustawy. 

Obecnie kompetencje Prezesa URE wynikające 
z art. 23 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne obej-
mują takie działania jak:
1) udzielanie i cofanie koncesji,
2) zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf 

paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła 
pod względem zgodności z zasadami określo-
nymi w ustawie i przepisach wykonawczych, 
w tym analizowanie i weryfi kowanie kosztów 
przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energe-
tyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i sta-
wek opłat w taryfach,

3) ustalanie:
a) współczynników korekcyjnych określających 

projektowaną poprawę efektywności funk-
cjonowania przedsiębiorstwa energetycz-
nego oraz zmianę warunków wykonywania 
przez to przedsiębiorstwo danego rodzaju 
działalności gospodarczej;

b) okresu obowiązywania taryf i współczynni-
ków korekcyjnych; 

 6) Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.
 7) Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.

c) wysokości uzasadnionego zwrotu z kapitału, 
dla przedsiębiorstw energetycznych przed-
kładających taryfy do zatwierdzenia;

d) maksymalnego udziału opłat stałych w łącz-
nych opłatach za świadczenie usług prze-
syłania lub dystrybucji dla poszczególnych 
grup odbiorców w taryfach dla paliw gazo-
wych i energii, w przypadkach gdy wymaga 
tego ochrona interesów odbiorców;

e) jednostkowych opłat zastępczych; 
f) wskaźnika referencyjnego, 

4) opracowywanie wytycznych i zaleceń zapewniają-
cych jednolitą formę planów rozwoju sporządza-
nych przez przedsiębiorstwa zajmujące się przesy-
łaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii,

5) kontrolowanie wykonania obowiązków zaku-
pu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii oraz z kogeneracji,

6) kontrolowanie wykonywania przez przedsię-
biorstwa energetyczne zajmujące się wytwarza-
niem energii elektrycznej obowiązku sprzedaży 
tej energii na zasadach określonych w art. 49a 
ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne,

7) uzgadnianie projektów planów rozwoju przed-
siębiorstw energetycznych,

8) wyznaczanie operatorów systemu przesyłowe-
go, systemu dystrybucyjnego, systemu magazy-
nowania, systemu skraplania gazu ziemnego lub 
systemu połączonego oraz publikowanie w Biu-
letynie Urzędu Regulacji Energetyki i zamiesz-
czanie na swojej stronie internetowej w Biulety-
nie Informacji Publicznej informacji o danych ad-
resowych, obszarze działania i okresie, na który 
zostali wyznaczeni operatorami systemu,

9) udzielanie i cofanie zwolnienia z obowiązku 
świadczenia usług przesyłania lub dystrybu-
cji paliw gazowych i energii, magazynowania 
paliw gazowych, usług transportu gazu ziem-
nego oraz usług polegających na skraplaniu 
gazu ziemnego lub regazyfi kacji skroplonego 
gazu ziemnego,

10) zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji 
sieci przesyłowych i dystrybucyjnych,

11) organizowanie i przeprowadzanie przetargów 
dotyczących:
a) wyłaniania sprzedawców z urzędu;
b) budowy nowych mocy wytwórczych ener-

gii elektrycznej i realizacji przedsięwzięć 
zmniejszających zapotrzebowanie na ener-
gię elektryczną,

12) kontrolowanie standardów jakościowych 
obsługi odbiorców oraz kontrolowanie na 
wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów 
jakościowych paliw gazowych i energii elek-
trycznej,

13) kontrolowanie realizacji przez operatora syste-
mu przesyłowego elektroenergetycznego lub 
operatora systemu połączonego elektroener-
getycznego oraz innych uczestników rynku 
energii elektrycznej obowiązków wynikających 
z przepisów rozporządzenia (WE) nr 714/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 lipca 
2009 r. w sprawie warunków dostępu do sie-
ci w odniesieniu do transgranicznej wymiany 
energii elektrycznej i uchylające rozporządze-
nie (WE) nr 1228/2003, a także wykonywanie 
innych obowiązków organu regulacyjnego wy-
nikających z tego rozporządzenia,
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14) kontrolowanie realizacji obowiązków wynika-
jących z przepisów rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady nr 1775/2005/WE 
z 28 września 2005 r. w sprawie warunków 
dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego 
(Dz. Urz. UE L 289 z 3 listopada 2005 r.) oraz:
a) zatwierdzanie informacji podawanych do 

wiadomości publicznej przez operatorów 
systemów przesyłowych gazowych, o któ-
rych mowa w art. 6 tego rozporządzenia, 
oraz wyrażanie zgody na ograniczenie za-
kresu publikacji tych informacji;

b) opiniowanie wniosków operatorów syste-
mów przesyłowych gazowych o wykorzy-
stanie przez użytkowników sieci przesyło-
wych niewykorzystanych zdolności przesy-
łowych tych sieci, w przypadkach, o których 
mowa w art. 5 ust. 4 tego rozporządzenia;

c) zatwierdzanie sposobu wykorzystania przez 
operatorów systemów przesyłowych gazo-
wych przychodów uzyskiwanych z tytułu udo-
stępniania przez nich niewykorzystanej a zare-
zerwowanej zdolności sieci przesyłowych,

15) rozstrzyganie sporów w zakresie odmowy 
zawarcia umowy przyłączenie do sieci, umo-
wy sprzedaży, umowy o świadczenie usług 
przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, 
umowy o świadczenie usług transportu gazu 
ziemnego, umowy o świadczenie usługi ma-
gazynowania paliw gazowych, umowy o udo-
stępnienie części instalacji do magazynowa-
nia paliwa gazowego, umowy o świadczenie 
usługi skraplania gazu ziemnego oraz umowy 
kompleksowej, a także w przypadku nieuza-

sadnionego wstrzymania dostaw paliw gazo-
wych lub energii albo odmowy dostępu do 
internetowej platformy handlowej,

16) nakładanie kar pieniężnych na zasadach okre-
ślonych w ustawie,

17) współdziałanie z właściwymi organami w prze-
ciwdziałaniu praktykom przedsiębiorstw ener-
getycznych ograniczającym konkurencję,

18) ustalanie metod kontroli i podejmowanie dzia-
łań dla poprawy efektywności przedsiębiorstw 
energetycznych,

19) określanie i publikowanie wskaźników i cen 
wskaźnikowych istotnych dla procesu kształ-
towania taryf,

20) publikowanie informacji służących zwiększe-
niu efektywności użytkowania paliw i energii,

21) zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczą-
cych przedsiębiorstw energetycznych, w tym 
obliczanie i ogłaszanie w terminie do dnia 
1 marca każdego roku:
a) średnich cen sprzedaży energii elektrycz-

nej wytworzonej w wysokosprawnej koge-
neracji obliczonych oddzielnie dla energii 
elektrycznej wytworzonej w jednostkach 
kogeneracji opalanych gazem ziemnym lub 
o łącznej mocy poniżej 1 MW, opalanych 
metanem lub gazem uzyskiwanym z prze-
twarzania biomasy i innych;

b) średniej ceny sprzedaży energii elektrycz-
nej na rynku konkurencyjnym oraz sposób 
jej obliczenia;

c) średnich cen sprzedaży ciepła, wytwo-
rzonego w należących do przedsiębiorstw 
posiadających koncesje jednostkach wy-

twórczych niebędących jednostkami ko-
generacji:
 – opalanych paliwami węglowymi,
 – opalanych paliwami gazowymi,
 – opalanych olejem opałowym,
 – stanowiących odnawialne źródła energii,
 – w poprzednim roku kalendarzowym,

22) gromadzenie informacji o projektach inwe-
stycyjnych będących w obszarze zaintereso-
wania Unii Europejskiej i przekazywanie ich 
do Komisji Europejskiej, w terminie do dnia 
15 kwietnia każdego roku, oraz gromadzenie 
i przekazywanie do Komisji Europejskiej in-
formacji o ilości energii elektrycznej importo-
wanej z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej,

23) monitorowanie funkcjonowania systemu ga-
zowego i elektroenergetycznego w zakresie:
a) zasad zarządzania i rozdziału przepu-

stowości połączeń międzysystemowych, 
z którymi istnieją wzajemne połączenia, 
we współpracy z właściwymi organami 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
lub państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 
stron umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym;

b) mechanizmów bilansowania systemu gazo-
wego lub systemu elektroenergetycznego 
i zarządzania ograniczeniami w krajowym 
systemie gazowym i elektroenergetycznym;

c) warunków przyłączania podmiotów do sie-
ci i ich realizacji oraz dokonywania napraw 
tej sieci;
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d) wypełniania obowiązku publikowania przez 
operatorów systemów przesyłowych i dys-
trybucyjnych informacji dotyczących po-
łączeń międzysystemowych, korzystania 
z sieci i rozdziału zdolności przesyłowych 
stronom umowy o świadczenie usług prze-
syłania lub dystrybucji paliw gazowych lub 
energii, z uwzględnieniem konieczności 
traktowania tych informacji jako poufnych 
ze względów handlowych;

e) warunków świadczenia usług magazynowa-
nia paliw gazowych, usług skraplania gazu 
ziemnego oraz innych usług świadczonych 
przez przedsiębiorstwa energetyczne;

f) bezpieczeństwa dostarczania paliw gazo-
wych i energii elektrycznej;

g) wypełniania przez operatrów systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych ich zadań;

h) wypełniania przez przedsiębiorstwo energe-
tyczne obowiązków wymienionych w art. 44 
ustawy – Prawo energetyczne,

24) wydawanie świadectw pochodzenia energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 
i świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz 
ich umarzanie,

25) wykonywanie innych zadań określonych 
w ustawie lub ustawach odrębnych.

Poza regulacjami prawa krajowego, które jest 
w znacznym stopniu kształtowane polityką ener-
getyczną Unii Europejskiej, na zakres zadań Pre-
zesa URE wpływają również przepisy wspólnotowe 
bezpośredniego stosowania. W 2010 r. do tych re-
gulacji zaliczyć należy: 

• rozporządzenie Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) nr 994/2010 z 20 paź-
dziernika 2010 r. w sprawie środków 
zapewniających bezpieczeństwo do-
staw gazu ziemnego i uchylenia dyrek-
tywy Rady 2004/67/WE (Dz. Urz. UE L 
10.295.1 z 12 listopada 2010 r.), które – 
co do zasady – weszło w życie 2 grudnia 
2010 r.,

• rozporządzenie Rady (UE, EURA-
TOM nr 617/2010 z 24 czerwca 2010 r. 
w sprawie zgłaszania Komisji projektów 
inwestycyjnych dotyczących infrastruk-
tury energetycznej w Unii Europejskiej 
oraz uchylające rozporządzenie (WE)
nr 736/96 (Dz. Urz. UE L 10.180.7 z 15 lipca
2010 r.), które weszło w życie 4 sierpnia 2010 r.,

• rozporządzenie Komisji (UE, EURATOM)
nr 833/2010 z 21 września 2010 r. w sprawie 
wykonania rozporządzenia Rady (UE, EURA-
TOM) nr 617/2010 z 24 czerwca 2010 r. w spra-
wie zgłaszania Komisji projektów inwestycyj-
nych dotyczących infrastruktury energetycznej 
w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 10.248.36 
z 22 września 2010 r.), które weszło w życie
12 października 2010 r. 

Analizując status prawny i narastające w la-
tach 2007–2010 ustawowe obowiązki Prezesa URE 
z uwzględnieniem środków budżetowych, jakimi 
dysponuje regulator do realizacji swoich zadań, 
należy podkreślić, że sytuacja fi nansowa URE jest 
trudna, co może istotnie wpłynąć na skuteczność 
i efektywność działań regulacyjnych w następnym 

roku. Rosnący zakres zadań nakładanych na Pre-
zesa URE w kontekście dochodów urzędu8) i male-
jących wydatków (w limitach przyznawanych URE 
ustawą budżetową) – obrazuje powyższy wykres. 

 8) Dochody realizowane przez URE pochodzą głównie z co-
rocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetycz-
ne, którym udzielono koncesji na działalność gospodarczą w za-
kresie wytwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji 
oraz obrotu paliwami i energią. Opłaty te są ustalane w sposób 
uwzględniający wysokość przychodów przedsiębiorstw ener-
getycznych osiąganych z działalności objętej koncesją, a także 
koszty regulacji i zasilają budżet państwa.

54 zadania               66 zadań                    71 zadań                 103 zadania
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2. Uwarunkowania działalności
 regulatora w 2010 r.:
 krajowe i zewnętrzne

Działania regulacyjne Prezesa URE warunko-
wane są przede wszystkim prawnym statusem 
regulatora usytuowanego w ramach admini-
stracji rządowej oraz definiującymi jego zada-
nia i kompetencje przepisami prawa, co zostało 
opisane wyżej. W 2010 r. dokonano istotnych 
zmian zakresu właściwości rzeczowej Prezesa 
URE, w związku z uchwaleniem 8 stycznia 2010 r. 
ustawy z zmianie ustawy – Prawo energetycz-
ne oraz zmianie niektórych innych ustaw, która 
weszła w życie 11 marca 2010 r. Rok 2010 był 
zatem kolejnym rokiem zmian w funkcjonowa-
niu sektora gazowego i elektroenergetycznego 
w Polsce, będących w największym stopniu 
następstwem wejścia w życie ww. nowelizacji. 
Zarówno nowe otoczenie prawne, jak i procesy 
zachodzące w obrębie struktury podmiotowej 
sektora, nie pozostały bez wpływu na działal-
ność Prezesa URE, jako organu regulacji ener-
getyki w 2010 r.

Nowelizacja ustawy, dostosowująca prawo 
polskie do wymogów UE, przekazała w ręce 
Prezesa URE większe uprawnienia m.in. w za-
kresie ochrony praw odbiorcy i demonopoli-
zacji rynku. Na jej mocy regulator ma prawo 
wyznaczać z urzędu operatorów systemu prze-
syłowego i dystrybucyjnego, magazynowania 
paliw gazowych oraz systemu skraplania gazu 
ziemnego (wcześniej Prezes URE mógł wyzna-

czyć operatora jedynie na wniosek przedsię-
biorstwa). Zastosowanie przez Prezesa URE 
tych przepisów w 2010 r. pozwoliło m.in. na 
wyznaczenie Operatora Gazociągów Przesyło-
wych Gaz-System operatorem systemu przesy-
łowego na polskim odcinku gazociągu Jamał-
-Europa Zachodnia.

Wśród zmian prawnych istotnie wpływają-
cych na działalność regulatora w 2010 r. wska-
zać należy także wprowadzenie obowiązku pu-
blicznej sprzedaży energii elektrycznej przez 
jej wytwórców. Wejście w życie tych przepisów 
zwiększyło szansę na zafunkcjonowanie me-
chanizmów wolnorynkowych na rynku energii 
elektrycznej – ceny energii elektrycznej w więk-
szym stopniu zaczną być kształtowane przez ry-
nek w wyniku wolnej, przejrzystej gry popytu 
i podaży, a w mniejszym przez grupy kapitało-
we. Wskazane regulacje istotnie zmieniły han-
del na hurtowym rynku energii elektrycznej, 
a wzrost płynności polskiego rynku hurtowego 
uczynił możliwym wdrożenie „market coupling” 
na połączeniu stałoprądowym Polska-Szwecja. 

Rok 2010 to także kolejny rok postępującej 
konsolidacji sektora energetycznego. Taki pro-
ces dokonał się w drugiej połowie roku w gru-
pie PGE. Zjawisko to przynosi rynkom energii 
zarówno efekty pozytywne, jak i negatywne. 
Przykładem możliwych pozytywnych efektów 
jest m.in. racjonalizacja kosztów oraz wzmoc-
nienie potencjału inwestycyjnego przedsię-
biorstw sektora. Negatywne dla rynku efekty 
konsolidacji to przede wszystkim ograniczanie 
autonomii podejmowania decyzji przez pod-

mioty w grupach kapitałowych, niosące ryzyko 
zmniejszenia ich aktywności w działaniach na 
rzecz strony popytowej oraz na rzecz innowa-
cji technologicznych. Stymulowanie konkuren-
cji od lat jest priorytetowym, ustawowym za-
daniem Prezesa URE, realizowanym m.in. przez 
podejmowanie szeregu zróżnicowanych działań, 
szczególnie w sferze zwiększania aktywności 
rynkowej konsumentów paliw i energii oraz 
wzmacniania świadomości przysługującym im 
praw i obowiązków. Nadal jednak regulator 
dysponuje zbyt ograniczonymi narzędziami, aby 
jego działania mogły przynieść satysfakcjonują-
cą skuteczność w warunkach skonsolidowanego 
rynku. Wydaje się, że dopiero wdrożenie trze-
ciego pakietu legislacyjnego Unii Europejskiej 
może przynieść realne efekty.

Na działalność Prezesa URE w 2010 r. w zna-
czącym stopniu wpływały również zewnętrz-
ne uwarunkowania, których rola i znaczenie 
w ostatnich latach wzrasta wraz z konwergencją 
działań regulacyjnych i postępującą integracją 
rynków energetycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji regulacyjnych na rynku krajowym regu-
lator nie może i nie powinien abstrahować od 
dobrych praktyk regulacyjnych wypracowywa-
nych w ramach stowarzyszeń regulatorów ta-
kich jak CEER (Rada Europejskich Regulatorów 
Energii), czy ERRA (Regionalne Stowarzyszenie 
Regulatorów Energii). Ponadto postępująca in-
tegracja rynku energetycznego w ramach UE 
powoduje, że szereg rozwiązań regulacyjnych 
wypracowanych przez Komisję Europejską, 
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Radę Europejską i Parlament Europejski, albo 
bezpośrednio obowiązuje w krajach członkow-
skich (w przypadku rozporządzeń) albo wyma-
ga implementacji do prawa krajowego (w przy-
padku dyrektyw). W pracach nad implemen-
tacją tych konkretnych rozwiązań, jak i kon-
sultacjach proponowanych regulacji, Prezes 
URE uczestniczył zarówno na forum europejskim
(w ramach ERGEGu – Grupy Europejskich Regula-
torów Energii Elektrycznej i Gazu, ciała doradczego 
przy Komisji Europejskiej jak i ACERu – nowopow-
stałej Agencji Współpracy Narodowych Regulato-
rów Energii, która zastąpi ERGEG), jak i krajowym 
(przy przygotowaniu aktów prawnych mających na 
celu wdrożenie unijnych regulacji). W rezultacie 
regulator krajowy jest z roku na rok coraz bardziej 
zaangażowany we współpracę międzynarodową, 
w tym przede wszystkim w europejską. Rok 2010 
w tym względzie był przełomowy, ze względu na 
intensyfi kację prac nad tworzeniem jednolitego 
rynku energetycznego.

Na przyspieszenie prac nad tworzeniem 
wspólnotowego rynku energetycznego złożył 
się szereg działań związanych z dokończeniem 
implementacji II pakietu reform energetycz-
nych9), jak i początkiem wdrażania III pakietu. 

 9) Na rynku energii elektrycznej: rozporządzenie (WE)
Nr 1228/2003 (w sprawie warunków dostępu do sieci w wymianie 
transgranicznej energii elektrycznej), załącznik do tego rozporządzenia 
zmieniony decyzją Komisji 2006/770/WE z 9 listopada 2006 r. (wytycz-
ne) oraz dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 26 czerwca 2003 r. (dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrz-
nego energii elektrycznej). Na rynku gazu: rozporządzenie (WE) 

Ten ostatni składa się z dwóch dyrektyw rynko-
wych10) (elektroenergetycznej i gazowej), dwóch 
rozporządzeń – tzw. przesyłowych11) oraz rozpo-
rządzenia ustanawiającego Agencję ds. Współ-
pracy Organów Regulacji Energetyki12) (zwaną 
dalej „Agencją” lub „ACER”).

Do działań dotyczących dokończenia imple-
mentacji II pakietu, w które był zaangażowany 
Prezes URE, zaliczyć należy m.in. uczestnictwo 
w negocjacjach międzyrządowego porozumienia 
między Polską a Rosją ws. dostaw gazu do Pol-
ski13) i związaną z nimi decyzję o wyznaczeniu 

Nr 1775/2005 (w sprawie warunków dostępu do sieci przesyło-
wych gazu ziemnego) oraz dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 26 czerwca 2003 r. (dotycząca wspólnych 
zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego).
 10) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE 
z 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrz-
nego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE 
– „dyrektywa elektroenergetyczna”; dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/73/WE z 13 lipca 2009 r. dotycząca 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylają-
ca dyrektywę 2003/55/WE – „dyrektywa gazowa”.
 11) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 714/2009 z 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do 
sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycz-
nej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 – „rozpo-
rządzenie 714/2009”. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) Nr 715/2009 z 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 
dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające roz-
porządzenie (WE) nr 1775/2005. 
 12) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 713/2009 z 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współ-
pracy Organów Regulacji Energetyki – (ACER) – „rozporządzenie 
713/2009”.
 13) „Protokół o wniesieniu zmian do Protokołu Dodatkowego 
do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzą-
dem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla 
tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Pol-

operatora na Gazociągu Jamalskim, oraz zakoń-
czone sukcesem prace nad wdrożeniem rozwią-
zań rynkowych na polsko-szwedzkim połączeniu 
elektroenergetycznym SwePol Link. W tym kon-
tekście należy również odnotować intensyfi kację 
prac w ramach inicjatyw regionalnych ERGEG, 
w których uczestniczy Polska: dla energii elek-
trycznej – rynku północnego i rynku środkowow-
schodniego i dla gazu – rynku południowo/połu-
dniowo-wschodniego. 

W ramach wdrażania postanowień III pakietu, 
przedstawiciele URE zaangażowani byli w prace 
przy tworzeniu Agencji ACER, której zadaniem 
jest przyspieszenie powstania jednolitego rynku 
energetycznego poprzez monitorowanie sytuacji 
na rynkach energetycznych oraz koordynowanie 
współpracy krajowych regulatorów. Ponadto, 
w związku z wdrażaniem III pakietu miała miej-
sce znaczna intensyfi kacja prac w ramach ERGEG 
i CEER (w szczególności wytycznych ramowych 
w zakresie przygotowania kodeksów siecio-
wych). W pracach tych uczestniczyli pracowni-
cy URE oddelegowani do poszczególnych grup 
roboczych i zespołów zadaniowych. Przedstawi-
ciele Prezesa URE uczestniczyli również w kon-
sultacjach i przygotowaniu projektów krajowych 
aktów prawnych (m.in. prawa gazowego), które 
powinny m.in. wdrażać przepisy unijne. 

Przedstawiciele URE byli również aktywnie za-
angażowani w działalność stowarzyszenia ERRA, 

skiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 25 sierpnia 1993 r., podpisanego 12 lutego 2003 roku”, 
z 29 października 2010 r.
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które zajmuje się m.in. promowaniem nowocze-
snych rozwiązań regulacyjnych w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej, Azji i Afryki. W kwietniu 
2010 r. Prezes URE został wybrany Wiceprzewod-
niczącym Prezydium ERRA.

Rok 2011 stawia przed regulatorem nowe wy-
zwania związane przede wszystkim z dwoma ob-
szarami: wejściem w życie od 3 marca postanowień
III pakietu oraz polskim Przewodnictwem w Ra-
dzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r. 
W pierwszym obszarze, Prezes URE będzie ak-
tywnie uczestniczył w pracach agencji ACER, 
która rozpoczęła swoją działalność 3 marca 
br. Prezes URE będzie wdrażał postanowienia
III pakietu na rynku krajowym oraz uczestniczył 
w dalszych pracach, przewidzianych w licznych 
nowych inicjatywach unijnych14), mających na celu 
zakończenie tworzenia wspólnego rynku energe-
tycznego do 2014 r. W drugim obszarze, Prezes 
URE zamierza aktywnie wspierać prace polskiej 
Prezydencji, przede wszystkim w ramach priory-
tetu związanego z aspektem zewnętrznym polityki 
energetycznej.

 14) M.in. rozporządzenie na temat bezpieczeństwa dostaw 
gazu, projekt rozporządzenia UE w sprawie przejrzystości rynku 
energii elektrycznej oraz gazu, szeregu komunikatów KE na temat 
pakietu infrastrukturalnego, inicjatyw regionalnych, strategii 2020.
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1. Elektroenergetyka

1.1. Rynek energii elektrycznej
– ogólna sytuacja

Sytuacja na rynku energii elektrycznej w Polsce 
w 2010 r. była zasadniczo odmienna od sytuacji 
z 2009 r. Najistotniejsze z uwarunkowań, któ-
re miały miejsce w tym roku to: wzrost krajowej 
produkcji i zużycia energii elektrycznej, zmiany 
w strukturze produkcji z większą dynamiką źródeł 
odnawialnych, nieznaczne obniżenie cen energii 
elektrycznej w obrocie hurtowym. Na funkcjono-
wanie sektora elektroenergetycznego wpływ miały 
także zmiany w otoczeniu prawnym i regulacyj-
nym. W 2010 r. weszły w życie zmiany w prawie 
energetycznym, m.in. wprowadzono obowiązek 
publicznej sprzedaży energii elektrycznej przez 
wytwórców. 

Rynek energii elektrycznej w Polsce można 
oceniać jako mało płynny. Wśród głównych uwa-
runkowań mających wpływ na ten fakt wymienić 
można:
• duży udział kontraktów bilateralnych,
• niewielki udział transakcji giełdowych.

Nieznaczny wzrost płynności polskiego rynku 
giełdowego umożliwił uruchomienie „market co-
upling” na połączeniu stałoprądowym Polska – 
Szwecja, od 15 grudnia 2010 r. 

W 2010 r. Prezes URE dokonał po raz drugi roz-
liczenia pomocy publicznej wypłaconej w formie 
zaliczek w 2009 r. wytwórcom objętym ustawą 
o rozwiązaniu KDT. 

Prezes URE nie podjął w ubiegłym roku decyzji 
o zwolnieniu sprzedawców z obowiązku przedkła-
dania do zatwierdzenia taryf dla odbiorców w gru-
pie G – gospodarstwach domowych. Jest to jedyna 
grupa, dla której Prezes URE utrzymywał kontrolę 
w postaci regulacji cen.

Zaobserwowano odwrotną tendencję niż 
w latach poprzednich w odniesieniu do zmian cen 
energii elektrycznej w hurcie – spadek cen o 1,5% 
w stosunku do 2009 r., przy poziomie rocznej in-
fl acji 2,6%. Nie zaobserwowano znaczących zmian 
struktury sprzedaży energii elektrycznej, co wyni-
kało z dominującej strategii kontraktowania ener-
gii na cały rok z góry.

W odniesieniu do cen sprzedaży energii elek-
trycznej odbiorcom posiadającym umowy komplek-
sowe, w przedsiębiorstwach obrotu odnotowano ich 
niewielki spadek. Największy spadek miał miejsce 
w przypadku odbiorców z grupy taryfowej A. Naj-
większy wzrost odnotowano w grupie odbiorców 
w gospodarstwach domowych. Pomimo ciągle nie-
wielkiej liczby odbiorców, którzy skorzystali z prawa 
zmiany sprzedawcy, w 2010 r. odnotowano znaczą-
cy wzrost dynamiki w tym zakresie. Odbiorcy z grup 
A, B i C szczególnie aktywnie brali udział w tym pro-

cesie. Odbiorcy z grupy G w bardzo ograniczonym 
zakresie korzystali z tego prawa. 

1.1.1. Rynek hurtowy 

Przedstawiona analiza opiera się na informa-
cjach gromadzonych i przetwarzanych w URE 
w związku z monitorowaniem rynku energii elek-
trycznej oraz pochodzących ze statystyki publicz-
nej (gromadzonych w bazach danych Agencji Ryn-
ku Energii SA – ARE SA na zlecenie Ministerstwa 
Gospodarki), a także danych publikowanych przez 
operatora systemu przesyłowego.

Uczestnikami segmentu rynku wytwarzania są:
• elektrownie i elektrociepłownie zawodowe,
• elektrociepłownie przemysłowe,
• wytwórcy w źródłach odnawialnych (OZE).

Oprócz ww. uczestnikami segmentu obrotu hur-
towego są następujące podmioty:
• sprzedawcy z urzędu czyli podmioty, które po-

wstały w wyniku rozdzielenia działalności han-
dlowej i dystrybucyjnej,

• pozostałe spółki prowadzące działalność pole-
gającą na obrocie energią elektryczną.

Wolumen krajowej produkcji energii elektrycz-
nej brutto w 2010 r. ukształtował się na poziomie 
157 414 GWh i był wyższy o prawie 4% w stosun-
ku do 2009 r. Jako główną przyczynę wzrostu pro-
dukcji należy wskazać zwiększenie zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną związane z wyższą dy-
namiką wzrostu gospodarczego. Krajowe zużycie 
energii elektrycznej wyniosło 156 060 GWh i było 

Część II. Realizacja zadań z zakresu regulacji gospodarki 
paliwami i energią
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wyższe o prawie 5% od zużycia w 2009 r. Wartym 
uwagi jest fakt, że krajowe zużycie w 2010 r. osią-
gnęło prawie poziom z 2008 r.

W 2010 r. moc zainstalowana w Krajowym 
Systemie Elektroenergetycznym (KSE) wyniosła, 
podobnie jak w latach poprzednich, 35 756 MW, 
przy średnim rocznym zapotrzebowaniu na moc 
na poziomie 21 405 MW oraz maksymalnym zapo-
trzebowaniu na poziomie 25 449 MW (co oznacza 
wzrost odpowiednio o: 3,8% i 3,5% w stosunku do 
2009 r.). Relacja mocy dyspozycyjnej do osiągalnej 
w 2010 r. wyniosła 73,5%, przy 76,7% w 2009 r. 
Wybrane dane dotyczące produkcji energii elek-
trycznej przedstawiono w tab. 1 i 2.

Tabela 1. Elektrownie zawodowe − wybrane aspekty 
pracy (na podstawie średnich − rocznych wielkości ze 
szczytów wieczornych w dniach roboczych)

Wyszczególnienie 2009
[MW]

2010
[MW]

Dynamika 
2010/2009

[2009=100]

Moc osiągalna 32 639,0 33 369,0 102,2

Obciążenie 19 856,0 20 398,0 102,7

Rezerwy 5 891,0 4 503,0 76,4

Remonty kapitalne 
i średnie

2 891,0 3 161,0 109,3

Remonty awaryjne 907,0 1 443,0 159,1

Pozostałe ubytki 3 095,0 3  872,0 125,1

Źródło: PSE Operator SA.

Charakterystyczna dla poprzednich lat 
wzrostowa tendencja dotycząca zarów-
no zapotrzebowania na moc, jak i krajo-
wego zużycia energii elektrycznej, po nie-

wielkim załamaniu w 2009 r., powróciła na 
ścieżkę wzrostową. Wzrost zapotrzebowa-
nia oraz zauważalny wzrost liczby remontów
(w szczególności remontów awaryjnych) miały 
skutek w postaci zmniejszenia poziomu rezerw 
mocy dostępnych dla operatora systemu prze-
syłowego o 24% (w ujęciu średniorocznym). 

Struktura produkcji energii elektrycznej (tab. 2) 
nie uległa większym zmianom. Nadal zdecydowane 
znaczenie mają dwa główne paliwa: węgiel kamien-
ny i brunatny, a udział produkcji z tych paliw oscyluje 
w okolicach 90%. Na uwagę zasługuje jednak utrzy-
mujący się od kilku lat wzrost produkcji energii elek-

trycznej ze źródeł odnawialnych, w 2010 r. ponad 
70% wzrost wytwarzania w źródłach biogazowych 
i wykorzystujących biomasę w energetyce przemy-
słowej oraz prawie 20% wzrost wytwarzania w tech-
nologii współspalania, a także w źródłach wodnych 
w tzw. elektrowniach zawodowych. Biorąc pod uwa-
gę dynamikę z poprzednich lat (50% wzrost pro-
dukcji z współspalania w 2009 r. w porównaniu do 
2008 r.), powyższe dane mogą być rezultatem me-
chanizmów wsparcia. Należy także podkreślić wzrost 
produkcji w pozostałych elektrowniach, wskazujący 
na rosnącą rolę generacji rozproszonej (w 2009 r. 
wzrost o prawie 30% w porównaniu do 2008 r.). 

Segment
Produkcja energii [GWh] Dynamika [2009=100] Struktura wytwarzania  [%]

2009 2010 2010/2009 2009 2010

Produkcja w kraju ogółem 151 697 157 414 103,8 100,0 100,0

 z tego: 

 − elektrownie zawodowe 143 509 147 693 102,9 94,6 93,8

 w tym: 

 − elektrownie cieplne: 140 816 144 530 102,6 98,1 97,9

 z tego: 

 − węgiel kamienny 81 640 86 211 105,6 56,9 58,4

 − węgiel brunatny 50 353 48 774 96,9 35,1 33,0

 − gaz 4 664 4 560 97,8 3,2 3,1

 − współspalanie 4 159 4 985 119,9 2,9 3,4

 − elektrownie wodne 2 683 3 153 117,5 1,9 2,1

 − elektrownie przemysłowe 6 589 7 502 113,9 4,3 4,8

 w tym: 

 − gazowe 392 489 124,7 5,9 6,5

 − biogazowe 7 12 171,4 0,1 0,2

 − na biomasę 732 841 114,9 11,1 11,2

 − elektrownie pozostałe 1 598 2 219 138,9 1,1 1,4

Tabela 2. Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2009–2010

Źródło: „Informacja statystyczna o energii elektrycznej”; grudzień 2010, ARE SA, Biuletyn miesięczny Nr 12 (204), 2011.
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Tabela 3. Produkcja energii elektrycznej w 2008 r. w porów-
naniu do 2010 r. według podziału na źródła jej wytwarzania

Rodzaj energii
Udział 

w 2008 r.

Udział 

w 2010 r.

energia zielona – wyprodukowana z od-
nawialnych źródeł energii (woda, wiatr, 

biogaz, biomasa)
4,6% 7,1%

energia czerwona – energia elektrycz-
na wytworzona w kogeneracji z ciepłem 
w elektrociepłowniach zawodowych i elek-
trowniach przemysłowych 

16,6% 15,9%

energia czarna – energia elektryczna 
pozostała, która nie została wytworzona 
ani ze źródeł odnawialnych, ani w koge-
neracji z ciepłem 

78,8% 77,0%

Źródło: URE na podstawie danych ARE SA.

Aktualna struktura podmiotowa sektora energe-
tycznego i stopień koncentracji działalności energe-
tycznej zostały ukształtowane przez proces konsoli-
dacji poziomej, a następnie pionowej przedsiębiorstw 
energetycznych należących do Skarbu Państwa, któ-
ry jest wynikiem realizacji „Programu dla elektroener-
getyki” (przyjętego przez Radę Ministrów w 2006 r.). 
Proces konsolidacji, który w praktyce jeszcze się nie 
zakończył, będzie miał istotny wpływ na możliwości 
rozwoju konkurencji na rynku hurtowym, i niewątpli-
wie pogorszył warunki konkurencji na rynku 
krajowym. Sytuację przedstawia rys. 1.

Udział w rynku poszczególnych grup energe-
tycznych, jak również struktura tych podmiotów 
nie uległa większym zmianom w 2010 r. Najwięk-
szy udział w podsektorze wytwarzania ma nadal 
grupa kapitałowa PGE Polska Grupa Energetyczna 
SA, a na rynku sprzedaży do odbiorców końco-
wych – Tauron Polska Energia SA. 

Rysunek 2. Udział grup kapitałowych w krajowej pro-
dukcji energii elektrycznej w 2010 r.

Źródło: URE na podstawie danych ARE SA oraz badania 
własnego (2010 r.).

W grupie kapitałowej PGE Polska Grupa Ener-
getyczna SA w drugiej połowie 2010 r. dokonano 
konsolidacji i uporządkowania struktury własno-
ściowej i zarządczej. Jej struktura ma obecnie cha-
rakter koncernowy obejmujący pięć głównych linii 
biznesowych:
• energetyka konwencjonalna,
• energetyka odnawialna,

ENEA SA
wytwarzanie

El. Kozienice SA
moc: 2 880 MW
produkcja: 12,5 TWh

ENEA SA
sprzedaż: 15,1 TWh

PKEPKE

PGE PGE 

(BOT)(BOT)

Enion

Energia Pro

Ł - 2

ŁZE

Łódź Teren
L - 5

(WGE)

RZE

Energetyka
Podkarpacka

ENEAENEA

El. El. KozieniceKozienice

ENERGAENERGA

PAK (50% ) PAK (50% ) 

BrunatnegoBrunatnego

Z. El. Z. El. Ost roOst rołęłękaka

PGE PGE ENEAENEA

ENERGAENERGA

Vattenfall

Tauron

2010 r.

Tauron Polska 
Energia SA

wytwarzanie
PKE SA Ec Tychy SA
El. Stalowa Wola SA
Ec Nowa Sp. z o.o.
moc: 5 572 MW
produkcja: 23,8 TWh

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
sprzedaż: 30,3 TWh

PGE Polska Grupa 
Energetyczna SA

wytwarzanie

GiEK SA ( El. Bełchatów, 
El. Turów, ZEL Dolna Odra
Ec Rzeszów, 
Ec Lublin-Wrotków, 
Ec Gorzów, Ec Bydgoszcz
Ec Kielce, En. Zgierz)
PGE El. Opole SA

moc: 12 144 MW

produkcja: 57,5 TWh

PGE Obrót SA(oddziały
z siedzibą w Lublinie, 
Zamościu, Warszawie, 
Białymstoku, Łodzi I i II, 
Skarżysku- Kamiennej)

sprzedaż: 29,5 TWh

ENERGA SA
wytwarzanie

ENERGA (El Ostrołęka
Ec Elbląg, Ec Kalisz)

moc: 1 150 MW

produkcja: 4,6 TWh

ENERGA - Obrót SA
sprzedaż: 17,8 TWh

RWE POLSKA

moc - moc zainstalowana 

produkcja - produkcja energii elektrycznej brutto

sprzedaż - sprzedaż do odbiorców końcowych

PAK SA
wytwarzanie

ZEL PAK SA, 
El Pątnów II Sp. z o.o.

moc: 2 457 MW

produkcja: 11,0 TWh

PAK

Rysunek 1. Skonsolidowane wybrane grupy kapitałowe: zasięg terytorial-
ny (kryterium – obszar działania operatorów systemów dystrybucyjnych 
w grupach), struktura podmiotowa, przedmiot działalności*

* W mocy, produkcji i sprzedaży energii elek-
trycznej poszczególnych grup kapitałowych 
uwzględniono również:
• ENEA SA – Elektrownie Wodne Sp. z o.o. 

(oddziały: Elektrownie Wodne Gorzów, 
Elektrownie Wodne Jastrowie, Elek-
trownie Wodne Koronowo, Elektrownie 
Wodne  Płoty),

• TAURON Polska Energia SA – TAURON 
Ekoenergia Sp.  z o.o. – Jelenia Góra, 
Tauron Polska Energia SA,

• ENERGA SA – ENERGA Kogeneracja Sp. 
z o.o. – Elektrownie Wodne, ENERGA Elek-
trownie Łyna SA, ENERGA Elektrownie Słupsk
Sp. z o.o., ENERGA Elektrownie Straszyn
Sp. z o.o. (El. Przepływowe, El. Włocławek, 
El. Żydowo), ENERGA Elektrownie w Kosza-
linie Sp. z o.o.,

• PGE Polska Grupa Energetyczna SA – 
PGE Energia Odnawialna SA (oddziały: 
Elektrownie Wodne Dychów, Elektrownie 
Wodne Porąbka Żar, Elektrownie Wodne 
Solina-Myczkowce), Elbis Sp. z o.o.
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• energetyka jądrowa,
• dystrybucja energii elektrycznej, 
• sprzedaż detaliczna (obrót detaliczny energią 

elektryczną). 
Natomiast za obrót hurtowy jest odpowiedzial-

na spółka PGE SA.
W ramach PGE funkcjonuje spółka holdingowa, 

stanowiąca centrum korporacyjne (tj. PGE SA) 
oraz spółki – centrale w ramach poszczególnych 
linii biznesowych, w ramach których jako oddziały 
funkcjonują przejęte spółki operacyjne.

W ocenie PGE, celem programu konsolidacji 
było uzyskanie silnej pozycji rynkowej i fi nanso-
wej zapewniającej grupie m.in. dalszy rozwój oraz 
długofalowe budowanie przewagi konkurencyjnej 
na rynku. 

W drugiej pod względem wielkości grupie Tau-
ron Polska Energia SA z początkiem 2011 r. plano-
wane są również procesy konsolidacyjne. Połącze-
nie w jedną dwóch spółek dystrybucyjnych grupy 
EnergiiPro i Enionu jest w fazie realizacji. Połącze-
nie spółek stanowi część strategii konsolidacji hol-
dingu, która ma poprawić efektywność organizacji 
i umocnić rozpoznawalność marki Tauron. W tym 
roku Tauron Polska Energia w ramach tego same-
go programu konsolidacji i upraszczania struktury 
planuje także: połączenie spółek z obszaru wytwa-
rzania energii elektrycznej (Południowy Koncern 
Energetyczny, Elektrownia Stalowa Wola, EC Ty-
chy) oraz ciepłownictwa (PEC Katowice, PEC Dą-
browa Górnicza). 

Rynki wytwarzania i obrotu energią elektryczną 
pozostają wysoce skoncentrowane z uwagi na ist-
nienie pionowo skonsolidowanych grup kapitało-

wych. Stan konkurencji na rynku energii elektrycz-
nej został opisany przede wszystkim za pomocą 
wskaźników mierzących stopień koncentracji. 
 
Tabela 4. Stan koncentracji podsektora1)1)wytwarzania*

* Dla wszystkich podmiotów działających w sektorze 
wytwarzania, które są objęte obowiązkiem staty-
stycznym, z uwzględnieniem mocy zainstalowanej 
i produkcji źródeł wiatrowych i wodnych.

Źródło: URE na podstawie danych ARE SA.

Wskaźnik HHI, mierzony według mocy zainsta-
lowanych, zmienił się w 2010 r. nieznacznie w po-
równaniu do 2009 r., podobnie według produkcji 
energii elektrycznej brutto. Trzej najwięksi wy-
twórcy (tj. wytwórcy skupieni w grupach kapitało-
wych: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Tauron 

 15) Wskaźnik Herfi ndahla-Hirschmana (HHI) określany jest jako 
suma kwadratów indywidualnych udziałów w rynku wszystkich 
przedsiębiorstw tworzących daną gałąź: HHI>5 000 – koncentra-
cja bardzo wysoka, HHI od 1 800 do 5 000 – koncentracja wysoka, 
HHI od 750 do 1 800 – koncentracja średnia, poniżej 750 – niska 
koncentracja (wg „Raportu z postępów w tworzeniu wewnętrzne-
go rynku energii elektrycznej i gazu”, Bruksela 2005 oraz J. Kamiń-
ski, Metody szacowania siły rynkowej w sektorze energetycznym, 
Polityka Energetyczna, Tom 12, Zeszyt 2/2, 2009).

Polska Energia SA, EDF) dysponowali ponad poło-
wą mocy zainstalowanych i odpowiadali za prawie 
2/3 produkcji energii elektrycznej w kraju. 

Handel energią elektryczną na rynku hurto-
wym cechował się dużą 
koncentracją, szczególnie 
wewnątrz skonsolidowa-
nych pionowo grup ener-
getycznych. Kontrakty 
dwustronne, podobnie 
jak w latach poprzednich, 
pozostały główną formą 
handlu hurtowego ener-
gią elektryczną. W 2010 r., 

podobnie jak w roku poprzednim, w ramach takich 
kontraktów wytwórcy sprzedali ponad 90% energii 
elektrycznej. Pozostała sprzedaż była realizowana 
na rynku bilansującym (w tym na potrzeby zapew-
nienia bezpieczeństwa pracy KSE) oraz w niewiel-
kim stopniu na rynkach spot (giełda, platformy 
obrotu energią elektryczną) (rys. 3 str. 16).

W 2010 r., podobnie jak w roku poprzednim, 
ponad 2/3 energii elektrycznej wytworzonej przez 
wytwórców zostało sprzedane do spółek obrotu 
w ramach własnych grup kapitałowych. Wyraź-
nej korzystnej zmianie uległ zaś udział sprzeda-
ży energii elektrycznej przez ten sektor na giełdę 
energii, wzrost o 4 punkty procentowe w 2010 r. 
w stosunku do 2009 r. Na taki stan rzeczy niewąt-
pliwie wpływ miało wprowadzenie, na podstawie 
art. 49a ustawy – Prawo energetyczne, od 9 sierp-
nia 2010 r. obowiązku publicznej sprzedaży 15% 
energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa zajmu-
jące się wytwarzaniem energii.

Rok

Ilość
podmiotów,

które dysponu-
ją przynajmniej 
5% udziałem 

w zainstalowa-
nych mocach

Ilość
podmiotów,

które dysponu-
ją przynajmniej 
5% udziałem 
w produkcji 
energii elek-

trycznej brutto

Udział trzech 
największych 
podmiotów 
w mocach 

zainstalowa-
nych [%]

Udział trzech 
największych 
podmiotów 
w produk-
cji energii 

elektrycznej 
brutto [%]

Wskaźnik HHI15)

moc zain-
stalowana

produkcja 
energii el. 

brutto

2009 5 5 59,0 62,2 1 676,4 1 950,0

2010 5 6 58,1 61,9 1 620,4 1 834,8
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OTC – kontrakty bilateralne zawierane między przedsiębiorcami.

Źródło: URE.

Rysunki powyżej potwierdzają, że struktura 
sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców 
nie uległa zmianom pozwalającym na sprawne 
funkcjonowanie mechanizmów konkurencyjnego 
rynku energii elektrycznej mimo rozwiązania kon-
traktów długoterminowych i przystąpienie przez 
wytwórców od 2008 r. do realizacji programu 
pomocy publicznej na pokrycie kosztów osiero-
conych. Do korzystania z tej pomocy publicznej 
uprawnionych jest dwunastu wytwórców energii 
elektrycznej, z których ośmiu zostało wniesionych 
w 2007 r. do pionowo skonsolidowanych grup 
energetycznych i realizuje sprzedaż do własnych 
przedsiębiorstw obrotu. Ta istotna zmiana struktu-
ry rynku po pionowej konsolidacji stała się główną 
przyczyną ograniczeń w rozwoju konkurencji i pro-
blemów w rozliczaniu pomocy publicznej. Podmio-

ty te, od 9 sierpnia 2010 r., są zobowiązane do 
sprzedaży 100% wytworzonej energii przez giełdę, 
w drodze otwartego przetargu lub na internetowej 
platformie handlowej.

Stopień koncentracji obro-
tu na rynku hurtowym obra-
zuje rys. 4. Struktura obrotu 
hurtowego uwzględnia:
1) obrót wewnątrz dwunastu 

pionowo skonsolidowanych 
grup kapitałowych,

2) sprzedaż przedsiębiorstw 
należących do grupy kapi-
tałowej poza własną grupę,

3) sprzedaż pozostałych przed-
siębiorstw.

W 2010 r. łączny obrót 
wewnątrz dwunastu grup ka-

pitałowych stanowił 63,4% w całym obrocie hur-
towym na rynku krajowym. Udział obrotu energią 
elektryczną, realizowanego pomiędzy przedsię-
biorstwami należącymi do tej samej grupy kapi-
tałowej wyniósł odpowiednio: PGE Polska Grupa 
Energetyczna SA – 35,5%, Tauron Polska Energia 
SA – 15,6%, ENEA SA – 2,5%, ENERGA SA – 0,8%, 
PAK SA – 0,01%, RWE Polska – 0,2%, VATTEN-
FALL – 4,0%, EDF – 3,9%, E.ON – 0,03%, GDF 
SUEZ – 0,5%, Dalkia Polska SA – 0,01%. Przed-
siębiorstwa z grup pionowo skonsolidowanych 
sprzedawały energię elektryczną także poza wła-
sną grupę. Struktura tej sprzedaży została ujęta 

2006

KDT
32,2%

pozostała 
sprzedaż

9,5%

OTC poza grupę
57,6%

giełda
0,7%

2010

giełda
4,2%

pozostała 
sprzedaż

6,0%

OTC 
grupy kapitałowe

72,2%

OTC 
poza grupę

17,6%

Rysunek 3. Struktura sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców w 2010 r. oraz w 2006 r.
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Rysunek 4. Obrót hurtowy energią elektryczną 
w 2010 r. (z uwzględnieniem obrotu wielokrotnego)

(Źródło: URE)
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na rys. 4. Sprzedaż tych podmiotów, tj. sprzedaż 
realizowana w warunkach konkurencyjnych, sta-
nowiła 31,5% całkowitego obrotu na rynku hur-
towym. Pozostała część obrotu hurtowego (5,1%) 
została zrealizowana przez przedsiębiorstwa nie 
należące do grup kapitałowych. 

Struktura transakcji na rynku hurtowym kształ-
towała się podobnie jak w latach poprzednich
(tab. 5, 6, 7). Głównym odbiorcą energii elektrycz-
nej na hurtowym rynku energii pozostawały nadal 
przedsiębiorstwa obrotu. W dalszym ciągu domino-
wała sprzedaż odbiorcom w ramach własnej grupy 
kapitałowej. Biorąc pod uwagę zawieranie umów 
sprzedaży energii elektrycznej na 2010 r. giełda 
energii wciąż traktowana była marginalnie przez 
uczestników hurtowego rynku energii elektrycznej. 
Obserwowane było natomiast znaczące zwiększe-
nie wykorzystania tej platformy obrotu w procesie 
zawierania kontraktów handlowych na 2011 r.

W przypadku wytwórców, zauważalna zmia-
na struktury sprzedaży energii wystąpiła w seg-
mencie odbiorców końcowych (spadek sprzedaży 
o 0,6 punktu procentowego w 2010 r. w porówna-
niu z 2009 r.) oraz w segmencie publicznego obrotu 
energią (wzrost sprzedaży o 4 punkty procentowe). 

Z kolei grupa przedsiębiorstw obrotu charak-
teryzowała się zmianą preferencji odnośnie kie-
runków zakupu i sprzedaży energii elektrycznej. 
Od 2008 r. sukcesywnie wzrasta udział obrotów 
w krajowym obrocie energią elektryczną (zarówno 
zakup oraz odsprzedaż energii elektrycznej) reali-
zowany przez te podmioty z przedsiębiorstwami 
dokonujących transakcji na giełdzie energii. 

Ceny energii elektrycznej cechu-
ją się istotnym zróżnicowaniem. 
Wynika ono z następujących uwa-
runkowań: technologii produkcji 
(szczególnie wykorzystywanego 
paliwa), horyzontu czasowego 
dostaw, profi lu dostaw, bieżącego 
zrównoważenia popytu i podaży.

W 2010 r. średnie ceny wy-
twórców oraz przedsiębiorstw 
obrotu w poszczególnych seg-
mentach sprzedaży energii, po 
znacznym wzroście w 2009 r., po-
zostawały na zbliżonym poziomie 
w porównaniu do 2009 r. z nie-
znaczną tendencję spadkową. 
Średnia cena, po której wy-

twórcy sprzedawali energię 
elektryczną ukształtowała się 
w ostatnim roku na poziomie 
192,95 zł/MWh. Z kolei średnia 
cena sprzedawanej energii elek-
trycznej przez przedsiębiorstwa 
obrotu wyniosła 214,39 zł/MWh. 
Spadek cen ogółem zamknął 
się zatem w przedziale od 2,6 
do 3,7 zł/MWh w stosunku do 
2009 r.

Spadek cen sprzedawanej 
energii elektrycznej mieścił się, 
w przypadku wytwórców w prze-
dziale 1,0–3,5%, a w przedsię-
biorstwach obrotu – w granicach 
od 0,4 do 6,5%. 

Tabela 5. Kierunki sprzedaży energii elektrycznej − wytwórcy [TWh]

Odbiorcy 
końcowi

Przedsiębior-
stwa obrotu

Giełda 
energii

Rynek
bilansujący

Eksport
Pozostała 

sprzedaż**
Razem

2008 2,6 124,3* 0,3 9,1 0,01 0,7 137,0

2009 3,0 126,1 0,3 8,5 0,01 2,0 139,9

2010 2,1 125,4 6,0 8,5 0,00 0,1 142,1

  
  * Liczba obejmuje także sprzedaż w ramach kontraktów długoterminowych obowią-

zujących w I kwartale 2008 r.
** Pozostała sprzedaż obejmuje m.in. ilość energii elektrycznej sprzedawanej do OSP i OSD.

Źródło: URE na podstawie danych ARE SA i badania własnego (2010 r.).

Tabela 6. Kierunki zakupu energii elektrycznej − przedsiębiorstwa obrotu w latach 
2008–2010 [TWh]

Przedsię-
biorstwa 

wytwórcze

Przedsiębior-
stwa obrotu

Giełda 
energii

Rynek 
bilansujący

Import
Pozostały 

zakup
Razem

2008 122,9 198,1 2,0 3,6 4,3 0,1 330,9

2009 127,0 183,5 3,3 4,4 2,9 0,1 321,2

2010 122,5 187,1 9,6 5,1 1,7 4,3 330,3

  
Źródło: URE na podstawie danych ARE SA (2008–2009) i badania własnego (2010 r.).

Tabela 7. Kierunki sprzedaży energii elektrycznej − przedsiębiorstwa obrotu w latach 
2008–2010 [TWh]

Odbiorcy 
końcowi

Przedsiębior-
stwa obrotu

Giełda 
energii

Rynek 
bilansujący

Eksport
Pozostała 
sprzedaż*

Razem

2008 119,0 192,1 1,7 2,5 3,5 12,2 331,0

2009 107,9 179,2 3,2 6,3 4,2 19,3 320,1

2010 114,5 185,5 4,0 7,2 2,1 16,6 329,9

  
* Pozostała sprzedaż obejmuje m.in. ilość energii elektrycznej sprzedawanej OSP, 

OSD oraz przedsiębiorstwom wytwórczym.

Źródło: URE na podstawie danych ARE SA (2008–2009) i badania własnego (2010 r.).



18 nr 2 (76) 30 czerwca 2011Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

SPRAWOZDANIE 2010
REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU REGULACJI GOSPODARKI PALIWAMI I ENERGIĄ

Jednocześnie ceny energii w 2010 r. w porów-
naniu z 2009 r. wyraźnie wzrosły w segmencie 
rynku bilansującego u wytwórców i w przedsię-
biorstwach obrotu (odpowiednio o: 4,2% i 12,8%) 
oraz dodatkowo na giełdzie energii w przypadku 
przedsiębiorstw obrotu (wzrost o 14,1%). W tab. 8, 
9 i 10 przedstawiono bardziej uszczegółowioną sy-
tuację cenową na rynku hurtowym. 

Towarowa Giełda Energii SA (TGE SA) charaktery-
zowała się dynamicznym rozwojem w 2010 r. Niewąt-
pliwie znaczenie mają takie cechy giełdy jak: przejrzy-
stość zasad, łatwy dostęp dla wszystkich uczestników, 
optymalizacja procesu poszukiwania najlepszych ofert 
sprzedaży energii, sygnały dla producentów energii 
o oczekiwaniach cenowych odbiorców.

W 2010 r. wolumen obrotu na parkiecie TGE 
SA wyniósł łącznie 81,7 TWh 
(uwzględniając wielokrot-
ny obrót energią) wobec 
3,07 TWh w 2009 r., co sta-
nowiło połowę krajowej pro-
dukcji energii elektrycznej 
oraz połowę całkowitego jej 
zużycia w 2010 r. Niemniej 
wzrost tego wolumenu 
w 2010 r. dotyczył głównie 
kontaktów terminowych za-
wieranych na 2011 r. Główną 
przyczyną rosnącego udziału 
sprzedaży przez giełdę było 
wejście w życie, od 9 sierpnia 
2010 r., przepisów nowelizu-
jących ustawę – Prawo ener-
getyczne, które zobowiązały 
wszystkich wytwórców do 
sprzedaży poprzez giełdę to-
warową 15% lub 100% (dla 
wytwórców objętych pro-
gramem KDT) wytwarzanej 
energii. 

Dzięki wzrastającej dy-
namice obrotów na TGE SA, 

polski rynek energii uzyskał wystarczającą płyn-
ność by udostępnić stronom trzecim pierwsze po-
łączenie transgraniczne z rynkiem skandynawskim 
poprzez mechanizm market coupling czyli aukcję 
typu „implicit” na rynkach dnia następnego giełd: 
Nordpool Spot i TGE SA. Moc dostępna na połą-
czeniu stałoprądowym kablowym łączącym Polskę 
i Szwecję (SwePol Link) wynosi 600 MW. Dzięki 
temu przedsięwzięciu członkowie TGE i skandy-
nawskiej giełdy NordPool Spot uzyskali możliwość 
sprzedaży wytwarzanej energii na inne rynki oraz 
zakupu tańszej z rynków sąsiadujących.

Obroty na TGE SA wykazały niespotykaną wcze-
śniej dynamikę wzrostu na wszystkich jej rynkach. 
Najbardziej dynamicznie rozwijał się Rynek Termi-
nowy Towarowy, na którym handlowana jest ener-
gia w przyszłych dostawach. Łączne zrealizowane 
obroty na tym rynku wyniosły 64,7 TWh, co ozna-
cza niespotykany dotąd poziom wzrostu – 9 723% 
w stosunku do 2009 r. Średni miesięczny wolumen 
w 2010 r. ukształtował się na poziomie 5,4 TWh. 
W sumie zawarto 14 321 kontraktów, w większości 
na 2011 r. Wartym uwagi jest fakt, iż na Rynku 
Terminowym Towarowym w 2010 r. zawarto 96% 
kontraktów zrealizowanych w 2010 r., z dostawą 
w dowolnym okresie roku 2011.

Znaczącą dynamiką wzrostową charakteryzo-
wał się również Rynek Dnia Następnego. Łączny 
obrót wyniósł 7,6 TWh i był wyższy od tego sprzed 
roku o 147%. Średni miesięczny wolumen w 2010 r. 
wyniósł 631,5 GWh, przy odnotowanym minimum 
w czerwcu (niespełna 60% średniego obrotu) 
i maksimum w grudniu (dwukrotność średniego 
obrotu).

Tabela 8. Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej − wytwórcy [zł/MWh]

Odbiorcy 
końcowi

Przedsiębior-
stwa obrotu

Giełda 
energii

Rynek 
bilansujący

Eksport
Pozostała 
sprzedaż

Średnia 
ogółem

2008 179,36 147,89 244,99 191,00 126,10 158,12 155,71

2009 258,44 193,54 212,18 198,65 172,01 216,92 195,59

2010 255,76 190,36 204,83 207,03 0,00 193,37 192,95

  
Źródło: URE na podstawie danych ARE SA i badania własnego (2010 r.).

Tabela 9. Średnie ceny zakupu energii elektrycznej − przedsiębiorstwa obrotu [zł/MWh]

Przedsię-
biorstwa 

wytwórcze

Przedsiębior-
stwa obrotu

Giełda 
energii

Rynek 
bilansujący

Import
Pozostały 

zakup
Średnia 
ogółem

2008 151,09 153,86 199,92 197,46 175,82 181,04 153,88

2009 190,07 198,54 173,94 179,39 170,60 180,55 194,44

2010 199,60 191,29 202,00 200, 70 185,74 186,03 194,73

  
Źródło: URE na podstawie danych ARE SA i badania własnego (2010 r.).

Tabela 10. Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej − przedsiębiorstwa obrotu [zł/MWh]

Odbiorcy 
końcowi

Przedsiębior-
stwa obrotu

Giełda 
energii

Rynek 
bilansujący

Eksport
Pozostała 
sprzedaż

Średnia 
ogółem

2008 183,90 153,29 183,38 118,02 201,72 162,02 165,02

2009 258,81 197,50 168,72 167,75 225,09 204,60 218,09

2010 257,27 190,97 192,45 189,23 210,20 196,92 214,39

  
Źródło: URE na podstawie danych ARE SA i badania własnego (2010 r.).
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Nieporównywalnie mniejsze znaczenie miał prowa-
dzony przez TGE SA Rynek Dnia Bieżącego. Obrót na 
Rynku Dnia Bieżącego wyniósł niespełna 80 MWh.
Średnie ceny energii elektrycznej na poszcze-

gólnych rynkach TGE SA w 2010 r. nieznacznie 
różniły się od siebie i ukształtowały się na pozio-
mie: 196,67 zł/MWh – na Rynku Dnia Bieżącego, 
197,39 zł/MWh – na Rynku Terminowym Towa-
rowym (razem z Aukcjami Energii Elektrycznej) 
oraz 201,01 zł/MWh – na Rynku Dnia Następnego. 
Dane prezentowane przez TGE SA pokazują, iż 
ceny transakcji giełdowych zdecydowanie szybciej 
rosły w ostatnim kwartale 2010 r. Na rys. 5 przed-
stawiono sytuację na TGE SA. 

Rysunek 5. Liczba uczestników oraz obroty na rynkach 
prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii SA w 2010 r.

Źródło: URE na podstawie danych TGE SA. 

Wśród najaktywniejszych podmiotów na par-
kiecie TGE SA w 2010 r. znalazły się: PGE Elektra 

SA, TAURON Polska Energia SA oraz Elektrownia 
Kozienice SA.

Struktura sprzedaży energii na rynku hurtowym 
wskazuje, że jest on nadal zdominowany przez 
kontrakty dwustronne. Wolumen obrotu na rynku 
chwilowym (spotowym, w tym na giełdzie) w po-
równaniu do ogólnego wolumenu obrotu energią 
elektryczną zwiększył się w 2010 r., przyczyniając 
się do poprawy płynności rynku hurtowego, mimo 
to nadal pozostaje relatywnie niewielki. 

W lutym 2011 r. urząd przeprowadził bada-
nie ankietowe, skierowane do 80 największych 
podmiotów (wytwórców działających w obszarze 
energetyki zawodowej i przedsiębiorstw obrotu) 
uczestniczących w hurtowym rynku energii elek-

trycznej w Polsce. W badaniu 
udział wzięło 59 podmiotów. An-
kieta miała na celu uzyskanie opi-
nii uczestników rynku hurtowego 
na temat poziomu konkurencyj-
ności mechanizmów tego rynku 
w 2010 r. Badaniu podlegały ce-
chy rynku, decydujące o możliwo-
ści uznania go za konkurencyjny, 
określone w art. 49 ust. 3 ustawy 
– Prawo energetyczne, tj. przej-
rzystość struktury i zasad funk-
cjonowania rynku, istnienie ba-

rier dostępu do rynku, równoprawne traktowanie 
uczestników rynku, dostęp do informacji rynkowej, 
skuteczność kontroli i zabezpieczeń przed wyko-
rzystywaniem pozycji ograniczającej konkurencję 

oraz dostępność do wysoko wydajnych technolo-
gii. Poniżej zaprezentowano podsumowanie wyni-
ków tej ankiety.

Ok. 80% ankietowanych podmiotów ocenia, że 
obecna struktura i zasady funkcjonowania rynku 
hurtowego nie hamują lub sprzyjają rozwojowi 
konkurencji na tym rynku. Niemniej w uzasadnie-
niu oceny wielokrotnie zwracano uwagę na obec-
ność podmiotów dominujących na rynku, która ma 
znaczący wpływ na warunki funkcjonowania tego 
rynku, w szczególności na poziom cen. Wskazy-
wano, iż w obecnej skonsolidowanej strukturze 
brak jest presji na obniżkę kosztów wytwarzania 
i dostarczania energii elektrycznej, gdyż możliwe 
jest generowanie coraz wyższych zysków poprzez 
oddziaływanie na ceny. Podmioty skonsolidowane, 
zdaniem niektórych respondentów, mogą również 
stosować ceny dumpingowe dla wybranych od-
biorców końcowych, hamując rozwój zasady TPA. 
Jako niekorzystne zjawisko dla przedsiębiorstw ob-
rotu spoza grup kapitałowych przedstawiano brak 
aktywności dużych wytwórców energii elektrycz-
nej jako bezpośrednich uczestników rynku hurto-
wego. Niemniej uznawano, iż wprowadzenie w po-
łowie 2010 r. przepisów dotyczących obowiązku 
sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców 
w sposób określony w art. 49a ust. 1 i 2 Prawa 
energetycznego, tzw. „obowiązku giełdowego” 
sprawiło, iż struktura podmiotowa sektora zaczęła 
wywierać mniejszy wpływ na kształtowanie warun-
ków handlu. 

W zakresie zasad funkcjonowania rynku zwra-
cano szczególną uwagę na niestabilne, niepre-
cyzyjne lub skomplikowane regulacje prawne
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Źródło: URE na podstawie danych TGE SA. 

 

oraz problemy, jakie rodzą interpretacje wydane 
przez organy nadzorujące stosowanie tego prawa. 
Częste zmiany prawa energetycznego utrudniają 
budowanie długoterminowych strategii handlo-
wych i planów rozwoju. Postulowano zwiększenie 
transparentności transakcji dwustronnych realizo-
wanych poza platformami handlowymi, w szcze-
gólności transakcji w grupach kapitałowych. Bar-
dzo pozytywnie oceniono wpływ wprowadzenia 
„obowiązku giełdowego” na zwiększenie transpa-
rentności rynku. Niemniej wskazywano na bariery 
w dostępie do rynku giełdowego w postaci wygó-
rowanych wymogów odnośnie zabezpieczeń fi nan-
sowych oraz wymogów formalnych skutkujących 
potrzebą zatrudnienia maklera giełdowego. Są to 
bariery, które w znaczącym stopniu utrudniają lub 
uniemożliwiają funkcjonowanie mniejszym pod-
miotom na tym rynku. Negatywnie oceniono rów-
nież korelacje, jakie zachodzą pomiędzy rynkiem 
bilansującym a rynkiem hurtowym, wskazując, że 
ceny kształtujące się na rynku bilansującym w zbyt 
dużym stopniu mają wpływ na hurtowe ceny 
w kontraktach spot. Postulowano wprowadzenie 
rynku dnia bieżącego, którego istnienie jest obec-
nie niemożliwe ze względu na regulacje dotyczące 
rynku bilansującego. 

W zakresie barier dostępu do rynku energii 
elektrycznej większość podmiotów oceniła, że nie 
mają one znaczącego wpływu na rozwój konku-
rencji na tym rynku. Najczęściej wskazywano na 
bariery fi nansowe w postaci wysokich opłat kon-
cesyjnych i konieczności utrzymywania wysokich 
zabezpieczeń transakcji realizowanych na giełdzie 
towarowej oraz w kontraktach dwustronnych. 
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Rysunek 6. Wolumen obrotów i ceny energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego na TGE SA w 2010 r.

Rysunek 7. Wolumen obrotów i ceny energii elektrycznej na Rynku Terminowym na TGE SA w 2010 r.
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Źródło: URE na podstawie danych TGE SA.
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Nowe podmioty mają często problem w uzyskaniu 
odpowiedniego poziomu wiarygodności kredyto-
wej, która jest wymagana w relacjach handlowych. 
Stosowane zabezpieczenia transakcji zawieranych 
za pośrednictwem giełdy towarowej, w postaci 
zamrożenia środków fi nansowych, są uciążliwe 
szczególnie w przypadku kontraktów zawieranych 
na rynku terminowym na dłuższe okresy. Zwraca-
no też uwagę na stosunkowo wysokie koszty ko-
munikacji elektronicznej z OSP w zakresie zgłasza-
nia grafi ków handlowych i skomplikowane zasady 
udziału w rynku bilansującym. Nadmierne regula-
cje prawne funkcjonowania rynku oraz występo-
wanie ryzyk politycznych również zostały ocenione 
jako istotna bariera rozwoju tego rynku. Brak jest 
długoterminowej stabilnej perspektywy dla budo-
wania polityki handlowej oraz planów rozwoju, ta-
kiej jaką dawały w przeszłości kontrakty długoter-
minowe. Zauważono też problem w terminowym 
uzyskaniu dostępu do danych pomiarowych OSD. 
Dla podmiotów funkcjonujących równocześnie na 
rynku detalicznym istotną barierą w rozwoju jest 
utrzymywanie procesu zatwierdzania przez Pre-
zesa URE taryf dla odbiorców w gospodarstwach 
domowych. 

73% respondentów pozytywnie oceniło sku-
teczność nadzoru i zabezpieczeń przed naduży-
waniem pozycji dominującej na rynku. Większość 
podmiotów wysoko oceniła podjętą na początku 
2011 r. decyzję przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (Prezesa UOKiK) za-
kazującą przejęcia przez PGE Polską Grupę Ener-
getyczną SA kontroli nad ENERGA SA. Uznano, że 
podejmując taką decyzję Prezes UOKiK wykazał się 

odwagą i pewną determinacją w zakresie ochrony 
rynku przed nadmierną monopolizacją przez duże 
podmioty. Inne działania UOKiK oceniane były 
również dobrze, w szczególności postępowania 
w zakresie ochrony odbiorców przez nierówno-
prawnym traktowaniem. Zauważono, że każda de-
cyzja Prezesa UOKiK poprzedzana była szerokimi 
konsultacjami z podmiotami sektora, jak również 
rzetelną i wszechstronną analizą jej potencjalnych 
skutków. Negatywnie natomiast oceniano brak na-
tychmiastowych działań organu nadzoru nad gieł-
dą towarową, gdzie zdaniem niektórych respon-

dentów dochodziło w 2010 r. do manipulacji ceno-
wych oraz nieuprawnionego przepływu informacji 
poufnych pomiędzy niektórymi członkami giełdy. 
Wskazywano na potrzebę zwiększenia transpa-
rentności transakcji giełdowych, w tym ujawnienia 
warunków zawarcia kontraktów na duże wolume-
ny. Ponadto zwracano uwagę, iż obecnie stosowa-
na formuła jednego operatora rynku bilansującego 
wymaga szczególnego nadzoru regulatora. 

W odpowiedzi na pytanie o występowanie 
przypadków nierównoprawnego traktowania w re-
lacjach z kontrahentami, aż 75% podmiotów po-
informowało, że w 2010 r. nie miało to miejsca. 
Pozostałe podmioty wskazywały z reguły na stoso-

Rysunek 8. Porównanie wolumenu obrotów i cen energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego TGE SA w latach 
2009–2010

Źródło: URE na podstawie danych TGE SA.
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wanie wygórowanych cen lub wymogów odnośnie 
zabezpieczeń realizacji kontraktów w stosunku do 
warunków oferowanych przez drugą stronę. Po-
jawiały się też pojedyncze informacje o nierów-
noprawnym traktowaniu niektórych podmiotów 
rynku hurtowego w relacjach z OSP, gdzie pozycja 
negocjacyjna tychże podmiotów została oceniona 
jako bardzo słaba.

Pozytywnie został oceniony dostęp do informa-
cji rynkowej. Najczęściej wskazywane źródła po-
zyskiwania tych informacji to portale internetowe: 
TGE SA, POEE/GPW, platformy brokerskie – TFS 
i GFI, URE, OSP, Argus, CIRE, WNP, Reuters, sto-
warzyszeń branżowych, europejskich giełd energii. 
Część podmiotów najważniejsze informacje uzy-
skuje w drodze kontaktów bezpośrednich z kontra-
hentami oraz w ramach grupy kapitałowej. Zwra-
cano uwagę, iż brak jest jednego wiarygodnego 
portalu internetowego, gdzie publikowane byłyby 
na bieżąco informacje zebrane z ww. źródeł, a tak-
że aktualne analizy problemowe i prognozy cen 
sporządzane w oparciu o dane statystyki publicz-
nej. Uznano, że właściwym podmiotem do prowa-
dzenia takiego portalu byłby Prezes URE.

Ankietowane podmioty własne oferty handlowe 
udostępniają najczęściej w kontaktach bezpośrednich 
prowadzonych z wiarygodnymi partnerami handlowy-
mi. Część podmiotów wskazywała, że w 2010 r. sprze-
dawała lub kupowała energię elektryczną wyłącznie 
w ramach własnej grupy kapitałowej i nie prowadziła 
kontaktów handlowych z innymi podmiotami. Duża 
część podmiotów swoje oferty zamieszczała na TGE 
SA (czasem za pośrednictwem domów maklerskich), 
POEE oraz platformach brokerskich – TFS i GFI. Za-

ledwie kilka podmiotów wskazało, że publikowało 
ofertę na własnych stronach internetowych lub zor-
ganizowało przetarg publiczny.

W ramach ankiety zbadano również opinię na 
temat dostępu do wysokowydajnych technologii, 
gdzie istniejące bariery są oceniane jako mające 
istotny wpływ na rozwój konkurencji. Najistotniej-
szą barierą są problemy z pozyskaniem fi nanso-
wania dla wdrożenia i utrzymywania takich tech-
nologii. Zwracano uwagę na ryzyka regulacyjne, 
w szczególności niepewność w zakresie kontynu-
owania mechanizmów wsparcia dla kogeneracji, 
OZE, brak jednoznacznych przesądzeń dotyczących 
rozdziału uprawnień do emisji CO2 po 2012 r. oraz 
niepełne wdrożenie niektórych regulacji UE doty-
czących wymogów odnośnie ochrony środowiska 
(np. dyrektywy IED). Ryzyka te w znaczącym stop-
niu wpływają na tempo inwestycji w nowoczesne 
technologie wywarzania i ochrony środowiska. Czę-
sto wskazywano, że brak konkurencyjnego rynku 
gazu istotnie wpływa na rozwój wysokosprawnych 
technologii w zakresie wytwarzania energii elek-
trycznej, utrudniając budowę źródeł wytwórczych 
gazowych, co powoduje brak rynku mocy szczyto-
wych a przez to nieobecność na rynku hurtowym 
nowych produktów. Jednocześnie przyczynia się do 
ograniczenia powstawania źródeł wiatrowych, a co 
za tym idzie do ograniczenia konkurencji na rynku 
obrotu świadectwami OZE. Zdaniem respondentów 
konieczne jest wprowadzenie systemowego mecha-
nizmu stymulowania inwestycji w wysokosprawne 
technologie w sektorze.

Do wysokowydajnych technologii wykorzysty-
wanych w prowadzeniu działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu hurtowego energią elektryczną 
należą w głównej mierze technologie informatyczne, 
w szczególności narzędzia umożliwiające dostęp do 
sieci internetowej, komunikacji z operatorem systemu 
przesyłowego, jak również programy do analizy rynku 
pod kątem optymalizacji portfela zakupów i sprzeda-
ży. Często pojawiały się oceny, że koszty dostępu do 
technologii komunikacji elektronicznej z OSP są nie-
współmiernie wysokie w odniesieniu do analogicznych 
systemów stosowanych przez innych operatorów 
w UE. W zakresie wytwarzania najczęściej wymie-
niane były technologie wysokosprawnej kogeneracji, 
szczególnie na gaz ziemny, bloki kondensacyjne na 
paramenty nadkrytyczne oraz subnadkrytyczne pary, 
technologie ochrony środowiska i ochrony przeciwpo-
żarowej oraz wytwarzania w OZE.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące potrzeby 
wprowadzenia dodatkowych narzędzi regulacyj-
nych indywidualnego oddziaływania na podmioty 
w celu umożliwienia rozwoju konkurencji, połowa 
respondentów odpowiedziała, że nie ma takiej 
potrzeby, a obecne mechanizmy są wystarczają-
ce. Pozostałe podmioty zwracały uwagę przede 
wszystkim, iż potrzebne są dalej idące rozwiązania 
systemowe prowadzące do wzmocnienia konku-
rencji, np. zwiększenie „obowiązku giełdowego”, 
zwiększenie transparentności transakcji zawiera-
nych na rynku giełdowym, wprowadzenie rynku 
instrumentów pochodnych opartych o cenę ener-
gii elektrycznej, zobowiązanie OSD do podpisania 
generalnych umów dystrybucji z każdym przedsię-
biorstwem obrotu, zniesienie taryfowania grupy G 
oraz wdrożenie nowej architektury rynku energii 
elektrycznej, tj. cen węzłowych, rynku mocy wy-
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twórczych i zdolności przesyłowych. Pojedyncze 
głosy potwierdzały potrzebę wprowadzenia na-
rzędzi indywidualnego oddziaływania na podmioty 
dominujące na tym rynku w postaci np. wirtual-
nych elektrowni czy obowiązku pełnienia funkcji 
market maker na rynku giełdowym.

Ogólnie w ramach ankiety oceniono, iż wpływ 
poszczególnych czynników na możliwość konkuro-
wania na hurtowym rynku energii elektrycznej jest 
neutralny lub korzystny. Pojawia się jednak wiele 
głosów wskazujących, że potrzebne są inicjatywy 
ustawodawcze i rozwiązania systemowe w kierun-
ku zmniejszenia barier rozwoju tego rynku. Istotną 
kwestią jest, że w ocenie respondentów mechani-
zmy rynku w obecnej strukturze podmiotowej nie 
prowadzą do istotnego zwiększenia efektywności 
kosztowej przedsiębiorstw energetycznych. Taka 
okoliczność przekłada się na obserwowaną od kil-
ku lat presję na wzrost cen na rynku hurtowym 
i detalicznym. Zatem można dojść do wniosku, iż 
pomimo tego, że podmiotom handlującym na tym 
rynku działa się dobrze, to taki rynek działa nie 
w pełni efektywnie w zakresie wpływu konkurencji 
na ceny i dobrobyt społeczny.

1.1.2. Rynek detaliczny 

Ogólna sytuacja

Rynek detaliczny jest rynkiem odbiorcy koń-
cowego dokonującego zakupu paliw i energii na 
własny użytek. W 2010 r. Prezes URE kontynuował 

– zgodnie z przyjętym programem – monitorowa-
nie tego rynku.

Uczestnikami rynku detalicznego, obok od-
biorców końcowych (zarówno w gospodarstwach 
domowych, jak i przedsiębiorstwach), są przed-
siębiorstwa zarządzające siecią dystrybucyjną 
(OSD) i sprzedawcy energii elektrycznej (przed-
siębiorstwa obrotu energią). Największy udział 
w sprzedaży energii elektrycznej mają sprzedaw-
cy „zasiedziali” (ang. incumbent supplier), któ-
rzy pozostali po wyodrębnieniu operatorów sieci 
dystrybucyjnej (aktualnie siedem podmiotów), 
jako strona umów kompleksowych, tj. umów łą-
czących w sobie postanowienia umowy kupna-
-sprzedaży i umowy dystrybucji energii z odbior-
cami. Pełnią oni funkcję sprzedawców z urzędu 
względem odbiorców w gospodarstwach domo-
wych, którzy nie zdecydowali się na wybór no-
wego sprzedawcy. Na rynku energii elektrycznej 
działają także inni sprzedawcy (ok. dwudziestu 
aktywnych uczestników), nie wywodzący się ze 
struktur dawnych spółek dystrybucyjnych. Około 
200 innych sprzedawców to piono-
wo zintegrowane przedsiębiorstwa 
energetyki przemysłowej, realizu-
jące oprócz sprzedaży także usługę 
dystrybucyjną. Ogólna liczba pod-
miotów posiadających koncesję na 
obrót energią elektryczną wynosi 
ok. 300. 

Po stronie popytowej rynku de-
talicznego energii elektrycznej znajdują się konsu-
menci – odbiorcy końcowi. Jest ich ok. 16,5 mln, 
z czego nieco ponad 82% stanowią gospodar-

stwa domowe. Jednocześnie wolumen sprzedaży 
energii dla tej grupy nie jest wysoki i stanowi w su-
mie nieco ponad 25% całkowitej sprzedaży energii 
elektrycznej. 

Na rynku w dalszym ciągu utrzymuje się sy-
tuacja „przywiązania” konsumentów do dotych-
czasowych sprzedawców i bardzo niewielka ska-
la ich zmiany (tab. 11), mimo, że prawo wyboru 
sprzedawcy (ang. TPA) przysługuje wszystkim 
grupom odbiorców od 1 lipca 2007 r. Faktem 
jednak jest, że pomimo ciągle małej liczby 
odbiorców, którzy skorzystali z prawa wyboru 
sprzedawcy, ilość odbiorców, którzy skorzystali 
z tego uprawnienia była w 2010 r. niespełna
3,5 krotnie większa w stosunku do stanu z 2009 r. 
Warto przy tym podkreślić, że dominująca 
większość postępu w realizacji zasady TPA do-
konała się wśród odbiorców z grup taryfowych 
A, B i C. Aktywność odbiorców z grupy G była 
nieznaczna.

Tabela 11. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców 
końcowych 

Grupy 
odbiorców 
wg skali 
zakupu 
[MWh]

Liczba odbior-
ców ogółem

w 2010 r.  
[MWh]

Energia 
dostarczona 

ogółem
w 2010 r.* 

[MWh]

Liczba 
odbiorców 

TPA wg grup 
taryfowych

Energia dostarczona 
w TPA wg grup 

taryfowych  [MWh]

A, B, C G A, B, C G

> 2 000 4 222 54 769 480 807 1 22 774 184 24

50 − 2 000 99 567 24 737 398 2 774 9 1 195 984 740

< 50 16 401 783 43 174 696 4 030 1 362 718 743 6 024

Razem 16 505 572 122 681 574 7 611 1 372 24 688 911 6 788

* Szacunkowy wolumen energii elektrycznej (brak czę-
ści pomiarów na koniec 2010 r.)

Źródło: URE na podstawie danych przedstawionych przez OSD.
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Korzystanie z prawa wyboru sprzedawcy

Faktyczna swoboda wyboru sprzedawcy, której 
miernikiem jest liczba aktywnych na rynku od-
biorców oraz liczba dokonanych w danym okresie 
zmian sprzedawcy, jest wynikiem nakładania się 
na siebie wielu okoliczności, począwszy od stopnia 
świadomości kupujących, poprzez ich motywację 
do zmiany sprzedawcy, aż po łatwość dokonania 
zmiany, czy dostępność konkurencyjnych ofert na 
rynku. W Polsce ciągle niewielu odbiorców (zaled-
wie 0,05%) skorzystało do tej pory z takiej możli-
wości. Mimo tej małej aktywności odbiorców, nale-
ży badać jej przejawy i to w różnych przekrojach, 
aby dostrzegać pozytywne i negatywne zjawiska 
oraz defi niować bariery. Ważne jest także to, jak 
korzystanie z prawa wyboru sprzedawcy zmienia 
się w czasie, geografi cznie i czy wszyscy odbiorcy, 
z różnych grup taryfowych zachowują się podobnie, 
czy też nie. I tak, sytuacja w zakresie korzystania 
z TPA u poszczególnych operatorów systemów dys-
trybucyjnych została przedstawiona w tab. 12.

Kolejna tab. 13 zawiera dane, jak kształtowała 
się sytuacja wyboru sprzedawcy na terenie po-
szczególnych operatorów systemów dystrybucyj-
nych z wyszczególnieniem odbiorców w gospodar-
stwach domowych.

Analiza, z uwzględnieniem podziału na grupy 
taryfowe, pozwala stwierdzić, że w 2010 r. nastą-
pił przeszło 300% wzrost liczby odbiorców, którzy 
zmienili sprzedawcę w stosunku do liczby zmian 
w 2009 r. Z tego liczba takich zmian w grupach 
taryfowych A, B, C zwiększyła się o ok. 500%,
a w grupie taryfowej G o ok. 17% (rys. 9 str. 26). 

Lp. Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców TPA*
Wolumen dostarczonej 
energii w ramach TPA 

[MWh]

Udział energii elektrycznej 
dostarczonej w ramach TPA 
w stosunku do całkowitej 

energii dostarczonej
[%]

  2009 2010 2009 2010 2009 2010

1 PGE Dystrybucja SA 888 1 889 1 571 494 4 180 962 5,38 13,75

 z tego:  

 PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok 604 735 44 717 250 943 1,44 7,70

 PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin 35 127 51 075 257 428 1,98 9,55

 PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów 32 103 201 458 619 964 5,21 15,08

 PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Miasto 34 167 37 235 793 559 1,27 25,99

 PGE Dystrybucja Zamość 32 83 173 139 237 232 9,08 11,92

 PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna 42 201 423 153 641 403 8,71 13,03

 PGE Dystrybucja SA Oddział Łódz-Teren 36 167 353 865 793 559 7,90 16,97

 PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa 73 306 286 852 586 874 5,23 10,32

2 ENERGA – Operator SA 227 1 353 1 833 747 2 130 397 9,72 11,03

3 ENION SA 424 1 625 2 723 188 7 190 001 15,92 39,27

4 EnergiaPro SA 527 2 414 1 711 749 2 879 108 12,39 19,63

5 ENEA Operator Sp. z o.o. 239 751 509 733 2 806 482 3,14 16,52

6 Vattenfall Distribution Poland SA 196 455 3 483 848 4 644 573 34,42 42,15

7 RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 94 458 14 819 838 675 0,22 11,89

8 PKP Energetyka S.A. 4 30 657 24 837 0,02 0,75

9 Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 0 1 0 662 0,00 0,41

10 Orlen SA 0 0 0 0 0,00 0,00

11 Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV Sp. z o.o. 0 0 0 0 0,00 0,00

12 Synthos Dwory Sp. z o.o. 0 0 0 0 0,00 0,00

13 Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 0 0 0 0 0,00 0,00

Razem 2 599 8 976 11 849 235 24 695 698 10,17 20,13

* Odbiorca rozumiany jako osoba fi zyczna lub prawna, z którą spółka dystrybucyjna zawarła jedną lub więcej umów 
o przyłączenie do sieci oraz umów dystrybucji.

Źródło: URE na podstawie danych przedstawionych przez OSD.

Tabela 12. Prawo wyboru sprzedawcy – lata 2009–2010
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Oceniając wskaźniki wzrostu pamiętać należy 
jednak, że ciągle niewielu odbiorców (zaledwie 
0,05%) skorzystało do tej pory z tego prawa.

Korzystanie z prawa TPA było w kraju nierówno-
mierne, co pokazują dane od poszczególnych opera-
torów (tab. 11). Największa liczba odbiorców w gru-
pach taryfowych A, B, C, którzy zmienili sprzedawcę, 
występuje na terenie działania ENERGIA PRO SA, 
ENION SA oraz ENERGA – Operator SA. Natomiast 
wśród gospodarstw domowych największa liczba od-
biorców, którzy zmienili sprzedawcę, występuje na 
terenie działania PGE Dystrybucja SA Oddział Biały-
stok. W 2010 r. największy wolumen energii elek-
trycznej dostarczonej w ramach TPA zakupili odbior-
cy przyłączeni do sieci spółki Vattenfall Distribution 
Poland SA, w której energia dostarczona do odbior-
ców korzystających z prawa wyboru sprzedawcy sta-
nowiła ponad 42% całości dostaw. Drugie i trzecie 
miejsce zajmują kolejno: ENION SA z 39%-owym 
udziałem energii elektrycznej dostarczonej w ramach 
TPA i PGE Dystrybucja Oddział Łódź-Miasto SA z ok.
26%-owym udziałem energii elektrycznej dostar-
czonej w ramach TPA. Największą spośród wszystkich 
dystrybutorów liczbę odbiorców korzystających z TPA –
2 414 – odnotowano w EnergiaPro SA (rys. 10 str. 26).

W 2010 r. ilość energii elektrycznej dostarczo-
nej odbiorcom przyłączonym bezpośrednio do sieci 
przesyłowej wyniosła 1 915 GWh. Przy tym, wszy-
scy odbiorcy nabywają energię od wybranych przez 
siebie sprzedawców. Podsumowując, całkowita
ilość energii elektrycznej sprzedanej w 2010 r. 
odbiorcom końcowym na warunkach rynkowych, 
tzn. po skorzystaniu z zasady TPA (dostarczonej 
sieciami dystrybucyjnymi i przesyłową) wyniosła

Lp. Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców TPA*
Wolumen dostarczonej 
energii w ramach TPA 

[MWh]

  A, B, C G A, B, C G

1 PGE Dystrybucja SA 1 216 673 4 179 452 1 510

 z tego:     

 PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok 159 576 250 012 931

 PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin 111 16 257 384 44

 PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów 102 1 619 962 2

 PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Miasto 160 7 793 524 35

 PGE Dystrybucja Zamość 75 8 237 218 14

 PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna 179 22 641 393 10

 PGE Dystrybucja SA Oddział Łódz-Teren 160 7 793 524 35

 PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa 270 36 586 436 438

2 ENERGA – Operator SA 1 293 60 2 129 730 667

3 ENION SA 1 473 152 7 189 114 887

4 EnergiaPro SA 2 314 100 2 878 799 309

5 ENEA Operator Sp. z o.o. 665 86 2 805 996 486

6 Vattenfall Distribution Poland SA 260 195 4 642 296 2 277

7 RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 359 99 838 025 651

8 PKP Energetyka S.A. 30 0 24 837 0

9 Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 1 0 662 0

10 Orlen SA 0 0 0 0

11 Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV Sp. z o.o. 0 0 0 0

12 Synthos Dwory Sp. z o.o. 0 0 0 0

13 Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 0 0 0 0

Razem 7 611 1 365 24 688 911 6 788

Tabela 13. Prawo wyboru sprzedawcy – sytuacja w różnych grupach taryfowych (2010 r.)

* Odbiorca rozumiany jako osoba fi zyczna lub prawna, z którą spółka dystrybucyjna zawarła jedną lub więcej umów 
o przyłączenie do sieci oraz umów dystrybucji.

Źródło: URE na podstawie danych przedstawionych przez OSD.
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26 611 GWh, tj. 21,7% energii dostarczonej ogółem 
odbiorcom końcowym. Przy czym, jako odbiorców 
z grup A, B i C należy rozumieć tych spośród odbior-
ców końcowych, którzy pobierają energię elektrycz-
ną na napięciach wysokim, średnim oraz niskim na 
potrzeby inne niż socjalno-bytowe. Są to odbiorcy, 
wobec których ceny energii elektrycznej nie pod-
legają zatwierdzeniu przez Prezesa URE. Odbiorcy 
z grupy taryfowej G są natomiast odbiorcami po-
bierającymi energię na napięciu niskim na potrzeby 
socjalno-bytowe. Taryfy na sprzedaż energii elek-
trycznej dla tych odbiorców ciągle jeszcze podlegają 
procesowi zatwierdzenia przez Prezesa URE.

Ceny

Zaprezentowane w tab. 14 i na rys. 11 (str. 27) 
dane dotyczą cen energii elektrycznej (bez 
uwzględniania opłat dystrybucyjnych) zastosowa-
nych we wskazanych okresach, a nie cen w za-
twierdzonych taryfach, ani nawet na rachunkach 
dla odbiorców rozliczanych zaliczkowo – na pod-
stawie prognozy zużycia. 

Pomiędzy IV kwartałem 2009 r. a IV kwartałem 
2010 r. opłaty za energię elektryczną stosowane 
wobec odbiorców, którzy nie skorzystali z prawa 
wyboru sprzedawcy, nie wykazywały szczegól-

nych tendencji wzrostowych. Porównując je np. 
do okresu IV kwartał 2008 – IV kwartał 2009, 
w którym ceny dla odbiorców ogółem wzrosły 
o 31,7%, to dla okresu rozpatrywanegom w ak-
tualnym badaniu odnotowano spadek tej ceny 
o 0,51%. Największy spadek nastąpił dla odbior-
ców grupy taryfowej A – o 3,94%, a największy 
wzrost nastąpił w grupie gospodarstw domowych 
– o 4,51%. 

W przypadku odbiorców korzystających z prawa 
wyboru sprzedawcy cena energii elektrycznej jest 
ustalana w kontraktach dwustronnych.

Rysunek 9. Korzystanie z prawa wyboru sprzedawcy, lata 2007-2010 Rysunek 10. Korzystanie z prawa wyboru sprzedawcy na terenie działania 
poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych

I – odbiorcy w grupie taryfowej G, II – odbiorcy w grupie taryfowej A, B, C
Źródło: URE.

Źródło: URE.
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Tabela 14. Opłaty za energię elektryczną, stosowane 
wobec odbiorców posiadających umowy kompleksowe 

Wyszczególnienie

Opłata za ener-
gię elektryczną

Zmiana 
[%]

IV kwartał 
2010

IV kwartał 
2009

[zł/MWh] [zł/MWh]

Ogółem odbiorcy 265,47 266,83 99,49

z tego:
odbiorcy grupy 
taryfowej A

235,75 245,42 96,06

 
odbiorcy grupy 
taryfowej B

264,27 273,05 96,78

 
odbiorcy grupy 
taryfowej C

297,24 299,91 99,11

 
odbiorcy grupy 
taryfowej G

252,80 242,20 104,38

 
w tym: gospo-
darstwa domowe 

252,90 241,99 104,51

Źródło: ARE SA. 

Rysunek 11. Zmiana opłat za energię elektryczną – po-
równanie IV kwartału 2010 i 2009 r.

Uwarunkowania instytucjonalne funkcjonowania 
rynku detalicznego 

Niezależność działania OSD
Rola operatora systemu dystrybucyjnego − na-

turalnego monopolisty w obszarze wyznaczonym 
eksploatowaną przez niego siecią – jest szcze-
gólnie ważna. To operator jest w dużej mierze 
organizatorem i zarządcą „infrastruktury” rynko-
wej i stąd taką rangę ma postulat jego całkowitej 
niezależności. Dlatego też przewidziano w prawie 
europejskim, a za nim – w prawie polskim (usta-
wa − Prawo energetyczne) – obowiązek prawne-
go rozdziału działalności operatorskiej od innych 
rodzajów działalności energetycznej. Przy tym 
jednak nie tylko formalna, ale przede wszystkim 
faktyczna niezależność operatorów, leży w intere-
sie odbiorców energii. Dodać należy, że restrykcyj-
ne przestrzeganie zasady niezależności operatora 
i nadzór Regulatora (zarówno sektorowego – Pre-
zesa URE, jak i ogólnego − w zakresie ochrony 
konkurencji i konsumenta − Prezesa UOKiK) są 
tym ważniejsze, im silniejsze są kapitałowe relacje 
OSD z niektórymi sprzedawcami energii. 

Kryteria formalne16)2)niezależności OSD
Po konsolidacji PGE mamy siedmiu prawnie 

wydzielonych operatorów systemu dystrybucyj-
nego. W pięciu OSD wykonywana jest działalność 

 16) Zgodnie z art. 9d ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, od 
1 lipca 2007 r. operator systemu dystrybucyjnego będący w struk-
turze przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo powinien pozo-
stawać niezależny pod względem formy prawnej i organizacyjnej 
oraz podejmowania decyzji.

gospodarcza nie związana stricte z zadaniami 
operatora. Przeprowadzają konserwację oświe-
tlenia ulicznego, dzierżawią lub wynajmują nieru-
chomości i środki transportu. Spółki te prowadzą 
także działalność w zakresie usług technicznych, 
informatycznych oraz telekomunikacyjnych. Wszy-
scy operatorzy systemów prowadzą rozliczenia 
przychodów i kosztów, w sposób umożliwiający 
wydzielenie części kosztów nie związanych z dzia-
łalnością operatorską. 

Niezależność majątkowa i w zakresie podejmo-
wania decyzji
Procedury związane z podejmowaniem przez 

OSD decyzji w zakresie zarządzania majątkiem sie-
ciowym, w tym w szczególności dotyczących bu-
dowy, eksploatacji remontów lub rozbudowy sieci, 
są w większości przypadków realizowane zgodnie 
z IRiESD, Planem Rozwoju, Instrukcjami planowa-
nia zadań inwestycyjnych i remontowych. Żadne 
z siedmiu przedsiębiorstw nie wykazało w ankiecie 
sytuacji, w której kierownictwo przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo wydałoby OSD polece-
nie dotyczące bieżącego funkcjonowania. Czte-
rech OSD posiada spółki zależne, które zajmują 
się m.in. działalnością w zakresie szkoleniowo-
-wypoczynkowym, gastronomicznym, poligrafi cz-
nym oraz działalnością usługowo-eksploatacyjną. 
Trzech operatorów posiada udziały/akcje w innych 
spółkach. 

Zarządzanie informacją przez OSD
System ochrony informacji sensytywnych po-

siadają wszyscy przedsiębiorcy. Dane osobowe Źródło: ARE SA.
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klientów przechowywane są m.in. w sieci lokal-
nej na serwerach należących do OSD. Dostęp do 
tych informacji posiadają uprawnieni pracownicy. 
Udostępnienie danych o klientach odbywa się na 
zasadach zawartych w polityce bezpieczeństwa 
informacji, określonej instrukcjami w przedsiębior-
stwie, w systemach zarządzania bezpieczeństwem 
oraz w regulaminach wewnętrznych.

Niezależność OSD z punktu widzenia użytkow-
ników systemów 
Czynnikiem odgrywającym bardzo ważną rolę 

w zapewnieniu równego traktowania użytkow-
ników systemu, jest zmiana wizerunku przed-
siębiorstw energetycznych, tak aby odbiorcy 
przestali utożsamiać operatora systemu dystry-
bucyjnego i przedsiębiorstwo obrotu, wydzielo-
ne z przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, 
a tym samym dostrzegać w wydzielonym przed-
siębiorstwie obrotu jedynego sprzedawcę ener-
gii na terenie działania danego operatora syste-
mu. Osiągnięciu tego celu służy m.in. rozdziele-
nie siedzib obydwu przedsiębiorstw i utworzenie 
odrębnych punktów obsługi klienta. Wyniki ba-
dania wskazują, że rozdzielenia siedziby opera-
tora systemu od siedziby spółki obrotu dokonali 
wszyscy OSD. 

Trzech operatorów utworzyło własne punkty 
obsługi klienta. Punkty obsługi niektórych OSD 
świadczą usługi kompleksowej obsługi klientów 
detalicznych rozumianej jako obsługa zarówno 
w zakresie działalności dystrybucyjnej, jaki i w za-
kresie działalności związanej z obrotem realizowa-
nym przez wybranych sprzedawców. 

W przypadku przedsiębiorstw pionowo zinte-
growanych niewątpliwie zarówno z punktu widze-
nia klientów, jak i ekonomiki funkcjonowania tych 
przedsiębiorstw, zasadne jest utworzenie centrów 
tak rozumianej kompleksowej obsługi klienta. 
Jednakże wobec regulacji zawartych w ustawie 
– Prawo energetyczne, tak zdefi niowane centra 
kompleksowej obsługi nie mogą być ulokowane 
w strukturach OSD. 

W przypadku struktur powstałych w rezulta-
cie wydzielenia prawnego OSD optymalnym roz-
wiązaniem jest ulokowanie szeroko rozumianych 
czynności w zakresie obsługi klienta w podmiocie 
odrębnym od OSD i spółki zajmującej się obro-
tem energią elektryczną. Taka lokalizacja najlepiej 
umożliwia – w przypadku przedsiębiorstw zinte-
growanych pionowo – realizację celu wydzielenia 
OSD tj. zapewnienie skutecznego i niedyskrymina-
cyjnego dostępu do sieci w warunkach funkcjo-
nowania zasady TPA. Z kolei z punktu widzenia 
przedsiębiorstwa pozwala w sposób ekonomicz-
nie uzasadniony realizować jego cele. Niemniej 
jednak wybór konkretnego modelu biznesowego, 
z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy 
– Prawo energetyczne, należy do poszczególnych 
zarządów. 

Niezależność OSD w ocenie regulatora 
Wyniki badań wykazują, że większość OSD po-

dejmuje działania zmierzające do skutecznego wy-
dzielenia operatora w ramach grupy kapitałowej. 
Regulator oczekuje, że OSD będący w grupach 
kapitałowych będą skutecznie realizować działania 
mające na celu zapewnienie równego traktowa-

nia użytkowników systemu elektroenergetyczne-
go i realizacji zasady równego dostępu do sieci 
wszystkich uczestników rynku.

Umowy generalne (GUD)
 
Operator poprzez zawierane umowy dystrybu-

cyjne ze sprzedawcami (zwane umowami gene-
ralnymi) dokonuje doprecyzowania zasad korzy-
stania z sieci i otwiera de facto poszczególnym 
sprzedawcom drogę do działania na danym ob-
szarze. Z tego względu generalne umowy dystry-
bucyjne są konieczne dla zapewnienia faktycznej 
możliwości korzystania przez odbiorcę z prawa 
zakupu energii elektrycznej od wybranego sprze-
dawcy. Należy podkreślić, że pod koniec 2009 r. 
OSD wraz z przedsiębiorstwami obrotu skupiony-
mi w TOE uzgodnili wspólny wzorzec generalnej 
umowy dystrybucyjnej, jednocześnie rekomendu-
jąc go do powszechnego stosowania. W 2009 r. nie 
był on powszechnie stosowany, co spowodowane 
było zapewne bardzo zróżnicowanymi potrzeba-
mi przedsiębiorstw obrotu. Niemniej w ostatnich 
miesiącach 2010 r. można było zauważyć wzrost 
zainteresowania przedsiębiorstw obrotu podpisy-
waniem umów w rekomendowanym kształcie. 

Z monitoringu przeprowadzonego w 2010 r. 
wynika, że ogólna liczba zawartych generalnych 
umów dystrybucyjnych, w porównaniu do 2009 r., 
wzrosła średnio o jedną czwartą. Na koniec grud-
nia 2010 r. największą liczbę – 47 zawartych gene-
ralnych umów dystrybucji posiadał operator Ener-
giaPro SA. Wiele umów jest też negocjowanych. 
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Jednocześnie wszyscy operatorzy posiadają za-
warte generalne umowy dystrybucyjne z przedsię-
biorstwem, które na terenie tego operatora pełni 
funkcję sprzedawcy z urzędu. 

Zestawienie zawartych generalnych umów dys-
trybucji przez poszczególnych operatorów przed-
stawia rys. 12.

Rysunek 12. Liczba zawartych generalnych umów dys-
trybucji

Warto wspomnieć, że po konsolidacji, jaka 
miała miejsce w 2010 r., w ramach grupy kapi-
tałowej PGE SA zmniejszyła się ilość OSD. Aktu-
alnie funkcjonuje siedmiu OSD, przy czym PGE 
Dystrybucja SA utrzymuje podział na oddziały, 
zgodny z dawnymi OSD. Na koniec 2010 r. pię-
ciu z siedmiu operatorów przewidziało w gene-
ralnych umowach dystrybucyjnych możliwość 
zawierania nowych umów kompleksowych na 
terenie swojego działania przez sprzedawców 

z urzędu powstałych po wyodręb-
nieniu z przedsiębiorstwa zintegro-
wanego pionowo. Trzeba przy tym 
dodać, że w ramach PGE Dystrybu-
cja SA występują różne rozwiązania 
w różnych oddziałach. 

Większość operatorów (czterech 
spośród siedmiu) nie przewiduje 
kosztów dodatkowego odczytu przy 
zmianie sprzedawcy. Trzech opera-
torów zawarło zapisy umożliwiają-
ce pobieranie przez OSD tego typu 
opłat w przypadku dokonywania 
dodatkowego odczytu w terminach 
innych niż określone w taryfi e opera-
tora. W tym przypadku sytuacja jest 
podobna jak powyżej, tzn. w ramach 
PGE Dystrybucja SA różne oddziały 
mają różne rozwiązania. Z analizy 
obowiązujących przepisów prawa 
wynika, że w stawce opłaty abona-
mentowej kalkulowane są wszystkie 
koszty odczytu wskazań układów 

pomiarowo-rozliczeniowych niezależnie od przy-

czyny dokonania odczytu. Warunkiem jest, aby 
koszty te były uzasadnione. Należy podkreślić, 
że przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych za-
sad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 
w obrocie energią elektryczną17)3)nie dokonują 
zróżnicowania w zakresie kalkulacji stawki abo-
namentowej w zależności od tego, czy odczyty 
te są dokonywane w terminach wynikających 
z okresu rozliczeniowego, czy też w innych ter-
minach, w tym np. w przypadku zmiany sprze-
dawcy. Praktyka ww. operatorów stanowić może 
barierę w procesie zmiany sprzedawcy (dodatko-
wy koszt, który w ostatecznym rozrachunku po-
niesiony zostanie przez odbiorcę decydującego 
się na zmianę sprzedawcy) i jako takie podlega 
negatywnej ocenie regulatora. Zagadnienie to 
zostało rozwiązane we wzorcu generalnej umo-
wy dystrybucyjnej opracowanym wspólnie przez 
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii 
Elektrycznej (PTPiREE) oraz Towarzystwo Obro-
tu Energią (TOE).

Wyniki monitoringu pokazują, że proces pod-
pisywania generalnych umów dystrybucyjnych 
utrzymuje trend rosnący. Uwzględniając jednak 
zarówno wyniki monitoringu, jak i szerszą wiedzę 
regulatora, wskazać można na wątpliwość, czy 
ilościowy postęp nie dokonuje się kosztem jako-
ści, tj. czy przy negocjowaniu GUD obie strony 
mają podobnie silną pozycję, a zawarte umowy 
w równym stopniu uwzględniają ich interesy.

 17) Dz. U. Nr 128, poz. 895, z późn. zm.Źródło: URE na podstawie danych przedstawionych przez OSD.
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1.2. Regulowanie działalności przed-
siębiorstw elektroenergetycznych

1.2.1. Koncesje

Zgodnie z art. 32 ustawy – Prawo energetyczne 
uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działal-
ności gospodarczej w zakresie: 
• wytwarzania energii elektrycznej, z wyłączeniem: 

wytwarzania energii elektrycznej w źródłach o łącz-
nej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekracza-
jącej 50 MW niezaliczonych do odnawialnych źródeł 
energii lub do źródeł wytwarzających energię elek-
tryczną w kogeneracji z wyłączeniem wytwarzania 
energii elektrycznej z biogazu rolniczego18),4) 

• przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, 
• obrotu energią elektryczną, z wyłączeniem: obrotu 

energią elektryczną za pomocą instalacji o napię-
ciu poniżej 1 kV będącej własnością odbiorcy oraz 
obrotu energią elektryczną dokonywanego na gieł-
dzie towarowej w rozumieniu przepisów ustawy
z 26 października 2000 r. o giełdach towarowych 
lub rynku organizowanym przez podmiot pro-
wadzący na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej rynek regulowany w rozumieniu przepisów 
ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumenta-
mi fi nansowymi przez towarowe domy maklerskie 
prowadzące działalność maklerską w zakresie obrotu 
towarami giełdowymi na podstawie ustawy z 26 paź-
dziernika 2000 r. o giełdach towarowych19).5). 

 18) Zgodnie z art. 1 pkt 32 ppktb) ustawy z 8 stycznia 2010 r. 
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104).
 19) Art. 32 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 6 pkt 4 ustawy
z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumenta-

W 2010 r. nastąpiła istotna zmiana dotycząca 
koncesjonowania wytwarzania energii elektrycznej 
w odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z zapi-
sami ustawy z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy 
– Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104), od 
11 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wytwarza-
nie energii elektrycznej z biogazu rolniczego sta-
ło się wolną działalnością gospodarczą, której od 
1 marca 2010 r. nie dotyczy już obowiązek koncesjo-
nowania, natomiast zgodnie z art. 9p ustawy – Pra-
wo energetyczne, działalność gospodarcza w zakre-
sie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania 
energii elektrycznej z biogazu rolniczego jest działal-
nością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy 
z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodar-
czej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), 
i od 1 stycznia 2011 r. wymaga wpisu do rejestru 
przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się 
wytwarzaniem biogazu rolniczego, który zgodnie 
z art. 9p ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne pro-
wadzony jest przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

Prezes URE realizuje obowiązki w zakresie do-
tyczącym koncesjonowania przedsiębiorstw elek-
troenergetycznych przy pomocy Departamentu 
Przedsiębiorstw Energetycznych (departamentu) 
oraz oddziałów terenowych20).6).

W 2010 r. Prezes URE w zakresie działania de-
partamentu udzielił 162 koncesji w zakresie ener-

mi fi nansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r.
Nr 165, poz. 1316) z 21 października 2009 r.
 20) Dane dotyczące działalności oddziałów terenowych pre-
zentowane są w Aneksie do sprawozdania.

gii elektrycznej (w tym 134 na wytwarzanie energii 
elektrycznej w odnawialnych źródłach energii). Na 
koniec grudnia 2010 r. ważne koncesje (w licz-
bie 1 581) posiadało 1 332 przedsiębiorców 
wykonujących koncesjonowaną działalność 
gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesy-
łania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz 
obrotu energią elektryczną. 

Liczbę koncesji udzielonych w 2010 r. w po-
dziale na poszczególne rodzaje działalności kon-
cesjonowanej w zakresie energii elektrycznej 
przedstawia poniższa tabela.

Tabela 15. Liczba koncesji udzielonych w 2010 r. oraz licz-
ba ważnych koncesji w URE według stanu na koniec 2010 r.
 

Energia elektryczna

Koncesje 
udzielone
w zakresie 
działania 

departamentu
w 2010 r. [szt.]

Koncesje 
ważne na koniec 
2010 r. (dotyczy 

urzędu jako 
całości) [szt.]

Wytwarzanie 134 1 079*

Przesyłanie lub dystrybucja 6 188

Obrót 22** 314***

Razem 162 1 581

   
   * W tym 976 OZE.
 ** W tym 4 koncesje wydane dla podmiotów mających 

siedzibę zagranicą.
*** W tym 23 koncesje wydane dla podmiotów mają-

cych siedzibę zagranicą.

Źródło: URE.

W 2010 r. wydano 166 decyzji zmieniających 
udzielone koncesje. Zmiany udzielonych koncesji 
podyktowane były przede wszystkim:
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• rozszerzeniem lub ograniczeniem zakresu dzia-
łalności,

• zmianą nazwy lub siedziby koncesjonariusza,
• zmianą warunków wykonywania działalności 

(rozszerzenie zakresu terytorialnego obszaru 
wykonywania działalności),

• przedłużeniem okresu obowiązywania koncesji, 
zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo energetyczne,

• zmiany decyzji w trybie samokontroli.

W 2010 r. Prezes URE wydał 71 decyzji o umo-
rzeniu, cofnięciu lub wygaszeniu koncesji, m.in. 
w związku z trwałym zaprzestaniem wykonywa-
nia działalności gospodarczej lub niepodjęciem 
działalności objętej koncesją, a także w związku 
z przekształceniami kapitałowymi przedsiębiorstw, 
prowadzącymi do wykreślenia koncesjonariuszy 
z odpowiedniego rejestru lub ewidencji. W pięciu 
przypadkach koncesję uchylono na wniosek przed-
siębiorców. W trzech przypadach wydano decyzję 
odmawiającą udzielenia koncesji – jedną na obrót 
energią elektryczną i dwie na wytwarzanie energii 
elektrycznej w odnawialnym źródle energii. Powo-
dem odmowy udzielenia koncesji było niezłożenie 
przez przedsiębiorcę zabezpieczenia majątkowego, 
od którego Prezes URE uzależnił udzielenie konce-
sji oraz z uwagi na skazanie przedsiębiorcy prawo-
mocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające 
związek z przedmiotem działalności gospodarczej. 

Do końca 2010 r. Prezes URE udzielił 124 pro-
mes koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej 
i dokonał 15 zmian w udzielonych promesach kon-
cesji na wytwarzanie energii elektrycznej w OZE, 

a także rozpatrzył jeden wniosek o udzielenie 
promesy na wykonywanie działalności gospodar-
czej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 
oraz jeden wniosek o udzielenie promesy na wy-
konywanie działalności gospodarczej w zakresie 
przesyłania energii elektrycznej. Ponadto Prezes 
URE w pięciu przypadkach umorzył postępowanie 
w sprawie udzielenia promesy koncesji, co związa-
ne było ze zmianami ustawy – Prawo energetycz-
ne w zakresie koncesjonowania źródeł wytwarza-
jących energię elektryczną z biogazu rolniczego.

Jednym z istotnych zadań Prezesa URE zwią-
zanych z funkcjonowaniem podmiotów konce-

sjonowanych jest także monitoring sposobu za-
kańczania tej działalności przez przedsiębiorstwa 
energetyczne.

Podobnie, jak miało to miejsce w latach po-
przednich, w wyniku otrzymywanych od przed-
siębiorców informacji na temat planowanego za-
kończenia działalności koncesjonowanej, a także 
w toku prowadzonych postępowań administracyj-
nych w sprawach cofnięcia koncesji, Prezes URE 
w 2010 r. monitorował przebieg procesów zwią-
zanych z zakończeniem działalności w celu zba-
dania, czy interes odbiorców nie został zagrożo-
ny. W takich sytuacjach Prezes URE ma bowiem 
prawo i obowiązek interweniowania. Przykładowo 
od 2007 r., tj. od momentu gdy Spółka Restruk-
turyzacji Kopalń SA21)7)(dalej: SRK) poinformowała 

 21) SRK realizuje założenia reformy górnictwa węgla kamien-
nego w Polsce prowadząc likwidację kopalń kończących wydo-

Tabela 16. Instalacje OZE na podstawie ważnych na 
31 grudnia 2010 r. koncesji

Rodzaj źródła
Sumaryczna moc 

zainstalowana [MW]
Liczba 

instalacji

Elektrownie na biogaz 82,884 144

Elektrownie na biomasę 356,190 18

Elektrownie wytwarzające energię 
elektryczną z promieniowania
słonecznego

0,033 3

Elektrownie wiatrowe 1 180,272 413

Elektrownie wodne 937,044 727

Współspalanie* – 41

Łącznie 2 556,423 1 346

* Ze względu na różne przedziały procentowego udzia-
łu biomasy (w całkowitym strumieniu paliwa), w od-
niesieniu do tych instalacji, nie podano całkowitej 
mocy zainstalowanej.

Źródło: URE.

Tabela 17. Projektowane instalacje OZE na podstawie 
ważnych na 31 grudnia 2010 r. promes koncesji

Rodzaj źródła
Sumaryczna moc 

zainstalowana [MW]
Liczba 

instalacji

Elektrownie na biogaz 29,904 27

Elektrownie na biomasę 17,174 5

Elektrownie wiatrowe 3 570,679 169

Elektrownie wodne 7,563 13

Elektrownie wytwarzające energię 
elektryczną z promieniowania 
słonecznego

1,123 5

Łącznie 3 626,443 219

Źródło: URE.

•



32 nr 2 (76) 30 czerwca 2011Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

SPRAWOZDANIE 2010
REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU REGULACJI GOSPODARKI PALIWAMI I ENERGIĄ

o zamiarze zakończenia dystrybucji oraz obrotu 
energią elektryczną na obszarze województwa 
śląskiego, Prezes URE aktywnie monitoruje 
sprawę zakończenia działalności przez tę spół-
kę poprzez m.in. cykliczne zbieranie informa-
cji od SRK i właściwych operatorów systemów 
dystrybucyjnych o stanie zaawansowania prac 
związanych z realizacją inwestycji koniecznych 
do przyłączenia wszystkich dotychczasowych 
odbiorców SRK do sieci dystrybucyjnej nowych 
dystrybutorów oraz na temat ilości odbiorców, 
którzy dotychczas nie podpisali stosownych 
umów o przyłączenie. W tym miejscu należy 
wskazać, że odbiorcy SRK to w głównej mie-
rze odbiorcy w gospodarstwach domowych oraz 
drobni przedsiębiorcy. 

bycie. Do jej zadań należy także zagospodarowanie majątku 
likwidowanych kopalń, w tym sieci elektroenergetycznych. Pro-
wadzenie przez SRK działalności polegającej na zaopatrzeniu 
w energię elektryczną ma charakter tymczasowy i trwa tylko 
do czasu przejęcia zasilania obiektów przez podmioty do tego 
przygotowane i powołane – a więc przez lokalnych operato-
rów systemów dystrybucyjnych. Zmiana podmiotu zasilającego 
dotychczasowych odbiorców SRK, w związku ze złym stanem 
technicznym pokopalnianych sieci, w praktyce odbywa się po-
przez rozbudowę sieci nowego dystrybutora i wykonanie nowych 
przyłączy. W związku z problemami związanymi z terminową re-
alizacją inwestycji koniecznych do przyłączenia wszystkich do-
tychczasowych odbiorców SRK do sieci dystrybucyjnej nowych 
dystrybutorów, w wyniku aktywnego zaangażowania się Prezesa 
URE w sprawę, SRK wystąpiła dwukrotnie w 2009 r. (najpierw 
w lutym 2009 r., a następnie w październiku 2009 r. w związ-
ku z upływem okresu ważności poprzednio udzielonych spółce 
koncesji) o udzielenie nowych koncesji na dystrybucję energii 
elektrycznej oraz na obrót energią elektryczną na okres koniecz-
ny do zakończenia niezbędnych inwestycji sieciowych. Aktualnie 
posiadane przez SRK koncesje zostały udzielone na okres do
31 grudnia 2010 r.  

Pod koniec 2010 r. SRK poinformowała Prezesa 
URE o dalszych opóźnieniach w realizacji przedmio-
towych inwestycji, których termin zakończenia prze-
sunięto z końca 2010 r. na I kwartał 2011 r. Wobec 
powyższego oraz w związku z upływem 31 grud-
nia 2010 r. kolejnego okresu ważności udzielonych 
spółce koncesji na obrót energią elektryczną i na 
dystrybucję energii elektrycznej, w grudniu 2010 r. 
Prezes URE na wniosek SRK przedłużył okres obo-
wiązywania ww. koncesji do 31 maja 2011 r. 

Zmiany w zakresie koncesjonowania w 2010 r. spo-
wodowane były także przekształceniami w funkcjo-
nowaniu sektora elektroenergetycznego w Polsce, 
będącymi następstwem m.in. dalszej konsolidacji 
w Grupie Kapitałowej PGE. Powyższe zmiany wy-
magały szczególnego zaangażowania Prezesa URE 
przykładowo w realizację takich zadań, jak prowa-
dzenie postępowań administracyjnych w sprawach 
koncesyjnych.

W związku z realizacją Programu Konsolida-
cji Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energe-
tyczna SA, w wyniku której we wrześniu 2010 r. 
nastąpiło połączenie spółek z ww. GK w czterech 
obszarach wykonywania koncesjonowanej dzia-
łalności gospodarczej (konsolidacja pozioma), 
tj. w obszarze wytwarzania energii elektrycznej 
w źródłach odnawialnych, konwencjonalnego wy-
twarzania energii elektrycznej, dystrybucji energii 
elektrycznej oraz obrotu energią elektryczną, ule-
gła zmniejszeniu o około 60 szt. liczba ważnych 
koncesji posiadanych przez przedsiębiorców z GK 
PGE. Jednocześnie należy wskazać, że plan po-
łączenia dotyczył 29 przedsiębiorców z GK PGE 
posiadających koncesje na wytwarzanie energii 

elektrycznej, dystrybucję energii elektrycznej, ob-
rót energią elektryczną, przesyłanie i dystrybucję 
ciepła, obrót ciepłem, a także obrót paliwami cie-
kłymi. Taka sytuacja spowodowała konieczność 
wydania przez Prezesa URE około 20 decyzji ad-
ministracyjnych w sprawie zmian koncesji spółkom 
przejmującym22)8)oraz stwierdzenia wygaśnięcia 
ww. koncesji spółek przejmowanych.

1.2.2. Taryfy i warunki ich kształtowania 

W 2010 r. Prezes URE zatwierdzał taryfy dla 
energii elektrycznej dla:
1) operatora systemu przesyłowego (OSP) – dla 

podmiotów korzystających z usługi przesyłania 
na podstawie umowy przesyłowej,

2) operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD), 
którzy 1 lipca 2007 r. dokonali rozdziału działal-
ności – dla odbiorców przyłączonych do sieci dys-
trybucyjnych na wszystkich poziomach napięć, 
czyli dla odbiorców przemysłowych, średniego 
i małego biznesu oraz gospodarstw domowych,

3) przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną – 
w odniesieniu do odbiorców grup taryfowych G, 
przyłączonych do sieci danego operatora syste-
mu dystrybucyjnego, dla których przedsiębior-
stwo obrotu świadczy usługę kompleksową,

 22) Konsolidacja poszczególnych obszarów biznesowych w GK 
PGE nastąpiła w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlo-
wych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowa-
nych na spółkę przejmującą w zamian za akcje spółki przejmują-
cej, które zostaną wydane wspólnikom i akcjonariuszom spółek 
przejmowanych (łączenie przez przejęcie).
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4) pozostałych przedsiębiorstw energetycznych, 
tzw. przedsiębiorstw energetyki przemysłowej, 
w zakresie obrotu energią elektryczną (grupy G) 
i dystrybucji energii elektrycznej dla odbiorców 
przyłączonych do sieci tych przedsiębiorstw.

Założeniem Prezesa URE, w zakresie prowadzo-
nej w 2010 r. regulacji taryfowej, było stworzenie 
wystarczająco silnych podstaw, które umożliwiły-
by rozpoczęcie, począwszy od 2011 r. (dla OSD, 
którzy dokonali 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działal-
ności), kolejnego okresu regulacji. Podstawowym 
warunkiem realizacji tego zamierzenia było opra-
cowanie nowego modelu oceny kosztów operacyj-
nych oraz różnicy bilansowej. Jednakże wstępne 
wyniki uzyskane z nowego modelu, jak również 
brak możliwości oceny poprawy efektywności OSD 
w okresie regulacji (2008–2010) (z uwagi na brak 
informacji dotytączych wykonania 2010 r.), unie-
możliwiły rozpoczęcie nowego okresu regulacji 
w zakładanym uprzednio terminie. 

W tym stanie rzeczy Prezes URE uznał za za-
sadne przedłużenie stosowania obecnego mode-
lu o jeden rok, co nie tylko umożliwi dokonanie 
oceny wykonania 3-letniego okresu regulacji, ale 
także umożliwi uczestnictwo OSD (w formie opi-
nii, uwag, prezentacji) w procesie przygotowań do 
wprowadzenia nowego modelu na nowy okres re-
gulacji. Zamiarem Prezesa URE było ponadto wy-
dłużenie nowego okresu regulacji do 4 lub 5 lat, 
przy założeniu, że ostatni rok okresu regulacyjne-
go będzie każdorazowo rokiem „rozliczeniowym”.

W rezultacie, w procesie regulacji operatorów 
systemów dystrybucyjnych, którzy dokonali 1 lip-

ca 2007 r. rozdzielenia działalności, wykorzystano, 
wzorem lat ubiegłych, model regulacji bodźcowej 
z elementami analizy porównawczej. W odniesie-
niu do operatora systemu przesyłowego zastoso-
wano metodę kosztową.

Zatwierdzanie taryfy dla operatora systemu prze-
syłowego – Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
Operator SA (PSE Operator SA) 

Na początku sierpnia 2010 r. Prezes URE we-
zwał PSE Operator SA do przedłożenia wniosku 
o zatwierdzenie taryfy na 2011 r., w zakresie pro-
wadzonej przez przedsiębiorstwo działalności. 
Przedsiębiorstwo złożyło stosowny wniosek pod 
koniec sierpnia 2010 r. Pierwszy wniosek uwzględ-
niał jedynie wielkości kosztowe, które w trakcie ko-
lejnych miesięcy procesu taryfowania poddawane 
były wielokrotnie szczegółowej weryfi kacji, gdyż 
termin, w jakim PSE Operator SA został zobligowa-
ny do przedłożenia taryfy, był zbieżny z trwającym 
w tym okresie procesem zbierania i uzgadniania 
wielkości energii i mocy stanowiących podstawę 
kalkulacji stawek opłat przesyłowych. Proces ta-
ryfowy trwał do połowy grudnia 2010 r. i zakoń-
czył się zatwierdzeniem, decyzją Prezesa URE
z 16 grudnia 2010 r., taryfy dla przedsiębiorstwa 
na okres do 31 grudnia 2011 r.

W taryfi e tej został uwzględniony nowy poziom 
stawek opłaty przejściowej na podstawie Komu-
nikatu Prezesa URE Nr 31/2010 z 25 października 
2010 r. w sprawie stawek opłaty przejściowej na 
rok 2011.

Zatwierdzanie taryf dla czternastu operatorów syste-
mów dystrybucyjnych (OSD), którzy 1 lipca 2007 r. 
dokonali rozdziału działalności

Ze względu na fakt, iż do 31 grudnia 2009 r. 
dla dziesięciu operatorów systemów dystrybucyj-
nych nie został zakończony proces zatwierdzania 
taryf dla energii elektrycznej na 2010 r. (w połowie 
grudnia 2009 r. Prezes URE wydał jedynie decyzje 
cząstkowe zatwierdzające taryfy wyłącznie w za-
kresie stawek opłaty przejściowej), gdyż wnioski 
wymagały dalszej analizy i poprawek, kontynu-
owane było prowadzenie tych postępowań na po-
czątku 2010 r. 

Sukcesywnie, w dniach 7–18 stycznia i 5 lutego 
2010 r., Prezes URE zatwierdził taryfy dla energii 
elektrycznej dla tych przedsiębiorstw na okres do 
31 grudnia 2010 r., stanowiące tekst ujednolico-
ny uwzględniający postanowienia powyżej wspo-
mnianych decyzji cząstkowych. 

Wytyczne w zakresie kalkulacji taryf na 2011 r. 
dla operatorów systemów dystrybucyjnych, zosta-
ły zawarte w dokumencie „Taryfy OSD na rok 2011” 
opublikowanym na stronie internetowej URE.

Jak już wcześniej wspomniano, podstawowym 
założeniem Prezesa URE w trakcie prowadzonych 
w 2010 r. przygotowań do procesu taryfowania 
było podjęcie działań zmierzających do opracowa-
nia nowego modelu oceny kosztów operacyjnych 
oraz różnicy bilansowej, a w konsekwencji wpro-
wadzenie od 2011 r. nowego okresu regulacji. Rów-
nież wstępne przygotowania do kolejnego procesu 
taryfowania OSD zostały oparte na wspomnianym 
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założeniu. W sierpniu 2010 r. rozpoczęto prace 
nad nowym modelem do oceny efektywności OSD 
w zakresie kosztów operacyjnych i różnicy bilan-
sowej. Przeprowadzona w URE ocena wstępnego 
raportu przedstawionego przez wykonawców mo-
delu wskazała jednakże na brak możliwości zasto-
sowania modelu dla określenia kosztów operacyj-
nych oraz różnicy bilansowej na lata 2011–2015. 
Podstawową przyczyną był bowiem krótki okres 
analizy, obejmującej wykonanie z dwóch tylko lat: 
2008 i 2009. Opracowany model można było wy-
korzystać do analiz krótkookresowych, natomiast 
długoterminowe prognozy byłyby obarczone wy-
soką niepewnością, także związaną z prognozowa-
niem czynników wpływających na koszt. Dlatego 
też model należy aktualizować w kolejnych latach, 
wraz z napływem nowych danych empirycznych, 
co może pozwolić w przyszłości na wyznaczanie 
bardziej długoterminowych prognoz.

Dodatkowym, nowym w porównaniu z mode-
lem z 2007 r., zagadnieniem był otrzymany (na 
podstawie analizy danych empirycznych) ujem-
ny związek kosztu operacyjnego z dostawami 
energii. Był on konsekwencją spadku dostaw 
energii w 2009 r. Z tego względu zbudowano 
model zakładający, że głównym czynnikiem ge-
nerującym koszt operacyjny jest liczba odbior-
ców oraz wybrane charakterystyki sieci, nie zaś 
wolumen dostaw energii. Założenie takie wy-
nika z obserwacji danych empirycznych, gdzie 
liczba odbiorców ma stałą tendencję wzrosto-
wą, oraz z założenia, że za koszt operacyjny 
w głównej mierze odpowiadają stałe charakte-
rystyki sieci.

Niezależnie od prac nad modelem, polskie OSD 
były porównywane w ramach międzynarodowego 
benchmarkingu OSD, prowadzonego przez regula-
tora z Czech. W planach czeskiego regulatora było 
wykorzystanie kilku metod benchmarkingowych. 
W opinii URE wyniki międzynarodowego bench-
markingu mogą być przydatne w przyszłości do 
wyznaczenia sektorowego współczynnika poprawy 
efektywności dla polskich OSD, a także jakościo-
wego porównania wyników efektywności. 

Mając na uwadze wskazane ograniczenia unie-
możliwiające wykorzystanie wyników opracowane-
go modelu, założono, iż przy ustalaniu w taryfach 
przedsiębiorstw dystrybucyjnych na 2011 r. uza-
sadnionego poziomu kosztów operacyjnych oraz 
wielkości strat sieciowych będą miały zastosowa-
nie, odpowiednio zaktualizowane, wielkości mo-
delowe wyznaczone w procedurze zatwierdzania 
taryf na 2008 r.23)9) 

Niezależnie od powyższego, w trakcie prac nad 
nowym modelem do oceny uzasadnionego po-
ziomu różnic bilansowych analizie poddano tak-
że poziom strat technicznych i strat handlowych. 
Według oceny samych przedsiębiorstw w 2009 r. 
udział strat handlowych sięgał nawet 26% ogó-
łu różnicy bilansowej. Z uwagi na fakt, iż OSD do 
szacowania wolumenu strat technicznych i han-
dlowych stosują różne modele, nie było możliwe 
porównanie tych wielkości pomiędzy przedsiębior-

 23) Charakterystyka modeli analizy porównawczej wykorzysty-
wanych w procesie taryfowania czternastu OSD została przedsta-
wiona w Sprawozdaniu z działalności Prezesa URE za 2007 r.

stwami. Analizując jednakże informacje przedsta-
wiane przez OSD, a także informacje o wolumenie 
różnicy bilansowej w innych krajach można zało-
żyć, iż straty handlowe stanowią co najmniej kilka-
naście procent różnicy bilansowej. 

Jednocześnie zauważono, iż w 2009 r. udział 
wolumenu wykrytego nielegalnego poboru energii 
elektrycznej w całości różnicy bilansowej wynosił 
od 0,2 do 2,2% – co świadczy o fakcie, iż OSD 
w niewielkim stopniu walczą ze zjawiskiem strat 
handlowych.

Ustalając w 2007 r. zasady kształtowania uza-
sadnionego poziomu różnicy bilansowej na lata 
2008–2010, nie wprowadzono sektorowego 
wskaźnika poprawy efektywności. Mając na uwa-
dze konieczność redukcji strat handlowych oraz 
fakt, iż w świetle regulacji prawnych przychody 
z nielegalnego poboru energii elektrycznej nie 
pomniejszają przychodu regulowanego (powinny 
zatem pokryć koszty walki z nielegalnym poborem 
energii elektrycznej), przyjęto założenie, iż w 2011 r. 
wolumen uzasadnionej różnicy bilansowej zosta-
nie dodatkowo pomniejszony o 4,4% – wielkość 
określoną na podstawie najwyższego wskaźnika 
wykrytego nielegalnego poboru energii. Powyż-
sza wielkość, w opinii URE, stanowi jedynie część 
strat handlowych. Założono, iż w kolejnych latach, 
w celu określenia wskaźnika strat handlowych dla 
wszystkich OSD na jednolitych zasadach, zjawisko 
to zostanie poddane szczegółowej analizie.

W procesie taryfowania operatorów systemów 
dystrybucyjnych opracowano nową metodologię 
wyznaczania średnioważonego kosztu kapitału na 



REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU REGULACJI GOSPODARKI PALIWAMI I ENERGIĄ

35nr 2 (76) 30 czerwca 2011 Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

SPRAWOZDANIE 2010

lata 2011–2015, która została zaprezentowana 
w dokumencie „Koszt kapitału dla operatorów sys-
temów elektroenergetycznych na lata 2011–2015”, 
stanowiącym załącznik do wytycznych Prezesa 
URE w zakresie kalkulacji taryf. 

Kontynuacji podlegał natomiast sposób ustalania 
wartości regulacyjnej aktywów wynikający z opraco-
wanej w 2009 r. „Metody ustalania wartości regula-
cyjnej aktywów i zwrotu z zaangażowanego kapitału” 
dla czternastu Operatorów Systemów Dystrybucyj-
nych, będącej wynikiem prac zespołu składającego 
się z przedstawicieli PTPiREE oraz pracowników URE. 

Sposób wyznaczania pozostałych kosztów de-
terminujących poziom przychodu regulowanego 
dla każdego z Operatorów Systemów Dystrybucyj-
nych został określony w ww. dokumencie „Taryfy 
OSD na ROK 2011”.

W celu poprawy jakości regulacji, w 2010 r. kon-
tynuowane były prace zespołów PTPiREE i URE, 
których celem było opracowanie nowego systemu 
uwzględniania kosztów różnicy bilansowej, w tym 
sposobu określania uzasadnionej ceny jednostko-
wej zakupu energii elektrycznej na jej pokrycie, 
oraz opracowanie spójnej metody rejestracji i ba-
dania kosztów OSD. Prace ww. zespołów nie zo-
stały zakończone w 2010 r.

W listopadzie 2010 r. rozpoczął się proces za-
twierdzania taryf na 2011 r. dla operatorów sys-
temów dystrybucyjnych, nie jak dotychczas dla 
czternastu, lecz dla siedmiu przedsiębiorstw. Po-
wodem zmniejszenia liczby OSD zobowiązanych 
prawem do rozdzielenia działalności była konso-
lidacja ośmiu operatorów systemu dystrybucyjne-

go (PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o., 
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o., PGE Dystry-
bucja Łódź Sp. z o.o., PGE Dystrybucja Rzeszów 
Sp. z o.o., PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o., PGE 
Dystrybucja Łódź-Teren SA, PGE ZEORK Dystrybu-
cja Sp. z o.o., PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.), 
w wyniku której w 2010 r. powstał jeden podmiot 
o nazwie PGE Dystrybucja SA. 

Proces taryfowy zakończył się zatwierdzeniem 
w dniach 16–17 grudnia 2010 r. taryf dla sześciu 
OSD. W przypadku PGE Dystrybucja SA, w związ-
ku z niemożliwością zatwierdzenia taryfy w cało-
ści, oraz koniecznością wejścia w życie 1 stycz-
nia 2011 r. nowych stawek opłaty przejściowej 
ustalonych Komunikatem Prezesa URE Nr 31/2010 
z 25 października 2010 r., wydano decyzję cząst-
kową, zatwierdzającą taryfę wyłącznie w zakresie 
tych stawek. Taryfa PGE Dystrybucja SA została 
zatwierdzona decyzją z 21 grudnia 2010 r. i stano-
wiła tekst ujednolicony uwzględniający postano-
wienia ww. decyzji cząstkowej. 

Stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców 
końcowych tych przedsiębiorstw w wyniku za-
twierdzonych taryf wzrosły średnio o 3,5%. Stawki 
za usługę dystrybucji dla odbiorców grup taryfo-
wych G zmieniły się od spadku 0,5% w EnergiaPro 
SA do wzrostu 7,9% w ENERGA – Operator SA. 

Zatwierdzanie taryf dla przedsiębiorstw obrotu po-
wstałych w wyniku rozdziału działalności

Podobnie jak w przypadku zatwierdzania taryf 
dla OSD w zakresie dystrybucji energii elektrycz-

nej, również w przypadku zatwierdzania taryf dla 
przedsiębiorstw obrotu (tzw. sprzedawców z urzę-
du), do 31 grudnia 2009 r. nie został zakończony 
proces zatwierdzania taryf na 2010 r. dla odbiorców 
komunalno-bytowych (grupy G) przyłączonych do 
sieci operatorów, na których terenie sprzedawca 
z urzędu pełni swoją funkcję. 

Prezes URE w grudniu 2009 r. zatwierdził taryfę 
jedynie dla jednego przedsiębiorstwa. Postępowa-
nia wobec pozostałych trzynastu przedsiębiorstw 
obrotu, ze względu na konieczność dalszej analizy 
i poprawek były prowadzone w 2010 r. 

W dniach 12 i 22 stycznia 2010 r. Prezes URE 
zatwierdził i opublikował decyzje w sprawie taryf 
dla energii elektrycznej dla pozostałych jedena-
stu przedsiębiorstw obrotu, zaś 25 października 
2010 r. Prezes URE odmówił zatwierdzenia taryfy 
dla RWE Polska SA. Natomiast 30 grudnia 2010 r. 
umorzył postępowanie wobec Vattenfall Sales Po-
land SA uznając je za bezprzedmiotowe.

W trakcie 2010 r., cztery przedsiębiorstwa wystą-
piły o zmianę taryfy w zakresie podwyższenia cen 
energii elektrycznej, jednakże Prezes URE uznał 
proponowane zmiany za nieuzasadnione i wydał we 
wszystkich przypadkach decyzje odmowne.

W połowie października 2010 r. rozpoczął się 
proces zatwierdzania taryf na 2011 r. dla przedsię-
biorstw obrotu. Liczba przedsiębiorstw, dla których 
zatwierdzane są taryfy dla odbiorców grup taryfowych 
G zmniejszyła się, gdyż podobnie jak w działalności 
związanej z dystrybucją energii elektrycznej doszło do 
konsolidacji ośmiu spółek obrotu energią elektryczną 
w jeden podmiot o nazwie PGE Obrót SA. 
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17 grudnia 2010 r. Prezes URE zatwierdził taryfy 
dla pięciu przedsiębiorstw. Dwa postępowania, tj. 
wobec Vattenfall Sales Poland SA i RWE Polska SA 
do 31 grudnia 2010 r. nie zostały zakończone. 
Średni wzrost cen energii elektrycznej dla 

odbiorców w gospodarstwach domowych w za-
twierdzonych na 2011 r. taryfach wyniósł 7,7% 
(od 6,9% w ENERGA Obrót SA do 8,4% w PGE 
Obrót SA), zaś rachunki odbiorców w gospodar-
stwach domowych z tytułu zatwierdzonych taryf 
dla przedsiębiorstw obrotu i dystrybucji wzrosły 
średnio o 5,7% (od 3,8% u klientów Energia Pro 
Gigawat Sp. z o.o. do 7,4% u odbiorców ENERGA 
Obrót SA). 

Zatwierdzanie taryf dla przedsiębiorstw tzw. ener-
getyki przemysłowej

Postępowania administracyjne w sprawach 
zatwierdzania bądź zmian taryf dla energii elek-
trycznej dla tzw. przedsiębiorstw energetyki prze-
mysłowej, prowadzone były w zakresie dystrybu-
cji – w odniesieniu do odbiorców wszystkich grup 
taryfowych, w zakresie obrotu – w odniesieniu do 
odbiorców w gospodarstwach domowych, tj. za-
kwalifi kowanych do grup taryfowych G przyłączo-
nych do sieci danego przedsiębiorstwa. 

Przedsiębiorstwa przedstawiając taryfy do za-
twierdzenia zobowiązane były dołączyć materiał 
analityczny − dość obszerny − pozwalający na 
stwierdzenie zasadności proponowanych podwy-
żek cen i stawek opłat oraz zgodności przedłożo-
nej taryfy z obowiązującymi przepisami prawa.

Rezultatem procesu zatwierdzania taryf dla tego 
typu przedsiębiorstw jest z reguły ustalenie stawek 
opłat, a także cen w grupach taryfowych G na takim 
poziomie, przy którym obliczone na ich podstawie 
opłaty nie są wyższe od opłat, jakie odbiorca tego 
przedsiębiorstwa ponosiłby będąc odbiorcą spółki 
dystrybucyjnej, od której przedsiębiorstwo dokonuje 
zakupu usług dystrybucji. Oczywiście stosowanie po-
wyższej ogólnej zasady było uzależnione od specyfi ki 
przedsiębiorstwa i ponoszonych przez nie kosztów. 

Prezes URE realizuje obowiązki w zakresie do-
tyczącym taryfowania przedsiębiorstw elektro-
energetycznych przy pomocy Departamentu Taryf 
(departamentu) oraz oddziałów terenowych24).10).

W 2010 r. departament wydał 158 decyzji admi-
nistracyjnych, w tym:
• 63 decyzje o zatwierdzeniu taryf dla energii 

elektrycznej, w tym: 
 – 18 decyzji dla przedsiębiorstw obrotu pełnią-

cych funkcje sprzedawcy z urzędu; 
 – 16 decyzji dla operatorów, którzy 1 lipca 

2007 r. dokonali rozdzielenia działalności;
 – 1 decyzję dla PSE Operator SA;
 – 28 decyzji dla przedsiębiorstw energetyki 

przemysłowej,
• 46 decyzji o zatwierdzeniu zmian w taryfach dla 

energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energe-
tyki przemysłowej, 

• 3 decyzje o umorzeniu postępowania, w tym: 
 – 1 decyzję dla przedsiębiorstwa obrotu peł-

niącego funkcję sprzedawcy z urzędu;

 24) Dane dotyczące działalności oddziałów terenowych pre-
zentowane są w Aneksie do sprawozdania.

 – 2 decyzje dla przedsiębiorstw energetyki 
przemysłowej,

• 11 decyzji o odmowie zatwierdzenia taryf bądź 
zmian w taryfach, w tym: 
 – 5 decyzji dla przedsiębiorstw obrotu pełnią-

cych funkcje sprzedawcy z urzędu;
 – 4 decyzje dla operatorów, którzy dokonali 

rozdzielenia działalności 1 lipca 2007 r.;
 – 2 decyzje dla przedsiębiorstw energetyki 

przemysłowej,
• 3 decyzje uchylające. 

Do 31 grudnia 2010 r. nie zostało zakończonych 
9 postępowań administracyjnych w sprawie za-
twierdzenia taryf dla energii elektrycznej. 

1.2.3. Wyznaczanie operatorów systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych

Działalność Prezesa URE w zakresie wyznaczania 
operatorów systemów w 2010 r. była zdeterminowa-
na głównie nowelizacją ustawy – Prawo energetycz-
ne, dokonaną ustawą z 8 stycznia 2010 r. o zmia-
nie ustawy – Prawo energetyczne oraz zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21,
poz. 104, dalej zwaną „ustawą zmieniającą”), któ-
ra weszła w życie 11 marca 2010 r. oraz dalszą 
konsolidacją poziomą w Grupie Kapitałowej PGE.

Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne w za-
kresie „operatorskim” znacznie zwiększyła obo-
wiązki Prezesa URE w tym zakresie. Ustawą zmie-
niającą nadano nowe brzmienie m.in. przepisowi 
art. 9h ustawy określającemu tryb oraz kryteria 
wyznaczania operatorów systemów elektroener-
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getycznych i gazowych, a także doprecyzowano 
przepisy art. 9d dotyczące kryteriów niezależności 
operatorów i dodano nowe przepisy nakładające 
na już wyznaczonych operatorów systemów elek-
troenergetycznych obowiązki informacyjne wobec 
Prezesa URE, mające na celu ułatwienie bieżącego 
monitorowania przez Prezesa URE spełniania przez 
ww. operatorów wspomnianych kryteriów nie-
zależności. Jednocześnie w art. 56 ust. 1 ustawy 
poszerzony został katalog naruszeń podlegających 
karze pieniężnej, powiązanych z brakiem realizacji 
obowiązków, o których mowa w art. 9d, czy art. 9h 
ustawy. Prezes URE został zobligowany do publi-
kowania w Biuletynie Urzędu Regulacji Energe-
tyki i zamieszczania na swojej stronie interne-
towej w Biuletynie Informacji Publicznej infor-
macji o danych adresowych, obszarze działania 
i okresie, na który zostali wyznaczeni operatorzy 
systemu (art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy – Prawo 
energetyczne). 

Zmieniony art. 9h ustawy – Prawo energetycz-
ne nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne 
i Prezesa URE szereg nowych obowiązków. 

Zasadnicze zmiany, jakie wprowadziły nowe 
przepisy do porządku prawnego związanego z wy-
znaczaniem operatorów systemów elektroenerge-
tycznych i gazowych są następujące:
• obowiązek wystąpienia właściciela każdej sieci 

przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, instalacji ma-
gazynowej lub instalacji skroplonego gazu ziem-
nego, przy pomocy których dane przedsiębior-
stwo energetyczne wykonuje odpowiedni rodzaj 
działalności gospodarczej na podstawie koncesji 
udzielonej przez Prezesa URE, z wnioskiem o wy-

znaczenie właściwego operatora systemu na ww. 
sieci lub instalacji (art. 9h ust. 1), w przypadkach 
i terminach wskazanych w art. 9h ust. 6 ustawy 
– Prawo energetyczne; przedsiębiorstwo ener-
getyczne będące właścicielem sieci przesyłowej, 
sieci dystrybucyjnej, instalacji magazynowania 
paliw gazowych lub instalacji skroplonego gazu 
ziemnego składa wniosek o wyznaczenie siebie 
operatorem systemu lub występuje z wnioskiem 
do Prezesa URE o wyznaczenie innego przedsię-
biorstwa energetycznego na operatora, z którym 
ww. właściciel zawarł umowę powierzającą temu 
przedsiębiorstwu pełnienie obowiązków operato-
ra z wykorzystaniem sieci lub instalacji będących 
jego własnością,

• możliwość powierzenia innemu przedsiębior-
stwu energetycznemu pełnienie obowiązków 
operatora na danej sieci lub instalacji na pod-
stawie tzw. umowy powierzającej we wskaza-
nych w ustawie (art. 9h ust. 4) przypadkach; 
jednocześnie został określony podstawowy za-
kres ww. umowy (art. 9h ust. 5).
Zgodnie ze zmienionym prawem energetycznym 
każdy element systemu elektroenergetycznego 
lub gazowego powinien posiadać operatora 
systemu odpowiedzialnego za realizację zadań 
nałożonych w ustawie – Prawo energetyczne na 
operatorów systemu. Wymóg ten dotychczas 
nie był realizowany, zwłaszcza w odniesieniu 
do sieci dystrybucyjnych o niewielkim zasięgu 
terytorialnym, np. na terenach poprzemysło-
wych, ale także i niektórych sieci przesyłowych, 
ze względu na fakt, iż wystąpienie właściciela 
o wyznaczenie operatora nie było obligatoryjne. 

Ustawa nowelizująca pozwala na uporządkowa-
nie tej kwestii przyznając Prezesowi URE m.in. 
uprawnienie do wyznaczenia operatora z urzę-
du, jeżeli właściciel nie ureguluje tej kwestii we 
własnym zakresie. 
W świetle powołanych przepisów Prezes URE po-
dejmując decyzję w sprawie wyznaczenia ope-
ratora systemu jest obowiązany do dokonania 
oceny, czy kandydat przedstawiony we wniosku 
będzie wyposażony w środki gwarantujące sku-
teczne zarządzanie danym systemem lub insta-
lacją w sposób wynikający z zadań operatorów. 
W ocenie Prezesa URE analiza powołanych prze-
pisów prowadzi do wniosku, że (w przypadku 
powierzenia „operatorstwa” w drodze umowy) 
wynikające z przepisów obowiązki operatora po-
winien realizować co do zasady podmiot podej-
mujący się wykonywania tej funkcji – w szczegól-
ności należy tu wskazać na podstawowy katalog 
obowiązków operatora zawarty w art. 9c ustawy. 
Na operatorze spoczywa odpowiedzialność za 
prawidłową realizację powyższych obowiązków, 
z których jest on rozliczany. Kandydat na ope-
ratora musi zatem posiadać realne i obiektyw-
ne możliwości skutecznego wypełniania swoich 
obowiązków, określonych przepisami prawa. 
Jednocześnie w przypadku powierzenia wyko-
nywania funkcji operatora innemu podmiotowi 
umowa powinna precyzyjnie określać zadania 
przypisane operatorowi oraz te funkcje, które 
zastrzega sobie właściciel sieci. Rozwiązanie po-
wyższych kwestii pomiędzy zainteresowanymi 
podmiotami w przedmiotowej umowie powierza-
jącej pełnienie obowiązków operatora podlega 
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analizie dokonywanej przez Prezesa URE w toku 
postępowania w sprawie wyznaczenia operato-
ra systemu,

• możliwość wyznaczenia na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej tylko jednego operatora 
systemu przesyłowego gazowego albo jedne-
go operatora systemu połączonego gazowego 
i jednego operatora systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego albo jednego operatora 
systemu połączonego elektroenergetycznego 
(art. 9h ust. 2).
Uzasadniając wprowadzenie wyłączności na 
terenie Polski wykonywania działalności opera-
tora systemu przesyłowego lub systemu połą-
czonego ustawodawca kierował się zapewnie-
niem optymalizacji rozwoju krajowego systemu 
gazowego i elektroenergetycznego, a w szcze-
gólności sieci przesyłowej i koordynowanej sieci 
elektroenergetycznej 110 kV. Intencją ustawo-
dawcy było zapewnienie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych i ener-
gii elektrycznej w Polsce. W Polsce działa obec-
nie jeden operator systemu przesyłowego ga-
zowego – OGP Gaz-System SA i jeden operator 
systemu przesyłowego elektroenergetycznego 
– PSE Operator SA,

• możliwość odmowy przez Prezesa URE wy-
znaczenia operatora systemu w przypadku 
niespełnienia przez kandydata na operatora 
określonych w ustawie warunków i kryteriów 
oceny, branych pod uwagę przez Prezesa URE 
przy wyznaczaniu operatora, takich jak: efek-
tywność ekonomiczna, skuteczność zarządzania 
systemami gazowymi czy elektroenergetyczny-

mi, bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych lub 
energii elektrycznej oraz spełnienie warunków 
i kryteriów niezależności określonych w ustawie. 
Prezes URE odmawia wyznaczenia operato-
rem systemu przedsiębiorstwa energetycznego 
określonego we wniosku o wyznaczenie opera-
torem systemu, w przypadku jeżeli przedmioto-
we przedsiębiorstwo nie dysponuje odpowied-
nimi środkami ekonomicznymi lub technicznymi 
lub nie gwarantuje skutecznego zarządzania 
systemem, lub nie spełnia warunków i kryteriów 
niezależności określonych w ustawie. Dodać 
należy, że nadzór właścicielski nad operatorem 
systemu przesyłowego elektroenergetycznego 
został przeniesiony na ministra właściwego do 
spraw gospodarki,

• przyznanie Prezesowi URE na mocy art. 9h 
ust. 9 ustawy – Prawo energetyczne prawa 
do wyznaczenia operatorem systemu z urzę-
du w drodze decyzji, przedsiębiorstwa ener-
getycznego posiadającego stosowną koncesję 
(w zależności od profi lu działalności) w przy-
padku gdy: 
1) właściciel danej sieci lub instalacji nie zło-

żył wniosku o wyznaczenie operatora sys-
temu gazowego lub operatora systemu 
elektroenergetycznego, który wykonywałby 
działalność gospodarczą, korzystając z jego 
sieci lub instalacji;

2) Prezes URE odmówił wyznaczenia opera-
tora, który wykonywałby działalność go-
spodarczą, korzystając z sieci lub instalacji 
określonej we wniosku, o którym mowa 
powyżej.

Ponadto Prezes URE został uprawniony do 
określenia w ww. decyzji m.in. warunków re-
alizacji kryteriów niezależności niezbędnych do 
realizacji zadań operatorów systemów, w zakre-
sie wskazanym w ustawie,

• nałożenie przepisami art. 9h ust. 11 ustawy 
na właściciela sieci lub instalacji obowiązku 
udostępniania operatorowi, wyznaczonemu 
zgodnie z ust. 9, informacji oraz dokumentów 
niezbędnych do realizacji zadań operatora oraz 
współdziałania z tym operatorem. Nieprzestrze-
ganie ww. obowiązku, podlega karze pieniężnej 
na mocy art. 56 ust. 1 pkt 26 ustawy – Prawo 
energetyczne,

• nałożenie przepisami na przedsiębiorstwo ener-
getyczne wyznaczone operatorem systemu elek-
troenergetycznego obowiązku przekazywania 
Prezesowi URE informacji dotyczących zmiany 
zakresu wykonywanej działalności gospodarczej 
oraz jego powiązań kapitałowych, w terminie 
miesiąca od dnia wprowadzenia tych zmian.

Nowe regulacje mają na celu zagwarantowanie 
wyznaczenie operatora systemu dla wszystkich 
sieci i instalacji gazowych i elektroenergetycz-
nych oraz zapewnienie im niezależności funkcjo-
nowania, co ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju 
konkurencji i bezpieczeństwa dostaw paliw gazo-
wych i energii elektrycznej. Ponadto omówione 
przepisy wdrażają art. 7 dyrektywy 2003/55/WE 
dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 98/30/WE.

Dodatkowo należy wskazać przepisy przejścio-
we ustawy zmieniającej (art. 15 ust. 1 i 2), zobo-
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wiązujące właścicieli sieci lub instalacji, dla których 
w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej nie 
wyznaczono właściwych operatorów systemów, 
albo dla których właściciel ten nie wystąpił przed 
tym dniem z wnioskiem do Prezesa URE o wyzna-
czenie operatora, był obowiązany do wystąpienia 
z wnioskiem do Prezesa URE o wyznaczenie go 
operatorem lub odpowiednio powierzenia innemu 
przedsiębiorstwu energetycznemu, w drodze umo-
wy, pełnienie obowiązków ww. operatorów i wy-
stąpienia z wnioskiem do Prezesa URE o wyzna-
czenie tego przedsiębiorstwa operatorem dla jego 
sieci lub instalacji w terminie 6 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy zmieniającej. W tym miej-
scu należy wskazać, iż ostateczny termin wykona-
nia ww. obowiązku upłynął 11 września 2010 r. 

Jednocześnie w myśl przepisu art. 56 ust. 1
pkt 25 ustawy karze pieniężnej podlega ten, kto 
z nieuzasadnionych powodów nie występuje do 
Prezesa URE z wnioskiem, o którym mowa w art. 9h 
ust. 1 i 6, tj. z wnioskiem o wyznaczenie operatora 
systemu. 

Mając na uwadze powyższe Prezes URE 
w kwietniu 2010 r. opublikował na stronie inter-
netowej URE Komunikat (nr 6/2010) z 16 kwiet-
nia 2010 r. w sprawie wyznaczania operatorów 
systemów dla każdej sieci lub instalacji, w któ-
rym przybliżył przedsiębiorstwom energetycznym 
nowe przepisy w zakresie wyznaczania operatorów 
systemów, przedstawił kryteria oceny kandydatów 
na operatorów, wskazał zakres dokumentacji do 
wniosku o wyznaczenie operatora systemu elek-
troenergetycznego lub gazowego oraz termin zło-
żenia przedmiotowego wniosku. Dodatkowo do 

wszystkich przedsiębiorstw energetycznych posia-
dających stosowne koncesje zostały wysłane indy-
widualne pisma informujące o zmianie ww. prze-
pisów i konieczności złożenia wniosku w sprawie 
wyznaczenia operatora w ustawowym terminie. 

W konsekwencji w okresie do końca września 
2010 r. do Prezesa URE wpłynęły wnioski o wy-
znaczenie 218 operatorów systemów elektroener-
getycznych i gazowych, głównie systemów dystry-
bucyjnych. Ilość rozpatrywanych wniosków w ww. 
sprawie wynika z liczby koncesji ważnych na
11 września 2010 r. na wykonywanie danego ro-
dzaju działalności gospodarczej przy pomocy ma-
jątku energetycznego, w przypadku którego do 
11 września 2010 r. nie wyznaczono właściwego 
operatora (175 koncesji w zakresie energii elek-
trycznej i 60 koncesji w zakresie paliw gazowych 
udzielonych przed 11 marca 2010 r. oraz konce-
sji udzielonych w okresie od 11 marca 2010 r. do 
11 sierpnia 2010 r.) oraz z faktu, że kandydatami 
na operatorów są prawie wszyscy koncesjonariu-
sze, posiadający właściwe koncesje, na obszarach 
określonych w tych koncesjach. Natomiast w przy-
padku właścicieli sieci lub instalacji, w tym przed-
siębiorstw energetycznych posiadających stosow-
ne koncesje, którzy nie złożyli wniosku w sprawie 
wyznaczenia odpowiedniego operatora systemu, 
zostaną wszczęte postępowania w sprawie wymie-
rzenia kary pieniężnej.

Jak już wcześniej wspomniano, w świetle regu-
lacji przyjętych w znowelizowanej ustawie – Pra-
wo energetyczne operatorów systemów elektro-
energetycznych i gazowych wyznacza Prezes URE 
w drodze decyzji na wniosek właściciela sieci lub 

instalacji albo też z urzędu w określonych przy-
padkach (art. 9h ust. 9 ustawy). Ustawa – Prawo 
energetyczne określa warunki funkcjonowania 
oraz zadania operatorów systemów. Operatorzy 
systemów dystrybucyjnych elektroenergetycz-
nych (OSD) funkcjonujący w przedsiębiorstwie 
pionowo zintegrowanym obsługujący więcej niż 
100 000 przyłączonych do swojej sieci odbior-
ców mają obowiązek uzyskania niezależności pod 
względem formy prawnej, organizacyjnej oraz 
podejmowania decyzji (art. 9d ustawy – Prawo 
energetyczne). Obowiązek wydzielenia prawne-
go i organizacyjnego tzw. „dużych” OSD wszedł 
w życie 1 lipca 2007 r. 

Niezależnie od wcześniej wspomnianych przesła-
nek nałożenia przez Prezesa URE kary pieniężnej 
za niezłożenie wniosku w sprawie wyznaczenia 
operatora systemu, ustawa zmieniająca wpro-
wadziła również w odniesieniu do operatorów 
systemów kary m.in. w art. 56 ust. 1 pkt 20 za 
nieprzestrzeganie warunków i kryteriów nieza-
leżności operatora systemu, o którym mowa 
w art. 9d ust. 1-2, czy też w art. 56 ust. 1
pkt 21 w przypadku niezapewnienia wyzna-
czonemu dla swojej sieci operatorowi systemu 
spełnienia warunków i kryteriów niezależności, 
o których mowa w art. 9d ust. 1-2.

Uzupełnienie o ww. przesłanki katalogu prze-
winień w art. 56 ustawy – Prawo energetyczne, 
za które Prezes URE może nałożyć karę pieniężną 
powinno służyć stosowaniu przepisów, mających 
na celu poprawę jakości obsługi odbiorców energii 
elektrycznej i paliw gazowych, rozwój rynku ener-
gii, a tym samym bezpieczeństwa dostaw.
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Wyznaczenie operatora systemu
przesyłowego elektroenergetycznego

Funkcję operatora systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego (OSP) na mocy decyzji 
Prezesa URE od 2004 r. sprawują PSE Operator SA. 
Ponieważ ustawa – Prawo energetyczne stanowi, 
że na terytorium RP wyznacza się jednego OSP, to 
w przypadku elementów KSE będących sieciami 
przesyłowymi i należącymi do innych właścicieli
(w tym przedsiębiorstw energetycznych posia-
dających koncesję na przesyłanie energii elek-
trycznej), funkcje OSP musi wykonywać PSE 
Operator SA na podstawie umowy powierzają-
cej. Takim istotnym elementem systemu przesy-
łowego należącym do innego niż PSE Operator 
SA właściciela sieci jest połączenie stałoprądowe 
Polska – Szwecja.

W tym przypadku na wniosek właściciela sieci 
przesyłowej spółki SwePol Link Polska Sp. z o.o., 
złożony 10 września 2010 r., w sprawie wyznacze-
nia operatorem systemu przesyłowego elektro-
energetycznego spółki PSE Operator SA z siedzibą 
w Konstancinie-Jeziornej dla polskiej części pol-
sko-szwedzkiego połączenia SwePol Link stano-
wiącego linię kablową prądu stałego o napięciu 
450 kV, Prezes URE decyzją z 31 grudnia 2010 r. 
wyznaczył spółkę PSE Operator SA operatorem 
systemu przesyłowego elektroenergetycznego na 
ww. sieci. Jednocześnie ww. decyzji został nadany 
rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie
art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Podstawowy warunek formalny wydania ww. 
decyzji stanowiła załączona do wniosku umowa 

powierzająca zawarta pomiędzy ww. przedsiębior-
stwami energetycznymi w sprawie powierzenia 
PSE Operator SA pełnienia obowiązków operatora 
systemu przesyłowego na sieci stanowiącej wła-
sność SwePol Link Poland Sp. z o.o. 

Mając na uwadze powyższe PSE Operator SA 
poza wykonywaniem obowiązków operatora sys-
temu przesyłowego na własnej sieci przesyłowej, 
na której prowadzi działalność gospodarczą w za-
kresie przesyłania energii elektrycznej na pod-
stawie koncesji udzielonej przez Prezesa URE, od
1 stycznia 2011 r. wykonuje obowiązki operato-
ra systemu przesyłowego elektroenergetycznego 
również na polskiej części polsko-szwedzkiego 
połączenia SwePol Link, którego właścicielem jest 
przedsiębiorstwo energetyczne SwePol Link Po-
land Sp. z o.o., posiadające koncesję na przesyła-
nie energii elektrycznej. 

Wyznaczanie operatorów systemów
dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSDe)

W 2010 r. Prezes URE wyznaczył dziewięciu lo-
kalnych OSDe. Zgodnie ze złożonymi wnioskami 
przedsiębiorcy ci będą operatorami na sieciach, na 
których prowadzą działalność koncesjonowaną. 

Zmiany w decyzjach wyznaczających OSDe, w tym 
przedłużenie okresu obowiązywania

W 2010 r. Prezes URE dokonał zmian w sześciu 
decyzjach wyznaczających OSDe.

OSDe podlegający obowiązkowi wydzielenia
prawnego

W związku z konsolidacją poziomą obszaru dys-
trybucji energii elektrycznej w GK PGE, jaka miała 
miejsce w 2010 r., liczba OSDe w tej GK zmala-
ła z ośmiu do jednego OSDe. Połączenie ośmiu 
spółek wyznaczonych wcześniej na OSDe zosta-
ło dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu 
spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego 
majątku spółek przejmowanych (ośmiu OSDe) 
na spółkę przejmującą w zamian za akcje spółki 
przejmującej, które zostaną wydane wspólnikom 
i akcjonariuszom spółek przejmowanych (łączenie 
przez przejęcie). Spółką przejmującą była nowo-
zawiązana spółka PGE Dystrybucja SA z siedzibą 
w Lublinie. Fakt ten skutkował dokonaniem sto-
sownej zmiany w decyzji jednego z OSDe oraz 
stwierdzeniem wygaśnięcia pozostałych decyzji. 
Łącznie w 2010 r., w odniesieniu zarówno do 

OSP podlegających obowiązkowi wydzielenia 
prawnego OSD, jak i zwolnionych z obowiązku 
wydzielenia OSD, Prezes URE wydał szesnaście 
decyzji. 

1.2.4. Ustalanie metod kontroli
i przygotowanie projektów
działań dla poprawy efektywności 
przedsiębiorstw energetycznych 

W 2010 r., podobnie jak w latach ubiegłych, pod-
stawowym narzędziem służącym poprawie efektyw-
ności przedsiębiorstw były modele ekonometryczne 
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służące do oceny efektywności przedsiębiorstw 
dystrybucyjnych w zakresie: kosztów operacyjnych, 
różnic bilansowych oraz nakładów inwestycyjnych. 

Charakterystyka modeli analizy porównawczej 
w zakresie kosztów operacyjnych oraz różnicy bi-
lansowej wykorzystywanych w procesie taryfowa-
nia OSD została przedstawiona w Sprawozdaniu 
z działalności Prezesa URE w 2007 r. Natomiast 
w zakresie nakładów inwestycyjnych więcej infor-
macji zamieszczono w pkt. 1.6.2.

1.2.5. Monitorowanie wypełniania przez 
operatorów systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych ich zadań 

Monitorowanie wypełniania przez operatorów 
systemów elektroenergetycznych ich obowiąz-
ków, prowadzone przez Prezesa URE, dotyczy 
przede wszystkim realizacji zadań określonych 
w art. 9c ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne. 
W celu prawidłowej realizacji przez Prezesa URE 
tego zadania konieczne jest stałe obserwowanie 
zmian zachodzących na rynku energii elektrycznej 
i modyfi kowanie podejścia regulatora w reakcji 
na obserwowane zjawiska i zachowania podmio-
tów regulowanych. Wypełnianie przez operatorów 
systemów przesyłowego i dystrybucyjnych ich za-
dań monitorowane jest zarówno na hurtowym, jak 
i detalicznym rynku energii elektrycznej, bowiem 
działanie tych rynków uzależnione jest w dużej 
mierze od wdrożonych zasad dostępu do sieci 
i prawidłowego wykonywania zadań przez opera-
torów systemu elektroenergetycznego. 

Szereg zadań realizowanych przez OSP, związa-
nych z rozbudową KSE i zapewnieniem zdolności 
przesyłowych w obrocie krajowym, jak i transgra-
nicznym unormowanych jest w Instrukcji Ruchu 
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), zatwier-
dzonej ostatecznie przez Prezesa URE 29 grudnia 
2010 r. Nadzorowanie realizacji tych zadań obej-
muje monitorowanie przestrzegania procedur i za-
sad zawartych w IRiESP, jak również odbywa się 
w ramach uzgadniania projektów planów rozwoju. 
Projekty planów rozwoju uzgodnione z Prezesem 
URE są podstawowym dokumentem, w oparciu 
o który OSP dokonuje rozbudowy sieci przesyłowej 
oraz połączeń z innymi systemami elektroenerge-
tycznymi. Dla realizacji obowiązków, wynikających 
z art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy – Prawo energetyczne, 
PSE Operator SA dokonywał zakupu usług syste-
mowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowe-
go funkcjonowania KSE. W tym celu OSP zawarł na 
2010 r. z wytwórcami dysponującymi Jednostkami 
Grafi kowymi aktywnymi – JGwa porozumienia 
w sprawie warunków świadczenia usług systemo-
wych, na podstawie których zapewnił sobie dostęp 
do usługi uruchamiania jednostek wytwórczych 
oraz regulacyjnych usług systemowych. Usługi te 
są szczegółowo opisane w Instrukcji Ruchu i Eks-
ploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie syste-
mu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. 
W oparciu o zapisy zawarte w IRiESP odbywa się 
także udostępnianie przez PSE Operator SA infor-
macji uczestnikom rynku. Ocena dostępności tych 
informacji dokonywana jest m.in. przy okazji szer-
szych badań stanu przejrzystości rynku, realizowa-
nych w ramach Inicjatyw Regionalnych ERGEG lub 

badania zgodności z rozporządzeniem 1228/2003, 
realizowanego przez ERGEG. Aktualnie PSE Opera-
tor SA udostępnia wszelkie informacje wymagane 
przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

Na podstawie procedury zawartej w części 
IRiESP dotyczącej korzystania z systemu elek-
troenergetycznego, PSE Operator SA podejmu-
je działania w stanach awaryjnych o znacznych 
rozmiarach w systemie elektroenergetycznym 
oraz odbudowę tego systemu. W 2010 r. ta część 
IRiESP nie podlegała zatwierdzeniu przez Prezesa 
URE. Realizacja ograniczeń w dostarczaniu energii 
elektrycznej, wprowadzana jest zgodnie z przepi-
sami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 6 i 7. 
PSE Operator SA przygotował stosowne procedury 
na podstawie odpowiedniego rozporządzenia Mini-
stra Gospodarki. Ze względu na fakt, że w 2010 r. 
ograniczenia w dostawach energii elektrycznej na 
podstawie ww. przepisów nie miały miejsca, nie 
zaistniała potrzeba przeprowadzenia kontroli przez 
Prezesa URE w zakresie stosowania tych ograni-
czeń. Odnosząc się do działań z zakresu z zakresu 
opracowywania planów działania na wypadek za-
grożenia wystąpienia awarii o znacznych rozmia-
rach w systemie elektroenergetycznym oraz od-
budowy tego systemu po wystąpieniu awarii, PSE 
Operator SA opracował we współpracy z OSD pla-
ny wyłączeń awaryjnych i katastrofalnych, plany 
wyłączeń przez automatykę Samoczynnego Czę-
stotliwościowego Odciążania (SCO), a także plany 
wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i pobo-
rze energii elektrycznej. Ponadto w ramach tych 
działań przeprowadzono testy w elektrowniach, 
sprawdzające zdolność jednostek wytwórczych do 
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udziału w obronie i odbudowie KSE, opracowano 
i aktualizowano instrukcje szczegółowe odbudowy 
KSE, przeprowadzono szkolenia służb dyspozy-
torskich OSP/OSD i wytwórców z zakresu planów 
odbudowy, a także kontynuowano, rozpoczęte 
w 2 połowie 2008 r. i prowadzone w 2009 r. szko-
lenia służb dyspozytorskich OSP z zakresu planów 
odbudowy z wykorzystaniem symulatora systemo-
wego. Odbyły się także dwa szkolenia na symula-
torze pomiędzy OSP a OSD (RWE Stoen Operator).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy KSE, 
PSE Operator SA zawierał z wytwórcami umowy 
o świadczenie usługi praca interwencyjna, za-
pewniające OSP dostęp do szybkiej rezerwy in-
terwencyjnej. W celu zapewnienia odpowiednich 
standardów jakości i niezawodności pracy KSE, 
OSP zawierał z wytwórcami posiadającymi jed-
nostki wytwórcze nie będące jednostkami wytwór-
czymi centralnie dysponowanymi przez OSP (tzw. 
nJWCD) umowy o świadczenie usługi dyspozycyj-
ności tych jednostek, zapewniające wymagane ze 
względu na prawidłowe funkcjonowanie KSE wiel-
kości wytwarzania energii elektrycznej w określo-
nych obszarach systemu elektroenergetycznego.

Na okoliczność wystąpienia ewentualnych sta-
nów awaryjnych lub zakłóceniowych PSE Operator 
SA posiada umowy na dostawy awaryjne energii 
elektrycznej zawarte z operatorami systemu prze-
syłowego krajów sąsiadujących (Niemiec, Czech, 
Słowacji i Szwecji).

W wyniku podejmowanych działań przez więk-
szość dni 2010 r. nie stwierdzono stanów zagro-
żenia pracy sieci przesyłowej skutkujących na-

ruszeniem obowiązujących kryteriów ciągłości 
i niezawodności dostaw energii lub przekrocze-
niem poza dopuszczalne limity parametrów jako-
ściowych energii elektrycznej. Zarówno obciążenia 
elementów sieci przesyłowej, jak i napięcia w roz-
dzielniach sieci przesyłowej utrzymywane były na 
poziomie dopuszczalnym. Wyłączenia dla prac wy-
konywanych na majątku przesyłowym realizowane 
były zgodnie z planem. 

PSE Operator SA w 2010 r. dokonywał zaku-
pu energii elektrycznej na pokrywanie strat po-
wstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania 
energii elektrycznej tą siecią w ramach umów 
dwustronnych zawieranych z dostawcami ener-
gii oraz w ramach Rynku Bilansującego. Umowy 
dwustronne zawierane były z dostawcami wyło-
nionymi w drodze przetargów nieograniczonych. 
Zakup energii na pokrywanie strat przesyłowych 
na Rynku Bilansującym odbywał się według zasad 
obowiązujących w tym segmencie rynku. Rynek 
Bilansujący był wykorzystywany w przypadku, gdy 
umowy bilateralne nie pokrywały całego zapotrze-
bowania na energię na pokrywanie strat przesyło-
wych oraz w przypadku konieczności bilansowania 
nadwyżek energii z umów bilateralnych.

Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej 
w 2010 r. w KSE znajdowały się na mniej więcej ta-
kim samym poziomie, jak w 2009 r. Podobnie jak rok 
wcześniej, nie wystąpiły ograniczenia spowodowane 
brakiem mocy, natomiast ograniczenia spowodowa-
ne awariami sieciowymi wyniosły 26,4 GWh i były 
większe o ok. 1,1 GWh w stosunku do poprzednie-

go roku. Energia niedostarczona z powodu ogra-
niczeń dostaw stanowiła ok. 0,02% krajowego 
zużycia energii elektrycznej brutto. Można zatem 
uznać, że ograniczenia w jej dostawach nie stano-
wiły zagrożenia dla bezpieczeństwa dostarczania 
energii elektrycznej do odbiorców. W 2010 r. nie 
było awarii sieciowych w sieci przesyłowej najwyż-
szych napięć.

Ograniczenia dla odbiorców spowodowane 
awariami systemowymi oraz sieciowymi w sieciach 
dystrybucyjnych OSD w 2010 r. wynikały przede 
wszystkim z niesprzyjających warunków pogodo-
wych, a mianowicie:
a) intensywnych opadów mokrego śniegu oraz 

marznącego deszczu,
b) powodzi i nawałnic,
c) burz i gwałtownych opadów.

Intensywne opady mokrego śniegu, a na 
południu kraju marznącego deszczu stanowi-
ły w głównej mierze przyczynę występujących 
w dniach 9–10 stycznia 2010 r. na obszarze dzia-
łania ENION SA, EnergiaPro SA, ENERGA – Ope-
rator SA, ENEA Operator Sp. z o.o. oraz Grupy 
PGE Dystrybucja szeregu wyłączeń w sieciach 
dystrybucyjnych 110 kV, SN oraz nN i związanych 
z tym ograniczeń odbiorców o wartości maksy-
malnej odnotowanej w skali kraju w niedzielę 
10 stycznia 2010 r. o godz. 12:00. Ograniczenia 
odbiorców spowodowanych wyłączeniami w sieci 
dystrybucyjnej ze względu na warunki atmosfe-
ryczne występowały do 31 stycznia 2010 r. do 
godz. 18:00. W wyniku awarii w sieci dystrybu-
cyjnej szacowana ilość energii elektrycznej niedo-
starczonej odbiorcom wyniosła ok. 14 GWh.
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Powódź była przyczyną awarii w sieciach dys-
trybucyjnych 13 czerwca 2010 r., w wyniku której 
szacowana ilość energii elektrycznej niedostarczo-
nej odbiorcom wyniosła ok. 216 MWh.

Gwałtowna burza w godzinach wieczornych 
w piątek 6 sierpnia 2010 r. spowodowała szereg 
wyłączeń w sieci dystrybucyjnej i ograniczenia 
odbiorców RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ENER-
GA – Operator SA oraz Grupy PGE Dystrybucja. 
Na obszarze działania tych spółek dystrybucyj-
nych ograniczenia odbiorców wynosiły w sumie 
74,1 MW o godz. 24:00, a w sobotę 7 sierpnia 
2010 r.: 49,7 MW o godz. 6:00; 31,7 MW o godz. 
12:00 oraz 9,3 MW o godz. 18:00.

Ponownie gwałtowna burza w piątek 13 sierp-
nia 2010 r. w godzinach wieczornych, spowodowa-
ła wyłączenia w sieci dystrybucyjnej i ograniczenia 
odbiorców Grupy PGE Dystrybucja w wysokości 
28 MW o godz. 0:00 i o godz. 6:00 oraz 5 MW 
o godz. 12:00 w sobotę 14 sierpnia 2010 r. 

Burze i gwałtowne opady występujące od go-
dzin popołudniowych 15 sierpnia 2010 r. spowo-
dowały ograniczenia odbiorców ENERGA – Opera-
tor SA w wysokości 14 MW o godz. 18:00 oraz 
16,8 MW o godz. 24:00 oraz ograniczenia odbior-
ców Grupy PGE Dystrybucja w wysokości 12 MW.

W wyniku burz i gwałtownych opadów w nie-
dzielę 15 sierpnia 2010 r. o godz. 12:00 wyłączo-
nych było 40 linii i 670 stacji średniego napięcia, 
a ograniczenia odbiorców w skali kraju wynosiły 
14,8 MW i dotyczyły odbiorców ENERGA – Opera-
tor SA w wielkości 12 MW oraz odbiorców Grupy 
PGE Dystrybucja w wielkości 2,8 MW, a o godz. 
18:00 ograniczenia dotyczyły odbiorców ENERGA 

– Operator SA (w wysokości 0,6 MW) i Grupy PGE 
Dystrybucja (w wysokości 2,3 MW).

Kolejna fala burz i opadów na południu kraju 
spowodowała, że o godz. 24:00 wyłączone były 
3 linie 110 kV, 136 linii i 2 637 stacji średniego 
napięcia, a ograniczenia odbiorców w skali kraju 
wynosiły 41,6 MW i dotyczyły odbiorców ENERGA 
– Operator SA w wielkości 7,2 MW oraz odbiorców 
Grupy PGE w wielkości 34,4 MW.

Wskutek burz i gwałtownych opadów w ponie-
działek, 16 sierpnia 2010 r. o godz. 12:00, wyłączo-
nych było 60 linii i 534 stacji średniego napięcia, 
a ograniczenia odbiorców w skali kraju wynosiły 
8,5 MW i dotyczyły odbiorców ENERGA – Opera-
tor SA w wysokości 0,8 MW oraz odbiorców Grupy 
PGE w wysokości 7,7 MW. O godz. 18:00 wystę-
powały jeszcze ograniczenia w wysokości 1,3 MW 
i dotyczyły odbiorców Grupy PGE.

Ponownie burze i gwałtowne opady 23 sierp-
nia 2010 r. w godzinach nocnych spowodowały, że 
o godz. 12:00 wyłączonych pozostawało w skali 
kraju 7 linii 110 kV, 40 linii średniego napięcia i 643 
stacji średniego napięcia, a ograniczenia odbiorców 
wyniosły 25 MW, w tym 16 MW ENEA Operator
Sp. z o.o. oraz 9 MW ENERGA – Operator SA. 
O godz. 18:00 wyłączone pozostawały 2 linie
110 kV, 22 linie średniego napięcia i 305 stacji śred-
niego napięcia, a ograniczenia odbiorców wyniosły
11 MW i dotyczyły odbiorców ENEA Operator Sp. z o.o. 

Awaria w stacji 220/110 kV/kV Pątnów 9 wrze-
śnia 2010 r. spowodowała ograniczenia dla odbior-
ców ENERGA – Operator SA w maksymalnej wy-
sokości 30 MW. Awaria miała miejsce w godzinach 
6:16 – 6:46.

Niesprzyjające warunki atmosferyczne w dniach 
24–26 grudnia 2010 r. były przyczyną wyłączeń 
w sieci dystrybucyjnej 110 kV i SN, które spowo-
dowały ograniczenia odbiorców o wartości maksy-
malnej 34,2 MW w sobotę 25 grudnia 2010 r. 

W odniesieniu do grupy czternastu OSD wydzie-
lonych z dawnych zakładów energetycznych (obec-
nie po konsolidacji siedmiu OSD), zakup energii 
elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych 
w sieci dystrybucyjnej podczas dystrybucji ener-
gii elektrycznej tą siecią, odbywał się na zasadach 
umownych. Podmioty, z którymi podpisano umo-
wy były wyłaniane w drodze zapytań ofertowych. 
W przypadku wszystkich OSD podmiotami, z któ-
rymi zawarto stosowne umowy, są ich sprzedawcy 
macierzyści. OSD, nie podlegający obowiązkowi 
unbundlingu, energię na pokrycie strat nabywali 
bądź z własnych źródeł wytwórczych, bądź kupo-
wali ją na zasadach umownych od przedsiębiorstw 
wytwórczych, sprzedawców powstałych po po-
dziale dawnych zakładów energetycznych lub in-
nych sprzedawców energii elektrycznej. Wszyscy 
OSD mają opracowane plany, o których mowa 
w art. 11 ust. 6 i 7 ustawy – Prawo energetyczne. 
Niemniej w 2010 r. żaden z OSD nie był zmuszony 
do wprowadzania ograniczeń w dostawach energii 
do odbiorców końcowych na zasadach określonych 
w ww. planach. 

W oparciu o zasady zawarte w IRiESD-Bilanso-
wanie odbywa się dostarczanie użytkownikom sieci 
i operatorom innych systemów elektroenergetycz-
nych, z którymi system jest połączony, informacji 
o warunkach świadczenia usług dystrybucji energii 
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elektrycznej oraz zarządzaniu siecią, niezbędnych 
do uzyskania dostępu do sieci dystrybucyjnej i ko-
rzystania z tej sieci. Na podstawie zapisów IRiESD-
-Bilansowanie odbywa się także bilansowanie sys-
temu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczenia-
mi systemowymi. Ponadto, w IRiESD-Bilansowa-
nie unormowane są także zagadnienia związane 
z umożliwianiem realizacji umów sprzedaży energii 
elektrycznej zawartych przez odbiorców przyłączo-
nych do sieci. 

Wnioski ze sprawozdań z realizacji programów 
zgodności

Monitorowanie OSP w zakresie niezależności 
działania oraz realizacji Programów zgodności
Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy – Prawo 

energetyczne, OSP jest zobowiązany do przedsta-
wienia Prezesowi URE sprawozdania zawierają-
cego opisy działań podjętych w roku poprzednim 
w celu realizacji programów, w którym określone 
są przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu 
zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania 
użytkowników systemu, w tym szczegółowe obo-
wiązki pracowników wynikające z tych programów 
(tzw. Programy zgodności).

Przekazane Prezesowi URE Sprawozdanie 
z funkcjonowania Programu zgodności OSP za rok 
2009, zostało opublikowane w Biuletynie branżo-
wym URE – Energia elektryczna z 8 lipca 2010 r. 
oraz na stronie internetowej URE.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez 
OSP, nie stwierdzono naruszeń Programu w PSE 

Operator SA oraz w Spółkach Grupy Kapitałowej 
PSE Operator SA, w szczególności nie miały miej-
sca przypadki dyskryminacyjnego traktowania 
użytkowników systemu i potencjalnych użytkow-
ników systemu. Nie odnotowano skarg, wskazują-
cych na złamanie zasad Programu lub na nierówne 
traktowanie użytkownika systemu. W Departa-
mencie Przesyłu PSE Operator SA dokonano aktu-
alizacji wykazu informacji jawnych i sensytywnych 
informacji handlowych. 

Monitorowanie OSD w zakresie niezależności 
działania oraz realizacji Programów zgodności
Jednym z głównych celów wdrożenia Programu 

zgodności jest zapewnienie niedyskryminacyjnego 
traktowania użytkowników systemu, które zgodnie 
z ustawą − Prawo energetyczne powinno nastąpić 
poprzez doprowadzenie do pełnej niezależności 
operatorów. Jakkolwiek z formalnego punktu wi-
dzenia operatorzy, zobowiązani do przedkładania 
sprawozdań z realizacji Programów zgodności, wy-
pełniają swój obowiązek w sposób prawidłowy, to 
jednak faktyczna jego realizacja, w odniesieniu do 
sygnałów otrzymywanych od użytkowników rynku, 
budzi uzasadnione wątpliwości. 

W 2010 r. wszyscy OSD (czternastu), którzy 
zgodnie z ustawą są zobowiązani do przedłożenia 
sprawozdań z realizacji Programów zgodności Pre-
zesowi URE, wypełnili obowiązek ich przekazania za 
rok 2009, dochowując ustawowego terminu. Zgod-
nie z obowiązkiem wynikającym z ustawy – Prawo 
energetyczne sprawozdania zostały opublikowane 
w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna 
z 8 lipca 2010 r. oraz na stronie internetowej URE.

Z informacji przekazanych w sprawozdaniach 
wynika, że u żadnego z OSD nie doszło do naru-
szeń Programu zgodności, a w szczególności nie 
odnotowano występowania konfl iktu interesów, 
zachowań dyskryminacyjnych względem użytkow-
ników systemu bądź potencjalnych użytkowników 
systemu. Nie stwierdzono również przypadków 
naruszenia tajemnicy sensytywnych informacji 
handlowych. Pracownicy komórek organizacyj-
nych OSD objęci Programem zgodności oraz no-
wozatrudnieni pracownicy zostali zapoznani z jego 
uregulowaniami w trakcie szkoleń wewnętrznych. 
Jednocześnie ze sprawozdań wynika, że w przy-
padku ENEA SA pracownicy skierowali pytania 
do treści Programu zgodności, w związku z tym 
operator opracował dokument Program zgodno-
ści w pytaniach i odpowiedziach. W pozostałych 
przypadkach pracownicy nie występowali z pyta-
niami w zakresie interpretacji zapisów Programu, 
nie zgłaszali również skarg ani wniosków w tym 
zakresie. Warto podkreślić, że część OSD zamiesz-
cza Programy zgodności oraz informacje dotyczące 
jego funkcjonowania na swoich stronach interne-
towych. Ponadto OSD zapewniają odbiorcom do-
stęp do IRiESD, taryf i niezbędnych formularzy na 
własnych stronach internetowych. Kilku OSD zak-
tualizowało stare lub wprowadziło nowe procedury 
obsługi odbiorców. 

W związku z marcową zmianą ustawy – Prawo 
energetyczne w 2010 r. Prezes URE otrzymał kom-
petencję, polegającą na zatwierdzaniu bądź odmo-
wie zatwierdzenia Programów Zgodności w drodze 
decyzji. Nowe narzędzie pozwoli Prezesowi URE 
bezpośrednio wpływać na treść, wdrożenie i reali-
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zację, jak również monitorowanie funkcjonowania 
programu oraz sprawozdawczość. We wrześniu 
2010 r. Prezes URE przygotował i opublikował na 
stronie internetowej „Ramowe wytyczne do tre-
ści Programów zgodności opracowywanych przez 
operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) i opera-
torów sieci przesyłowych (OSP)”, które stały się 
podstawą do opracowania i przedstawienia przez 
operatorów nowych Programów zgodności. Proces 
zatwierdzania Programów zgodności rozpoczął się 
w końcu grudnia 2010 r. 

1.3. Zagadnienia związane
z transgraniczną
wymianą energii elektrycznej

1.3.1. Rynki regionalne energii elek-
trycznej, udział Polski w rynkach 
regionalnych energii elektrycznej 

W celu wsparcia rozwoju wspólnego wewnętrz-
nego rynku energii elektrycznej ERGEG wiosną 
2006 r. powołała do życia tzw. Inicjatywę Regio-
nalną Energii Elektrycznej (ERI), w skład której 
wchodzą przedstawiciele państw członkowskich 
Unii Europejskiej, przedstawiciele regulatorów, 
operatorów systemów przesyłowych oraz przed-
stawiciele użytkowników systemu. W ramach ERI 
utworzono siedem rynków regionalnych energii 
elektrycznej. Polska należy do Rynku Północnego 
(NE) oraz do Rynku Europy Środkowo-Wschod-
niej (CEE). W pracach grup aktywnie uczestniczą 
przedstawiciele Prezesa URE.

Głównym zagadnieniem, którym w 2010 r. zaj-
mowali się członkowie Rynku Europy Środkowo-
-Wschodniej, była kwestia opracowania przez 
operatorów systemów przesyłowych i wdrożenia 
wspólnych skoordynowanych metod i procedur 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi w ca-
łym regionie. Obowiązek opracowania takich za-
sad wynika z rozporządzenia nr 1228/2003 oraz 
Wytycznych, stanowiących załącznik do tego roz-
porządzenia. Prace nad opracowaniem tych me-
tod i procedur prowadzone były w ramach Grupy 
Wdrożeniowej ds. Zarządzania Ograniczeniami 
w Europie Środowo-Wschodniej (Implementation 
Group – IG), w spotkaniach której biorą udział 
przedstawicie regulatorów, operatorów systemów 
przesyłowych oraz uczestnicy rynku. W 2010 r. od-
było się pięć spotkań grupy. Nadzór nad tymi pra-
cami sprawowany był przez regulatorów regionu, 
skupionych w Regionalnym Komitecie Koordyna-
cyjnym (Regional Coordination Commitee – RCC). 
W 2010 r. odbyły się trzy spotkania RCC. Ponadto 
w 2010 r. odbyło się jedno spotkanie grupy zainte-
resowanych stron (Stakeholder Group – SG). 

Docelowo wyznaczanie i przydzielanie zdolności 
przesyłowych użytkownikom systemu ma odbywać 
się w oparciu o model rzeczywistych przepływów 
energii elektrycznej w sieciach zarządzanych przez 
operatorów systemów przesyłowych (Flow Based 
Allocation – FBA). Zgodnie z nowym modelem 
zdolności przesyłowe będą wyznaczane i udostęp-
niane niezależnie od przekrojów granicznych, tj. 
pomiędzy poszczególnymi obszarami cenowymi 
reprezentowanymi przez poszczególne kraje w re-
gionie np. z Polski do Słowenii (tzw. source-sink 

bidding). Jako kryterium wyznaczania zdolności 
przesyłowych będzie stosowany tzw. dobrobyt 
społeczny (social welfare).

Prowadzone w 2010 r. i latach poprzednich prace 
doprowadziły obecnie do opracowania wspólnych 
skoordynowanych zasad rozdziału przepustowo-
ści linii transgranicznych w całym regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej (dokument z 22 listopada 
2010 r. „Rules for Coordinated Auction of Trans-
mission Capacity in the CEE-Region”), które zo-
stały zamieszczone na stronie internetowej Spółki 
CAO Central Allocation Offi ce GmbH. Spółka ta 
prowadzi biuro aukcyjne organizujące i przepro-
wadzające przetargi na zdolności przesyłowe. 
Opracowane zasady obowiązują od 1 stycznia 
2011 r. Rozdział zdolności przesyłowych odbywa 
się w drodze skoordynowanych przetargów jaw-
nych (przetargi typu explicit). Trudności technicz-
ne związane z wdrożeniem modelu wyznaczania 
zdolności przesyłowych opartego o rzeczywiste 
przepływy spowodowały, że obecnie zdecydowa-
no się na przyjęcie rozwiązania przejściowego do 
czasu wdrożenia metody FBA. Opiera się ono na 
wyznaczaniu i alokowaniu zdolności przesyłowych 
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zgodnie 
z mechanizmem NTC (zdolności przesyłowe wy-
znaczane są na granicach). Uzgodniony mecha-
nizm opiera się na wspólnym modelu sieci (CGM – 
common grid model), a algorytm optymalizacji jest 
podobny jak w metodzie FBA (funkcją celu jest 
maksymalizacja social welfare, prowadząca w kon-
sekwencji do zmniejszania różnicy cen na rynkach, 
a nie oferowanych zdolności przesyłowych, które 
mogą nie być wykorzystywane). Wdrożenie meto-
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dy FBA dla aukcji dobowych jest obecnie planowa-
ne na marzec 2011 r., przy czym dokładny termin 
zależy od wyników prowadzonych obecnie testów.

Ponadto w ramach rynku Europy Środkowo-
-Wschodniej w 2010 r. prowadzono prace doty-
czące opracowania dwóch raportów. Pierwszym 
z nich jest opublikowany w listopadzie 2010 r. 
Pierwszy Raport z Monitorowania Implementacji 
Raportu w Sprawie Przejrzystości w Państwach 
Europy Środkowo-Wschodniej (First Monitoring 
Report Implementation of Transparency Report). 
Prace nad tym dokumentem były prowadzone 
przez przedstawicieli polskiego regulatora. Raport 
ten zawiera informacje nt. stanu wdrożenia przez 
narodowych operatorów systemów przesyłowych 
zasad w zakresie udostępniania uczestnikom ryn-
ku informacji dotyczących zdolności przesyłowych 
(prognozy zapotrzebowania, wykorzystanie), sieci 
(obciążenia sieci, rozwoju sieci, przerw w dostar-
czaniu spowodowanych przyczynami dotyczącymi 
sieci), bilansowania i wytwarzania energii elek-
trycznej, ustalonych w Report on Transparency. 
Wyniki raportu wykazały, że poziom wdrożenia 
reguł dotyczących udostępniania określonych in-
formacji jest wysoki. Informacje nt. obciążenia 
sieci i bilansowania są publikowane, chociaż pew-
ne informacje zamieszczane są jedynie w języku 
narodowym. Nieco gorzej przedstawia się sytuacja 
w zakresie informacji dotyczących zdolności prze-
syłowych, sieci i wytwarzania, chociaż także w tych 
przypadkach do wyjątków należy zaliczyć sytuacje, 
gdy informacje nie są w ogóle publikowane. Jak 
wynika z raportu, największa liczba operatorów 
nie publikuje informacji dotyczących rynku dnia 

bieżącego. Jest to związane z tym, że do końca 
listopada 2010 r. na połączeniach wzajemnych: 
Polski, Niemiec, Republiki Czeskiej i Słowacji nie 
obowiązywały mechanizmy intraday. 

Drugim dokumentem, nad którym pracowano 
w 2010 r. jest Raport z Monitorowania zasad zarzą-
dzania ograniczeniami przesyłowymi (Congestion 
Management Monitoring Report). Raport jest przy-
gotowywany na podstawie informacji przedstawio-
nych przez regulatorów państw Europy Środkowo-
-Wschodniej. Raport ten nie został jeszcze ukoń-
czony. Będzie miał na celu ocenę efektywności 
stosowanych metod zarządzania ograniczeniami 
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przed-
miotem raportu będzie m.in. analiza następują-
cych danych: wielkości udostępnianych, alokowa-
nych i wykorzystanych mocy przesyłowych, cen 
uzyskiwanych w aukcjach, jak również informacji 
o udziale w aukcjach poszczególnych przedsię-
biorstw energetycznych. W 2010 r. prace skoncen-
trowały się głównie na ustaleniu zakresu przed-
miotowego raportu, przygotowaniu szczegółowych 
ankiet oraz pozyskaniu i ujednoliceniu danych 
otrzymanych od operatorów systemów przesyło-
wych z siedmiu państw regionu. Raport dotyczący 
monitorowania zasad zarządzania ograniczeniami 
przesyłowymi, biorący pod uwagę specyfi czne 
uwarunkowania rynku Europy Środkowo-Wschod-
niej, powinien zostać opublikowany w 2011 r. 

Ponadto w 2011 r. w ramach Rynku Europy 
Środkowo-Wschodniej planuje się poszerzoną 
współpracę regionu CEE i regionu Europy Środ-
kowo-Zachodniej (CWE) w zakresie harmonizacji 
wdrażanych metod wyznaczania zdolności prze-

syłowych opartych na rzeczywistych przepływach 
energii (fl ow based) oraz alokacji dostępnych zdol-
ności przesyłowych opartych na procedurach łą-
czenia rynków poprzez giełdy (market coupling). 
Harmonizacja tych zasad ma na celu umożliwienie 
połączenia tych regionów w przyszłości. Ponadto 
planowane jest powołanie nowej Grupy Wdrożenio-
wej (IG) w regionie CEE, która zajmie się zagad-
nieniami opracowania i wdrożenia market coupling. 

W 2010 r. w ramach Inicjatywy Regionalnej 
Rynku Północnego odbyły się trzy spotkania regio-
nalnego komitetu koordynacyjnego (Regional Co-
ordination Committee) oraz jedno spotkanie gru-
py zainteresowanych stron (Stakeholder Group). 
W maju odbyło się także pierwsze spotkanie or-
ganów regulacyjnych z przedstawicielami rządów 
krajów członkowskich (1st Northern Governmental 
meeting), mające na celu zainicjowanie dysku-
sji na temat potrzeby i ewentualnego charakteru 
współpracy tych stron. 

Jednym z głównych zadań Rynku Północnego 
w 2010 r. były prace związane z zarządzaniem 
ograniczeniami przesyłowymi, przede wszyst-
kim łączenie Rynku Północnego z Rynkiem Euro-
py Środkowo-Zachodniej. W tym obszarze udało 
się uzyskać istotne postępy. Aukcje niejawne 
między Niemcami i Danią zostały uruchomione 
jeszcze w listopadzie 2009 r. Natomiast 10 maja 
2010 r. uruchomiono volume market coupling na 
połączeniu niemiecko-szwedzkim (Baltic Cable). 
Ostatnim etapem realizacji łączenia regionów było 
wdrożenie w listopadzie 2010 r. projektu Interim
Tight Volume Coupling (ITVC), a także objęcie nim 
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w styczniu 2011 r. kabla NorNed (między Holan-
dią i Norwegią). Inicjatywy te umożliwią integrację 
rynków dnia następnego (day-ahead) w Regio-
nie Północnym i Środkowo-Zachodnim. Kolejnym 
krokiem jest wprowadzenie price market coupling 
oraz koordynacja rynków intraday, szczególnie mię-
dzy Regionem Północnym i Środkowo-Zachodnim. 

W 2010 r. zakończyły się także prace nad ko-
lejnym, drugim już z rzędu Raportem z monitoro-
wania wdrażania Raportu w sprawie przejrzystości 
w Regionie Północnym. Przedmiotem raportu jest 
analiza dostępności i transparentności określo-
nych informacji dotyczących wytwarzania energii 
elektrycznej. Z raportu wynika, że większość obo-
wiązków publikacyjnych jest spełniona, przy czym 
operatorzy systemów przesyłowych korzystają ze 
wspólnych platform publikacyjnych na giełdach 
Nord Pool Spot i EEX. W celu zapewniania pełnej 
zgodności regulatorzy będą kontynuować monito-
rowanie wdrażania Raportu w sprawie przejrzysto-
ści w Regionie Północnym. 

W ramach Inicjatywy Regionalnej Rynku Pół-
nocnego w 2010 r. nastąpiło przyspieszenie prac 
Grupy Wdrożeniowej „Optymalizacja wykorzysta-
nia połączenia międzysystemowego SwePol Link 
i Połączenia Bałtyckiego” (IG „Optimizing the use 
of the interconnectors – SwePol Link and Baltic Ca-
ble”). W marcu 2010 r. operatorzy systemów prze-
syłowych Polski i Szwecji – PSE Operator SA i Sven-
ska Kraftnät (SvK) – podpisali wspólną deklarację 
o prowadzeniu prac nad wdrożeniem rynkowych 
mechanizmów udostępniania zdolności przesyło-
wych stałoprądowego połączenia między Polską 
a Szwecją – SwePol Link. Zadaniem Grupy było 

wypracowanie rynkowych, zgodnych z prawem 
wspólnotowym, mechanizmów dostępu do zdolno-
ści przesyłowych SwePol Link. W minionym roku 
odbyło się sześć spotkań, w których udział brali 
przedstawiciele regulatorów z obu krajów, a tak-
że – operatorów systemów przesyłowych, giełd 
energii oraz właścicieli połączenia. Efektem tych 
prac było uruchomienie w połowie grudnia 2010 r. 
market coupling na połączeniu SwePol Link.

1.3.2. Monitorowanie zasad zarządzania 
i rozdziału przepustowości
połączeń międzysystemowych,
z którymi istnieją
wzajemne połączenia 

Zasady zarządzania i rozdziału przepustowo-
ści połączeń międzysystemowych uregulowane 
są w Wytycznych stanowiących załącznik do roz-
porządzenia 1228/2003/WE. W celu zapewniania 
przestrzegania zgodności pomiędzy praktyką a re-
gułami zawartymi w tym rozporządzeniu, Prezes 
URE monitoruje funkcjonowanie krajowego syste-
mu elektroenergetycznego. 

Dotychczasowe zasady rozdziału przepusto-
wości połączeń międzysystemowych pomiędzy 
Polską, Niemcami, Republiką Czeską i Słowacją 
nie uległy w 2010 r. zmianie. Rozdział zdolności 
przesyłowych odbywał się w drodze skoordyno-
wanych przetargów jawnych (explicit) pomiędzy 
pięcioma operatorami systemów przesyłowych 
z tych państw. Przetargi na zdolności przesyłowe 
były organizowane i przeprowadzane przez utwo-

rzone przez wszystkich operatorów systemów 
przesyłowych Europy Środkowo-Wschodniej Biuro 
Aukcyjne (CAO – Central Allocation Offi ce) z sie-
dzibą w Freising (Niemcy). Wielkości zdolności 
przesyłowych udostępniane w drodze przetargów 
wyznaczane są przez operatorów systemów prze-
syłowych poszczególnych państw, zgodnie z okre-
ślonymi zasadami. Polski operator systemu prze-
syłowego PSE Operator SA stosuje mechanizm 
wyznaczania zdolności przesyłowych wymiany 
międzysystemowej, który został zatwierdzony przez 
Prezesa URE decyzją z 23 lipca 2010 r. Oznaczenia 
i defi nicje zdolności zostały uzgodnione w ramach 
ETSO i UCTE (obecnie ENTSO-E) i są one stoso-
wane przez wszystkich operatorów europejskich. 
Wielkości techniczne zdolności przesyłowych wy-
znaczane są oddzielnie dla eksportu i importu 
energii elektrycznej.

Wysoki popyt na zdolności przesyłowe na połącze-
niach synchronicznych KSE, przewyższający istnieją-
ce możliwości techniczne, nadaje tym ograniczeniom 
charakter strukturalny. PSE Operator SA udostępniał 
eksportowe zdolności przesyłowe w aukcjach rocz-
nych, miesięcznych i dobowych, natomiast importo-
we w aukcjach dobowych. W trybie aukcji rocznych 
operator udostępniał dla eksportu moce w wysokości 
200 MW, w trybie aukcji miesięcznych maksymalnie do 
500 MW (średnio w roku 158 MW), a w trybie aukcji 
dobowych maksymalnie do 1 308 MW (średnio w roku 
1 106 MW). Z kolei dla importu w aukcjach dobowych 
udostępniano moce maksymalnie do 382 MW (średnio 
w roku 266 MW). W 2010 r. zbliżonym zainteresowa-
niem uczestników rynku cieszyły się aukcje ekspor-
towe i importowe, o czym świadczy stopień zarezer-
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wowanych mocy w obu kierunkach w odniesieniu do 
mocy udostępnianych przez operatora. Powyższa sy-
tuacja została przedstawiona na rys. 13.

Rysunek 13. Oferowane, zarezerwowane i wykorzysta-
ne zdolności przesyłowe 

Źródło: URE na podstawie danych PSE Operator SA.

Najwięcej mocy przesyłowych uczestnicy rynku 
zarezerwowali na granicach z Niemcami i Czecha-
mi. Sytuacja ta została przedstawiona na rys. 14.

Rysunek 14. Rezerwowanie zdolności przesyłowych

Odnosząc się do ilości alokowanych mocy prze-
syłowych wśród uczestników rynku należy stwier-
dzić, że w 2010 r. nie występowała ich nadmierna 
koncentracja. Udziały mocy alokowanej w przetar-
gu rocznym zawierały się w granicach 2,5–27,5%. 
Maksymalny udział w rynku dla jednego podmiotu 

w przypadku przetargu miesięczne-
go wynosił około 25%, natomiast dla 
przetargów dobowych wskaźnik ten 
wyniósł ok. 23%.

Udostępniając transgraniczne 
zdolności przesyłowe na synchro-
nicznych połączenia Polski z kra-
jami sąsiednimi operator systemu 
przesyłowego zgromadził przychód 
w wysokości 25 475 637,91 zł. Środ-

ki te były wydatkowane zgodnie z celami określony-
mi w art. 6 ust. 6 rozporządzenia 1228/2003/WE.

W 2010 r. nie uległa zmianie ilość połączeń KSE 
z sąsiednimi systemami elektroenergetycznymi 
oraz charakter pracy tych połączeń, a zrealizowane 
w 2010 r. inwestycje w KSE nie miały bezpośrednie-
go wpływu na zwiększenie zdolności przesyłowych 

wymiany międzysystemowej. 
W 2010 r. nie wystąpiły przy-

padki ograniczania udostępnianych 
zdolności przesyłowych w realizacji 
usług przesyłania w wymianie mię-
dzysystemowej spowodowane bra-
kiem mocy lub awariami sieciowymi. 

Aukcje niejawne na połączeniu 
SwePol Link zostały uruchomione 

15 grudnia 2010 r. (z możliwością składania zle-

ceń na 16 grudnia). Uczestnikom TGE SA i Nord 
Pool Spot AS została udostępniona moc połącze-
nia w maksymalnej wysokości 600 MW dla importu 
oraz 300 MW dla eksportu. Wykorzystując aukcje 
implicit, market coupling stanowi narzędzie zarzą-
dzania ograniczeniami przesyłowymi na rynku dnia 
następnego (day-ahead), co prowadzi do zwięk-
szenia efektywności wykorzystania istniejących 
połączeń międzysystemowych. 

W okresie 16–31 grudnia 2010 r. średnia go-
dzinowa moc udostępniona w kierunku eksportu 
(z Polski do Szwecji) wyniosła 125,18 MW, na-
tomiast w kierunku importu (ze Szwecji do Pol-
ski) 475,76 MW. PSE Operator SA udostępniał 
głównie moce poza szczytem, tj. w godzinach 
1:00–6:00 i 23:00–24:00. Dobowe dane o zdol-
nościach przesyłowych i przepływach energii za-
stałe zaprezentowane na rys. 15. 

Rysunek 15. Dostępne zdolności przesyłowe i prze-
pływy energii na połączeniu SwePol Link w dniach 
15–31 grudnia 2010 r.

Źródło: URE na podstawie danych TGE SA.
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Z przedstawionych danych wynika, że w kie-
runku eksportu oferowane były niższe zdolności 
przesyłowe niż w kierunku importu do Polski. Wy-

nika to z ograniczonych możliwości udostępniania 
zdolności eksportowych przez PSE Operator SA 
z uwagi na konieczność zapewniania bezpieczeń-
stwa dostaw energii elektrycznej w szczególności 

w północnej części kraju. Jednocześnie prawie cała 
dostępna zdolność przesyłowa w kierunku Polska-
-Szwecja została wykorzystana przez uczestników 

rynku. Było to konsekwencją różnicy cen między 
rynkiem polskim (tańszym) a szwedzkim (droż-
szym). Energia elektryczna płynęła więc z obszaru 
o niższej do obszaru o wyższej cenie. 

W 2011 r. działania dotyczące połączenia SwePol 
Link będą kontynuowane, ponieważ konieczne jest 
wdrożenie rozwiązań umożliwiających handel ener-
gią elektryczną na rynku dnia bieżącego (intraday). 

 
Saldo wymiany transgraniczej wyniosło w mi-

nionym roku 1 354 GWh. Podobnie więc jak w la-
tach poprzednich, w 2009 r. Polska była ekspor-
terem netto, przy czym nadwyżka eksportu nad 
importem w wartościach względnych pozostała 
praktycznie na niezmienionym poziomie. Najwięk-
szy wolumen rzeczywistych przepływów był kie-
rowany z KSE do Czech oraz Słowacji, natomiast 
większość fi zycznego importu energii elektrycznej 
pochodziła z Niemiec (tab. 18). 

1.3.3. Kontrolowanie realizacji obowiąz-
ków wynikających z rozporządzenia 
714/2009 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie warunków dostępu 
do sieci w odniesieniu do transgra-
nicznej wymiany energii elektrycznej 

Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 11 ustawy – Prawo 
energetyczne do zadań Prezesa URE należy m.in. 
kontrolowanie realizacji przez operatora systemu 
przesyłowego elektroenergetycznego oraz innych 
uczestników rynku energii elektrycznej obowiąz-
ków wynikających z przepisów rozporządzenia 
(WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków do-
stępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej 
wymiany energii elektrycznej i uchylającego roz-

Tabela 18. Wymiana międzysystemowa energii elektrycznej*

Wyszczególnienie
2006

[GWh]
2007

[GWh]
2008

[GWh]
2009

[GWh]
2010

[GWh]

Dynamika 
2010/2009 
[2009=100]

Bilans handlowy – saldo 11 014 5 356 688 2 199 1 354 61,6

Eksport 13 434 8 497 4 110 5 038 3 097 61,5

Import 2 420 3 140 3 422 2 839 1 743 61,4

Przepływy rzeczywiste

Wypłynęło z Polski 16 188 13 110 9 704 9 595 7 665 79,9

w tym do:

Czech 10 183 9 232 6 912 6 870 5 504 80,1

Niemiec 720 48 95 134 167 124,6

Słowacji 3 373 3 600 2 551 2 337 1 499 64,1

Szwecji 1 498 230 146 254 494 194,5

Wpłynęło do Polski 4 774 7 752 9 020 7 400 6 310 85,3

w tym z:

Białorusi 1 045 0 554 0 0 0,0

Czech 44 20 28 128 136 106,3

Niemiec 2 546 4 889 5 576 5 616 5 331 94,9

Słowacji 4 0 31 62 82 132,3

Szwecji 264 2 211 2 065 1 394 760 54,5

Ukrainy 870 631 765 199 0 0,0

* Dane prezentowane w tabeli obejmują również wymianę międzysystemową na liniach 110 kV: Wólka Dobryńska − 
Brześć, Mnisztwo − Trzyniec − Ustroń, Boguszów − Porici, Kudowa − Nachod, Pogwizdów − Darkov.

Źródło: URE na podstawie danych PSE Operator SA.
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porządzenie (WE) nr 1228/2003, zwanego dalej: 
„rozporządzeniem 714/2009”, a także wykony-
wanie innych obowiązków organu regulacyjnego 
wynikających z tego rozporządzenia. Jednocześnie 
stosownie do art. 56 ust. 1 pkt 1d ustawy ten, 
kto nie przestrzega obowiązków wynikających 
z przepisów rozporządzenia 714/2009 podlega ka-
rze pieniężnej. Z kolei na podstawie art. 26 rozpo-
rządzenia 714/2009, przepisy tego aktu prawnego 
stosuje się od 3 marca 2011 r. i jednocześnie z tym 
dniem utraciło moc rozporządzenie nr 1228/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 czerwca 
2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci 
w odniesieniu do transgranicznej wymiany ener-
gii elektrycznej, zwane dalej: „rozporządzeniem 
1228/2003” (art. 25 rozporządzenia 714/2009). 

Obecne brzmienie art. 23 ust. 2 pkt 11 i art. 56 
ust. 1 pkt 1d ustawy – Prawo energetyczne nadała 
ustawa zmieniająca. Przed zmianą powyższe prze-
pisy miały podobne brzmienie, z tą jednak różnicą, 
że odwoływały się do rozporządzenia 1228/2003. 
Należy wskazać, że celem tych przepisów jest 
zapewnienie organowi regulacyjnemu kompeten-
cji w zakresie kontroli realizacji przez operatora 
systemu przesyłowego obowiązków dotyczących 
dostępu do sieci w odniesieniu do wymiany trans-
granicznej oraz możliwości zdyscyplinowania tego 
operatora w przypadku nieprzestrzegania przez 
niego obowiązków. Kierując się zatem wykład-
nią celowościową należy uznać, że od 11 marca 
2010 r. do 3 marca 2011 r., a więc do dnia roz-
poczęcia stosowania przepisów rozporządzenia 
714/2009 Prezes URE na podstawie art. 23 ust. 2 
pkt 11 ustawy – Prawo energetyczne uprawniony 

był do kontrolowania wykonywania przez operato-
ra systemu przesyłowego obowiązków wynikają-
cych z przepisów obowiązującego rozporządzenia 
1228/2003, a na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1d 
tej ustawy zobowiązany jest do nałożenia kary pie-
niężnej w przypadku niewypełnienia przez opera-
tora tych zadań.

W marcu 2010 r. Prezes URE wszczął postę-
powanie wyjaśniające w sprawie wypełniania 
obowiązków wynikających z przepisów rozporzą-
dzenia 1228/2003. Postępowanie dotyczyło obo-
wiązków operatora systemu przesyłowego w za-
kresie ustanowienia mechanizmów śróddziennego 
zarządzania ograniczeniami przesyłowymi na po-
łączeniach wzajemnych polskiego systemu prze-
syłowego z systemami przesyłowymi: niemieckim, 
słowackim i czeskim (tzw. rynek dnia bieżącego, 
intraday), określenia odpowiedniej struktury dla 
alokacji zdolności przesyłowej dla poszczególnych 
okresów czasu, stosowania wspólnych skoordyno-
wanych metod zarządzania ograniczeniami przesy-
łowymi i procedur alokacji zdolności przesyłowej 
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Europy 
Północnej raz do roku, co miesiąc i z jednodnio-
wym wyprzedzeniem oraz obowiązków publikacyj-
nych wynikających z rozporządzenia. W postępo-
waniu ustalono, że większość obowiązków publi-
kacyjnych jest realizowana. PSE Operator SA nie 
publikował jedynie informacji o przewidywanym 
popycie i produkcji w trybie dnia bieżącego. 

W wyniku ustaleń dokonanych w postępowa-
niu wyjaśniającym w sierpniu 2010 r. wszczęte zo-
stało postępowanie w sprawie wymierzenia kary 
pieniężnej w związku z ujawnieniem nieprawidło-

wości polegających na nieprzestrzeganiu obowiąz-
ków wynikających z przepisów rozporządzenia 
1228/2003 przez PSE Operator SA. Postępowanie 
to nie zostało zakończone w 2010 r.

W ramach prac ERGEG przygotowywane są ra-
porty dotyczące zgodności stosowania przepisów 
rozporządzenia 1228/2003 i przepisów Wytycz-
nych. Raporty te są opracowywane na podstawie 
danych przekazanych przez regulatorów poszcze-
gólnych państw. W 2010 r. został przygotowany 
trzeci raport z monitorowania zgodności z roz-
porządzeniem 1228/2003 (Compliance Monito-
ring Third Report, 2010). Raport ten wykazał, że 
mimo postępu, jaki został dokonany w stosunku 
do okresu objętego poprzednim raportem i zapew-
nienia pełnej zgodności w niektórych obszarach, 
w pewnych obszarach nadal występują nieliczne 
odstępstwa, dotyczy to szczególnie koordynacji 
wewnątrz poszczególnych regionów oraz spójności 
metod i procedur zarządzania ograniczeniami sys-
temowymi. Odstępstwa te w dużej mierze zostały 
wyeliminowane. 

Decyzją z 20 września 2010 r. Prezes URE za-
twierdził zmianę IRiESP w części dotyczącej bi-
lansowania systemu i zarządzania ograniczenia-
mi systemowymi, która wprowadza mechanizmy 
śróddzienneego zarządzania ograniczeniami prze-
syłowymi umożliwiające handel międzynarodowy 
(tzw. rynek dnia bieżącego, intraday). Zasady te 
zostały wdrożone na połączeniach wzajemnych 
polskiego systemu przesyłowego z systemami 
przesyłowymi: niemieckim, słowackim i czeskim
1 grudnia 2010 r. Ponadto PSE Operator SA, wraz 
z operatorami systemów przesyłowych regionu 
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Europy Środkowo-Wschodniej, opracował wspólne 
skoordynowane zasady udostępniania zdolności 
przesyłowych w całym regionie Europy Środko-
wo-Wschodniej (dokument z 22 listopada 2010 r. 
„Rules for Coordinated Auction of Transmission Ca-
pacity in the CEE-Region”), które zostały zamiesz-
czone na stronie internetowej Spółki CAO Central 
Allocation Offi ce GmbH. Zasady te obowiązują od 
1 stycznia 2011 r. w całym regionie. 

1.4. Realizacja obowiązków
wynikających z ustawy 
o rozwiązywaniu KDT 

Prezes URE uczestniczy w realizacji zadań wy-
nikających z ustawy o rozwiązaniu KDT. Ustawa ta 
została zatwierdzona Decyzją Komisji Europejskiej 
jako program pomocy publicznej zgodnej ze wspól-
nym rynkiem. Program pomocy publicznej ma na 
celu rekompensowanie wytwórcom, którzy rozwią-
zali umowy długoterminowe, tzw. kosztów osie-
roconych oraz kosztów zużycia odebranego gazu 
ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego. 
Koszty osierocone to koszty powstałe w związku 
z przedterminowym rozwiązaniem KDT wynikające 
z braku możliwości odzyskania poniesionych nakła-
dów inwestycyjnych w ramach działalności wytwór-
ców na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej. 

Koszty gazu ziemnego to koszty, które powstały 
w związku z obowiązkiem odbioru zakontraktowa-
nej ilości gazu ziemnego przez wytwórców wytwa-
rzających energię elektryczną i ciepło z wykorzy-
staniem tego paliwa.

Łącznie wytwórcy, których lista została zawarta 
w zał. 2 ustawy o rozwiązaniu KDT, mogą uzyskać 
maksymalnie 12,6 mld zł (kwota zdyskontowana 
do wartości na 1 stycznia 2007 r.). 

Ustawa o rozwiązaniu KDT nakłada na Prezesa 
URE szereg obowiązków, związanych z rozlicza-
niem pomocy publicznej, których realizację omó-
wiono poniżej.

Ustalenie dla poszczególnych wytwórców wyso-
kości korekty rocznej kosztów osieroconych oraz 
kosztów gazu ziemnego dla roku poprzedniego

W 2010 r. Prezes URE ustalił dla dwunastu wy-
twórców korekty roczne kosztów osieroconych za 
2009 r. oraz dla pięciu wytwór-
ców korekty roczne kosztów 
zużycia odebranego gazu ziem-
nego i kosztów nieodebranego 
gazu ziemnego za 2009 r. W su-
mie w powyższych sprawach 
zostało wydanych siedemnaście 
decyzji, w ustawowym termi-
nie, do 31 lipca 2010 r. 

Wytwórcy w 2009 r. otrzymali 
zaliczki na poczet kosztów osiero-
conych oraz kosztów powstałych 
w jednostkach opalanych gazem 
ziemnym (koszty gazu) łącz-
nie w wysokości 2 127,9 mln zł. 
Przy czym zaliczki na pokrycie 
kosztów osieroconych wynio-
sły 1 982,8 mln zł, a na poczet 

kosztów gazu ziemnego – 145,1 mln zł. W wyni-
ku decyzji o korektach wytwórcy powinni zwrócić 
z uzyskanych zaliczek łączną sumę w wysokości 
ponad 358,5 mln zł, w szczególności: z tytułu 
kosztów osieroconych kwotę 335,2 mln zł oraz z ty-
tułu kosztów gazu ziemnego kwotę 23,3 mln zł.

Zatem po uwzględnieniu otrzymanych przez 
wytwórców ww. zaliczek i ustalonych ww. korekt 
należna pomoc publiczna za 2009 r. wyniosła łącz-
nie 1 769,4 mln zł. Większość wytwórców nie zgo-
dziła się z ustalonymi przez Prezesa URE korektami 
kosztów osieroconych oraz kosztów gazu ziemne-
go i złożyła odwołania od tych decyzji do Sądu 
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów (SOKiK). Według złożo-
nych odwołań od decyzji Prezesa URE ustalających 

Tabela 19. Suma wypłaconych wytwórcom energii elektrycznej zaliczek w 2009 r., 
saldo ustalonych przez Prezesa URE i oczekiwanych przez wytwórców korekt kosz-
tów osieroconych i kosztów gazu oraz różnica pomiędzy przyznaną a oczekiwaną 
pomocą publiczną w 2010 r. za 2009 r. [tys. zł]

Wytwórcy

Wypłaco-
ne zaliczki 
na poczet 
kosztów 

osieroconych 
w 2009 r.

Suma korekt 
kosztów 

osieroconych 
i kosztów 
gazu wg 
decyzji 

Prezesa URE  
w 2010 r.

Przyzna-
na pomoc 

publiczna po 
korekcie za 

2009 r.

Oczekiwa-
na przez 

wytwórców 
pomoc 

publiczna za 
2009 r. 

Różnica 
pomiędzy 
przyznaną 
a oczeki-

waną przez 
wytwórców 

pomocą 
publiczną*

[1+2] [3-4]

1 2 3 4 5

Razem 2 127 885,502 -358 512,458 1 769 373,044 2 538 194,378 -768 821,334

  
* Obliczenia URE na podstawie odwołań wytwórców. Uwaga: znak (-) w ko-

lumnie 2 oznacza zwrot przez wytwórców kwoty z otrzymanej zaliczki do 
Zarządcy Rozliczeń SA. 

Źródło: URE.
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korekty za 2009 r., wytwórcy oczekują, iż pomoc 
publiczna z tytułu kosztów osieroconych wyniesie 
ok. 2 538,2 mln zł, tj. o 768,8 mln więcej niż wy-
nikałoby z decyzji Prezesa URE (tab. 19 str. 51). 

Przyczyną rozbieżności, pomiędzy oczekiwania-
mi wytwórców energii elektrycznej a decyzjami 
Prezesa URE, były różnice metodologiczne w pro-
cesie ustalania korekt. 

Prezes URE, opierając się m.in. na informa-
cjach uzyskanych w wyniku monitorowania rynku 
energii elektrycznej, stwierdził, że niektórzy wy-
twórcy wchodzący w skład pionowo skonsolidowa-
nych grup energetycznych sprzedawali w 2009 r. 
większość energii elektrycznej do przedsiębiorstw 
obrotu energią elektryczną należących do swo-
ich grup po cenach znacznie odbiegających od 
cen na rynku konkurencyjnym. W tych przypad-
kach Prezes URE, kierując się ustawową defi nicją 
kosztów osieroconych ustalił wartość przychodu 
ze sprzedaży energii elektrycznej, rezerw mocy 
i usług systemowych osiągniętego przez wytwór-
ców na rynku konkurencyjnym z uwzględnieniem 
średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej przez 
daną grupę kapitałową na rynek konkurencyjny, 
co wzbudziło sprzeciw tych wytwórców. Wytwórcy 
odwoływali się również od wysokości naliczonych 
odsetek od zbyt wysokiej kwoty pobranych zali-
czek, ustalonych przez Prezesa URE na podstawie 
art. 35 ustawy o rozwiązaniu KDT oraz od sankcji 
za zbyt niską cenę sprzedaży energii elektrycz-
nej w porównaniu do podmiotów podobnych pod 
względem technicznym, ustalonych zgodnie z art. 
37 tej ustawy. Ustalając korektę Prezes URE wziął 

także pod uwagę aktualną sytuację podmiotową 
sektora wytwarzania energii elektrycznej polega-
jącą na konsolidacji wytwórców, w szczególności 
w odniesieniu do grupy kapitałowej PGE Polska 
Grupa Energetyczna. U benefi cjentów pomocy pu-
blicznej z grupy PGE, część kosztów osieroconych 
została pokryta dodatnim wynikiem fi nansowym 
podmiotu PGE Elektrownia Bełchatów SA, który 
należy do tej samej grupy kapitałowej co benefi -
cjenci i – chociaż nie otrzymuje pomocy publicznej 
– uczestniczy w jej rozliczeniu (stosownie do art. 32 
ustawy o rozwiązaniu KDT). 

W zakresie korekty rocznej kosztów gazu ziem-
nego wytwórcy nie zgadzali się, że wartość pomo-
cy publicznej powinna być liczona z uwzględnie-
niem ilości gazu objętej klauzulą tzw. „minimum 
take”, a nie całkowitej ilości zakupionego w da-
nym roku gazu (art. 46 ust. 1 w związku z art. 44 
ustawy o rozwiązaniu KDT) oraz odwoływali się od 
przyjętego sposobu ustalenia kosztów wytworze-
nia 1 MWh energii elektrycznej z gazu ziemnego 
(art. 46 ust. 5 tej ustawy).

W 2010 r. zostały rozstrzygnięte przez SOKiK 
odwołania dziewięciu z dziesięciu wytwórców 
energii elektrycznej nie uznających wyniku usta-
lonych przez Prezesa URE korekt kosztów osie-
roconych oraz kosztów gazu za 2008 r. (w szcze-
gólności w zakresie przyjętej przez Prezesa URE 
metodologii ustalenia przychodu ze sprzedaży 
energii elektrycznej, rezerw mocy i usług syste-
mowych na rynku konkurencyjnym oraz braku 
rocznego rozliczenia kosztów CO2). W stosunku 
do jednego z wytwórców SOKiK uznał słuszność 
stanowiska Prezesa URE utrzymując w mocy jego 

decyzję, a w przypadku pozostałych ośmiu SOKiK 
wydał orzeczenie na korzyść wytwórców. Niemniej 
Prezes URE złożył apelację od tych wyroków pod-
trzymując swoje stanowisko. Postępowanie przed 
sądem apelacyjnym w tych sprawach nie zostało 
zakończone.

Ustalenie stawek opłaty przejściowej na 2011 r.

Prezes URE, stosownie do art. 12 ust. 1 usta-
wy o rozwiązaniu KDT, skalkulował stawki opłaty 
przejściowej na 2011 r. Stawki te w porównaniu do 
roku 2010 spadły o ok. 10%.

Tab. 20 (str. 53) zawiera skalkulowane na 2011 r. 
stawki opłaty przejściowej dla poszczególnych 
grup odbiorców oraz, w celu porównania, stawki 
obowiązujące w 2010 r.

Pozostałe czynności wymagane przepisami ustawy 
o rozwiązaniu KDT

• Do 31 lipca 2010 r., w ustawowym terminie, 
Prezes URE wydał dla dziewięciu wytwórców 
decyzje ustalające zaktualizowane kwoty kosz-
tów osieroconych, określone w załączniku nr 3 
do ustawy o rozwiązaniu KDT. W oparciu o te 
decyzje wytwórcy złożyli wnioski o wypłatę za-
liczek na 2011 r. na pokrycie kosztów osiero-
conych. Pozostali trzej wytwórcy wymienieni 
w tej ustawie w 2011 r. nie mają już prawa do 
otrzymywania środków na pokrycie kosztów 
osieroconych, ale nadal biorą udział w procesie 
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korygowania, tj.: PGE Zespół Elektrowni Dolna 
Odra SA, PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków
Sp. z o.o., PGE Elektrociepłownia Gorzów SA25).11).

• W kwietniu 2010 r. Prezes URE przekazał, na 
podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o rozwiązaniu 
KDT, ministrowi właściwemu do spraw gospo-
darki, sprawozdanie z wykonania zadań wyni-
kających z tej ustawy za 2009 r.

• 14 lipca 2010 r. Prezes URE, działając na pod-
stawie art. 46 ust. 7 ustawy o rozwiązaniu KDT, 
opublikował informację w sprawie średnioważo-
nego kosztu węgla, zużywanego przez jednost-
ki wytwórcze centralnie dysponowane opalane 
węglem oraz średniej ceny energii elektrycznej 

 25) Wytwórcy ci uczestniczą w procesie korygowania do dnia, 
w którym wygasłaby umowa długoterminowa o najdłuższym 
okresie obowiązywania, której stroną jest dany wytwórca lub 
inny wytwórca wchodzący w skład tej samej grupy kapitałowej.  

wytworzonej przez wytwórców eksploatujących 
jednostki centralnie dysponowane, w której po-
informował, że w 2009 r.:
 – średnioważony koszt węgla zużywanego przez 

jednostki wytwórcze centralnie dysponowane 
opalane węglem, z uwzględnieniem kosztów 
transportu węgla wyniósł 87,80 zł/MWh,

 – średnia cena energii elektrycznej wytwo-
rzonej przez wytwórców eksploatujących 
jednostki centralnie dysponowane opalane 
węglem wyniosła 200,53 zł/MWh.

• Prezes URE w 2010 r. okresowo gromadził infor-
macje od płatników opłaty przejściowej o ilości 
odbiorców końcowych i wielkości mocy umow-
nych oraz wysokości środków zgromadzonych 
z tytułu opłaty przejściowej. W 2010 r. wpłaty 
z tytułu opłaty przejściowej dokonane przez ope-
ratorów systemów dystrybucyjnych kształtowały 
się na poziomie ok. 166 mln zł miesięcznie.

W 2010 r. prowadzone były, pod kierownictwem 
Ministerstwa Gospodarki, prace nad możliwością 
realizacji ustawy o rozwiązaniu KDT po połączeniu 
wytwórców z grupy kapitałowej PGE w jeden pod-
miot prawny. W wyniku tych prac powstał raport 
podsumowujący nierozwiązane problemy, który 
został skierowany do Zespołu Sterującego ds. re-
alizacji „Programu dla elektroenergetyki”.

1.5. Wspieranie odnawialnych źródeł 
energii (OZE) i kogeneracji (CHP)

Rozwój wytwarzania energii elektrycznej w od-
nawialnych źródłach wynika z potrzeby ochrony 
środowiska oraz wzmocnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, podobnie rozwój wysokosprawnej 
kogeneracji przyczynia się do ochrony środowiska, 
ale przede wszystkim poprawia efektywność pro-
dukcji. Celem podejmowanych działań w tym za-
kresie jest zatem zwiększenie wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych, wspie-
ranie rozwoju technologicznego i innowacji, two-
rzenie możliwości zatrudnienia i możliwości rozwo-
ju regionalnego, zwłaszcza na obszarach wiejskich 
i słabo zurbanizowanych oraz większe bezpieczeń-
stwo dostaw energii, zwłaszcza w skali lokalnej. 
Dodatkowo wobec zobowiązań wynikających m.in. 
z pakietu klimatycznego 3  20, Polska musi w co-
raz większym stopniu wykorzystywać odnawialne 
źródła energii (OZE), dzięki którym można zmniej-
szyć zależność od importowanych paliw kopalnych 
oraz zwiększyć wykorzystanie nowych technologii 
energetycznych. Warto przypomnieć, że dla Polski 

Tabela 20. Stawki netto (bez podatku VAT) opłaty przejściowej dla odbiorców końcowych skalkulowane stosownie do 
art. 12 ust. 1 ustawy o rozwiązaniu KDT
 

Odbiorcy końcowi pobierający energię 
elektryczną  w gospodarstwie domowym,  

zużywający rocznie:

Odbiorcy końcowi niewymienieni  w pkt 1 
art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, których
instalacje są przyłączone  do sieci:

Odbiorcy spe-
cjalni, o których 
mowa w art. 10 

ust. 1  pkt 3 
ustawy

 do 500 kWh 
od 500 kWh 

do 1 200  kWh
ponad 

1 200  kWh
niskiegoo  
napięcia

średniego  
napięcia

wysokich  
i najwyż-

szych napięć

 [zł/m-c]  [zł/kW/mc]

Stawki netto obowiązujące 
w 2010 r.

0,38 1,59 5,03 1,35 3,35 6,25 1,72

Stawki netto skalkulowane 
na 2011 r.

0,34 1,42 4,50 1,22 3,02 5,63 1,55

Zmiana wysokości stawek 
netto w 2011 r. w stosunku 
do 2010 r.

-10,53% -10,69% -10,54% -9,63% -9,85% -9,92% -9,88%

 

Źródło: URE.
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oznacza to w uproszczeniu obowiązek uzyskania 
15% udziału OZE w zużyciu energii w 2020 r. Dą-
żenie do zwiększenia udziału tych źródeł w bilansie 
produkcji energii elektrycznej w kraju, ze względu 
na wysokie koszty inwestycji wymaga stosowania 
odpowiednich systemów wsparcia, będących gwa-
rancją ich systematycznego rozwoju. 

Mechanizm wsparcia przedsiębiorców wytwa-
rzających energię elektryczną w OZE jest dwukie-
runkowy i polega na obowiązkowym zakupie wy-
tworzonej energii elektrycznej przez sprzedawcę 
z urzędu (z wyłączeniem zakupu energii elektrycz-
nej wytworzonej z biogazu rolniczego) oraz wyda-
waniu przez Prezesa URE świadectw pochodzenia 
(OZE), które mogą być przedmiotem obrotu na 
TGE SA. Natomiast mechanizm wsparcia przed-
siębiorców wytwarzających energię elektryczną 
w wysokosprawnej kogeneracji (zwanej dalej: 
„CHP”) polega na obowiązkowym odbiorze, prze-
syle lub dystrybucji energii elektrycznej wytwo-
rzonej przez operatora systemu dystrybucyjnego, 
z zachowaniem niezawodności i bezpieczeństwa 
KSE oraz wydawaniu przez Prezesa URE świadectw 
pochodzenia (OZE) oraz świadectw pochodzenia 
z kogeneracji (CHP), które mogą być przedmiotem 
obrotu na TGE SA. 

Wspomnianą wcześniej ustawą zmieniającą, 
w 2010 r. zostały również wprowadzone znaczące 
zmiany w zakresie systemu wsparcia energii wy-
twarzanej w źródłach odnawialnych oraz w wyso-
kosprawnej kogeneracji. 

W myśl dodanego art. 9e ust. 1a ustawy – Pra-
wo energetyczne, przedsiębiorcy wytwarzający 

energię elektryczną i ciepło w źródle odnawialnym, 
spełniającym jednocześnie warunki wysokospraw-
nej kogeneracji, od 11 marca 2010 r. mogą już 
ubiegać się o wydanie, dla tej samej ilości wytwo-
rzonej energii elektrycznej, świadectwa pochodze-
nia OZE, o którym mowa w art. 9e ust. 1 ustawy 
– Prawo energetyczne, i jednocześnie świadectwa 
pochodzenia CHP, o którym mowa w art. 9l ust. 1 
ustawy – Prawo energetyczne. Zostały tym samym 
rozwiane dotychczasowe wątpliwości interpreta-
cyjne nt. możliwości otrzymania dwóch rodzajów 
świadectw pochodzenia dla tej samej ilości wytwo-
rzonej energii elektrycznej w źródle odnawialnym, 
spełniającym jednocześnie warunki wysokospraw-
nej kogeneracji. 

Ustawą zmieniającą, od 11 marca 2010 r. zo-
stał rozszerzony system wsparcia dla energii wy-
twarzanej w wysokosprawnej kogeneracji poprzez 
wprowadzenie mechanizmu wsparcia w postaci 
świadectw pochodzenia dla źródeł opalanych me-
tanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych 
robotach górniczych w czynnych, likwidowanych 
lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego 
lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy 
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biopali-
wach (tzw. świadectwa pochodzenia „fi oletowe”). 
Wprowadzono również możliwość wydawania róż-
nych rodzajów świadectw pochodzenia z kogene-
racji dla jednej jednostki wytwórczej opalanej róż-
nymi paliwami (tzw. „współspalanie w kogeneracji” 
art. 9l ust. 1a i 1b ustawy – Prawo energetyczne).

Jednocześnie, zgodnie z obowiązującym od
9 sierpnia 2010 r. nowym brzmieniem art. 9a 

ust. 1 i 8 ustawy – Prawo energetyczne, przed-
siębiorstwa energetyczne, odbiorcy końcowi oraz 
towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie, 
o których mowa w art. 9a ust 1a tej ustawy, mają 
obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorze-
nia Prezesowi URE świadectw pochodzenia oraz 
świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszcze-
nia opłaty zastępczej. Obowiązki te zostały „do-
mknięte” systemem sankcyjnym w postaci kar pie-
niężnych za ich niewypełnienie.

Warto zwrócić uwagę, że powyższe mechani-
zmy wsparcia zostały uzupełnione o preferencyj-
ne warunki przyłączania źródeł OZE i CHP, które 
korzystają z „obniżonej” opłaty za przyłączenie26)

12) 
oraz zwolnienia z opłat za wpis do rejestru świa-
dectw pochodzenia prowadzonego przez TGE SA, 
z opłaty skarbowej za wydanie świadectwa pocho-
dzenia, z opłaty skarbowej za wydanie koncesji na 
wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych 
źródłach energii27).13).

 26) Zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne za przy-
łączenie do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii 
o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW oraz jed-
nostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej poniżej 1 MW, 
pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakła-
dów. Przy tym w myśl art. 3 ustawy zmieniającej z 4 marca 2005 r., do
31 grudnia 2010 r. opłatę za przyłączenie do sieci elektroenerge-
tycznej odnawialnych źródeł energii o mocy elektrycznej wyższej niż
5 MW, pobiera się w wysokości jednej drugiej obliczonej opłaty, na-
tomiast w myśl art. 5 ustawy zmieniającej z 12 stycznia 2007 r., do
31 grudnia 2011 r. opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycz-
nej jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej nie 
wyższej niż 5 MW, pobiera się w wysokości połowy obliczonej opłaty.
 27) Przy tym zgodnie z art. 9e ust. 18 ustawy – Prawo energe-
tyczne, zwolnienia określone dotyczą przedsiębiorstw energe-
tycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej 
w OZE o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW.
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1.5.1. Wydawanie i umarzanie świa-
dectw pochodzenia oraz świa-
dectw pochodzenia z kogeneracji 

W 2010 r. Prezes URE wydał 10 042 świa-
dectwa pochodzenia OZE, na łączny wolumen 
10 981 251,022 MWh (za produkcję w 2008 r., 
2009 r. i 2010 r.) oraz 544 świadectwa pochodzenia 
CHP, na łączny wolumen 25 485 496,85 MWh (za 
produkcję w 2008 r., 2009 r. i 2010 r.).

Prezes URE, w 2010 r. wydał pierwsze cztery 
świadectwa pochodzenia z kogeneracji, dla jedno-
stek kogeneracji opalanych metanem uwalnianym 
i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych 
w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych 
kopalniach węgla kamiennego, na łączną ilość 
33 334,76 MWh.

Biorąc pod uwagę złożone wnioski o wydanie 
świadectw pochodzenia, Prezes URE w szesnastu 
przypadkach wydał postanowienia o odmowie wy-
dania świadectw (czternaście OZE oraz dwa CHP). 
Najczęstszymi przyczynami odmowy było niedotrzy-
mywanie przez wnioskodawców terminów przedło-
żenia operatorowi systemu elektroenergetycznego 
wniosków o wydanie świadectw28)

14), a także występo-
wanie z wnioskiem o świadectwa przed uzyskaniem 
koncesji lub przed dokonaniem zmiany w koncesji 
już udzielonej. W przypadku dziesięciu postanowień, 

 28) 45 dni od dnia zakończenia okresu wytworzenia danej ilo-
ści energii elektrycznej objętej wnioskiem OZE i odpowiednio
14 dni w przypadku wniosku CHP.

przedsiębiorcy wnieśli zażalenia do SOKiK. W ośmiu 
przypadkach sprawy nie zostały jeszcze rozpatrzone 
przez właściwy Sąd. W przypadku dwóch wniosków, 
Prezes URE w trybie samokontroli uchylił swoje po-
stanowienia o odmowie wydania świadectw i wydał 
świadectwa pochodzenia (tab. 21 i 22 – str. 56).15)16)

W 2010 r., zgodnie z obowiązującym do 8 sierp-
nia 2010 r. brzmieniem art. 9a ust. 1 i 8 ustawy 
– Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energe-
tyczne prowadzące działalność gospodarczą pole-

 29) Wydane w związku z uchyleniem przez SOKiK postanowień 
Prezesa URE o odmowie ich wydania.
 30) Zgodnie z art. 9e ust. 4b ustawy – Prawo energetyczne 
wniosek należy przedłożyć w terminie 45 dni od dnia zakończenia 
okresu wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej tym 
wnioskiem, co powoduje, że wnioski o wydanie SP OZE mogą być 
składane do 14 lutego 2010 r.

gającą na wytwarzaniu lub obrocie energią elek-
tryczną i sprzedające tę energię odbiorcom końco-
wym, w celu wywiązania się za lata 2009 oraz 2010 
z ustawowego obowiązku, występowały do Prezesa 
URE z wnioskami o umorzenie świadectw pocho-
dzenia oraz świadectw pochodzenia z kogeneracji. 

W tym okresie Prezes URE wydał 195 decyzji uma-
rzających świadectwa pochodzenia OZE na łączną 
ilość 8 226 946,089 MWh energii elektrycznej oraz 
280 decyzji umarzających świadectwa pochodzenia 
CHP na łączną ilość 14 761 411,37 MWh energii elek-
trycznej (łącznie z umorzeniami „korekcyjnymi”). 
Szczegółowe informacje dotyczące umorzonych 
świadectw pochodzenia OZE i świadectw pocho-
dzenia CHP przedstawia tab. 23 (str. 56).

Ponadto Prezes URE wydał 22 decyzje uma-
rzające świadectwa pochodzenia CHP tzw. „ko-

Tabela 21. Świadectwa pochodzenia wydane w 2010 r. (za produkcję w 2008 r.29), 2009 r.30) i 2010 r.) w rozbiciu na po-
szczególne technologie wytwarzania wraz z wolumenem energii 

Rodzaj OZE

Okres wytwarzania
 1.01.2008 − 31.12.2008

Okres wytwarzania 
1.01.2009 − 31.12.2009

Okres wytwarzania
1.01.2010 − 31.12.2010

ilość energii 
[MWh]

liczba SP
ilość energii 

[MWh]
liczba SP

ilość energii 
[MWh]

liczba SP

Elektrownie na biogaz – – 53 969,877 136 304 270,507 905

Elektrownie na biomasę – – 187 508,789 19 596 272,617 99

Elektrownie wiatrowe 238,812 1 208 950,844 450 1 385 941,152 2 681

Elektrownie wodne 121,500 1 389 868,516 808 2 478 714,377 4 668

Współspalanie – – 1 374 543,235 65 4 000 849,468 208

Elektrownie wytwarzające 
e.e. z prom. słonecznego

– – 1,328 1 – –

Łącznie 360,312 2 2 214 842,589 1 479 8 766 048,121 8 561

 
Źródło: URE.
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rekcyjne” na łączny wolumen 41 725,46 MWh, 
w związku z wystąpieniem nadwyżki ilości energii 
elektrycznej wynikającej z wydanych przedsię-
biorstwom świadectw pochodzenia z kogeneracji 
w stosunku do rzeczywistej ilości energii elektrycz-
nej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji 
przez dane jednostki kogeneracji w poprzednim 
roku kalendarzowym.17) 18)

Rozpatrując złożone wnioski o umorzenie świa-
dectw pochodzenia, Prezes URE w dwóch przy-

 31) Wydane w związku z uchyleniem przez SOKiK postanowień 
Prezesa URE o odmowie ich wydania.
 32) Zgodnie z art. 9l ust. 6 ustawy – Prawo energetyczne 
wniosek należy przedłożyć w terminie do 14. dnia następnego 
miesiąca po zakończeniu okresu wytworzenia energii elektrycznej 
objętej tym wnioskiem, co powoduje, że wnioski o wydanie SP 
CHP mogą być składane do 14 stycznia 2010 r.

padkach odmówił umorzenia świadectw w zakre-
sie żądanym przez wnioskodawcę, ze względu na 
niedotrzymywanie ustawowych terminów do ich 
złożenia (wnioski dotyczyły umorzenia świadectw 

pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogenera-
cji). Wnioski te zostały przedłożone do umorzenia 
po 31 marca 2010 r, a wnioskodawca domagał się 
umorzenia świadectw w celu rozliczenia obowiąz-
ku za 2010 r. W obydwu przypadkach przedsię-
biorca wniósł odwołanie do SOKiK. Sprawy ten nie 
zostały jeszcze rozpatrzone przez właściwy Sąd.

Przyjmując zatem wielkość sprzedaży energii 
elektrycznej do odbiorców końcowych w 2010 r. 
na poziomie 116 500 000 MWh (w chwili przygo-
towania niniejszego sprawozdania Prezes URE nie 
dysponował jeszcze rzeczywistymi danymi) wyko-
nany, wg danych na 31 grudnia 2010 r., udział:
• energii elektrycznej wytwarzanej w odnawial-

nych źródłach energii w 2010 r. wyniósł:
 – wg wydanych świadectw pochodzenia 

7,53%; 
 – wg umorzonych świadectw pochodzenia 

4,38%
wobec wymaganego 10,4%,

Tabela 22. Świadectwa pochodzenia z kogeneracji wydane w 2010 r. (za produkcję w 2008 r.31), 2009 r.32) i 2010 r.) w roz-
biciu na poszczególne rodzaje jednostek kogeneracji wraz z wolumenem energii

Rodzaje jednostek kogeneracji

Okres wytwarzania
1.01.2008 − 31.12.2008

Okres wytwarzania
1.01.2009 − 31.12.2009

Okres wytwarzania
1.01.2010 − 31.12.2010

ilość energii 
[MWh]

liczba SP 
CHP

ilość energii 
[MWh]

liczba SP 
CHP

ilość energii 
[MWh]

liczba SP 
CHP

opalana paliwami gazowymi lub o łącznej mocy elek-
trycznej zainstalowanej < 1 MW (CHP1)

–- –- 631 582,77 30 1 809 022,64 122

o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej ≥ 1 MW, 
nieopalana paliwami gazowymi (CHP2)

373 248,36 4 8 349 435,06 133 14 288 873,27 251

opalana metanem uwalnianym  i ujmowanym 
przy dołowych robotach górniczych w czynnych, 
likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla 
kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania 
biomasy (CHP3)

–- -– –- –- 33 334,76* 4

* Wydane za okres wytworzenia od 11 marca 2010 r.

Źródło: URE.

Tabela 23. Wolumen energii elektrycznej oraz ilość umorzonych świadectw pochodzenia OZE i świadectw pochodzenia 
CHP w 2010 r. (bez umorzeń „korekcyjnych”)

W celu realizacji
obowiązku za rok

Liczba umorzonych
SP OZE

Wolumen energii wynikający 
z umorzonych SP OZE

[MWh]

Liczba umorzonych
CHP1 i CHP2*

Wolumen energii wynikający 
z umorzonych SP CHP

[MWh]*

2009 3 511 3 123 478,199 744 8 528 073,801

2010 5 270 5 103 467,890 377 6 233 337,565

Łącznie 8 781 8 226 946,089 1 081 14 761 411,370

* Z wyłączeniem świadectw korekcyjnych.

Źródło: URE.
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• energii elektrycznej wytwarzanej w wysoko-
sprawnej kogeneracji w 2010 r. wyniósł:
 – wg wydanych świadectw CHP1 – 2,09%, 

CHP2 – 19,75%; 
 – wg umorzonych świadectw CHP1 – 0,99%, 

CHP2 – 5,80%
wobec wymaganych odpowiednio 3,10%, 
21,3%.
W przypadku CHP 333)

19) brak jest możliwości 
przedstawienia przybliżonych danych nt. wypeł-
nienia obowiązku ze względu na brak aktu wyko-
nawczego do ustawy – Prawo energetyczne okre-
ślającego zakres poziomu koniecznego do realiza-
cji obowiązku. 

1.5.2. Kontrola realizacji obowiązku uzy-
skania i przedstawienia do umo-
rzenia Prezesowi URE świadectw 
pochodzenia energii elektrycznej 
wytworzonej w odnawialnych 
źródłach energii oraz świadectw 
pochodzenia z kogeneracji

Biorąc pod uwagę termin przewidziany do reali-
zacji przez podmioty zobowiązane obowiązków wy-
nikających z art. 9a ust. 1 i 8 ustawy – Prawo ener-
getyczne za rok 2009 upływający 31 marca 2010 r., 
kontrola jego realizacji rozpoczyna się po tym dniu 

 33) Dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce opalanej 
metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach 
górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych ko-
palniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwa-
rzania biomasy.

i jest zadaniem Prezesa URE, realizowanym zgodnie 
z art. 23 ust. 1 pkt 4 w przeciągu 2010 r. Podobnie 
obowiązki, o których mowa wyżej, realizowane za 
2010 r., rozliczane są przez Prezesa URE dopiero 
po upływie terminu przewidzianego do ich realizacji 
(tj. po 31 marca 2011 r.) i będą stanowiły zadanie 
Prezesa URE na rok 2011.

Zatem biorąc pod uwagę rozliczenie 2009 r. (od-
bywające się w 2010 r.), zgodnie z obowiązującym do
8 sierpnia 2010 r. brzmieniem art. 9a ust. 1 ustawy – 
Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetycz-
ne miały obowiązek uzyskania i przedstawienia do 
umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia 
energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych 
źródłach energii lub uiszczenia opłaty zastępczej, 
jeżeli dokonywały one sprzedaży energii elektrycz-
nej odbiorcom końcowym. Jednocześnie zgodnie 
z obowiązującym do 8 sierpnia 2010 r. brzmieniem 
art. 9a ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne, ww. 
przedsiębiorstwa energetyczne miały także obo-
wiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia 
świadectw pochodzenia z kogeneracji albo uisz-
czenia opłaty zastępczej.

W 2010 r. Prezes URE, zgodnie z obowiązującymi 
rozwiązaniami ustawowymi, przeprowadził kontrolę 
realizacji obowiązków, wynikających z art. 9a ust. 1 
i 8 ustawy – Prawo energetyczne, przez przedsię-
biorstwa zajmujące się wytwarzaniem lub obrotem 
energią elektryczną za rok 2009. I tak, przedsię-
biorstwo energetyczne powinno w 2009 r. osiągnąć:
• 8,7% udział sumy energii elektrycznej wyni-

kającej ze świadectw pochodzenia OZE, które 
przedstawiło do umorzenia lub uiszczonej przez 
to przedsiębiorstwo opłaty zastępczej, w wyko-

nanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elek-
trycznej odbiorcom końcowym34),20),

• 2,9% udział sumy energii elektrycznej wynikającej 
ze świadectw pochodzenia CHP dla jednostki koge-
neracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 usta-
wy – Prawo energetyczne, które przedstawiło 
do umorzenia, lub uiszczonej przez to przedsię-
biorstwo opłaty zastępczej, w wykonanej w tym 
okresie sprzedaży energii elektrycznej odbior-
com końcowym35),21),

• 20,6% udział sumy energii elektrycznej wy-
nikającej ze świadectw pochodzenia CHP dla 
jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l 
ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, któ-
re przedstawiło do umorzenia, lub uiszczonej 
przez to przedsiębiorstwo opłaty zastępczej, 
w wykonanej w tym okresie sprzedaży energii 
elektrycznej odbiorcom końcowym30).
Kontrolą realizacji obowiązku za 2009 r. objęto 

1 222 przedsiębiorstw energetycznych prowadzą-

 34) § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 2008 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przed-
stawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opła-
ty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych 
w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania 
danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w od-
nawialnym źródle energii (Dz. U. z 2008 r. Nr. 156, poz. 969, 
z późn. zm.).  
 35) § 9 pkt 1a i 2a rozporządzenia Ministra Gospodarki
z 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych 
podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia 
z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania 
i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczenia opłaty 
zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości 
energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1314).
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cych działalność gospodarczą polegającą na wy-
twarzaniu lub obrocie energią elektryczną. Z grupy 
tej wyłoniono 240 przedsiębiorstw, które w 2009 r. 
sprzedawały energię elektryczną do odbiorców 
końcowych, a zatem faktycznie podlegających 
obowiązkom, o którym mowa w art. 9a ust. 1 i 8 
ustawy – Prawo energetyczne. Szczegółowe infor-
macje dotyczące kontroli wypełnienia obowiązku 
za 2009 r. przedstawia tab. 24. 

Po przeprowadzeniu badania realizacji w 2009 r. 
obowiązków wynikających z art. 9a ust. 1 i 8 usta-
wy – Prawo energetyczne, z grupy 240 podmiotów 
zobowiązanych, obowiązku określonego w art. 9a 
ust. 1 nie zrealizowało 11 przedsiębiorstw energe-
tycznych, natomiast obowiązku określonego w art. 9a 
ust. 8 nie zrealizowało 13 przedsiębiorstw energe-
tycznych.

Jak wynika z przedkładanych w toku postępo-
wań wyjaśnień przedsiębiorstw, najczęstszą przy-
czyną powstawania nieprawidłowości było:
• nieznajomość prawa i brak świadomości obo-

wiązków ciążących na przedsiębiorstwie,

• umorzenie świadectw pochodzenia oraz świa-
dectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenie 
opłaty zastępczej za brakującą do wypełnienia 
obowiązku ilość energii elektrycznej, po przewi-
dzianym do tego terminie (zgodnie z zapisami 
ustawy − Prawo energetyczne termin ten upły-
wał 31 marca 2010 r.),

• błędne uznanie, że wpłacenie po terminie (tj. po 
31 marca danego roku) opłaty zastępczej wraz 

z odsetkami stanowi 
realizację obowiązków 
za rok poprzedni,
• trudna sytuacja 
fi nansowa przed-
siębiorstwa,

• brak komórki 
odpowiedzialnej 
w przedsiębior-
stwie za realiza-
cję ustawowych 
obowiązków.

Z przeprowadzonej analizy realizacji w 2009 r. 
omawianych obo-
wiązków wynika, że 
średnie wypełnienie 
(udział umorzonych 
świadectw OZE, 
świadectw CHP1 
i 2 oraz uiszczonej 
opłaty zastępczej 
w wykonanej przez 
przedsiębiorstwa 
zobowiązane całko-
witej rocznej sprze-

daży energii elektrycznej) obowiązków wyniosło: 
• dla OZE: 8,674%, wobec wymaganego 8,7%,
• dla CHP1: 2,880% wobec wymaganego 2,9%, 
• dla CHP2: 20,473%, wobec wymaganego 20,6%.

W 2010 r. Prezes URE zakończył również postę-
powania administracyjne, wszczęte i niezakończo-
ne w latach 2007–2009 w związku z ujawnieniem 
nieprawidłowości przy realizacji obowiązków wyni-
kających z art. 9a ust. 1 i 8 oraz art. 28 ustawy – 
Prawo energetyczne za rok 2008 i lata poprzednie. 
Szczegółowe informacje dotyczące kontroli wypeł-
nienia obowiązku za lata 2007–2008 przedstawia 
tab. 25. 

1.5.3. Publikowanie wysokości
jednostkowych opłat zastępczych 

W 2010 r. Prezes URE ogłosił, zwaloryzowaną 
średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, jednostkową opłatę zastępczą 

Tabela 24. Rodzaje postępowań w ramach kontroli realizacji obowiązków za 2009 r.

Obowiązek
Liczba 

wszczęć

Postępowania 
niezakończone 
do 31 grudnia 

2010 r.

Liczba decyzji 
umarzających 
postępowanie

Liczba decyzji  
o odstąpieniu 
od wymierze-

nia kary

Liczba decyzjii  
o nałożeniu 

kary pieniężnej

Łączna 
wysokość na-
łożonych kar 
pieniężnych  

[zł]

art. 9a ust. 1 15 0 4 0 11 1 646 965,48

art. 9a ust. 8 18 1 4 0 13 630 579,44

art. 28 39 9 6 24 0 0,00

Łącznie 72 10 14 24 24 2 277 544,92

Źródło: URE.

Tabela 25. Zestawienie prowadzonych postępowań w ramach kontroli realizacji obowiązków 
za 2008 r. i lata poprzednie

Obowiązek
Liczba decyzji 
o zawieszeniu 
postępowania

Liczba decyzji 
umarzających postę-

powanie

Liczba decyzji 
o odstąpieniu od 
wymierzenia kary

Liczba decyzji  
o nałożeniu 

kary
pieniężnej

Łączna wyso-
kość nałożonych 
kar pieniężnych 

[zł]

art. 9a ust. 1 1 5 0 13 3 349 047,80

art. 9a ust. 8 0 8 0 9 1 056 399,71

art. 28 0 2 20 16 16 682,12

Łącznie 1 15 20 38 4 422 129,63

Źródło: URE.
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dla przedsiębiorstw energetycznych, na które na-
łożony był w 2010 r. obowiązek zakupu energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych – w wysokości 
267,95 zł/MW36).22).

Ponadto Prezes URE obliczył i opublikował jed-
nostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami 
Ozg, Ozk i Ozm na podstawie średniej ceny sprzeda-
ży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym37).23). 
Przy ich ustalaniu Prezes URE uwzględnia:
1) ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej ko-

generacji,
2) różnicę pomiędzy kosztami wytwarzania ener-

gii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji 
i cenami sprzedaży energii elektrycznej na ryn-
ku konkurencyjnym,

3) poziom cen energii elektrycznej dla odbiorców 
końcowych,

4) poziom zagospodarowania dostępnych ilości 
metanu uwalnianego i ujmowanego przy doło-
wych robotach górniczych w czynnych, likwido-
wanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla 
kamiennego oraz gazu uzyskiwanego z prze-
twarzania biomasy.
W 2010 r. Prezes URE ustalił jednostkową opłatę 

zastępczą (CHP), oznaczoną symbolem Ozm, obo-
wiązującą w 2010 r. w wysokości 59,16 [zł/MW], tj. 
30% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej 

 36) Działając na podstawie art. 9a ust. 3 i 4 ustawy − Prawo 
energetyczne, w związku z Komunikatem Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z 14 stycznia 2010 r., w sprawie średnio-
rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogó-
łem w 2009 r. (M. P. Nr 4, poz. 43).
 37) O której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, z roku poprze-
dzającego rok ustalenia jednostkowych opłat zastępczych.

na rynku konkurencyjnym oraz jednostkowe opła-
ty zastępcze (CHP), oznaczone symbolem Ozm, 
Ozg i Ozk obowiązujące w 2011 r. w wysokości:
• Ozg = 127,15 [zł/MWh], tj. 64,47% średniej 

ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku 
konkurencyjnym;

• Ozk = 29,58 [zł/MWh], tj. 15% średniej ceny 
sprzedaży energii elektrycznej na rynku konku-
rencyjnym;

• Ozm = 59,16 [zł/MWh], tj. 30% średniej ceny 
sprzedaży energii elektrycznej na rynku konku-
rencyjnym.
Informacja o wyżej wymienionych opłatach za-

stępczych ukazała się także na stronie interneto-
wej URE.

1.6. Przesłanki i ocena bezpieczeństwa 
dostarczania energii elektrycznej

1.6.1. Monitorowanie funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego 

Produkcja energii elektrycznej brutto 
w kraju w 2010 r. kształtowała się na pozio-
mie 156 342 GWh i była wyższa o ponad 3% 
niż w 2009 r. Jako główną przyczynę wzrostu pro-
dukcji należy wskazać zwiększenie zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną związane ze wzrostem 
gospodarczym obserwowanym w 2010 r. Krajowe 
zużycie energii elektrycznej wyniosło 154 988 GWh 
i było wyższe o ponad 4,2% od zużycia w 2009 r. 
Większość energii elektrycznej została wytworzo-

na w elektrowniach zawodowych cieplnych, w tym 
na węglu kamiennych i brunatnym. Uwagę zwraca 
znaczny wzrost produkcji energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych (przede wszystkim wiatro-
wych), a także w elektrowniach przemysłowych. 
Zmieniła się także struktura wytwarzania w elek-
trowniach węglowych na korzyść węgla kamienne-
go w porównaniu do węgla brunatnego. 

Wybrane dane dotyczące produkcji i zużycia ener-
gii elektrycznej przedstawiono w tab. 26 (str. 60).

Odnosząc się do mocy zainstalowanej i osią-
galnej elektrowni krajowych należy zauważyć, 
że w skali globalnej nie została odnotowana za-
sadnicza zmiana tych wielkości w porównaniu 
do 2009 r. Na uwagę zasługuje ponad 50-ciopro-
centowy wzrost mocy zainstalowanej i osiągalnej 
w źródłach odnawialnych, a także istotny wzrost 
tych mocy w elektrowniach zawodowych cieplnych 
gazowych.

Wybrane dane dotyczące struktury mocy zain-
stalowanej i osiągalnej w elektrowniach krajowych 
przedstawiono w tab. 27 (str. 60). 

W 2010 r. średnie roczne zapotrzebowanie na 
moc wyniosło 21 405,3 MW i wzrosło o ponad 
3,8%, natomiast maksymalne zapotrzebowanie 
wyniosło 25 448,9 MW i wzrosło o prawie 3,5% 
w stosunku do 2009 r. Wybrane wskaźniki dotyczą-
ce funkcjonowania KSE w 2010 r. zostały przedsta-
wione w tab. 28 (str. 60).

Charakterystyczna dla poprzednich lat wzrostowa 
tendencja dotycząca zarówno zapotrzebowania na 
moc, jak i krajowego zużycia energii elektrycznej, po 
jej krótkotrwałym odwróceniu w 2009 r., była nadal 
kontynuowana w 2010 r. Taka sytuacja może mieć zna-
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czenie dla wielkość mocy dyspozycyjnej dostępnej dla 
operatora systemu przesyłowego, a także dla wielkości 
niezbędnych rezerw mocy. Na rys. 16 (str. 61) przed-

stawiono relację mocy dyspozycyjnej elektrowni krajo-
wych w odniesieniu do maksymalnego zapotrzebowa-
nia na moc w KSE w poszczególnych miesiącach 2010 r.

Tabela 28. Wybrane dane dotyczące funkcjonowania 
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w 2010 r. 

Wyszczególnienie
Wartość [MW]

2009 2010
dynami-

ka*

Moc osiągalna elektrowni 
krajowych**

34 830,7 35 537,5 102,03

Moc dyspozycyjna elektrow-
ni krajowych**

26 684,2 26 136,0  97,95

Zapotrzebowanie na moc** 20 620,7 21 405,3 103,80

Maksymalne krajowe zapo-
trzebowanie na moc

24 593,5 25 448,9
103,48

2009.12.21 2010.01.26

Rezerwa mocy w dniu, 
w którym wystąpiło maksy-
malne krajowe  zapotrzebo-
wanie na moc

4 861,2 3 586,3  73,77

Minimalne krajowe zapotrze-
bowanie na moc

16 999,4 17 872,4
105,14

2009.07.10 2010.06.25

Rezerwa mocy w dniu, 
w którym wystąpiło mini-
malne krajowe  zapotrzebo-
wanie na moc

6 973,9 4 936,8  70,79

  * 2010 r. / 2009 r., gdzie 2009 r. = 100
** Dane na podstawie średnich rocznych wartości ze 

szczytu wieczornego z dni roboczych.

Źródło: PSE Operator SA.

Średnia roczna wielkość mocy osiągalnej kra-
jowych elektrowni ze szczytu wieczornego z dni 
roboczych wzrosła z 34 690 MW w 2009 r. do 
35 538 MW w 2010 r., natomiast odpowiadająca jej 
średnia roczna wielkość mocy dyspozycyjnej spadła
z 26 685 MW w 2009 r. do 26 136 MW w 2010 r., 
co spowodowało zmianę relacji mocy dyspozycyj-
nej do osiągalnej z 76,7% do 73,5%. Dodatkowo 
w 2010 r. w porównaniu z 2009 r. wystąpił spadek 
rezerw w elektrowniach zawodowych oraz wzrost 

Tabela 26. Produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2010 r.

Wyszczególnienie
Wytwarzanie [GWh] Struktura  wytwarzania [%]

2009 2010 dynamika* 2009 2010

Produkcja energii elektrycznej brutto w kraju 150 913 156 342 103,60 100,00 100,00

 1. elektrownie zawodowe, w tym: 141 874 146 106 102,98 94,01 93,45

      a) elektrownie cieplne, w tym: 139 123 142 838 102,67 92,19 91,36

           – na węglu kamiennym 84 274 89 212 105,86 55,84 57,06

           – na węglu brunatnym 50 797 49 459 97,37 33,66 31,64

           – gazowe 4 052 4 166 102,81 2,68 2,66

      b) elektrownie wodne 2 751 3 268 118,79 1,82 2,09

 2. elektrownie przemysłowe 8 204 8 923 108,76 5,44 5,71

 3. elektrownie wiatrowe i inne odnawialne 835 1 311 157,01 0,55 0,84

Krajowe zużycie energii elektrycznej brutto 148 718 154 988 104,22
  
* 2010 r. / 2009 r., gdzie 2009 r. = 100 

Źródło: PSE Operator SA.

Tabela 27. Struktura mocy zainstalowanej i osiągalnej w elektrowniach krajowych – stan na 31 grudnia 2010 r. odniesio-
ny do stanu na 31 grudnia 2009 r.

Wyszczególnienie
Moc zainstalowana [MW] Moc osiągalna [MW]

2009 2010 dynamika* 2009 2010 dynamika*

Moc elektrowni krajowych ogółem, w tym: 35 594 35 756 100,46 35 243 35 509 100,75

elektrowni zawodowych, w tym: 32 473 33 304 102,56 32 460 32 382 99,76

 elektrowni zawodowych cieplnych, w tym: 30 259 30 083 99,42 30 168 30 085 99,72

– na węglu kamiennym 20 512 20 377 99,34 20 396 20 351 99,78

– na węglu brunatnym 8 978 8 772 97,71 9 013 8 817 97,83

– gazowych 769 934 121,46 759 917 120,82

 elektrowniach zawodowych wodnych 2 214 2 221 100,32 2 292 2 297 100,22

 elektrowniach przemysłowych 2 484 2 486 100,08 2 169 2 173 100,18

 źródeł odnawialnych 637 966 151,65 614 953 155,21

 JWCD 25 635 25 429 99,20 25 615 25 419 99,23

 nJWCD 9 959 10 327 103,70 9 628 10 090 104,80
  
* 2010 r. / 2009 r., gdzie 2009 r. = 100 

Źródło: PSE Operator SA.
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ubytków mocy związanych z remontami kapitalnymi, średnimi oraz 
awaryjnymi. Wybrane dane dotyczące funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego w poszczególnych miesiącach przedstawiono 
poniżej na rys. 17 i 18.

Rysunek 18. Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych 
dostępne dla OSP w 2010 r. w odniesieniu do 2009 r. – wartości średnie mie-
sięczne z dobowego szczytu krajowego zapotrzebowania na moc

Źródło: URE na podstawie danych PSE Operator SA.

1.6.2. Uzgadnianie projektów planów rozwoju elektro-
energetycznych przedsiębiorstw sieciowych

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub 
dystrybucją energii elektrycznej są obowiązane do sporządzenia dla 
obszaru swojego działania planów rozwoju w zakresie zaspokoje-
nia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na te paliwa (art. 16 
ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne) na okresy nie krótsze niż trzy 
lata (art. 16 ust. 2 – Prawo energetyczne), a operatorzy systemu 
elektroenergetycznego na okresy nie krótsze niż pięć lat. Ponadto, 
operatorzy sporządzają prognozy dotyczące stanu bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej na okresy nie krótsze niż piętnaście lat 
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Rysunek 16. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych oraz max krajowe zapotrzebowanie mocy w wie-
czornym szczycie zapotrzebowania na moc w wartościach średnich z dni roboczych w miesiącu [MW]

Źródło: URE na podstawie danych PSE Operator SA.

Rysunek 17. Elektrownie zawodowe − porównanie wybranych aspektów pracy w 2009 r. i w 2010 r. 
(na podstawie średnich − rocznych wartości ze szczytów wieczornych w dniach roboczych)
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(art. 16 ust. 2a – Prawo energetyczne). Projekty 
planów podlegają uzgodnieniu z Prezesem URE 
z wyłączeniem tych, które dotyczą przedsiębiorstw 
wykonujących działalność gospodarczą w za-
kresie przesyłania lub dystrybucji dla mniej niż 
100 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to do-
starcza rocznie mniej niż 50 GWh tej energii.

Nakłady inwestycyjne

Uzgadnianie przez Prezesa URE projektów pla-
nów rozwoju sieciowych przedsiębiorstw energe-
tycznych jest jednym z podstawowych instrumen-
tów regulacji działalności tych przedsiębiorstw. 
Uzgadnianie projektów planów rozwoju ma na 
celu zapewnienie zgodności projektu planu z usta-
wą i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz 
zgodności z założeniami polityki energetycznej 
państwa.

W ramach procesu uzgadniania projektów pla-
nów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, pla-
ny te są weryfi kowane m.in. w zakresie uwzględ-
nienia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego albo kierunków rozwoju gmin 
określonych w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, a także 
zapewnienia realizacji założeń do planów zaopa-
trzenia w energię i paliwa gazowe uchwalonych 
przez rady gmin w trybie art. 19 ustawy – Prawo 
energetyczne. W tym zakresie odbywa się współ-
praca URE z zarządami województw (art. 23 ust. 3, 
w związku z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo 
energetyczne).

Najważniejszym elementem projektów planów 
rozwoju przedsiębiorstw sieciowych są plany in-
westycyjne dotyczące przedsięwzięć w zakresie 
modernizacji i rozwoju oraz przewidywany spo-
sób ich fi nansowania. Wynika to z faktu, że plany 
te dotyczą przedsięwzięć charakteryzujących się 
znaczną kapitałochłonnością. Wieloletni cykl inwe-
stowania oraz zaangażowanie znacznych środków 
fi nansowych powodują długookresowe konse-
kwencje fi nansowe dla przedsiębiorstwa oraz jego 
odbiorców. Mają one bezpośrednie przełożenie 
na ustalenie poziomu niezbędnych przychodów, 
a więc przyszłych taryf przedsiębiorstw. W związku 
z powyższym informacje pochodzące z projektów 
planów rozwoju, dotyczące w szczególności plano-
wanego sposobu fi nansowania inwestycji, wyko-
rzystywane są również w procesie zatwierdzania 
taryf opracowywanych przez sieciowe przedsię-
biorstwa energetyczne. Uzgadnianie projektów 
planów rozwoju pozostaje zatem w ścisłym związ-
ku z wydawaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia 
taryf. Zaznaczenia wymaga, iż ze względu na cha-
rakter inwestycji sieciowych, ocena rzeczywistego 
wpływu zrealizowanych nakładów inwestycyjnych 
na poziom kolejnych taryf może zostać dokona-
na wyłącznie w perspektywie kilkuletniej poprzez, 
uwzględniany w kalkulacji przychodu regulowane-
go, poziom amortyzacji oraz zwrotu z kapitału.

Poziom nakładów inwestycyjnych siedmiu OSD 
(którzy 1 lipca 2007 r. dokonali rozdziału działalno-
ści) oraz OSP, który został uwzględniony w taryfach 
przedsiębiorstw w 2010 r. i 2011 r., przedstawia tab. 
29. W tabeli został również przedstawiony poziom 
zrealizowanych nakładów inwestycyjnych w 2009 r.

Tabela 29. Nakłady inwestycyjne siedmiu OSD oraz 
OSP, ceny bieżące

Wykonanie 
2009 [mln zł]

Plan 2010 
[mln zł] 

Plan 2011 
[mln zł]

Nakłady inwestycyjne 4 148 4 529 5 604

 
Źródło: URE.

Monitorowanie wypełniania przez przedsiębior-
stwo energetyczne obowiązków dotyczących 
ewidencji księgowej
Zgodnie z art. 44 ustawy − Prawo energe-

tyczne, przedsiębiorstwa energetyczne mają 
obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej 
w sposób umożliwiający odrębne obliczanie 
kosztów i przychodów, zysków i strat w zakre-
sie dostarczania energii elektrycznej, w tym 
kosztów stałych, kosztów zmiennych i przy-
chodów odrębnie dla wytwarzania, przesyła-
nia, dystrybucji i obrotu energią elektryczną, 
a także do grup odbiorców określonych w tary-
fie, zapewniając przy tym równoprawne trak-
towanie odbiorców oraz eliminowanie subsy-
diowania skrośnego. Do obowiązków Prezesa 
URE należy natomiast monitorowanie funk-
cjonowania systemu elektroenergetycznego 
w zakresie wypełniania przez przedsiębiorstwa 
energetyczne obowiązków dotyczących ewi-
dencji księgowej. 

W celu realizacji zdefiniowanych prawem 
obowiązków, przedsiębiorstwa energetycz-
ne zostały zobligowane do corocznego prze-
kazywania Prezesowi URE informacji o kosz-
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tach, przychodach oraz wynikach finansowych 
przedsiębiorstw dystrybucyjnych w podziale 
na działalności w formie opracowanych w URE 
arkuszy sprawozdawczych. W zależności od 
rodzaju arkuszy wymagane informacje były 
przekazywane w okresach miesięcznych, pół-
rocznych oraz rocznych. Podejmowane przez 
Prezesa URE w 2010 r. działania w powyższym 
zakresie nie odbiegały od dotychczasowej 
praktyki. Zebrane dane podlegały weryfikacji 
pod kątem ich zgodności z danymi zawartymi 
w powszechnie obowiązującej sprawozdaw-
czości statystycznej. Ocena przedstawianych 
przez przedsiębiorstwa energetyczne infor-
macji miała również na celu sprawdzenie po-
prawności przyjętych założeń we wnioskach 
o zatwierdzenie taryf dla energii elektrycznej. 
Odrębną analizę przeprowadzono dodatko-
wo dla zbadania bieżącej sytuacji finansowej 
przedsiębiorstw.

Niezależnie od powyższego, w 2010 r. kon-
tynuowane były prace zespołu składającego 
się z przedstawicieli PTPiREE oraz pracowników 
URE, związane z aktualizacją arkuszy sprawoz-
dawczych, wykorzystywanych w dotychczaso-
wym monitoringu działalności przedsiębiorstw 
dystrybucyjnych. Zmiana arkuszy sprawozdaw-
czych ma na celu poprawę ich przejrzystości 
oraz wynika z konieczności dostosowania ro-
dzaju zawartych w nich informacji finansowych 
do zmieniających się warunków zewnętrznych 
funkcjonowania przedsiębiorstw energetycz-
nych (wynikających w znacznym stopniu ze 
zmiany prawa).

Przeprowadzona w 2010 r. analiza wyników 
pozwala stwierdzić, że przedsiębiorstwa wypeł-
niają ten obowiązek ustawowy.

W trakcie prowadzonej w 2010 r. działalności 
regulacyjnej Prezes URE nie skorzystał z prawa 
wynikającego z art. 28 ustawy – Prawo ener-
getyczne, tj. prawa wglądu do ksiąg rachunko-
wych przedsiębiorstw energetycznych. Monito-
ring prowadzony był wyłącznie w oparciu o in-
formacje i dane finansowe pozyskiwane w for-
mie opracowanych arkuszy, a które w ocenie 
Prezesa URE były wystarczające. Podobnie jak 
w latach ubiegłych, Prezes URE wykorzystując 
dotychczasowe doświadczenia w zakresie pro-
wadzenia monitoringu przedsiębiorstw energe-
tycznych uznał, iż nie było konieczności wyko-
rzystania narzędzia prawnego, o którym mowa 
w art. 28 ustawy.

Operator systemu przesyłowego (OSP)

W grudniu 2009 r. Prezes URE uznał za uzgod-
niony, w zakresie 2010 r., projekt planu rozwoju 
PSE Operator SA w zakresie zaspokojenia obec-
nego i przyszłego zapotrzebowania na energię 
elektryczną na lata 2010–2025, z uwagi na przed-
stawienie szczegółowego harmonogramu realizacji 
zadań inwestycyjnych jedynie na 2010 r. 

W grudniu 2010 r. Prezes URE uznał za uzgod-
niony, w zakresie 2011 r., projekt aktualizacji planu 
rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przy-
szłego zapotrzebowania na energię elektryczną na 
lata 2010–2025. 

Kierunki rozbudowy sieci przesyłowej uję-
te w aktualizacji planu rozwoju przedstawionej 
przez operatora systemu przesyłowego były 
zbieżne z poprzednią edycją projektu planu roz-
woju. Zmiany dotyczyły w większości zamierzeń 
związanych z przyłączeniem nowych źródeł wy-
twórczych do sieci, zarówno jednostek konwen-
cjonalnych, jak i OZE, które wynikały ze zmiany 
planów inwestorów planujących budowę źródeł 
wytwórczych.

Założono, iż uzgodnienie ww. projektu aktuali-
zacji planu rozwoju PSE Operator SA na kolejne 
lata nastąpi w pierwszej połowie 2011 r., tj. po 
przekazaniu przez przedsiębiorstwo raportu z wy-
konania za 2010 r.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD)

W grudniu 2010 r. Prezes URE uznał za uzgod-
nione, w zakresie 2011 r., projekty planów rozwo-
ju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 
2011–2015 siedmiu OSD, którzy 1 lipca 2007 r. do-
konali rozdziału działalności.

Analogicznie jak w przypadku operatora sys-
temu przesyłowego, uzgodnienie ww. projektów 
planów rozwoju na kolejne lata planowane jest 
w pierwszej połowie 2011 r. po przekazaniu przez 
przedsiębiorstwa raportów z wykonania za 2010 r.

Do oceny i weryfi kacji projektów planów rozwo-
ju siedmiu OSD, wykorzystano nową metodologię, 
która została opracowana w ramach projektu fi -
nansowanego z funduszy Unii Europejskiej. 
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Etapy kompleksowej oceny Projektów Planów 
Rozwoju Operatorów Systemów Dystrybucyj-
nych (którzy 1 lipca 2007 r. dokonali rozdziału 
działalności)

Etap I 
Opracowanie wytycznych dla sporządzania pla-

nów rozwoju (realizacja: URE).
W ramach projektu Transition Facility 

2006/018-180.02.04 „Wdrażanie konkurencyj-
nego rynku energii” został wykonany projekt 
pn. „Przeprowadzenie badań oraz opracowanie 
i opublikowanie metodologii oceny przedsięwzięć 
inwestycyjnych energetycznych przedsiębiorstw 
sieciowych”. W wyniku ponad rocznych prac zo-
stała opracowana nowa metodologia oceny pro-
jektów planów rozwoju, która została zastoso-
wana w trakcie procesu uzgodnienia projektów 
planów rozwoju. 

Zostały również przekazane przez URE wy-
tyczne do tworzenia planów rozwoju. Operatorzy 
systemów dystrybucyjnych opracowali projekty 
planów rozwoju w nowym układzie, co umożliwiło 
wdrożenie nowej metodologii. 

Etap II 
1. Przygotowanie dokumentów Projektów Planu 

Rozwoju (realizacja: OSD)
 – Zrównoważona Karta Wyników („ZKW”), 

plan marketingowy, dochód do dyspozycji,
 – Plan fi nansowy poszczególnych OSD dla 

określenia szacunkowego budżetu inwe-
stycji,

 – Plan inwestycji (ilość i wartość inwestycji).

2. Ocena i uzgodnienie Planów Rozwoju (realiza-
cja: URE)
 – poziom I – weryfi kacja planu fi nansowe-

go OSD pod kątem wartości planowanych 
inwestycji
Kontrola planu fi nansowego miała na celu 
identyfi kację realności przyjętych nakładów 
inwestycyjnych, w szczególności realności 
sfi nansowania przedstawionego w ramach 
projektu planu rozwoju budżetu inwestycji. 
W tym celu analizie zostały poddane prze-
pływy pieniężne z działalności operacyjnej, 
inwestycyjnej oraz fi nansowej,

 – poziom II – weryfi kacja planu inwestycyj-
nego pod kątem jednostkowych nakładów 
inwestycyjnych oraz zakresu planowanych 
inwestycji (ewentualna korekta budżetu in-
westycji, lub ewentualna korekta celów ZKW 
dla OSD).

Weryfi kacja planowanych jednostkowych sta-
wek inwestycji dokonana została na podstawie da-
nych za okres 2008–2010 oraz statystyki specyfi ki 
danych poszczególnych OSD na tle grupy (wszyst-
kich OSD) przy wykorzystaniu opracowanych na-
rzędzi statystycznych. 

Etap III  
Roczna analiza odchyleń wykonania od planu 

(realizacja: URE):
 – odchylenia zakresu,
 – odchylenia nakładów inwestycyjnych.

Analiza rzeczowo-fi nansowa wykonania wielko-
ści planowanych możliwa będzie po przekazaniu 

raportów z wykonania za 2010 r. sporządzonych 
w tym samym układzie, w jakim został opracowa-
ny plan rozwoju. 

Plany inwestycyjne przedsiębiorstw dystrybu-
cyjnych w najbliższych latach zmierzają w kierun-
ku dynamicznego rozwoju i modernizacji infra-
struktury sieciowej. Podyktowane jest to potrzebą 
wzmocnienia i rozbudowy sieci w celu przyłączania 
nowych odbiorców i nowych źródeł (w szczegól-
ności OZE), jak również modernizacją istniejącego 
majątku. Planowany przez OSD w kolejnych latach 
wzrost środków na inwestycje sieciowe wpisuje się 
w założenia Polityki energetycznej Polski, jednakże 
istnieje obawa o możliwości wykonania zakłada-
nych przez przedsiębiorstwa planów. Obawy te po-
jawiają się w kontekście: pozyskania fi nansowania 
zewnętrznego, istniejących barier formalno-praw-
nych w prowadzeniu inwestycji sieciowych.

W 2010 r. zostały również przekazane do Pre-
zesa URE dwa projekty planów rozwoju oraz jedna 
aktualizacja planu rozwoju operatorów systemów 
dystrybucyjnych prowadzących działalność dys-
trybucyjną o charakterze lokalnym. Prezes URE 
w 2010 r. uzgodnił dwa projekty planu rozwoju, 
w tym jeden przekazany w 2009 r. oraz jedną ak-
tualizację planu rozwoju.

Energetyka przemysłowa

W 2010 r. zostało przekazanych do Prezesa 
URE dziewięć projektów planów rozwoju przedsię-
biorstw nie będących operatorami systemów dys-
trybucyjnych, zobowiązanych jednakże, zgodnie 
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z zapisami art. 16 ustawy – Prawo energetyczne, 
do uzgadniania planów rozwoju. Prezes URE do
31 grudnia 2010 r. uzgodnił dwadzieścia projektów 
planów rozwoju, w tym czternaście przekazanych 
Prezesowi URE w latach poprzednich.

1.6.3. Udzielanie zgody na budowę
linii bezpośredniej

Zgodnie z art. 7a ust. 3 ustawy – Prawo ener-
getyczne budowa linii bezpośredniej, zdefi nio-
wanej w art. 3 ust. 11f powołanej ustawy (linia 
elektroenergetyczna łącząca wydzieloną jednostkę 
wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio 
z odbiorcą lub linia elektroenergetyczna łączą-
ca jednostkę wytwarzania energii elektrycznej 
przedsiębiorstwa energetycznego z instalacjami 
należącymi do tego przedsiębiorstwa albo insta-
lacjami należącymi do przedsiębiorstw od niego 
zależnych), przed wydaniem pozwolenia na budo-
wę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, 
wymaga uzyskania zgody Prezesa URE. Zgoda ta 
jest udzielana w drodze decyzji. W ramach po-
stępowania o udzielenie takiej zgody Prezes URE 
uwzględnia następujące przesłanki:
• wykorzystanie zdolności przesyłowych istnieją-

cej sieci elektroenergetycznej, 
• odmowę świadczenia usług przesyłania lub 

dystrybucji energii elektrycznej istniejącą 
siecią elektroenergetyczną podmiotowi wy-
stępującemu o uzyskanie zgody oraz nie-
uwzględnienie złożonej przez niego skargi na 
tę odmowę.

W 2010 r. do Prezesa URE nie wpłynął żaden 
wniosek o udzielenie zgody na budowę linii bez-
pośredniej.

1.6.4. Uzgadnianie planu wprowadzania 
ograniczeń w dostarczaniu i poborze 
energii elektrycznej opracowanego 
przez operatora systemu przesy-
łowego elektroenergetycznego

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy – Prawo ener-
getyczne, w przypadku zagrożenia: 
• bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospo-

litej Polskiej polegającego na długookresowym 
braku równowagi na rynku paliwowo-energe-
tycznym,

• bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, 
• bezpieczeństwa osób, 
• wystąpieniem znacznych strat materialnych, 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego 
części mogą zostać wprowadzone na czas oznaczo-
ny ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii 
elektrycznej. Taka możliwość polega na ograni-
czeniu maksymalnego poboru mocy elektrycznej 
oraz dobowego poboru energii elektrycznej (art. 11
ust. 3 pkt 1 ww. ustawy). W przypadku wystą-
pienia zagrożeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 
ustawy – Prawo energetyczne, zgodnie z art. 11 
ust. 7 tej ustawy, Rada Ministrów, na wniosek mi-
nistra właściwego do spraw gospodarki, w drodze 
rozporządzenia, może wprowadzić na czas ozna-
czony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
jego części, ograniczenia w dostarczaniu i poborze 

energii elektrycznej. Ograniczenia te, w przypadku 
ich wprowadzenia, muszą być realizowane zgod-
nie z zakresem planu wprowadzania ograniczeń 
o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży pa-
liw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii 
elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, 
poz. 924), wydanym na podstawie art. 11 ust. 6 
i ust. 6a ustawy – Prawo energetyczne. Stosownie 
do rozporządzenia, operator systemu przesyłowe-
go elektroenergetycznego zobowiązany jest do 
opracowywania planu wprowadzania ograniczeń 
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, 
określającego wielkości maksymalnego poboru 
tej energii dla poszczególnych odbiorców i stopni 
zasilania (dalej: „plan ograniczeń”). Plan ograni-
czeń podlega corocznej aktualizacji w terminie do
31 sierpnia, przy czym opracowany przez OSP plan 
ograniczeń i jego aktualizacje podlegają uzgodnie-
niu z Prezesem URE. Zgodnie z rozporządzeniem, 
ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii 
elektrycznej dotyczą odbiorców energii elektrycz-
nej, dla których wielkość mocy umownej określo-
nej w umowie sprzedaży energii elektrycznej lub 
umowie o świadczenie usług przesyłania lub dys-
trybucji energii lub umowie zawierającej postano-
wienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie 
usług przesyłania lub dystrybucji energii, ustalona 
została powyżej 300 kW. 

Wniosek o uzgodnienie aktualizacji planu wpro-
wadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze 
energii elektrycznej, opracowanego przez OSP, tj. 
przez przedsiębiorcę – PSE Operator SA wpłynął 
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do Prezesa URE 31 maja 2010 r. W postępowaniu 
administracyjnym mającym na celu uzgodnienie 
planu ograniczeń, na prawach strony występowa-
ło także PTPiREE. W trakcie tego postępowania 
została przeprowadzona analiza przedstawionej 
przez OSP aktualizacji planu ograniczeń, uzyska-
nych od OSP dodatkowych wyjaśnień w sprawie, 
a także stanowiska PTPiREE. W konsekwencji 
mocą decyzji z 21 lipca 2010 r. Prezes URE uznał, 
że przedstawiona mu aktualizacja planu wpro-
wadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze 
energii elektrycznej, od 1 września 2010 r. do
31 sierpnia 2011 r., spełnia wymogi określo-
ne w przepisach ustawy – Prawo energetyczne 
oraz ww. rozporządzenia, a zatem uznał ją za 
uzgodnioną. Następnie, po rozpatrzeniu wnio-
sku OSP, mającego na względzie ujęcie w planie 
ograniczeń zmian wielkości maksymalnego po-
boru mocy elektrycznej w poszczególnych stop-
niach zasilania, spowodowanych wzrostem mocy 
umownej jednego z odbiorców przyłączonych 
do sieci dystrybucyjnej, Prezes URE 20 września 
2010 r. wydał decyzję zmieniającą ww. decyzję 
z 21 lipca 2010 r.

Nowelizacja ustawy dokonana ustawą zmie-
niającą przewiduje, iż OSP, w sytuacji powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elek-
trycznej w następstwie zaistnienia zdarzeń o cha-
rakterze nadzwyczajnym określonych w art. 11c 
ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, jest upo-
ważniony do wprowadzenia ograniczeń w pobo-
rze energii elektrycznej na okres 72 godzin, po 
wyczerpaniu wszystkich możliwych, a określo-
nych w ustawie, działań zmierzających do po-

krycia zapotrzebowania na energię elektryczną. 
OSP jest m.in. upoważniony do wydania odbior-
com końcowym, przyłączonym bezpośrednio do 
sieci przesyłowej, polecenia zmniejszenia ilości 
pobieranej energii elektrycznej lub odłączenia 
od sieci urządzeń i instalacji należących do tych 
odbiorców, co powinno odbywać się zgodnie 
z planem ograniczeń, który został uzgodniony, 
podobnie jak jego aktualizacje, z Prezesem URE. 
OSP jest przy tym obowiązany niezwłocznie po-
wiadomić ministra właściwego do spraw gospo-
darki oraz Prezesa URE o wystąpieniu zagroże-
nia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, 
podjętych działaniach i środkach w celu usunię-
cia tego zagrożenia i zapobieżenia jego nega-
tywnym skutkom, co obejmuje również działania 
omówione powyżej, jednocześnie OSP powinien 
zgłosić konieczność wprowadzenia ograniczeń 
na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy – Prawo 
energetyczne. Prezes URE jest w takim przy-
padku zobowiązany do przedstawienia Ministro-
wi Gospodarki opinii do raportu sporządzanego 
przez OSP dotyczącego powstałego zagrożenia 
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz 
podjętych w związku z tym działań i zastosowa-
nych środków w celu jego usunięcia, w tym do 
dokonania oceny wystąpienia okoliczności po-
wodujących powstanie odpowiedzialności OSP 
za szkody powstałe u użytkowników krajowego 
systemu elektroenergetycznego.

W 2010 r. do Prezesa URE nie wpłynęła informa-
cja dotycząca podjęcia przez OSP działań w opar-
ciu o omówione wyżej, nowe regulacje prawne.

1.6.5. Kontrola zapasów paliw 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo ener-
getyczne, przedsiębiorstwo energetyczne zajmu-
jące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub 
ciepła jest obowiązane utrzymywać zapasy paliw 
w ilości zapewniającej utrzymanie ciągłości dostaw 
energii elektrycznej lub ciepła do odbiorców, z za-
strzeżeniem dotyczącym sytuacji, w której przepi-
sy ustawy dopuszczają obniżenie ilości zapasów, 
o czym będzie mowa poniżej. Minimalne wielkości 
zapasów paliw, które są obowiązane utrzymywać 
ww. przedsiębiorstwa oraz sposób gromadzenia 
tych zapasów określone zostały w rozporządze-
niu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecz-
nej z 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów pa-
liw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 39, poz. 338 oraz z 2010 r. Nr 108, 
poz. 701). 

W celu oceny realizacji obowiązków nałożo-
nych na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące 
się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła 
w zakresie utrzymywania zapasów paliw (węgiel 
kamienny, węgiel brunatny, olej opałowy) w ilości 
zapewniającej utrzymanie ciągłości dostaw ener-
gii elektrycznej i ciepła do odbiorców, Prezes URE 
przeprowadził w 2010 r. dziewięć kontroli stanu za-
pasów paliw. Były to zarówno kontrole interwen-
cyjne, jak i problemowe. Kontrole interwencyjne 
polegały na badaniu zasadności wpływających do 
urzędu informacji o uchybieniach w działalności 
przedsiębiorstw energetycznych, a także na po-
dejmowaniu działań mających na celu wyelimino-
wanie udokumentowanych nieprawidłowości. Na-
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tomiast kontrole problemowe polegały na badaniu 
określonego zagadnienia lub tematu na podstawie 
informacji i dokumentów uzyskanych od grupy 
jednostek objętych kontrolą oraz podejmowaniu 
działań mających na celu wyeliminowanie udoku-
mentowanych nieprawidłowości. 

Kontrole interwencyjne 
W 2010 r. kontrole interwencyjne stanu zapa-

sów paliw przeprowadzono w czterech przedsię-
biorstwach energetycznych. Kontrole te nie wy-
kazały niedoborów zapasów paliw w przypadku 
trzech kontrolowanych przedsiębiorstw, natomiast 
w jednym przypadku stwierdzono wystąpienie nie-
doborów w zapasach paliw. 

Kontrole problemowe
W 2010 r. przeprowadzono pięć proble-

mowych kontroli stanu zapasów paliw. Każda 
z tych kontroli obejmowała tzw. elektrownie 
i elektrociepłownie systemowe (32 przedsię-
biorstwa energetyczne; od 1 września 2010 r. 
26 przedsiębiorstw energetycznych w związku 
z utworzeniem spółki PGE Górnictwo i Energe-
tyka Konwencjonalna SA, w skład której weszły, 
jako oddziały spółki nowoutworzonej, m.in. 
elektrownie/elektrociepłownie systemowe: Elek-
trownia Bełchatów, Elektrownia Turów, Zespół 
Elektrowni Dolna Odra, Zespół Elektrociepłowni 
Bydgoszcz, Elektrociepłownia Rzeszów, Elektro-
ciepłownia Lublin-Wrotków, Elektrociepłownia 
Gorzów). 

Jednocześnie w 2010 r. skontrolowane zosta-
ły także przedsiębiorstwa wytwarzające energię 

elektryczną lub ciepło na skalę lokalną. Działaniom 
kontrolnym w ramach ww. kontroli problemowych 
poddano dodatkowo w ramach każdej kontroli
36 takich przedsiębiorstw wskazanych przez od-
działy terenowe URE. W 2010 r. przeprowadzono 
dwie kontrole tego typu, tzn. kontrole uwzględnia-
jące elektrownie i elektrociepłownie systemowe 
oraz lokalnych wytwórców energii. 

W sumie w 2010 r. skontrolowano w ramach 
wszystkich kontroli 492 źródła w przedsiębior-
stwach energetycznych wytwarzających energię 
elektryczną lub ciepło.

Skutkiem ustaleń dokonanych w ramach powyż-
szych kontroli, było wszczęcie przez Prezesa URE 
siedmiu postępowań administracyjnych w sprawie 
nałożenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie 
obowiązku utrzymywania odpowiednich zapasów 
paliw. Pięć z ww. postępowań zakończono nało-
żeniem kar pieniężnych, natomiast dwa postępo-
wania zakończone zostały wydaniem decyzji na 
podstawie art. 56 ust. 6a ustawy – Prawo energe-
tyczne, tj. odstąpienia od wymierzenia kary wobec 
wystąpienia przesłanek umożliwiających podjęcie 
tego rodzaju rozstrzygnięcia. 

Głównymi przyczynami nieutrzymywania za-
pasów paliw na wymaganym poziomie przez 
obowiązane przedsiębiorstwa energetyczne były: 
przyjęcie błędnego (tzn. niezgodnego z rozporzą-
dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
łecznej z 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów pa-
liw w przedsiębiorstwach energetycznych) sposobu 
gromadzenia zapasów paliw oraz brak dochowywa-
nia przez przedsiębiorstwa energetyczne należytej 
staranności przy utrzymywaniu zapasów paliw.

Prowadzenie spraw związanych z obniżeniem 
i uzupełnianiem wielkości zapasów paliw

W związku z nowelizacją ustawy – Prawo ener-
getyczne, dokonaną ustawą zmieniającą, przed-
siębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwa-
rzaniem energii elektrycznej lub ciepła, które są 
zobligowane do utrzymywania zapasów paliw, 
mają możliwość obniżenia tych zapasów poniżej 
wielkości określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 10 ust. 6 tej ustawy (tj. w roz-
porządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z 12 lutego 2003 r. w sprawie zapa-
sów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych), 
w sytuacji zrealizowania się przesłanek o których 
mowa w art. 10 ust. 1a ustawy – Prawo energe-
tyczne. Działanie takie może zostać podjęte, jeżeli 
jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości dostaw 
energii elektrycznej lub ciepła, w przypadku:
• wytworzenia, na polecenie właściwego opera-

tora systemu elektroenergetycznego, energii 
elektrycznej w ilości wyższej od średniej ilości 
energii elektrycznej wytworzonej w analogicz-
nym okresie w ostatnich trzech latach, lub

• nieprzewidzianego istotnego zwiększenia pro-
dukcji energii elektrycznej lub ciepła, lub

• wystąpienia, z przyczyn niezależnych od przed-
siębiorstwa energetycznego, lub nieprzewidzia-
nych, istotnych ograniczeń w dostawach paliw 
zużywanych do wytwarzania energii elektrycz-
nej lub ciepła. 
Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiąza-

ne do uzupełnienia zapasów paliw do wielkości 
określonych w rozporządzeniu, w terminie nie 
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dłuższym niż dwa miesiące od ostatniego dnia 
miesiąca, w którym rozpoczęto ich obniżanie. Na-
tomiast w przypadku gdy uzupełnienie zapasów 
paliw, z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa 
energetycznego, nie jest możliwe w ww. terminie, 
Prezes URE, na pisemny wniosek przedsiębiorstwa 
energetycznego (złożony z odpowiednim wyprze-
dzeniem), może, w drodze decyzji, wskazać dłuż-
szy termin ich uzupełnienia, biorąc pod uwagę 
zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej 
lub ciepła do odbiorców. Wskazany w decyzji przez 
Prezesa URE termin nie może być w sumie dłuższy 
niż cztery miesiące od ostatniego dnia miesiąca, 
w którym rozpoczęto obniżanie zapasów paliw. 
Przedsiębiorstwo energetyczne jest jednocześnie 
obowiązane informować w ciągu 3 dni od roz-
poczęcia obniżania zapasów paliw, Prezesa URE 
i OSP, o obniżeniu ilości zapasów paliw poniżej 
wielkości określonych w ww. rozporządzeniu oraz 
o sposobie i terminie ich uzupełnienia wraz z uza-
sadnieniem.

W 2010 r. do Prezesa URE wpłynęło sześć infor-
macji od przedsiębiorstw energetycznych o obni-
żeniu zapasów paliw poniżej poziomu określonego 
w rozporządzeniu. Wobec tych przedsiębiorstw 
podjęte zostały działania wyjaśniające, mające na 
celu ustalenie, czy obniżenie zapasów paliw nastą-
piło w sposób uzasadniony, tj. w rezultacie wystą-
pienia przesłanek, o których mowa w art. 10 ust. 1a 
ustawy – Prawo energetyczne.

W 2010 r. do Prezesa URE wpłynęły dwa wnio-
ski od przedsiębiorstw energetycznych w sprawie 
wskazania dłuższego terminu na uzupełnienie za-
pasów paliw do wielkości określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy – 
Prawo energetyczne. Sprawy te zostały zakończo-
ne w 2011 r.

Rozstrzygnięcia w sprawie zapasów paliw

Wobec przedsiębiorstw energetycznych zobo-
wiązanych do utrzymywania zapasów paliw, Prezes 
URE podejmował w 2010 r. działania kontrolno-dys-
cyplinujące przewidziane przepisami prawa. Nale-
żały do nich zarówno omówione wyżej działania 
o charakterze kontrolnym, mające na celu ustale-
nie, czy zobowiązane przedsiębiorstwa zapewnia-
ją utrzymanie zapasów paliw w ilości wynikającej 
z obowiązujących regulacji prawnych, jak też mo-
nitorowanie dokonywanego przez przedsiębiorstwa 
obniżenia a następnie uzupełnienia zapasów paliw, 
w tym podejmowanie wspomnianych decyzji w spra-
wie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dla 
uzupełnienia zapasów. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości polegających na niewypełnieniu 
przez zobowiązane przedsiębiorstwa wymienionych 
wyżej obowiązków lub nadużyciu przysługujących 
im uprawnień, Prezes URE podejmował stosowne 
działania polegające, co do zasady, na wymierzaniu 
kar pieniężnych, o których mowa w art. 56 ust. 1 
pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne.

W 2010 r. Prezes URE wydał dziewięć decyzji 
nakładających na przedsiębiorstwa energetyczne 
kary pieniężne za brak utrzymywania odpowied-
nich zapasów paliw na łączną kwotę 1 656 000 zł, 
z czego cztery decyzje dotyczyły niedoborów zapa-
sów paliw stwierdzonych przed 1 stycznia 2010 r.

Dodatkowo w 2010 r. Prezes URE wszczął jedno 
postępowanie w sprawie nałożenia kary pienięż-
nej w związku z brakiem utrzymywania odpowied-
nich zapasów paliw, którego zakończenie nastąpi 
w 2011 r. 

1.6.6. Ocena bezpieczeństwa dostarczania
 energii elektrycznej 

Bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycz-
nej jest zagadnieniem kompleksowym, obejmu-
jącym zarówno działania krótko-, jak i długoter-
minowe. Proces monitorowania tego bezpieczeń-
stwa, realizowany przez Prezesa URE, obejmuje 
pozyskiwanie informacji w ramach wyżej opisa-
nych działań. Należą do nich m.in.:
• pozyskiwanie informacji na temat funkcjonowa-

nia systemu elektroenergetycznego, 
• pozyskiwanie informacji o stanie infrastruk-

tury sieciowej oraz potrzebach inwestycyj-
nych OSP i OSD w trakcie uzgadniania pro-
jektów planów rozwoju przedsiębiorstw sie-
ciowych,

• prowadzenie kontroli stanu zapasów węgla 
w elektrowniach,

a także inne działania, takie jak:
• prowadzenie bazy informacyjnej o przedsiębior-

stwach sektora tworzonej na podstawie rocz-
nych sprawozdań (są to głównie dane o charak-
terze ekonomicznym, pozyskiwane z zasobów 
informacyjnych innych resortów i instytucji 
badawczych, m.in. Ministerstwa Gospodarki, 
Głównego Urzędu Statystycznego i ARE SA), 



REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU REGULACJI GOSPODARKI PALIWAMI I ENERGIĄ

69nr 2 (76) 30 czerwca 2011 Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

SPRAWOZDANIE 2010

• podejmowanie nieperiodycznych badań związa-
nych z wyjaśnianiem nadzwyczajnych sytuacji 
zagrażających bezpieczeństwu pracy KSE. 
W toku monitorowania szczególną uwagę 

przykładano do możliwości pokrycia bieżącego 
zapotrzebowania na energię elektryczną i moc, 
bezpieczeństwa operacyjnego systemu elektro-
energetycznego oraz dyspozycyjności urządzeń, 
w tym jednostek wytwórczych. Podobnie jak 
w 2009 r., wielkość mocy zainstalowanych utrzy-
muje się na stosunkowo wysokim poziomie prze-
kraczającym 35 GW, przy czym w skali globalnej 
nie uległa ona praktycznie zmianie w 2010 r. Odno-
sząc się do mocy dyspozycyjnych i rezerw mocy 
w KSE należy stwierdzić, że w 2010 r. kształtowa-
ły się one na wystarczającym poziomie z punktu 
widzenia bezpieczeństwa funkcjonowania KSE. 
Należy mieć jednak na względzie, że poprawa 
tej sytuacji w relacji do lat poprzednich wynika 
ze znacznego spadku zapotrzebowania na ener-
gię i moc w 2009 r. Niemniej obecnie obserwuje 
się wzrostową tendencję tego wskaźnika. Jedno-
cześnie należy nadmienić, że nowelizacja usta-
wy – Prawo energetyczne, która weszła w życie
11 marca 2010 r. nałożyła obowiązek na przed-
siębiorstwa energetyczne zajmujące się wy-
twarzaniem energii elektrycznej w źródłach 
o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż
50 MW, dotyczący raportowania do Prezesa URE 
o planach inwestycyjnych na kolejne 15 lat, 
a także aktualizacji tych planów co 3 lata. Roz-
szerzy to zatem zakres monitorowania bezpie-
czeństwa dostaw energii elektrycznej o horyzont 
długoterminowy.

Poziom nakładów inwestycyjnych, który został 
uwzględniony w taryfach OSP i siedmiu OSD, któ-
rzy 1 lipca 2007 r. dokonali rozdziału działalno-
ści wzrósł prawie o 24% w stosunku do 2009 r. 
OSP kontynuuje założenia w zakresie kierunków 
rozbudowy sieci przesyłowej, które zostały ujęte 
w poprzedniej edycji projektu planu rozwoju. Do-
konane zmiany w aktualizacji planu rozwoju doty-
czyły w większości zamierzeń związanych z przy-
łączeniem nowych źródeł wytwórczych do sieci, 
zarówno jednostek konwencjonalnych jak i OZE. 
Podobnie, plany inwestycyjne przedsiębiorstw 
dystrybucyjnych w najbliższych latach zmierzają 
w kierunku dynamicznego rozwoju i moderniza-
cji infrastruktury sieciowej. Podyktowane jest to 
potrzebą wzmocnienia i rozbudowy sieci w celu 
przyłączania nowych odbiorców i nowych źródeł 
w szczególności OZE, jak również modernizacją 
istniejącego majątku. W tym kontekście należy 
zwrócić uwagę, że stopień realizacji planów roz-
woju może budzić obawy ze względu na możliwość 
pozyskania fi nansowania, a także istniejące bariery 
formalno-prawne w prowadzeniu inwestycji siecio-
wych. Istnienie tych barier było jedną z głównych 
przesłanek opracowania i publikowania w listopa-
dzie 2010 r. przez Komisję Europejską tzw. „Pakie-
tu Infrastrukturalnego”, który z założenia powinien 
przyczynić się do wzrostu liczby i ułatwienia pro-
wadzenia inwestycji sieciowych.

W wyniku prowadzonej kontroli realizacji obo-
wiązków nałożonych na przedsiębiorstwa energe-
tyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elek-
trycznej lub ciepła w zakresie utrzymywania zapa-
sów paliw (węgiel kamienny, węgiel brunatny, olej 

opałowy) w ilości zapewniającej utrzymanie cią-
głości dostaw energii elektrycznej i ciepła do od-
biorców, stwierdzono zarówno przypadki przyjęcia 
błędnego sposobu38)

24) gromadzenia zapasów paliw, 
jak i braku dochowywania przez przedsiębiorstwa 
energetyczne należytej staranności przy utrzy-
mywaniu zapasów paliw. Wobec przedsiębiorstw 
energetycznych nie utrzymujących odpowiednich 
zapasów paliw, Prezes URE podejmował w 2010 r. 
działania kontrolno-dyscyplinujące przewidziane 
przepisami prawa. 

Reasumując, realizacja jednego z głównych 
priorytetów Polityki energetycznej Polski do 2030 
roku, jakim jest wzrost bezpieczeństwa dostaw 
paliw i energii, zależy w dużej mierze od realiza-
cji inwestycji w sektorze elektroenergetycznym. 
W tym obszarze Prezes URE został wyposażony 
w dodatkowe kompetencje dotyczące monitoro-
wania zamierzeń inwestycyjnych oraz ich realiza-
cji, który umożliwią bardziej szczegółową ocenę 
stopnia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycz-
nej w przyszłości. 

 38) Tzn. niezgodnego z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów 
paliw w przedsiębiorstwach energetycznych.
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2. Gazownictwo

2.1. Rynek gazu ziemnego
– ogólna sytuacja

Bilans produkcji, importu i zużycia gazu ziemnego 

W 2010 r. całkowite zużycie gazu ziemne-
go w Polsce wyniosło, według danych URE, 
14 416,8 mln m3. Dostawy gazu z zagranicy 
w ilości 10 066,4 mln m3, uzupełniane były ga-
zem pochodzącym ze źródeł krajowych w ilo-
ści 4 220,4 mln m3, co stanowiło około 30% 
całkowitego zaopatrzenia kraju w gaz ziemny. 
Całkowite dostawy gazu z zagranicy w 2010 r. 
obejmowały import z Rosji, Ukrainy i krajów 
środkowoazjatyckich oraz dostawy wewnątrz-
wspólnotowe z Niemiec i Czech. Istotną ich 
część stanowił import z Rosji, realizowany 
w ramach długoterminowego kontraktu zawar-
tego w 1996 r. pomiędzy Polskim Górnictwem 
Naftowym i Gazownictwem SA (PGNiG SA) 
a Gazprom Export. Na podstawie tego kon-
traktu zakupiono 9 028,4 mln m3 gazu ziemne-
go, co stanowiło ok. 89% całkowitego importu 
tego surowca na terytorium Polski. Import ten 
uzupełniany był dostawami z Ukrainy, krajów 
środkowoazjatyckich, Niemiec i Czech. Wiel-
kość sumaryczna tych dostaw, realizowanych 
w ramach umów, wyniosła 1 038 mln m3, co 
stanowiło ok. 11% całkowitego przywozu gazu 
na terytorium Polski. 

Jednocześnie, w październiku 2010 r. nastąpi-
ło podpisanie aneksu do wspomnianego powyżej 
kontraktu jamajskiego pomiędzy PGNiG SA a OAO 
Gazprom/OOO Gazprom Export, zwiększające wo-
lumen dostarczanego do Polski gazu. Podpisanie 
aneksu wynikało z przyjęcia 29 października 2010 r. 
stosownych zmian do porozumienia pomiędzy rzą-
dem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Federa-
cji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów do 
tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej z 25 sierpnia 1993 r. wraz 
z późniejszymi zmianami.

Odnotowania wymaga fakt rekordowego zuży-
cia gazu ziemnego w historii polskiego gazownic-
twa. Szacuje się, że we wtorek 26 stycznia 2010 r. 
osiągnęło ono wartość 68,1 mln m3. Jednocześnie, 
ze względu na wysoki pobór spowodowany wyjąt-
kowo niskimi temperaturami w okresie zimowym 
oraz wygaśnięciem 1 stycznia 2010 r. kontraktu za-
wartego przez PGNiG SA z RosUkrEnergo (de facto 
nierealizowanego przez spółkę RosUkrEnergo od 
początku 2009 r.), koniecznym było uruchomienie 
zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Opera-
tor systemu przesyłowego OGP Gaz-System SA 
stosowny wniosek o uruchomienie zapasów obo-
wiązkowych gazu ziemnego (ok. 400 mln m3 gazu 
w magazynach PGNiG) złożył zgodnie z ustawą 
o zapasach. 

Aby przygotować się na ewentualność wpro-
wadzenia ograniczeń w dostawach gazu ziemnego 
w Polsce, poprzez dopełnienie wszystkich procedur 
wynikających z ustawy o zapasach, złożony został 
na jej podstawie wniosek do Ministra Gospodar-
ki o podjęcie stosownych działań. Ocena sytuacji 

pozwoliła na podjęcie decyzji o nie wprowadzaniu 
przez Gaz-System SA ograniczeń w dostawach 
gazu na terytorium kraju.

 Jednakże, w związku z bardzo niskimi tempera-
turami i znacznym wzrostem zapotrzebowania na 
gaz wprowadzone zostały od 27 stycznia 2010 r. 
ograniczenia handlowe. PGNiG SA ograniczyło do-
stawy gazu do Zakładów Chemicznych Police SA. 
Inni odbiorcy odbierali gaz bez zakłóceń. 

Szczegółowe informacje o strukturze dostaw 
gazu oraz krajowych zdolnościach wydobywczych 
w 2010 r. przedstawiono w tab. 30 i 31.

Tabela 30. Struktura dostaw gazu w 2010 r.

Wyszczególnienie
Ilość

[mln m3]

Import, w tym: 10 066,4

 – Kontrakt „jamalski” 9 028,4

 – pozostały import / kraj pochodzenia
 a) Ukraina
 b) gaz pochodzenia środkowoazjatyckiego 

5,9 
5,9

Nabycie wewnątrzwspólnotowe / kraj pochodzenia
 a) Niemcy 
 b) Czechy 

1 032,1
1 031,9

0,3

Wydobycie własne 4 220,4

Magazyny gazu (zmiana zapasów)* 272,1

Zakup ze źródeł krajowych (dostawy do PGNiG SA 
od krajowych dostawców)
a) MOW
b) FX Energy Poland Sp. z o.o.
c) CalEnergy Recources Poland Sp. z o.o.
d) DPV Service Sp. z o.o.
e) Trias Sp. z o.o.
f) inne (usługa magazynowania w sieci, z gazociągu 
Krobia-Poznań)

97,3
5,2

70,1
17,7
0,5
2,2

1,6

* „+” – wzrost zapasów, „-” – zmniejszenie zapasów

Źródło: PGNiG SA.
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Tabela 31. Krajowe zdolności wydobywcze w 2010 r.*

Zdolności wydobywcze
[mld m³/rok]

Zdolności wydobywcze
[mln m³/doba]

4,3 13,1

* Zdolności wydobywcze określono na podstawie 90% 
maksymalnych dobowych zdolności wydobywczych 
365 dni, które uwzględniają przestoje eksploatacyjne 
ośrodków wydobywczych. Różnica pomiędzy zdolno-
ściami wydobywczymi a produkcją gazu ziemnego 
związana jest z wahaniami sezonowymi w zapotrze-
bowaniu na gaz ziemny zaazotowany w okresie letnim 
i zimowym. W okresie szczytowego zapotrzebowania 
na gaz ziemny zaazotowany (znaczne spadki tem-
peratur w okresie zimowym) zdolności wydobywcze 
wykorzystywane są w stopniu maksymalnym, zaś 
w okresie letnim zapotrzebowanie na ten rodzaj gazu 
zdecydowanie spada. Zdolności wydobywcze kopalń 
wydobywających gaz ziemny wysokometanowy wy-
korzystywane są w stopniu maksymalnym przez okres 
całego roku.

Źródło: PGNiG SA.

2.1.1. Rynek hurtowy 

Rynek hurtowy gazu ziemnego w Polsce można 
określić jako rynek jednego sprzedawcy. W 2010 r., 
jak i w latach poprzednich, działalność w zakresie 
hurtowego obrotu gazem ziemnym w Polsce, ro-
zumiana jako sprzedaż gazu podmiotom wykorzy-
stującym go w celu dalszej odsprzedaży, była zdo-
minowana przez PGNiG SA i de facto funkcjonuje 
wyłącznie w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG 
(dalej: GK PGNiG). 

Przedsiębiorstwa obrotu gazem spoza GK PGNiG 
w zasadzie nie zajmują się sprzedażą hurtową. 

W ich przypadku możemy analizować prowadzoną 
działalność handlową w oparciu o udział w rynku 
detalicznym. Co prawda, odnotowano niewielkie 
ilości gazu ziemnego kupowanego w celu dalszej 
odsprzedaży, które dotyczyły dwóch podmiotów, 
jednakże nie korzystających z zasady TPA. Doty-
czyło to sprzedaży skroplonego gazu ziemnego – 
LNG. W 2010 r. gaz ziemny w postaci LNG sprzeda-
wany był w celu dalszej odsprzedaży w niewielkich 
ilościach, tj. 18 110,5 ton.

Obrót gazem ziemnym w 2010 r. nadal reali-
zowany był wyłącznie w ramach kontraktów dwu-
stronnych, a forma sprzedaży gazu za pośred-
nictwem giełdy czy hubów, tak istotna z punktu 
widzenia możliwości wymiany handlowej i nabie-
rająca znaczenia w Unii, nie funkcjonowała w Pol-
sce. Ceny paliwa gazowego nie są różnicowane 
w zależności od tego, czy wykorzystuje się gaz 
na potrzeby własne odbiorcy, czy do dalszej od-
sprzedaży. O cenie decyduje moc zamówiona, bra-
na pod uwagę odrębnie dla każdego z punktów 
odbioru. Wolumen sprzedaży nie jest czynnikiem 
bezpośrednio różnicującym ceny.

W 2010 r. działalność przesyłowa realizowa-
na była przez dwa podmioty: Operatora Gazo-
ciągów Przesyłowych Gaz-System SA (dalej: 
OGP Gaz-System SA) oraz System Gazociągów 
Tranzytowych EuRoPol-Gaz SA (dalej: SGT
EuRoPol-Gaz SA). 

Działalność Gaz-System SA obejmowała za-
rządzanie krajowym systemem przesyłowym. 
Spółka zarządzała sieciami wysokiego ciśnienia 
o łącznej długości 9 753 km. W tab. 30 przedsta-

wiono opłaty za świadczenie usługi przesyłania 
gazu ziemnego.

Działalność SGT EuRoPol-Gaz SA prowadzona 
była przy wykorzystaniu polskiego odcinka gazo-
ciągu tranzytowego „Jamał-Europa” o długości 
685 km, służącego do przesyłu gazu ziemnego do 
Niemiec, a także do realizacji dostaw gazu ziem-
nego do Polski poprzez dwa punkty dostaw, zloka-
lizowane we Włocławku i Lwówku. 

Niezwykle istotny dla funkcjonowania rynku 
gazu ziemnego w Polsce, w tym zarządzania 
i realizacji przesyłu gazu, był fakt powierzeniu 
funkcji operatora na polskim odcinku Systemu 
Gazociągów Tranzytowych (SGT) Jamał-Europa 
spółce Gaz-System SA. Stosowna umowa mię-
dzy podmiotami podpisana została 25 paździer-
nika 2010 r. Zawarta na okres do końca 2019 r. 
umowa ustala zasady pełnienia przez Gaz-Sys-
tem SA funkcji operatora gazociągu jamalskie-
go na terenie Polski oraz definiuje wzajemne 
relacje pomiędzy operatorem gazociągu a jego 
właścicielem. Dokument określa zarówno obo-
wiązki Gaz-System SA jako operatora polskie-
go odcinka gazociągu jamalskiego, jak również 
obowiązki EuRoPol Gaz SA jako właściciela tej 
infrastruktury.

Realizacja powyższych działań stała w istot-
nym związku z wszczętym z urzędu przez Prezesa 
URE 21 września 2010 r. postępowaniem w spra-
wie wyznaczenia przedsiębiorstwa Gaz-System SA 
operatorem tranzytowego systemu przesyłowego.
17 listopada 2010 r. Operator Gazociągów Prze-
syłowych Gaz-System wyznaczony został decyzją 
Prezesa URE operatorem gazowego systemu prze-
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syłowego na polskim odcinku Systemu Gazocią-
gów Tranzytowych (SGT) Jamał-Europa Zachodnia 
na okres do 31 grudnia 2025 r.39)1) 

Tabela 32. Opłaty za świadczenie usługi przesyłania 
gazu ziemnego (netto)

Symbol 
odbiorcy

Zużycie 
[GJ/rok]

Współ-
czynnik 
obciąże-
nia [h]

Opłata sieciowa ustalona 
na podstawie stawek opłat 

obowiązujących

za-
kres

[zł/rok] [zł/GJ]

I4-1 418 600 000 4 000 1 372 273 000 0,779383

I1 418 600
8 000 Min 14 154 000 0,956867

2 000 Max 15 812 000 0,956867

D3 83 700
8 000 Min 13 391 000 0,956867

2 000 Max 13 722 000 0,956867

Źródło: Gaz-System SA.

Współpraca regionalna OGP Gaz-System SA 
odbywa się na podstawie zawartych porozumień 
międzyoperatorskich, tj.: z operatorem ukraińskim 
„Uktransgaz-em”, niemieckim Ontras-VNG Gastran-
sport GMbH oraz białoruskim „Biełtransgaz-em”.

W tab. 33 przedstawiono informacje dotyczące 
zdolności przesyłowych na połączeniach między-
systemowych krajowego systemu przesyłowego, 
zarządzanego przez OGP Gaz-System SA.

 39) Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne, na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza się jednego operatora syste-
mu przesyłowego gazowego. Ustawa stanowi, że operator sys-
temu przesyłowego powinien działać w formie spółki akcyjnej, 
której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Podmiotem 
spełniającym te kryteria działającym na terytorium RP jest OGP 
Gaz-System SA.

Z danych przedstawionych w tab. 31 wynika, 
że całkowita zdolność przesyłowa w 2010 r. na 
połączeniach z innymi systemami przesyłowymi 
wynosiła 17 992,9 mln m3, a udział zarezerwowa-
nych mocy przesyłowych na wszystkich punktach 
wejściach do krajowego systemu przesyłowego 
wynosił blisko 100% (99,95%). Całkowite zdolno-
ści przesyłowe trzech połączeń z operatorem nie-
mieckim wynoszą zaledwie 1 179,4 mln m3, z cze-
go przeważającą część zdolności przesyłowych na 
punktach „wejścia” posiada PGNiG SA.

Ponadto, importowe zdolności przesyłowe wy-
korzystane były w ok. 56% co oznacza, że istnieją 
potencjalne możliwości importu gazu przez no-

wych uczestników rynku spoza GK PGNiG. Jednak-
że należy mieć na uwadze fakt, że są one obarczo-
ne pewnymi ograniczeniami (np. połączenie z nie-
mieckim systemem przesyłowym w Lasowie jest 
wykorzystywane w 100%, uniemożliwiając przesył 
dodatkowych ilości gazu), natomiast w przypadku 
pozostałych połączeń należy uwzględnić utrudnio-
ny dostęp do surowca, wynikający z braku TPA. 
Innym aspektem są ograniczenia wynikające 
z umów międzynarodowych, jak ma to miejsce 
w przypadku gazociągu Jamał-Europa40).2). 

 40) W 2010 r. prowadzone były przez Prezesa URE działania 
mające na celu zmianę istniejącego stanu rzeczy, poprzez pro-

Tabela 33. Połączenia międzysystemowe z operatorami/właścicielami innych systemów

Nazwa Opera-
tora/właściciela 

systemu

Kraj Operatora/
właściciela

Miejsce połą-
czenia

Kierunek 
dostaw

Rodzaj składa-
nych nominacji

Całkowita 
zdolność 

przesyłowa
[mln m3/rok]*

Zarezerwowa-
ne zdolności 
przesyłowe 

[mln m3/rok]

Niezarezerwo-
wane zdolno-
ści przesyłowe 
[mln m3/rok]

ONTRAS Niemcy Lasów Polska doba/godzina 1 030,5 1 030,5 0,0

ONTRAS Niemcy Gubin Polska doba 17,5 17,5 0,0

Severomoravske 
plynarenske

Czechy Branice Polska doba 1,4 1,4 0,0

Severomoravske 
plynarenske

Czechy Głuchołazy Polska doba 105,1 105,1 0,0

Ukrtransgaz Ukraina Drozdowicze Polska doba/godzina 5 635,6 5 635,6 0,0

Biełtransgaz Białoruś Tietierowka Polska doba/godzina 196,4 188,4 0,0

Biełtransgaz Białoruś Wysokoje Polska doba/godzina 5 443,8 5 443,8 0,0

EuRoPol GAZ SA Polska Włocławek Polska doba/godzina 3 066,0 3 066,0 0,0

EuRoPol GAZ SA Polska Lwówek Polska doba/godzina 2 365,2 2 365,2 0,0

ONTRAS Niemcy Kamminke Niemcy doba 131,4 131,4 0,0

* Maksymalna ciągła zdolność przesyłowa, jaką operator systemu przesyłowego może zaoferować użytkownikom sieci, 
biorąc pod uwagę integralność systemu i wymagania eksploatacyjne sieci przesyłowej.

Źródło: Gaz-System SA.

•
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W 2010 r. działalność magazynowa związana z za-
pewnieniem funkcjonowania instalacji magazyno-
wych i realizacji umów z użytkownikami oraz eksplo-
atacji, konserwacji i remontów instalacji i urządzeń 
magazynowych realizowana była przez operatora 
systemu magazynowania paliw gazowych PGNiG SA 
Oddział OSM. W posiadaniu PGNiG SA znajdowało się 
100% pojemności podziemnych magazynów gazu 
(tab. 34). Przedsiębiorstwo to udostępniało w 2010 r. 
na rzecz Gaz-System SA 50 mln m3 gazu, w związ-
ku z wykonywaniem przez spółkę funkcji operatora 
systemu przesyłowego. Pozostała część pojemności 
wykorzystywana była na potrzeby własne PGNiG SA. 
Ponadto, trzy przedsiębiorstwa: Handen Sp. z o.o., 
Lumius Polska Sp. z o.o. i ENTRADE Sp. z o.o. złoży-
ły swoje oferty w ramach Procedury Udostępniania 
Pojemności Magazynowych, która została ogłoszona
1 lipca 2010 r., jednakże ze względów formalno-
-prawnych zostały odrzucone. Jednocześnie, od lipca 
2010 r. nastąpiła czasowa zmiana struktury usług 
magazynowania gazu ziemnego udostępnionych 
w Wirtualnej Instalacji Magazynowej opartej o PMG 
Wierzchowice oraz PMG Husów.

wadzenie prac uzgodnieniowych. W wyniku podjętych działań
25 października 2010 r. Gaz-System SA oraz EuRoPol-Gaz SA 
(właściciel polskiej części gazociągu jamalskiego) podpisały umo-
wę o powierzeniu funkcji operatora na polskim odcinku Systemu 
Gazociągów Tranzytowych (SGT) Jamał-Europa. Umowa została 
zawarta do końca 2019 r. i ustala zasady pełnienia przez Gaz-Sys-
tem SA funkcji operatora gazociągu jamalskiego na terenie Polski 
oraz defi niuje wzajemne relacje pomiędzy operatorem gazociągu 
a jego właścicielem. Dokument określa zarówno obowiązki Gaz-
-System jako operatora polskiego odcinka gazociągu tranzyto-
wego, jak również obowiązki EuRoPol-Gaz jako właściciela tej 
infrastruktury.

W 2010 r. kontynuowano prace ukierun-
kowane na budowę i rozbudowę magazynów 
gazu ziemnego wysokometanowego w: Mogil-
nie, Strachocinie, Wierzchowicach i Kosakowie 
oraz magazynu gazu ziemnego zaazotowanego 
oddanego do eksploatacji w 2010 r. w Boniko-
wie. Jakkolwiek, podjęte prace nie skutkowa-
ły fizycznym przyrostem pojemności, jednakże 
pojemność czynna podziemnego magazynu 
w Mogilnie wzrosła o 7,89 mln m3, z uwagi na 
redukcję gazu buforowego na rzecz pojemności 
czynnej magazynu. 

Mając na uwadze potrzebę działań zmierza-
jących do pozyskania informacji na temat zapo-
trzebowania na zdolności przesyłowe i na ich 
podstawie realizację inwestycji ukierunkowanych 
na przesył gazu nowymi połączeniami, w 2010 r. 
kontynuowane były przez OGP Gaz-System SA 
prace z wykorzystaniem procedury Open Season 
(badania rynku). W tej niedyskryminacyjnej proce-
durze mogły brać udział wszystkie podmioty, które 
wyraziły wolę rezerwacji zdolności przesyłowych 
i zainteresowanie sprzedażą importowanego gazu 
ziemnego na rynku krajowym. 

Tabela 34. Magazynowanie gazu ziemnego

Lp.
Nazwa

magazynu
Rodzaj

magazynu

Pojemność 
czynna 

2009/2010 
[mln m3]

Pojemność 
czynna 

2010/2011 
[mln m3]

Ilość gazu 
pobrana 

z magazynu 
w 2010 r. 
[mln m3]

Ilość gazu 
zatłoczona 

do magazynu 
w 2010 r. 
[mln m3]

Stan ma-
gazynowy 
minimalny 
w 2010 r. 
[mln m3]

Stan ma-
gazynowy 

maksymalny 
w 2010 r.  
[mln m3]

Stan na ko-
niec okresu 
sprawoz-
dawczego 

31.12.2010 r. 
[mln m3]

1 Wierzchowice
w sczerpanym 
złożu gaz E

575,000 575,000 390,889 315,398 108,826 415,985 259,755

2 Brzeźnica
w sczerpanym 
złożu gaz E

65,000 65,000 63,821 55,515 9,483 64,999 32,847

3 Strachocina
w sczerpanym 
złożu gaz E

150,000 150,000 139,276 130,450 19,561 150,011 90,139

4 Swarzów
w sczerpanym 
złożu gaz E

90,000 90,000 100,657 86,494 3,506 90,000 35,358

5 Husów
w sczerpanym 
złożu gaz E

350,000 350,000 462,039 337,839 12,291 350,129 146,114

6 Mogilno
w kawernach 
solnych gaz E

370,000 377,890 267,558 212,010 185,471 358,000 254,609

7 Daszewo
w sczerpanym 
złożu gaz Ls

30,000 30,000 6,296 8,481 6,533 15,014 11,010

8 Bonikowo
w sczerpanym 
złożu gaz Lw

0,000 200,000 25,597 72,968 0 72,968 47,371

RAZEM: 1 630,000 1 837,890 1456,133 1 219,155 345,671 1517,106 877,203

Źródło: PGNiG SA.
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W styczniu 2010 r. operator systemu przesyło-
wego Gaz-System SA ogłosił zakończenie proce-
dury udostępniania przepustowości dla połącze-
nia międzysystemowego w rejonie Podbeskidzia. 
Przedmiotem procedury był przydział zdolności 
przesyłowej obejmującej projekt inwestycyjny 
budowy gazociągu od granicy polsko-czeskiej 
w rejonie Cieszyna, będącego miejscem lokaliza-
cji nowego punktu wejścia do systemu przesyło-
wego – do rejonu Skoczowa, gdzie nastąpić ma 
włączenie do istniejącego systemu przesyłowego. 
Nowopowstały gazociąg, który umożliwi przesył 
ok. 500 mln m3 gazu ziemnego rocznie, łączyć się 
będzie na granicy polsko-czeskiej z przygotowy-
wanym przez RWE Transgas Net41)

3) (operatorem 
czeskim) gazociągiem biegnącym od granicy do 
miejsca włączenia do systemu przesyłowego na 
terytorium Czech. W trakcie procedury OGP Gaz-
-System SA i RWE Transgas Net podpisały umo-
wę o współpracy (ang. Cooperation Agreement) 
w zakresie realizacji inwestycji. Natomiast z trze-
ma fi rmami, które wzięły udział w procedurze, tj. 
PGNiG SA, Handen Sp. z o.o. oraz KRI SA, podpi-
sane zostały umowy o świadczenie usługi przesy-
łowej gazu42).4). 

 41) Od marca 2010 r. nastąpiła zmiana nazwy grupy RWE 
Transgas Net na Net4Gas. 
 42) W grudniu 2010 r. ukończono prace w zakresie gazociągu 
po stronie polskiej (22 km). Do połowy 2011 r. planowa-
ne jest ukończenie prac w zakresie stacji pomiarowej po pol-
skiej stronie, natomiast do października 2011 r. planowane 
jest ukończenie prac w zakresie budowy gazociągu po stronie 
czeskiej. Oddanie do użytku gazociągu międzysystemowego
i w konsekwencji rozpoczęcie świadczenia usługi przesyłania pla-
nowane jest do końca 2011 r.

Należy dodać, że równolegle do procedury 
Gaz-System SA, podobna procedura została prze-
prowadzona po stronie czeskiej. Obydwie proce-
dury posiadały ujednolicone podstawowe zasady, 
szczególnie dotyczące zdolności przesyłowej po-
łączenia i ram czasowych projektu oraz zostały 
przygotowane z uwzględnieniem obowiązujących 
regulacji prawnych. 

Podobne w formie działania, mające na celu 
określenie zapotrzebowania na usługi, które re-
alizowane były w budowanym terminalu do im-
portu skroplonego gazu ziemnego LNG, tj. usług 
w zakresie regazyfi kacji oraz usług dodatkowych 
zapewniających dostęp do nowobudowanej infra-
struktury, podjęło przedsiębiorstwo Polskie LNG 
Sp. z o.o.43)

5) (dalej: PLNG)44).6). W wyniku przepro-
wadzonej przez spółkę Procedury Udostępnienia 
Terminalu LNG w Świnoujściu 18 marca 2010 r. 
zawarta została umowa pomiędzy spółką PLNG 
SA a PGNiG SA na świadczenie usługi regazyfi -
kacji gazu skroplonego w terminalu LNG w Świ-
noujściu. Usługa będzie realizowana przez okres
20 lat, począwszy od 1 lipca 2014 r. Umowa obej-
muje co najmniej dziesięć „zawinięć” tankowców 
z LNG do terminalu, wyładunek i odbiór gazu LNG 
przez terminal, regazyfi kację LNG, dostarczenie 

 43) 1 stycznia 2010 r. PLNG Sp. z o.o. uległa przekształceniu
w spółkę akcyjną.
 44) Spółka Polskie LNG została powołana w 2007 r. przez 
PGNiG SA. Na mocy Uchwały Rady Ministrów z 19 sierpnia 2008 r. 
właścicielem Polskiego LNG został OGP Gaz-System SA, spółka 
Skarbu Państwa odpowiadająca za bezpieczeństwo dostaw gazu 
ziemnego sieciami przesyłowymi. 8 grudnia 2008 r. nastąpiło na-
bycie 100% udziałów Polskiego LNG przez Gaz-System SA. 

zregazyfi kowanego LNG do systemu przesyłowe-
go oraz przeładunek LNG do cystern samochodo-
wych. Umową nie jest objęte świadczenie usług 
w ramach systemu przesyłowego zlokalizowanego 
za tzw. „punktem wyjścia” z terminalu LNG45).7). 

Ponadto odnotowania wymaga fakt podpisania 
15 lipca 2010 r. umowy na budowę terminalu gazu 
skroplonego (LNG) w Świnoujściu pomiędzy inwe-
storem – spółką PLNG SA a wykonawcą – konsor-
cjum Saipem S.p.A. (Włochy) – Saipem SA (Fran-
cja) – Techint Compagnia Technica Internazionale 
S.p.A. (Włochy) – Snamprogetti Canada Inc. (Ka-
nada) – PBG SA (Polska) – PBG Export Sp. z o.o. 
(Polska)46).8). 

Podsumowując, powyższe działania z wykorzy-
staniem stanowiących już standard w Unii Euro-
pejskiej procedur (Open Season, Udostępniania 
przepustowości), pozwalają na efektywną oce-
nę zapotrzebowania rynku gazu na nowe moce, 
a właściwe ich wdrożenie w oparciu o stosowne 
analizy, z uwzględnieniem ekonomiki i optymali-

 45) Świadczenie usługi regazyfi kacji gazu skroplonego w ter-
minalu LNG w Świnoujściu jest ściśle powiazane z podpisa-
ną przez PGNiG w czerwcu 2009 r. umową z Qatargas Ope-
rating Company Ltd. na dostawę gazu skroplonego LNG. 
Umowa na lata 2014–2034 gwarantuje dostawę ok. 1 mln 
ton gazu LNG rocznie, czyli ok. 1,5 mld m3 gazu rocznie
o wartości ok. 550 mln USD. 
 46) Budowa terminalu LNG została uznana przez Rząd RP za 
strategiczną inwestycję dla bezpieczeństwa energetycznego 
kraju. Terminal LNG powstanie w Świnoujściu, na terenie prze-
znaczonym pod rozwój portu. Pozwoli na odbiór do 5 mld m3 
gazu ziemnego rocznie, z możliwością rozbudowy do 7,5 mld m3. 
Budowa terminalu LNG w Świnoujściu to pierwsza tego typu in-
westycja nie tylko w Polsce. Zakończenie budowy terminalu pla-
nowane jest na 30 czerwca 2014 r.
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zacji efektywności realizowanych projektów inwe-
stycyjnych, stanowi podstawę do podjęcia decyzji 
o realizacji planów inwestycyjnych, w tym połą-
czeń międzysystemowych.

2.1.2. Rynek detaliczny 

Pozycję dominującą w sektorze w 2010 r., i tym 
samym na rynku, zajmowała GK PGNiG, w skład 
której wchodzi m.in. przedsiębiorstwo PGNiG SA, 
zajmujące się obrotem gazem ziemnym i będą-
ce przedsiębiorstwem o największym wolumenie 
sprzedaży tego surowca oraz sześciu operatorów 
dystrybucyjnych, którzy odpowiadają za transport 
gazu do odbiorców domowych, przemysłowych 
i hurtowych, jak również za eksploatację, remonty 
oraz rozbudowę gazociągów.

W tab. 35 przedstawiono informacje o przed-
siębiorstwach posiadających największe udziały 
rynkowe w 2010 r.

Tabela 35. Liczba i udziały rynkowe największych 
przedsiębiorstw w 2010 r.

Liczba 
przedsię-
biorstw 

o udziale
w danym 

rynku gazu 
ziemnego 

przekracza-
jącym 5%

Udział 
trzech naj-
większych 
przedsię-
biorstw

w podaży
paliwa 

gazowego 
[%]

Udział 
trzech 

najwięk-
szych 

przedsię-
biorstw 
obrotu 

[%]

Liczba 
przedsię-
biorstw 

z kapita-
łem zagra-

nicznym
aktywnych 
na rynku

Udział 
w rynku 
przedsię-
biorstw

z kapita-
łem zagra-

nicznym 
[%]

1 100% 97,3 12 1,34

Źródło: URE.

Dokonując analizy rynku sprzedaży detalicznej 
gazu ziemnego w 2010 r. w odniesieniu do grup 
odbiorców należy wskazać, że najliczniej repre-
zentowaną grupą były gospodarstwa domowe, 
które stanowiły 97,08% ogółu odbiorców. Ich 
udział w wolumenie sprzedaży w 2010 r. wyniósł 
28,41%. Natomiast największy udział w sprzeda-
ży gazu ziemnego mieli odbiorcy przemysłowi – 
56,88%, wśród których dominowały przedsiębior-
stwa sektora paliwowego, w tym fi rmy rafi neryjne 
i petrochemiczne oraz zakłady chemiczne (azoto-
we). Ponadto, PGNiG SA sprzedaje 
gaz do Gaz-System SA i operato-
rów systemów dystrybucyjnych 
PGNiG SA – na potrzeby własne 
i bilansowania systemu. W 2010 r. 
potrzeby technologiczne (straty 
i zużycie własne) Gaz-System SA 
oraz operatorów dystrybucyjnych 
grupy kapitałowej PGNiG SA wy-
nosiły 212,7 mln m3. Wielkość 
i strukturę sprzedaży gazu do od-
biorców końcowych zamieszczono 
w tab. 36.

Wysoki poziom koncentra-
cji na polskim rynku gazu, wy-
nikający z pozycji dominującej 
GK PGNiG, wpływa od wielu 
lat na strukturę rynku detalicz-
nego oraz tempo przemian na 
nim zachodzących. Nadal blisko 
98% sprzedaży gazu ziemne-
go realizowana jest przez mo-

nopolistę, natomiast pozostałe 2% prowadzi 
kilkadziesiąt podmiotów, które starają się roz-
wijać i umacniać swoją pozycję na rynku. Jako 
największe podmioty pod względem wolume-
nu sprzedaży wymienić należy: EWE energia
Sp. z o.o., G.EN. Gaz Energia SA, ENESTA SA, 
KRI SA. Przedsiębiorstwa te prowadzą działal-
ność handlową polegającą na odsprzedaży gazu 
ziemnego nabywanego od PGNiG SA odbiorcom 
końcowym. Istotna większość zajmuje się sprze-
dażą gazu kupowanego od PGNiG SA za pośred-

Tabela 36. Wielkość i struktura sprzedaży gazu odbiorcom końcowym w 2010 r.

Wyszczególnienie Ilość
Liczba

odbiorców

RAZEM 14 416,8 6 624 884

1. Odbiorcy hurtowi*, z tego 312,1 64

z GK PGNiG SA 0,0 0

spoza GK PGNiG SA 312,1 64

2. OSP – (OGP Gaz-System SA) 91,4 19

3. OSD 177,8 14

4. Eksport 43,9 1

5. Odbiorcy końcowi − Przemysł, z tego 8 200,9 39 925

zakłady azotowe 2 107,2 20

elektrownie i elektrociepłownie 1 040,0 356

ciepłownie 309,8 1 746

inni mali odbiorcy (o zużyciu do 1 mln m3/rok) 1 053,4 37 273

inni średni odbiorcy (o zużyciu powyżej 1 mln m3 do 25 mln m3/rok) 1 780,9 506

inni duzi odbiorcy (o zużyciu powyżej 25 mln m3/rok) 1 909,6 24

6. Odbiorcy końcowi − handel i usługi, z tego 1 494,9 153 330

mali odbiorcy (o zużyciu do 1 mln m3/rok) 1 371,2 153 279

średni odbiorcy (o zużyciu powyżej 1 mln m3 do 25 mln m3/rok) 123,7 51

duzi odbiorcy (o zużyciu powyżej 25 mln m3/rok) 0,0 0

7. Gospodarstwa domowe 3 714,3 6 406 299

* Odbiorcy kupujący w celu dalszej odsprzedaży.

Źródło: PGNiG SA.
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nictwem własnych, lokalnych sieci dystrybucyj-
nych. Podmioty te są ważne z punktu widzenia 
funkcjonowania rynku, stanowią bowiem lokalne 
monopole wewnątrz obsługiwanych przez siebie 
własnych sieci, łącząc działalność dystrybucyjną 
i obrotu. 

W 2010 r. działalność prowadził jeden pod-
miot nie posiadający sieci, realizując sprzedaż 
gazu ziemnego z wykorzystaniem zasady TPA. 
Ponadto na rynku funkcjonują nowe podmioty 
dokonujące sprzedaży gazu LNG bez wykorzy-
stania sieci gazowych. 

 
Reasumując, rynek gazu detalicznego 

w Polsce ukształtowany dokonanymi w latach 
poprzednich przemianami własnościowymi, 
należy do rynków o dużej koncentracji. Ta „za-
siedziała” struktura rynku sprawia, że działa-
nia ukierunkowane na promowanie i zwiększe-
nie konkurencji napotykają na wiele większe 
przeszkody niż w sektorze energii elektrycznej. 
Obawa, że w obecnej strukturze przedsiębior-
stwo dominujące może wykorzystywać swoją 
pozycję, uzasadnia potrzebę utrzymania peł-
nej regulacji w stosunku do spółki i kontynu-
owania działań umożliwiających dywersyfika-
cję dostaw gazu oraz wejście na rynek nowym 
podmiotom. W konsekwencji doprowadzić to 
może do korzystnych zmian, skutkujących roz-
wojem rynku gazu, zarówno infrastruktural-
nym, jak i w kierunku realnej konkurencji przy 
jednoczesnym zachowaniu akceptowalnego 
dla obu stron, tj. przedsiębiorstw i odbiorców, 
poziomu cen. 

2.2. Regulowanie działalności
przedsiębiorstw gazowniczych

2.2.1. Koncesje 

W świetle art. 32 ustawy – Prawo energetyczne, 
uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działal-
ności gospodarczej w zakresie: 
• magazynowania paliw gazowych w instala-

cjach magazynowych, skraplania gazu ziemne-
go i regazyfi kacji skroplonego gazu ziemnego 
w instalacjach skroplonego gazu ziemnego, 
z wyłączeniem: lokalnego magazynowania 
gazu płynnego w instalacjach o przepustowo-
ści poniżej 1 MJ/s,

• przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych, 
z wyłączeniem: dystrybucji paliw gazowych 
w sieci o przepustowości poniżej 1 MJ/s,

• obrotu paliwami gazowymi, z wyłączeniem: 
 – obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna 

wartość obrotu nie przekracza równowarto-
ści 100 000 euro, obrotu gazem płynnym, 
jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza 
równowartości 10 000 euro;

 – obrotu paliwami gazowymi dokonywane-
go na giełdzie towarowej w rozumieniu 
przepisów ustawy z 26 października 2000 r. 
o giełdach towarowych lub rynku organizo-
wanym przez podmiot prowadzący na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej rynek re-
gulowany w rozumieniu przepisów ustawy 
z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
fi nansowymi przez towarowe domy ma-
klerskie 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 SA, nabywające 
paliwa gazowe z tytułu realizacji zadań 
określonych w ustawie z 26 października 
2000 r. o giełdach towarowych47).9).

W przypadku wykonywania działalności 
w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, 
zgodnie z art. 33 ust. 1a ustawy – Prawo ener-
getyczne, Prezes URE udziela koncesji na ob-
rót gazem ziemnym z zagranicą wnioskodawcy, 
który posiada własne pojemności magazynowe 
lub zawarł umowę przedwstępną o świadczenie 
usługi magazynowania zapasów obowiązko-
wych gazu ziemnego na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, o których mowa w art. 24 ust. 1 
w wielkości ustalonej zgodnie z art. 25 ust. 2 
ustawy o zapasach. Ponadto w świetle art. 35 
ust. 1a ustawy – Prawo energetyczne wniosek 
o udzielenie koncesji na obrót gazem ziemnym 
z zagranicą powinien określać prognozowaną 
wielkość przywozu gazu ziemnego oraz sposób 
utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu 
ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy o zapa-
sach. Warunki formalne dotyczące uzyskania 
koncesji w zakresie paliw gazowych są analo-
giczne do opisanych w pkt. 1.2.1 sprawozdania 
(dla energii elektrycznej).

 47) Art. 32 ust. 1 pkt 4 zmieniony w wyniku nowelizacji ustawy 
– Prawo energetyczne dokonanej ustawą zmieniającą.
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Udzielanie, zmiany, cofnięcia i wygaśnięcia koncesji

Na koniec grudnia 2010 r. ważne koncesje
(w liczbie 164) posiadało 91 przedsiębiorców wy-
konujących koncesjonowaną działalność gospo-
darczą w zakresie wytwarzania, przesyłania lub 
dystrybucji paliw gazowych, obrotu paliwami ga-
zowymi, obrotu gazem ziemnym z zagranicą, skra-
plania gazu ziemnego i regazyfi kacji skroplonego 
gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu 
ziemnego oraz magazynowania paliw gazowych. 

Prezes URE realizuje obowiązki w zakresie do-
tyczącym koncesjonowania przedsiębiorstw elek-
troenergetycznych przy pomocy Departamentu 
Przedsiębiorstw Energetycznych (departamentu) 
oraz oddziałów terenowych48).10).

W 2010 r. Prezes URE w zakresie działania de-
partamentu udzielił trzech koncesji (tj. po jednej 
w zakresie skraplania gazu ziemnego i regazyfi ka-
cji skroplonego gazu ziemnego, obrotu paliwami 
gazowymi i obrotu gazem ziemnym z zagranicą) 
oraz czterech promes koncesji (dwie na dystrybu-
cję paliw gazowych, jedną na obrót paliwami ga-
zowymi i jedną na skraplanie gazu ziemnego i re-
gazyfi kację skroplonego gazu ziemnego).

Liczbę koncesji i promes udzielonych w 2010 r. 
w podziale na poszczególne rodzaje działalności w za-
kresie paliw gazowych przedstawiają tab. 37 i 38. 

W 2010 r. wydano 23 decyzje zmieniające kon-
cesje oraz cztery decyzje zmieniające promesy 

 48) Dane dotyczące działalności oddziałów terenowych pre-
zentowane są w Aneksie do sprawozdania.

koncesji w zakresie paliw gazowych. Zmiany te 
dotyczyły w szczególności:
• rozszerzenia zakresu udzielonych koncesji oraz 

obszaru wykonywania działalności w związku 
z przejęciem lub oddaniem do użytkowania 
nowych składników majątku, służącego prowa-
dzeniu działalności koncesjonowanej,

• rozszerzenia zakresu udzielonych promes kon-
cesji w związku z planowaną realizacją inwesty-
cji na nowych obszarach,

• zmiany nazwy lub siedziby koncesjonariusza.

W 2010 r. została cofnięta z urzędu jedna konce-
sja na obrót gazem ziemnym z zagranicą na podsta-
wie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetycz-
ne w związku z niepodjęciem przez koncesjonariu-
sza działalności koncesjonowanej w zakresie obrotu 
gazem ziemnym z zagranicą oraz wcześniejszym 
wygaśnięciem udzielonej temu koncesjonariuszowi 
koncesji na obrót paliwami gazowymi. 

Należy zauważyć, że w związku z brzmieniem 
art. 32 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne oba 
rodzaje koncesji na obrót gazem, tj. koncesja na 
obrót paliwami gazowymi (OPG) i koncesja na 

obrót gazem ziemnym 
z zagranicą (OGZ) są 
w pewien sposób zwią-
zane (skorelowane). 
Z tego powodu w konce-
sjach OGZ znajduje się 
zapis, że są one udzie-
lane m.in. w związku 
ze stwierdzeniem faktu 
posiadania przez kon-
cesjonariusza koncesji 
OPG. Również warunki 
koncesji OGZ nawiązują 
wprost do koncesji OPG. 

Ponadto w 2010 r. 
uchylono jedną konce-
sję na obrót paliwami 
gazowymi na wniosek 
przedsiębiorcy w związ-
ku z zaprzestaniem 
działalności przez tego 
przedsiębiorcę.

Tabela 37. Liczba koncesji udzielonych w 2010 r.

Paliwa gazowe

Koncesje udzielone w zakresie 
działania departamentu 

w 2010 r.
[szt.]

Koncesje ważne
na koniec 2010 r.

(dotyczy urzędu jako całości)
[szt.]

Wytwarzanie 0 1

Magazynowanie 0 1

Przesyłanie lub dystrybucja 0 63

Obrót 1 76

Obrót gazem ziemnym z zagranicą 1 19

Skraplanie gazu ziemnego i regazyfikacja 
skroplonego gazu ziemnego 1 4

Razem 3 164

 
Źródło: URE.

Tabela 38. Liczba udzielonych promes koncesji w 2010 r. w zakresie działania departamentu
 

Paliwa gazowe 2010 r.

Dystrybucja 2

Obrót 1

Skraplanie gazu ziemnego i regazyfikacja skroplonego gazu ziemnego 1

Razem 4

Źródło: URE.
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W 2010 r. Prezes URE wydał jedną decyzję 
uwzględniającą w części wniosek o zmianę konce-
sji na magazynowanie paliw gazowych, w pozosta-
łej części wniosek został rozpatrzony negatywnie. 

W 2010 r. nie uległ zmianie trend spadkowy co 
do ilości wniosków składanych do Prezesa URE 
w sprawie udzielenia koncesji na wykonywanie 
działalności gospodarczej w zakresie paliw gazo-
wych lub o udzielenie promes koncesji. Podobnie 
jak w 2009 r., aktywność nowych przedsiębiorców 
na rynku paliw gazowych w 2010 r. była znikoma. 
Zainteresowanie tym obszarem rynku wykazują 
głównie przedsiębiorcy już posiadający koncesje 
lub promesy koncesji, co zostaje odzwierciedlone 
w decyzjach rozszerzających obszar ich działania 
o nowe lokalizacje. 

Natomiast w 2010 r. przedmiot działalności 
nowych uczestników rynku gazu koncentrował 
się głównie na działalności związanej z obrotem 
paliwami gazowymi zarówno gazem ziemnym sie-
ciowym, jak i LNG. W 2010 r. trzy nowe podmioty 
(w tym jeden przedsiębiorca zagraniczny) wykaza-
ły zainteresowanie ubieganiem się o koncesję na 
obrót gazem ziemnym z zagranicą, z których jeden 
uzyskał taką koncesję w 2010 r. 

W 2010 r. jeden OSD gazowy podlegający obo-
wiązkowi wydzielenia prawnego wystąpił z wnio-
skiem oraz otrzymał koncesję na skraplanie gazu 
ziemnego i regazyfi kację skroplonego gazu ziemnego 
w instalacjach skroplonego gazu ziemnego, a drugi 
OSD gazowy (również podlegający temu obowiąz-
kowi) uzyskał promesę koncesji na ww. działalność. 

Na podstawie udzielonych koncesji i ich promes 
oraz funkcjonujących koncesji można stwierdzić, 

że na rynku paliw gazowych konkurencja nadal 
jest znacznie ograniczona. Podobnie jak miało to 
miejsce w 2009 r., wejście nowych podmiotów na 
rynek w 2010 r. utrudniały bariery prawne, ekono-
miczne i techniczne. Obecnie obowiązujące przepi-
sy ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o za-
pasach ograniczają postęp w tym obszarze rynku 
energii49).11). 

2.2.2. Taryfy i warunki ich kształtowania

W zakresie przepisów prawnych, które stano-
wiły podstawę kalkulacji taryf dla paliw gazowych, 
rok 2010 nie przyniósł żadnych zmian w stosunku 
do 2009 r. 

Wprawdzie 22 lipca 2010 r. ukazało się długo 
oczekiwane rozporządzenie Ministra Gospodar-
ki w sprawie funkcjonowania systemu gazowego 
(Dz. U. Nr 133, poz. 891), ale jego przepisy nie po-
ciągały za sobą żadnych zmian w zakresie kalku-
lacji taryf ustalanych przez przedsiębiorstwa sek-
tora gazowego. Były one zatem kalkulowane na 
podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu 

 49) Od czasu wejścia w życie przepisów ustawy – Prawo ener-
getyczne uzależniającej udzielenie koncesji na obrót ga-
zem ziemnym z zagranicą od posiadania własnych pojem-
ności magazynowych lub zawarcia umowy przedwstępnej 
o świadczenie usługi magazynowania zapasów obowiązko-
wych gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(art. 33 ust. 1a), w związku z uwarunkowaniami technicznymi, 
tj. koniecznością budowy własnych magazynów lub zawarciem 
umowy o udostępnienie pojemności magazynowych, wniosko-
dawcy ubiegający się o takie koncesje nie byli w stanie spełnić 
wymogów faktycznych, aby je otrzymać. 

Ministra Gospodarki z 6 lutego 2008 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji ta-
ryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi 
(Dz. U. Nr 28, poz. 165), zwanym dalej „rozporzą-
dzeniem taryfowym”. 

W rozporządzeniu tym – w przeciwieństwie do 
rozporządzeń taryfowych dla energii elektrycz-
nej i ciepła – określone zostały zasady kalkulacji 
zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność 
koncesjonowaną (§ 6 ust. 3-6), zgodnie z który-
mi zwrot ten stanowi iloczyn średnioważonego 
kosztu kapitału (WACC) i sumy zaangażowanego 
majątku trwałego oraz kapitału obrotowego (śred-
nich w okresie regulacji). W trakcie postępowań 
taryfowych prowadzonych w 2010 r. – najwięk-
sze przedsiębiorstwa gazownicze – wnioskowały 
o skalkulowanie WACC nie według formuły za-
wartej w § 6 ust. 4 rozporządzenia taryfowego, 
lecz według formuły właściwej dla WACC przed 
opodatkowaniem, który jest stosowany przez 
większość regulatorów w Unii Europejskiej (gdzie 
podobnie jak w Polsce dla energii i ciepła zarówno 
zasady ustalania WACC, jak i parametry niezbędne 
do jego ustalenia określają regulatorzy), co jednak 
nie znalazło aprobaty Prezesa URE. Prezes uznał 
bowiem, że taryfy muszą być zgodne z przepisami 
prawa, nawet jeśli przepisy te odbiegają od przepi-
sów powszechnie obowiązujących (w krajach Unii 
głównie stosowany jest WACC przed opodatkowa-
niem, rzadziej WACC po opodatkowaniu lub tzw. 
WACC wanilla).

Dla potrzeb skalkulowania przez przedsiębior-
stwa gazownicze zwrotu z zaangażowanego ka-
pitału Prezes URE – w ramach kompetencji przy-
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znanych mu na mocy art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 
lit. c Prawa energetycznego – wyznaczył cztery 
parametry, tj. stopę wolną od ryzyka, premię za 
ryzyko udostępnienia kapitału własnego i obcego 
oraz współczynnik asset beta, jak również określił 
majątek trwały i kapitał obrotowy podlegające wy-
nagrodzeniu. 

Oczekiwania Prezesa URE w zakresie kalkulacji 
zwrotu z zaangażowanego kapitału stanowiącego 
element kalkulacji taryf zatwierdzanych w 2010 r. 
były następujące:
1) wynagradzany może być wyłącznie:

a) majątek trwały zaangażowany w działalność, 
której dotyczy taryfa; w przypadku Operato-
rów Systemu Dystrybucyjnego GK PGNiG SA 
(OSD), których majątek od 1 stycznia 2007 r. 
przeszacowany został do wartości godziwej 
– był to majątek dystrybucyjny o wartości 
sprzed przeszacowania, powiększony o ma-
jątek przejęty od OGP Gaz-System SA (Gaz-
-System) i majątek wybudowany po tej dacie;

b) kapitał obrotowy na poziomie nie przekra-
czającym 1% wartości majątku trwałego; 
Prezes URE za niezasadne uznał bowiem wy-
nagradzanie kapitału na poziomie określa-
nym przez przedsiębiorstwa; w jego ocenie 
niezbędna wysokość tego kapitału powinna 
zapewniać przedsiębiorstwu gazowniczemu 
utrzymywanie stałej płynności fi nansowej, 
którą umożliwi poziom kapitału określony 
wyżej,

2) średnioważony koszt kapitału ustalony zostanie 
zgodnie z wzorami określonymi w § 6 ust. 4 i 5 
rozporządzenia taryfowego, przyjmując: 

a) stopę wolną od ryzyka w wysokości równej 
średnioważonej rentowności 10-letnich obli-
gacji Skarbu Państwa o stałym oprocentowa-
niu, zanotowanej na przetargach zorganizo-
wanych w ciągu 12-tu miesięcy bezpośred-
nio poprzedzających przedłożenie wniosku 
taryfowego [rf];

b) premie za ryzyko udostępnienia kapitału wła-
snego w wysokości 4,64% [rm – rf], obcego 
w wysokości 1% [DP = Kd – rf] (w przypadku 
OGP za koszt kapitału obcego Prezes URE 
uznał koszt obsługi umowy leasingowej);

c) miarę ryzyka zaangażowania kapitału equity 
beta = asset beta * (1 + kapitał obcy/kapitał 
własny), gdzie asset beta50)

12) = 0,57, za wy-
jątkiem SGT EuRoPol-Gaz SA (EuRoPol), dla 
którego asset beta = 0,2;

d) kapitał własny i obcy – właściwe dla danego 
przedsiębiorstwa średnie wielkości w okresie 
taryfowym.

W dalszym ciągu stawki za świadczenie usług 
siecią należącą do EuRoPol-u były stawkami dy-
stansowymi, stawki zaś przesyłowe Gaz-Systemu 
pozostały stawkami grupowymi. Podobnie stawka-
mi grupowymi były stawki dystrybucyjne. 

W 2010 r. (analogicznie jak w latach ubiegłych) 
przychód regulowany spółek gazowniczych usta-
lany był metodą kosztową. W przypadku takich 

 50) Zgodnie z rekomendacją Banku Światowego, zawartą
w materiale Regulatory Structure and Risk and Infrastructure 
Firms, An International Comparison, Grudzień 1996 r., Alexander 
Mayer and Weeds asset beta dla przedsiębiorstw gazowniczych, 
inwestowanie, w które charakteryzuje się średnim poziomem ry-
zyka =0,57, zaś poziomem niskim – 0,2.

przedsiębiorstw jak EuRoPol oraz Gaz-System, głów-
ną przyczyną była ich nieporównywalność do innych 
przedsiębiorstw działających na rynku polskim, nato-
miast w przypadku OSD – możliwa do zastosowania 
w przyszłości – metoda analizy porównawczej nie 
znalazła zastosowania – z uwagi na brak porówny-
walnych danych statystycznych51).13). OSD swoją dzia-
łalność rozpoczęli dopiero w połowie 2007 r., przej-
mując część obowiązków z działalności obrotu (a 
zatem mimo funkcjonalnego rozdziału od działal-
ności obrotu od 1 stycznia 2006 r., dane kosztowe 
dotyczące ich działalności obejmowały dwa i pół 
roku), a ponadto majątek, jakim operatorzy ci 
dysponowali w 2008 r., był nieporównywalny z ich 
majątkiem z 2007 r. w związku z przejęciem od 
przedsiębiorstwa Gaz-System znacznej części ma-
jątku wysokiego ciśnienia.

Tak więc podstawą kalkulacji taryf przedsię-
biorstw gazowniczych w 2010 r. były planowane 
koszty uzasadnione, tj. koszty, które ze względów 
techniczno-organizacyjnych lub ekonomicznych 
przedsiębiorstwa te musiały ponieść dla sprawne-
go prowadzenia działalności gospodarczej w za-
kresie objętym koncesją oraz marża (w przypadku 
działalności obrotu) lub zwrot z kapitału zaanga-
żowanego w działalność związaną z przesyłaniem, 
dystrybucją lub magazynowaniem. 

Główną przyczyną wzrostu przychodu regu-
lowanego w 2010 r. we wszystkich sieciowych 

 51) Zdaniem analityków zastosowanie metody porównawczej 
do wyznaczania kosztów operacyjnych przedsiębiorstw, których 
liczba nie przekracza 10, wymaga stabilnych danych statystycz-
nych z okresu co najmniej 5 lat.



80 nr 2 (76) 30 czerwca 2011Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

SPRAWOZDANIE 2010
REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU REGULACJI GOSPODARKI PALIWAMI I ENERGIĄ

przedsiębiorstwach gazowniczych, a w ślad za tym 
stawek przesyłowych i dystrybucyjnych był wysoki 
wzrost zwrotu z zaangażowanego kapitału, w sto-
sunku do kapitału uwzględnionego w taryfach za-
twierdzonych w 2009 r., spowodowany wzrostem 
wartości wynagradzanego majątku w związku ze 
zwiększoną, w stosunku do wskazanego roku, 
wartością oddanych inwestycji sieciowych.

Taryfy 2010

Prezes URE realizuje obowiązki w zakresie do-
tyczącym taryfowania przedsiębiorstw elektro-
energetycznych przy pomocy Departamentu Taryf 
(departamentu) oraz oddziałów terenowych52).14).

W 2010 r. w departamencie prowadzonych było 
57 postępowań w sprawie zatwierdzenia taryfy 
ustalonej przez przedsiębiorstwo gazownicze lub 
zmiany taryfy, lub zmiany terminu jej obowiązywa-
nia – zakończonych zostało 55 z nich.

Spośród wszczętych i prowadzonych w 2010 r. 
postępowań dotyczących taryf bądź terminu ich 
obowiązywania, 21 dotyczyło zatwierdzenia taryfy, 
17 – zmiany taryfy, 8 – zmiany i przedłużenia ter-
minu obowiązywania taryfy, 8 – przedłużenia ter-
minu obowiązywania taryfy i jedno – stwierdzenia 
nieważności decyzji.

W ramach prowadzonych postępowań dwóm 
przedsiębiorstwom odmówiono zatwierdzenia zmia-
ny taryfy, jednemu stwierdzenia nieważności decyzji.

 52) Dane dotyczące działalności oddziałów terenowych pre-
zentowane są w Aneksie do sprawozdania.

Decyzje odmawiające zatwierdzenia zmiany 
taryfy dotyczyły OSD, którzy wnioskowali o pod-
wyższenie ustalonych i wprowadzonych w życie 
1 czerwca 2010 r. stawek opłat dystrybucyjnych 
w związku z przewidywanym wzrostem kosztów 
świadczonych przez nich usług dystrybucji, w sto-
sunku do kosztów stanowiących podstawę kalku-
lacji stawek obowiązujących. Wzrost tych kosztów 
uzasadniany był planowanym wzrostem:
• amortyzacji w związku ze wzrostem wartości bi-

lansowej aktywów, spowodowanym odwróce-
niem z końcem 2010 r., zawiązanego na koniec 
2007 r., odpisu aktualizującego wartość aktywów,

• kosztów zakupu gazu wysokometanowego na 
pokrycie różnicy bilansowej i zużycia własnego 
w związku ze wzrostem od 1 października 2010 r. 
ceny tego gazu stosowanej przez PGNiG SA, od 
którego jest on nabywany na ww. cele.
Prezes URE uznał, że nie ma podstaw do korek-

ty taryfy, ponieważ:
• amortyzacja jest kosztem niepieniężnym, któ-

ry nie pociąga za sobą wydatków w bieżącym 
okresie, a zatem mimo wzrostu kosztów usług 
dystrybucyjnych spowodowanych omawianym 
tytułem, żadnemu z wnioskujących przedsię-
biorstw nie grozi utrata płynności fi nansowej 
czy choćby jej pogorszenie; dodatkowo, zwięk-
szenie amortyzacji, nawet przy niezmienionych 
przychodach, pozwala im na zwiększenie środ-
ków, które mogą przeznaczyć na inwestycje, 
które – zdaniem tych przedsiębiorstw – są nie-
dostateczne, 

• wyniki, dokonanych przez wnioskujące przed-
siębiorstwa, testów na utratę wartości aktywów 

przewidujących wzrost ich wartości bilansowej 
w momencie składnia wniosków nie znalazły 
odzwierciedlenia w księgach rachunkowych 
tych przedsiębiorstw i dopóki w ich sprawoz-
daniach fi nansowych – które, stosownie do 
postanowień art. 49 ustawy z 29 września 1994 r. 
o rachunkowości obowiązane są sporządzać – 
nie zostanie odzwierciedlony fakt zwiększenia 
wartości bilansowej majątku i nie zostanie to 
uwiarygodnione poprzez zbadanie i wyrażenie 
opinii przez podmiot do tego uprawniony pod 
nadzorem niezależnego biegłego rewidenta, 
dopóty zwiększona amortyzacja nie może być 
uwzględniona w podstawie kalkulacji taryfy, 
a tym bardziej stać się przesłanką do zmiany 
taryfy,

• wzrost kosztów zakupu gazu na pokrycie zu-
życia własnego i różnicy bilansowej nie powo-
dował istotnej zmiany warunków wykonywania 
działalności gospodarczej, tym bardziej że od 
1 stycznia 2011 r. (a więc na 5 miesięcy przed 
upływem terminu obowiązywania taryf ustalo-
nych przez OSD) ceny gazu spadły.
Żadne z przedsiębiorstw, którym Prezes URE 

odmówił zatwierdzenia zmiany taryfy, nie wniosło 
odwołania.

Ponadto, Prezes URE odmówił PGNiG SA stwier-
dzenia nieważności decyzji z 17 maja 2010 r. w czę-
ści dotyczącej okresu obowiązywania części A jego 
taryfy pn. „Taryfa w zakresie dostarczania paliw 
gazowych Nr 3/2010”, który wydłużył o dwa mie-
siące w stosunku do wniosku przedsiębiorstwa
(z 30 września do 30 listopada 2010 r.). Uznał 
bowiem, że dla większości odbiorców PGNiG SA
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(w tym odbiorców domowych oraz dużej części od-
biorców o charakterze przemysłowym, zwłaszcza 
tych, którzy nie sprzedają swoich produktów za 
granicę), istotna jest stabilność warunków funk-
cjonowania, w tym stabilność cen paliw gazowych, 
a tej nie zapewnia 4-miesięczny okres obowią-
zywania taryfy. Od decyzji tej przedsiębiorstwo 
– mimo przysługującego mu prawa – nie odwo-
łało się do SOKiK, wprowadzając taryfę w życie
1 czerwca 2010 r. 

Natomiast w lipcu 2010 r. złożyło wniosek 
o stwierdzenie nieważności ww. części decyzji, 
podając przy tym jako podstawę prawną przepis 
art. 156 § 1 pkt 2 Kpa, który nakazuje organowi 
administracji publicznej stwierdzenie nieważności 
decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, 
które – jego zdaniem – miało miejsce, gdyż skró-
cenie przez Prezesa URE czasu obowiązywania ta-
ryfy powodowało, iż ustalone ceny paliw gazowych 
nie pokrywały kosztów ich pozyskania.

Prezes URE nie podzielił poglądu przedsiębior-
stwa o rażącym naruszeniu przez siebie prawa, 
odmawiając stwierdzenia nieważności decyzji ar-
gumentując przy tym, że decyzje wydawane na 
podstawie art. 156 § 1 pkt 2 Kpa mają charak-
ter kasacyjny, co oznacza, że nie mogą zawierać 
rozstrzygnięć co do istoty sprawy, bowiem to or-
gan rozstrzyga na podstawie prawa materialnego. 
Natomiast stronie przysługuje prawo odwołania 
się do sądu w przypadku gdy jest niezadowolona 
z merytorycznego rozstrzygnięcia, czego PGNiG SA 
nie uczyniło wprowadzając taryfę w życie. 

Od decyzji tej przedsiębiorstwo odwołało się do 
sądu, po czym ostatecznie skargę wycofało.

Z punktu widzenia odbiorców kluczowe znacze-
nie ma taryfa PGNiG SA, gdyż przedsiębiorstwo 
to dostarcza paliwa gazowe do 98% odbiorców 
w Polsce na podstawie umów kompleksowych. 
A zatem w swojej taryfi e PGNiG SA, oprócz cen 
paliw gazowych i stawek opłat abonamentowych, 
kalkuluje stawki sieciowe ustalone na podstawie 
kosztów zakupu usług przesyłowych i dystrybu-
cyjnych oraz kosztów magazynowania gazu w in-
stalacjach własnych na potrzeby sezonowego ich 
poboru i wszystkie te składniki łącznie decydują 
o średniej cenie dostawy gazu do odbiorcy.

W 2010 r. były prowadzone aż trzy postępo-
wania, których rezultatem była zmiana cen paliw 
gazowych. Wysokość cen dla odbiorców przyłą-
czonych do sieci przesyłowej (w potocznym rozu-
mieniu ceny hurtowe), w poszczególnych okresach 
2010 r., przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj gazu

Cena w zł/1 000 m3 obo-
wiązująca w okresie

Zmiana cen w %

1.01 – 
31.05

1.06 – 
30.09

1.10 – 
31.12

kol. 
3/2-1

kol. 
4/3-1

kol. 
4/2-1

wysokometa-
nowy GZ-50

910,0 954,5 1 015,5 4,9 6,4 11,2

zaazotowany 
GZ-41,5

704,5 752,2 800,3 6,8 6,4 13,6

zaazotowany 
GZ-35

594,2 641,3 682,3 7,9 6,4 14,8

Rodzaj gazu
Cena w zł/GJ obowiązująca w okresie

1.01 – 31.05 1.06 – 30.09 1.10 – 31.12

wysokometa-
nowy GZ-50

23,0 24,2 25,7

zaazotowany 
GZ-41,5

21,5 22,9 24,4

zaazotowany 
GZ-35

20,6 22,3 23,7

Główną przyczyną wzrostu od 1 czerwca 2010 r. 
ceny gazu wysokometanowego był wzrost kosz-
tów jego pozyskania w zakupach importowych, 
na który w jednakowym stopniu wpływ mają ceny 
importowe53),15), po których gaz ten nabywany jest za 
granicą co kursy walutowe (USD i euro). Przewi-
dywanemu – w okresie II i III kwartału 2010 r. – 
spadkowi kursów wymiany towarzyszył tak istotny 
wzrost cen importowych, że jego wypadkową był 
wzrost średniej ceny (wyrażonej w zł) pozyskania 
gazu wysokometanowego z importu o ok. 11%, 
w stosunku do ceny uwzględnionej w taryfi e obo-
wiązującej do 31 maja 2010 r.

Ceny – pochodzących ze źródeł krajowych – ga-
zów zaazotowanych (podgrupy GZ-41,5 i GZ-35) 
ustalone zostały w relacji do ceny gazu wysoko-
metanowego tak, aby jednostki ciepła uzyskiwane 
ze spalania tych gazów były zbliżone do jednostki 
ciepła (1 GJ) uzyskiwanej ze spalania gazu wy-
sokometanowego. Stąd w zatwierdzonej taryfi e 
wzrost cen gazów zaazotowanych był wyższy od 
wzrostu ceny gazu wysokometanowego.

Kolejna podwyżka cen paliw gazowych miała 
miejsce od 1 października 2010 r. i spowodowa-
na była wzrostem kosztów zakupu gazu wysoko-
metanowego w imporcie w związku ze znacznie 
wyższym poziomem kursu dolara (w której to 
walucie w głównej mierze dokonywane są zakupy 
z zagranicy) niż przyjęty do kalkulacji ceny tego 
towaru – stosowanej od 1 czerwca 2010 r. – oraz 
koniecznością uwzględnienia w niej kosztów utrzy-

 53) Ustalane w wysokości wynikającej z formuł kontrakto-
wych, zależnych od cen produktów ropopochodnych. 



82 nr 2 (76) 30 czerwca 2011Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

SPRAWOZDANIE 2010
REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU REGULACJI GOSPODARKI PALIWAMI I ENERGIĄ

mywania, zwiększonego o 116 mln m3 gazu, tzw. 
zapasu obowiązkowego54).16). W ślad za zmianą ceny 
ww. gazu w tej samej proporcji zmienione zostały 
ceny gazów zaazotowanych, z przyczyn o których 
mowa wyżej. 

Z kolei decyzją Prezesa URE z 16 grudnia 
2010 r. zatwierdzona została obniżka cen pa-
liw gazowych sprzedawanych przez PGNiG SA, 
która weszła w życie 1 stycznia 2011 r. Po-
dyktowana ona była planowanym uzyskaniem
w I kwartale 2011 r. rabatu w kosztach zakupu 
gazu wysokometanowego w głównym kontr-
akcie importowym zawartym z OOO Gazprom-
-Export, w związku z – podpisanym w paździer-
niku 2010 r. – aneksem do umowy łączącej 
PGNiG SA z tym przedsiębiorstwem.

Obok wzrostu cen gazu od 1 czerwca 2010 r. 
wzrosły również stawki sieciowe. Przyczyną ich 
wzrostu był zarówno wzrost taryf Gaz-System 
oraz OSD, jak i wzrost kosztów magazynowania 
w instalacjach własnych PGNiG SA. I tak śred-
nia stawka za usługi przesyłowe świadczone 
przez Gaz-System wzrosła o 3,4%, natomiast 
za usługi dystrybucyjne świadczone przez spół-
ki dystrybucyjne GK PGNiG od 0,5% (Dolnoślą-
ska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.) do 5,6% 
(Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.). 

 54) Do 30 września 2010 r. PGNiG SA zobowiązane było do 
utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na 
poziomie odpowiadającym co najmniej 15-tu dniom średnie-
go dziennego przywozu tego gazu z zagranicy, natomiast od
1 października 2010 r. wielkość zapasu obowiązkowe-
go zwiększyła się do wielkości odpowiadającej co najmniej
20-tu dniom średniego dziennego przywozu.

Wzrost średniej stawki magazynowej był nie-
znaczny i wyniósł 0,29%. 

Podstawową przyczyną wzrostu stawek za 
transport były zwiększone kwoty zwrotu z za-
angażowanego kapitału uwzględniane w pod-
stawie kalkulacji tych stawek w związku ze 
wzrostem wartości majątku trwałego, któ-
ry podlegał wynagrodzeniu. To z kolei było 
następstwem wzrostu nakładów inwestycyj-
nych (zarówno zrealizowanych w latach 2009 
i 2010, jak i planowanych) na rozwój sieci 
i zwiększenie pojemności magazynowych za-
pewniających bezpieczeństwo energetyczne 
kraju.

Natomiast na wypadkowy skutek wzro-
stu stawek magazynowych złożył się wzrost 
kosztów operacyjnych o 14,35% i jednocze-
sny spadek kwoty zwrotu z kapitału o 8,53%. 
Przyczyną wzrostu kosztów operacyjnych był 
znaczący wzrost kosztów pośrednich wynika-
jący z utworzenia w 2009 r. oddziału Opera-
tora Systemu Magazynowego, a także zwięk-
szenie bezpośrednich kosztów działalności 
w PMG Strachocina, związanych z realizacją 
programu remontowego w tym magazynie. 
Spadek kwoty wynagrodzenia z działalności 
magazynowej spowodowany był deprecjacją 
wartości RAB.

Porównanie średnich cen gazów dostarcza-
nych odbiorcom przez PGNiG SA, które zostały 
ustalone, dla poszczególnych grup taryfowych, 
na podstawie cen i stawek opłat stosowanych 
przez to przedsiębiorstwo w 2010 r. przedstawia 
poniższa tabela.

Średnie ceny dostawy gazu wysokometanowego GZ-50 [zł/m3]

Symbol 
grupy
taryfo-

wej

w okresie:
śr. 

w 2010 r.

Wzrost [%]

1.01–
31.05

1.06–
31.09

1.10–
31.12

kol. 
(3:2)–1

kol. 
(4:3)–1

1 2 3 4 5 6 7

w skali całego kraju

W-1 2,3756 2,4497 2,5107 2,4341 3,1 2,5

W-2 1,7841 1,8460 1,9070 1,8355 3,5 3,3

W-3 1,5589 1,6145 1,6755 1,6066 3,6 3,8

W-4 1,4940 1,5474 1,6084 1,5404 3,6 3,9

W-5 1,5422 1,5985 1,6598 1,5904 3,7 3,8

W-6 1,4181 1,4721 1,5334 1,4649 3,8 4,2

W-6A 1,4229 1,4652 1,5265 1,4629 3,0 4,2

W-6B 1,2202 1,2516 1,3129 1,2538 2,6 4,9

W-7A 1,3218 1,3695 1,4307 1,3649 3,6 4,5

W-7B 1,1665 1,2034 1,2647 1,2034 3,2 5,1

W-8 1,1436 1,1852 1,2465 1,1832 3,6 5,2

W-9 1,1059 1,1461 1,2073 1,1447 3,6 5,3

W-10 1,0806 1,1178 1,1791 1,1176 3,4 5,5

Razem 
W

1,5090 1,5617 1,6228 1,5550 3,5 3,9

E-1A 1,0976 1,1269 1,1882 1,1300 2,7 5,4

E-2A 1,0537 1,0763 1,1376 1,0822 2,1 5,7

E-3A 1,0417 1,0730 1,1343 1,0753 3,0 5,7

E-3B 1,0078 1,0332 1,0945 1,0379 2,5 5,9

E-4A 1,0090 1,0387 1,1000 1,0417 2,9 5,9

E-4B 0,9976 1,0272 1,0885 1,0302 3,0 6,0

Razem 
E

1,0114 1,0410 1,1023 1,0440 2,9 5,9

W + E 1,3352 1,3798 1,4410 1,3765 3,3 4,4

dla odbiorców przyłączonych do sieci

Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

W-1 2,3528 2,4073 2,4683 2,3998 2,3 2,5

W-2 1,7798 1,8265 1,8875 1,8223 2,6 3,3

W-3 1,6249 1,6338 1,7448 1,6578 0,5 6,8

W-4 1,5206 1,5742 1,6352 1,5671 3,5 3,9

W-5 1,5478 1,6088 1,6701 1,5987 3,9 3,8

W-6 1,4475 1,5019 1,5632 1,4946 3,8 4,1

W-7A 1,3412 1,3958 1,4571 1,3884 4,1 4,4
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W-7B 1,1338 1,1726 1,2339 1,1718 3,4 5,2

W-8 1,1629 1,2040 1,2653 1,2022 3,5 5,1

W-9 1,0894 1,1250 1,1863 1,1255 3,3 5,4

Razem 
W

1,5449 1,5975 1,6586 1,5909 3,4 3,8

Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

W-1 2,3142 2,3981 2,4591 2,3784 3,6 2,5

W-2 1,8665 1,9388 1,9998 1,9239 3,9 3,1

W-3 1,5846 1,6488 1,7098 1,6373 4,1 3,7

W-4 1,5129 1,5693 1,6303 1,5611 3,7 3,9

W-5 1,5496 1,6126 1,6738 1,6017 4,1 3,8

W-6 1,4066 1,4609 1,5221 1,4536 3,9 4,2

W-7A 1,3358 1,3866 1,4479 1,3808 3,8 4,4

W-7B 1,2331 1,2786 1,3398 1,2749 3,7 4,8

W-8 1,1522 1,1961 1,2573 1,1931 3,8 5,1

W-9 1,1300 1,1741 1,2354 1,1711 3,9 5,2

Razem 
W

1,5332 1,5927 1,6538 1,5832 3,9 3,8

Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

W-1 2,2241 2,3057 2,3667 2,2870 3,7 2,6

W-2 1,7483 1,8178 1,8788 1,8041 4,0 3,4

W-3 1,5245 1,5886 1,6496 1,5771 4,2 3,8

W-4 1,4697 1,5336 1,5946 1,5222 4,3 4,0

W-5 1,5425 1,6099 1,6711 1,5971 4,4 3,8

W-6 1,4062 1,4645 1,5258 1,4555 4,1 4,2

W-7A 1,2810 1,3329 1,3942 1,3266 4,1 4,6

W-7B 1,1688 1,2138 1,2751 1,2104 3,9 5,1

W-8 1,1362 1,1787 1,2400 1,1763 3,7 5,2

W-9 1,0721 1,1099 1,1712 1,1095 3,5 5,5

W-10 1,1399 1,1880 1,2493 1,1833 4,2 5,2

Razem 
W

1,4986 1,5597 1,6209 1,5495 4,1 3,9

Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

W-1 2,5681 2,6210 2,6820 2,6142 2,1 2,3

W-2 1,7210 1,7665 1,8275 1,7628 2,6 3,5

W-3 1,5085 1,5520 1,6130 1,5491 2,9 3,9

W-4 1,4592 1,4994 1,5604 1,4979 2,8 4,1

W-5 1,5098 1,5523 1,6136 1,5499 2,8 3,9

W-6A 1,3952 1,4336 1,4948 1,4329 2,8 4,3

W-6B 1,1958 1,2306 1,2919 1,2314 2,9 5,0

W-7A 1,3341 1,3731 1,4344 1,3722 2,9 4,5

W-7B 1,1269 1,1595 1,2208 1,1612 2,9 5,3

W-8 1,1290 1,1616 1,2229 1,1633 2,9 5,3

W-9 1,0693 1,1031 1,1644 1,1043 3,2 5,6

W-10 1,0563 1,0895 1,1507 1,0910 3,1 5,6

Razem 
W

1,4714 1,5124 1,5736 1,5106 2,8 4,0

Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

W-1 2,4457 2,5192 2,5802 2,5038 3,0 2,4

W-2 1,8459 1,8964 1,9574 1,8906 2,7 3,2

W-3 1,6050 1,6611 1,7221 1,6530 3,5 3,7

W-4 1,5336 1,5875 1,6485 1,5803 3,5 3,8

W-5 1,5473 1,6023 1,6636 1,5947 3,6 3,8

W-6A 1,4799 1,5305 1,5918 1,5247 3,4 4,0

W-6B 1,2807 1,3039 1,3652 1,3096 1,8 4,7

W-7A 1,4161 1,4656 1,5268 1,4603 3,5 4,2

W-7B 1,1983 1,2244 1,2857 1,2289 2,2 5,0

W-8 1,1194 1,1476 1,2089 1,1512 2,5 5,3

Razem 
W

1,5705 1,6211 1,6822 1,6153 3,2 3,8

Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

W-1 2,4259 2,5206 2,5816 2,4964 3,9 2,4

W-2 1,7731 1,8355 1,8965 1,8248 3,5 3,3

W-3 1,6151 1,6749 1,7359 1,6652 3,7 3,6

W-4 1,5159 1,5712 1,6322 1,5634 3,6 3,9

W-5 1,5822 1,6380 1,6992 1,6301 3,5 3,7

W-6 1,4253 1,4742 1,5354 1,4691 3,4 4,2

W-7A 1,3062 1,3500 1,4112 1,3471 3,4 4,5

W-7B 1,1683 1,2064 1,2677 1,2059 3,3 5,1

W-8 1,3726 1,4134 1,4746 1,4117 3,0 4,3

W-9 1,1681 1,2078 1,2691 1,2066 3,4 5,1

W-10 1,0730 1,1078 1,1691 1,1086 3,2 5,5

Razem 
W

1,4940 1,5468 1,6079 1,5401 3,5 4,0

Średnie ceny dostawy gazu zaazotowanego GZ-41,5 [zł/m3]

w skali całego kraju

S-1 1,6799 1,7671 1,8152 1,7428 5,2 2,7

S-2 1,2513 1,3364 1,3845 1,3130 6,8 3,6

S-3 1,1384 1,2041 1,2522 1,1888 5,8 4,0

S-4 1,0135 1,0658 1,1140 1,0561 5,2 4,5

S-5 1,1157 1,1773 1,2244 1,1634 5,5 4,0

S-6 1,0078 1,0591 1,1063 1,0495 5,1 4,5

S-7 0,8704 0,9265 0,9737 0,9149 6,4 5,1

S-7B 0,8723 0,9046 0,9518 0,9029 3,7 5,2

S-8 0,8208 0,8695 0,9166 0,8610 5,9 5,4

S-9 0,8333 0,8850 0,9322 0,8753 6,2 5,3

Razem 
S

1,0674 1,1285 1,1762 1,1150 5,7 4,2

Lw-1 0,7803 0,8304 0,8776 0,8213 6,4 5,7

Lw-3 0,7679 0,8173 0,8644 0,8085 6,4 5,8

Lw-4 0,7455 0,7933 0,8404 0,7852 6,4 5,9

Razem 
Lw

0,7549 0,8033 0,8505 0,7949 6,4 5,9

S + Lw 0,9890 1,0470 1,0945 1,0347 5,9 4,5

dla odbiorców przyłączonych do sieci

Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

S-1 1,6798 1,7686 1,8167 1,7436 5,3 2,7

S-2 1,2450 1,3437 1,3918 1,3146 7,9 3,6

S-3 1,1371 1,2181 1,2662 1,1964 7,1 3,9

S-4 1,0002 1,0583 1,1065 1,0461 5,8 4,6

S-5 1,1156 1,2095 1,2566 1,1822 8,4 3,9

S-6 1,0033 1,0768 1,1240 1,0580 7,3 4,4

S-7 0,8704 0,9265 0,9737 0,9149 6,4 5,1

S-8 0,8208 0,8695 0,9166 0,8610 5,9 5,4

S-9 0,8333 0,8850 0,9322 0,8753 6,2 5,3

Razem 
S

1,0467 1,1175 1,1651 1,0999 6,8 4,3

Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

S-1 1,6803 1,7620 1,8101 1,7400 4,9 2,7

S-2 1,2637 1,3222 1,3703 1,3099 4,6 3,6

S-3 1,1407 1,1800 1,2281 1,1757 3,4 4,1

S-4 1,0388 1,0799 1,1281 1,0748 4,0 4,5

S-5 1,1158 1,1259 1,1731 1,1335 0,9 4,2

S-6 1,0146 1,0323 1,0795 1,0367 1,7 4,6

S-7B 0,8723 0,9046 0,9518 0,9029 3,7 5,2

Razem 
S

1,1209 1,1570 1,2047 1,1539 3,2 4,1
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Średnie ceny dostawy gazu zaazotowanego GZ-35 [zł/m3]

Z-1 1,5539 1,6317 1,6727 1,6095 5,0 2,5

Z-2 1,1517 1,2087 1,2497 1,1952 4,9 3,4

Z-3 1,0068 1,0472 1,0882 1,0406 4,0 3,9

Z-4 0,9356 0,9740 1,0150 0,9683 4,1 4,2

Z-5 0,9606 0,9794 1,0208 0,9819 2,0 4,2

Z-6 0,9418 0,9606 1,0020 0,9631 2,0 4,3

Z-7A 0,8643 0,8862 0,9277 0,8875 2,5 4,7

Razem 
Z

1,0047 1,0410 1,0822 1,0362 3,6 4,0

Ls-1 0,6175 0,6652 0,7066 0,6557 7,7 6,2

Razem 
Ls

0,6175 0,6652 0,7066 0,6557 7,7 6,2

Z + Ls 1,0000 1,0365 1,0776 1,0316 3,7 4,0

dla odbiorców przyłączonych do sieci

Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Z-1 1,3124 1,3897 1,4307 1,3677 5,9 3,0

Z-2 1,1419 1,2377 1,2787 1,2080 8,4 3,3

Z-3 1,0100 1,0865 1,1275 1,0649 7,6 3,8

Z-4 0,9130 0,9715 1,0125 0,9574 6,4 4,2

Z-6 0,9296 1,0055 1,0469 0,9842 8,2 4,1

Razem 
Z

1,0464 1,1273 1,1684 1,1039 7,7 3,6

Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Z-1 1,5663 1,6440 1,6850 1,6219 5,0 2,5

Z-2 1,1522 1,2071 1,2481 1,1945 4,8 3,4

Z-3 1,0067 1,0465 1,0875 1,0402 4,0 3,9

Z-4 0,9359 0,9740 1,0150 0,9684 4,1 4,2

Z-5 0,9606 0,9794 1,0208 0,9819 2,0 4,2

Z-6 0,9424 0,9583 0,9997 0,9620 1,7 4,3

Z-7A 0,8643 0,8862 0,9277 0,8875 2,5 4,7

Razem 
Z

1,0038 1,0391 1,0803 1,0347 3,5 4,0

Symbol 
grupy 

taryfowej

kryterium podziału
na grupy Symbol 

grupy 
taryfowej

kryterium podziału
na grupy

moc [b]
roczna ilość 

gazu [a]
moc [b]

roczna ilość 
gazu [a]

Sieć dystrybucyjna o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 Mpa

Gaz wysokometanowy
Gaz zaazotowany

(S – GZ-41,5 Z – 35)

W-1

b≤10

0≤a≤300 S-1, Z-1

b≤20

0≤a≤400

W-2
300<a≤

1200
S-2, Z-2

400<a≤ 
1600

W-3
1200<a≤ 

8000
S-3, Z-3

1600<a≤ 
10650

W-4 a>8000 S-4, Z-4 a>10650

W-5
10<b≤

65
– S-5, Z-5

25<b≤ 
65

–

W-6
65<b≤

600
– S-6, Z-6

65<b≤ 
800

–

W-7 b>600 – S-7, Z-7 b>800 –

Sieć dystrybucyjna o ciśnieniu wyższym niż 0,5 Mpa

W-8 b≤3300 – S-8, Z-8
25<b≤ 

65
–

W-9
3300 
<b≤ 

10000
– S-9, Z-9

65<b≤ 
800

–

W-10
b> 

10000
– –

Sieć przesyłowa

E-1 b≤1500 – L-1
0<b≤ 
1800

–

E-2
1500<b 
≤3300

– L-2
1800 
<b≤ 
4000

–

E-3
3300 
<b≤ 

20000
– L-3

4000 
<b≤ 

12000
–

E-4
b> 

20000
– L-4

b> 
12000

–

W 2010 r. prowadzone były dwa postępowania 
o zatwierdzenie taryfy ustalonej przez EuRoPol. 
Pierwsze z nich zakończyło się w marcu i termin 
obowiązywania taryfy określony został na 31 grud-

nia 2010 r. Taryfa ta skalkulowana została przy 
uwzględnieniu postanowień zawartych w uchwale 
Nr 17/2010 Rady Ministrów z 10 lutego 2010 r. 
zatwierdzającej „umowę gazową z Rosją”, w któ-
rej określona została wysokość zysku netto, jaki 
ma realizować przedsiębiorstwo w każdym z lat 
2010–2035 i wniosek w sprawie jej zatwierdze-
nia – po raz pierwszy od 4 lat – podpisany został 
jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu 
EuRoPol-u.

Postępowanie drugie zakończyło się w grudniu 
2010 r. decyzją zatwierdzającą taryfę do 31 maja 
2011 r., a więc z terminem krótszym o siedem 
miesięcy w stosunku do terminu wnioskowanego 
przez przedsiębiorstwo. 

Główną przyczyną stały się postanowienia art. 13 
ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) Nr 715/2009 z 13 lipca 2009 r. w spra-
wie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu 
ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE)
nr 1775/2005, które zobowiązują wszystkie pań-
stwa członkowskie Unii Europejskiej do stosowa-
nia – najpóźniej od 3 września 2011 r. – w rozlicze-
niach z użytkownikami sieci przesyłowych stawek 
ustalonych dla poszczególnych punktów wejścia 
i wyjścia do/z systemu przesyłowego. Zatem, po 
tej dacie stosowanie dystansowych stawek opłat 
przesyłowych, które EuRoPol ustalił w swojej ta-
ryfi e jest niedopuszczalne i prowadzić może do 
wszczęcia przeciwko naszemu krajowi postępowa-
nia o ukaranie.

Nie bez znaczenia był również fakt, że zasadne 
jest, aby taryfy ustalane przez EuRoPol wchodziły 
w życie w tym samym terminie, co taryfy kluczo-

Informacje Prezesa URE w sprawie m.in.: średnich cen sprze-
daży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej koge-
neracji za 2010 r. i średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego 

w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji 
za 2010 r. - na stronie 189
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wych przedsiębiorstw sektora gazowego (a ten 
przewidywany jest na 1 czerwca 2011 r.), gdyż:
• OGP wyznaczony został operatorem sieci, któ-

rego właścicielem jest ww. przedsiębiorstwo, 
• w podstawie kalkulacji taryfy PGNiG SA 

uwzględniane są koszty świadczenia usług 
przesyłania gazu wysokometanowego sieciami 
ww. przedsiębiorstwa.
Taryfy pozostałych kluczowych przedsiębiorstw 

gazowniczych zatwierdzone zostały 17 maja 2010 r. 
i weszły w życie od 1 czerwca. 

Poza taryfami PGNiG SA i EuRoPol-u taryfy 
wszystkich pozostałych przedsiębiorstw, których 
wnioski rozpatrywane były w 2010 r., zatwierdzo-
ne zostały na okres roku od dnia wprowadzenia ich 
do stosowania.

Postępowania administracyjne prowadzone 
przez departament w 2010 r. zakończyły się:

zatwierdzeniem taryf

 – spółek obrotu – 1

 – przedsiębiorstw sieciowych – 9

 – spółek dystrybucyjnych nie wydzielających operatora – 9

zatwierdzeniem zmiany obowiązujących taryf

 – spółek obrotu – 1

 – spółek dystrybucyjnych nie wydzielających operatora – 16

zatwierdzeniem zmiany okresu obowiązywania taryf

 – spółek dystrybucyjnych nie wydzielających operatora – 8

zatwierdzeniem zmiany obowiązujących taryf i okresu ich 
obowiązywania

– spółek obrotu – 1

 – spółek dystrybucyjnych nie wydzielających operatora – 7

odmową zatwierdzenia zmiany taryf

 – przedsiębiorstw sieciowych – 2

odmową stwierdzenia nieważności decyzji

 – spółek obrotu – 1

Monitorowanie wypełniania przez przedsiębior-
stwo gazownicze obowiązków dotyczących ewi-
dencji księgowej

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2010 r. kon-
trola postanowień art. 44 Prawa energetycznego 
– zobowiązujących przedsiębiorstwa energetycz-
ne do prowadzenia ewidencji księgowej w sposób 
umożliwiający odrębne obliczanie kosztów i przy-
chodów, zysków i strat dla każdej z wykonywanych 
działalności koncesjonowanych, a także do grup 
odbiorców określonych w taryfi e – prowadzona 
była w ramach kontroli bieżącej. 

W tym celu wykorzystano dane zawarte w pro-
wadzonym przez Prezesa URE monitoringu przed-
siębiorstw gazowniczych. W jego ramach przed-
siębiorstwa – raz na kwartał – zobowiązane były 
przedstawiać informacje dotyczące wartości przy-
chodów, kosztów i wyniku fi nansowego realizowa-
nych w związku z prowadzoną działalnością kon-
cesjonowaną, w rozbiciu na poszczególne grupy 
taryfowe. Zebrane dane podlegały weryfi kacji pod 
kątem ich zgodności z danymi zawartymi w po-
wszechnie obowiązującej sprawozdawczości sta-
tystycznej. Ocena przedstawianych przez przed-
siębiorstwa energetyczne informacji była również 
wykorzystywana przy sprawdzeniu poprawności 
założeń przyjętych we wnioskach o zatwierdzenie 
taryf dla paliw gazowych, które były rozpatrywane 
w 2010 r. 

Podkreślić należy, że w przypadku gdyby 
prowadzona analiza prowadziła do wniosku, iż 
przedsiębiorstwo nie wypełnia obowiązków wyni-
kających z postanowień art. 44 ustawy – Prawo 

energetyczne wówczas – w ramach posiadanych 
sił i środków – prawdopodobne byłoby dokonanie 
kontroli materiałów źródłowych w siedzibie tego 
przedsiębiorstwa.

2.2.3. Wyznaczanie operatorów 
systemów gazowych

Prowadzenie przez Prezesa URE postępowań 
administracyjnych w sprawie wyznaczania opera-
torów systemów gazowych w 2010 r. było uwa-
runkowane głównie zmianami przepisów ustawy 
– Prawo energetyczne wprowadzonymi w styczniu 
2010 r. 

Kwestie związane z nowelizacją przepisów 
ustawy – Prawo energetyczne w zakresie „opera-
torskim” zostały szczegółowo omówione w części 
dotyczącej energii elektrycznej. 

Operatorzy systemów dystrybucyjnych gazo-
wych (OSDg) funkcjonujący w przedsiębiorstwie 
pionowo zintegrowanym obsługujący więcej niż 
100 000 przyłączonych do swojej sieci odbiorców 
i sprzedający w ciągu roku powyżej 100 mln m3 
paliw gazowych mają obowiązek uzyskania nieza-
leżności pod względem formy prawnej, organiza-
cyjnej oraz podejmowania decyzji (art. 9d ustawy 
– Prawo energetyczne). Obowiązek wydzielenia 
prawnego i organizacyjnego OSD wszedł w życie 
1 lipca 2007 r. 

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że 
art. 9d w odniesieniu do operatorów systemów 
gazowych został doprecyzowany poprzez dodanie 
ust. 1a i 1b, w których wyraźnie zaznaczono, że 
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ww. operatorzy nie mogą wykonywać działalności 
gospodarczej związanej z wytwarzaniem lub ob-
rotem paliwami gazowymi lub energią elektryczną 
ani jej wykonywać na podstawie umowy na rzecz 
innych przedsiębiorstw energetycznych (ust. 1a). 
Jednakże zgodnie z brzmieniem ust. 1b operatorzy 
systemów gazowych mogą świadczyć usługi pole-
gające na przystosowywaniu paliwa gazowego do 
standardów jakościowych lub warunków technicz-
nych obowiązujących w systemie przesyłowym lub 
systemie dystrybucyjnym, a także usługi transpor-
tu paliw gazowych środkami transportu innymi niż 
sieci gazowe.

Wyznaczenie operatora systemu przesyłowego
gazowego

W 2010 r. Prezes URE kontynuował pierwsze 
postępowanie administracyjne w sprawie wyzna-
czenia OSP na polskim odcinku gazociągu Jamał-
-Europa, które zostało wszczęte już 20 listopada 
2009 r., czyli jeszcze przed nowelizacją ustawy 
– Prawo energetyczne. Z wnioskiem do Prezesa 
URE o wyznaczenie operatora na tym gazocią-
gu wystąpiła spółka SGT EuRoPol-Gaz SA (dalej:
„EuRoPol-Gaz”). Postępowanie to zostało ostatecz-
nie umorzone na wniosek strony, a EuRoPol-Gaz
10 września 2010 r. złożył nowy wniosek w spra-
wie wyznaczenia spółki OGP Gaz-System SA ope-
ratorem systemu przesyłowego na ww. gazocią-
gu. Z uwagi na fakt, iż złożony wniosek posiadał 
braki formalne, polegające na niezłożeniu wraz 
z wnioskiem podpisanej przez strony umowy do-

tyczącej powierzenia spółce OGP Gaz-System SA 
obowiązków operatora na ww. gazociągu, Prezes 
URE wezwał EuRoPol-Gaz do usunięcia braków 
formalnych.

Wobec nie usunięcia przez EuRoPol-Gaz bra-
ków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwa-
nia (przedsiębiorstwo nie przedłożyło ww. umowy 
w wyznaczonym ustawowo terminie), Prezes URE 
21 września 2010 r. zawiadomił EuRoPol-Gaz o po-
zostawieniu wniosku z 10 września 2010 r. bez 
rozpoznania.

Jednocześnie 21 września 2010 r. zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne w spra-
wie wyznaczenia OSP z urzędu. W efekcie tego 
postępowania Prezes URE decyzją z 17 listopada 
2010 r. wyznaczył z urzędu na okres do 31 grud-
nia 2025 r. spółkę OGP Gaz-System SA operatorem 
systemu przesyłowego gazowego na znajdującym 
się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcin-
ku gazociągu Jamał-Europa Zachodnia. Właścicie-
lem tego gazociągu jest spółka SGT EuRoPol-Gaz 
SA. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej 
wykonalności na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, co miało zapew-
nić bezzwłoczne rozpoczęcie wykonywania zadań 
operatora.

Ponadto w 2010 r. Prezes URE przedłużył do 
31 grudnia 2030 r. okres obowiązywania decy-
zji z 23 czerwca 2006 r. z późn. zm. wyznacza-
jącej OGP Gaz-System SA operatorem systemu 
przesyłowego gazowego na obszarze określo-
nym w koncesji udzielonej OGP Gaz-System 
SA decyzją Prezesa URE z 30 czerwca 2004 r. 
Nr PPG/95/6154/W/2/2004/MS z późn. zm. 

Wyznaczanie operatorów systemów dystrybucyj-
nych gazowych 

W 2010 r. Prezes URE wyznaczył jednego lo-
kalnego OSD gazowego oraz przedłużył jednemu 
prawnie wydzielonemu OSD gazowemu okres obo-
wiązywania decyzji wyznaczającej na OSD. 

2.2.4. Ustalanie metod kontroli i przygoto-
wanie projektów działań dla popra-
wy efektywności przedsiębiorstw

Podstawowym narzędziem służącym poprawie 
efektywności przedsiębiorstw są modele ekono-
metryczne, które pozwalają na ocenę ich efek-
tywności w zakresie kosztów operacyjnych, różnic 
bilansowych oraz nakładów inwestycyjnych. 

Jednak – zdaniem analityków – aby w sposób 
efektywny do oceny kosztów operacyjnych można 
było zastosować model ekonometryczny, w przy-
padku gdy ilość przedsiębiorstw sieciowych nie 
przekracza 10, stabilna baza kosztowa musi obej-
mować okres co najmniej 5 lat. Tymczasem OSD 
samodzielną działalność gospodarczą rozpoczęli 
dopiero od lipca 2007 r., a o stabilnej bazie kosz-
towej w ich przypadku można mówić dopiero od 
1 stycznia 2008 r., kiedy to przekazany został im 
pokaźny majątek związany z sieciami wysokich ci-
śnień. Z powyższego względu nie został ogłoszony 
przetarg na opracowanie modelu ekonometrycz-
nego oceny kosztów operacyjnych.

Niemniej kontynuowane były prace – powoła-
nego w II połowie 2009 r. – Zespołu Projektowe-
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go, w skład którego wchodzą przedstawiciele Izby 
Gospodarczej Gazownictwa oraz URE. Zadaniem 
Zespołu jest wypracowanie modelu regulacji dzia-
łalności operatorów sieci dystrybucyjnych, który 
wszedłby w życie w 2011 r. i umożliwił wydłuże-
nie dotychczasowego rocznego okresu regulacji 
do okresu 3-4 lat, określając jasne procedury oraz 
obiektywne parametry oceny kosztów operacyj-
nych sześciu OSD. Ponadto, jego zadaniem jest 
określenie precyzyjnych formuł indeksujących ba-
zową wartość kosztów operacyjnych w kolejnych 
latach okresu regulacji oraz ustalenie ścieżki doj-
ścia do wynagradzania majątku przedsiębiorstw 
wg wartości księgowej ustalonej na podstawie 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdaw-
czości Finansowej. Prace tego Zespołu są bardzo 
zaawansowane i stwarzają realną szansę wprowa-
dzenia w 2011 r. długoterminowego modelu regu-
lacji spółek gazownictwa GK PGNiG.

Jeśli chodzi o model pozwalający ocenić po-
ziom różnic bilansowych, to 2010 r., w stosunku 
do lat ubiegłych, nie przyniósł żadnych zmian. 
Prezes URE wciąż modelem takim nie dysponował. 
Przyjął jednak rygorystyczne założenie – opierając 
się na informacjach w tym zakresie dotyczących 
operatorów sieci dystrybucyjnych prowadzących 
działalność w Unii Europejskiej – że maksymal-
na ilość gazu na potrzeby różnicy bilansowej nie 
może przekroczyć 2% ilości gazu dystrybuowane-
go przez dane przedsiębiorstwo.

Natomiast model ekonometryczny służący wy-
znaczeniu uzasadnionego poziomu nakładów in-
westycyjnych został opracowany bezpośrednio 
w URE.

2.2.5. Monitorowanie wypełniania obowiąz-
ku publikowania przez operatorów 
systemów przesyłowych i dystry-
bucyjnych informacji dotyczących 
połączeń międzysystemowych, 
korzystania z sieci i rozdziału zdol-
ności przesyłowych stronom umowy 
o świadczenie usług przesyłania 
lub dystrybucji paliw gazowych

Art. 9 ustawy – Prawo energetyczne nakłada na 
podmioty posiadające status operatora systemu 
przesyłowego (dalej: OSP) oraz operatora syste-
mu dystrybucyjnego (dalej: OSD) obowiązki infor-
macyjne, w szczególności dotyczące dostarczania 
użytkownikom systemu i operatorom innych syste-
mów gazowych informacji o warunkach świadcze-
nia usług przesyłania i dystrybucji.

Monitorowanie wypełniania obowiązków publikacji 
przez OSP

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1775/2005/WE z 28 września 2005 r. 
w sprawie warunków dostępu do sieci przesyło-
wych gazu ziemnego nakłada na OSP obowiązek 
publikowania informacji dot. połączeń międzysys-
temowych, korzystania z sieci i rozdziału zdolno-
ści przesyłowych stronom umowy o świadczenie 
usług przesyłania paliw gazowych, z uwzględnie-
niem konieczności traktowania tych informacji jako 
poufnych ze względów handlowych. Ponadto roz-
porządzenie zobowiązuje OSP do upubliczniania 
szczegółowych informacji dotyczących oferowa-

nych przez nich usług oraz zasad odnoszących się 
do mechanizmów alokacji zdolności przesyłowej. 

Operator systemu przesyłowego, tj. OGP Gaz-
-System SA opracowuje zgodnie z przywołanymi 
przepisami IRiESP, w której zawarte są informacje 
dotyczące zasad zarządzania i rozdziału przepusto-
wości połączeń międzysystemowych. Zatwierdzenie 
ostatniej karty aktualizacji do II części tego doku-
mentu (Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami 
systemowymi) nastąpiło przez Prezesa URE pod 
koniec grudnia 2009 r. Na mocy wydanej decyzji 
termin obowiązywania II części IRiESP został prze-
dłużony do 31 grudnia 2012 r. Od tego momentu 
monitorowanie funkcjonowania systemu gazowe-
go we wskazanym zakresie opiera się na kontroli 
wypełniania przez operatora obowiązków wynika-
jących z IRiESP. Stosowny tekst instrukcji został za-
mieszczony na stronie internetowej operatora55).17).

Ponadto, OSP publikuje informacje techniczne 
charakteryzujące system przesyłowy, niezbędne 
do uzyskania skutecznego dostępu do systemu, 
w szczególności:
• opis systemu przesyłowego w formie schematu 

sieci wraz z informacjami o punktach wejścia 
i wyjścia, w tym o punktach łączących z syste-
mami innych operatorów,

 55) 11 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Pra-
wo energetyczne, na mocy której operator systemu prze-
syłowego przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia, 
w drodze decyzji, IRiESP (część I – Ogólne warunki korzystania
z systemu przesyłowego; Część II – Bilansowanie i zarządza-
nie ograniczeniami systemowymi) wraz z informacją o zgłoszo-
nych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich 
uwzględnienia. Operator zamieszcza te dokumenty na swojej 
stronie internetowej. 
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• informacje o jakości gazu i standardach doty-
czących wielkości ciśnień

oraz informacje dotyczące:
• dziennego stanu zdolności przesyłowej, maksy-

malnej technicznej zdolności przesyłowej, całko-
witej zakontraktowanej i przerywanej zdolności 
przesyłowej oraz dostępnej zdolności przesyło-
wej dla poszczególnych punktów właściwych,

• dziennego stanu zdolności przesyłowej: całko-
witej zakontraktowanej i przerywanej zdolności 
przesyłowej oraz dostępnej zdolności przesy-
łowej dla poszczególnych punktów właściwych 
prezentowanych w formie grafi cznej,

• prognozy dostępnej zdolności przesyłowej dla 
poszczególnych punktów właściwych na na-
stępnych 18 miesięcy, publikowanych w formie 
grafi cznej, przy wykorzystaniu kolorów: zielo-
nego, żółtego i czerwonego,

• dostępnej zdolności przesyłowej oferowanej 
w ramach umów krótkoterminowych uaktual-
nianych z wyprzedzeniem jednodniowym i ty-
godniowym,

• wskaźników maksymalnego i minimalnego mie-
sięcznego wykorzystania zdolności przesyłowej 
oraz średniego rocznego przepływu we wszyst-
kich właściwych miejscach za okres ostatnich
3 lat w ujęciu rocznym (rok kalendarzowy),

• o planowanych okresach konserwacji i remon-
tów, mogących mieć wpływ na prawa użytkow-
ników sieci wynikające z umów przesyłowych.
Jednocześnie istotne jest traktowanie tych in-

formacji jako poufnych ze względów handlowych, 
o czym operator zapewnia na swojej stronie inter-
netowej.

W 2010 r. Prezes URE przeprowadził badanie 
monitorujące sposób wypełniania przez operatora 
systemu przesyłowego Gaz-System SA obowiąz-
ku publikowania powyższych informacji, wynika-
jących z rozporządzenia 1775, ze szczególnym 
uwzględnieniem:
1) maksymalnej technicznej zdolność przesyłowej,
2) całkowitej zakontraktowanej i przerywanej 

zdolność przesyłowej,
3) dostępnej zdolność przesyłowej,
4) wskaźników maksymalnego i minimalnego mie-

sięcznego wykorzystania zdolności przesyłowej,
5) planowanych okresów konserwacji i remontów,
6) informacji dotyczących punktów granicznych 

systemu przesyłowego i systemów dystrybu-
cyjnych utworzonych w związku z wyłączeniem 
części majątku sieciowego z umowy leasingu.
Przeprowadzona w ramach monitoringu weryfi -

kacja informacji podawanych do publicznej wiado-
mości wykazała, iż prezentowane na stronie inter-
netowej informacje nie realizują w pełni zobowią-
zań wynikających z powyższych aktów prawnych, 
w szczególności w odniesieniu do „całkowitej 
przerywanej zdolności przesyłowej”. Odnotowano 
także opóźnienia dotyczące wpisów aktualizacyj-
nych dokonywanych dla punktów wejścia i wyj-
ścia z systemu gazowego. Natomiast informacje 
o dostępnej zdolności przesyłowej prezentowane były 
w dopuszczonej przez rozporządzenie 1775/2005/WE 
formie, tzw. systemie „traffi c lights”56).18). Ponadto, 

 56) W czwartym kwartale 2010 r. nastąpiła zmiana wskaźniko-
wego sposobu publikacji informacji dotyczących punktów wejścia 
i wyjścia z systemu przesyłowego w formie grafi cznej z wykorzy-

Komisja Europejska wniosła zastrzeżenia co do 
stosowania zasady „- 3 rule”. Należy podkreślić, że 
zasada ta znika z obiegu prawnego 3 marca 2011 r. 
w związku z wejściem w życie III pakietu energe-
tycznego. W 2010 r. podjęto działania na rzecz peł-
nej publikacji informacji liczbowych począwszy od 
następnego roku. Jednocześnie poinformowano 
OSP Gaz-System SA, że na kolejny okres zasada 
„- 3 rule” nie będzie stosowana. 

W związku z dokonanym procesem przekazy-
wania OSD majątku sieciowego na mocy porozu-
mienia z 2 lipca 2007 r. zawartego pomiędzy Gaz-
-System SA, PGNiG SA i operatorami systemów 
dystrybucyjnych, wykazano także, w kontekście 
obowiązku publikacji, potrzebę zapewnienia do-
stępu do informacji na punktach granicznych sys-
temów: przesyłowego i dystrybucyjnych. 

W odpowiedzi na powyższe spółka zobowiązała 
się do usunięcia uchybień 1 lipca 2010 r. i prezento-
wania stosownych informacji zgodnie z przedmio-
towym rozporządzeniem. Jednocześnie zapewniła 
o wdrożeniu elektronicznego systemu informatycz-
nego (System Wymiany Informacji – SWI), który 
stanowić ma istotne wsparcie w procesie wymiany 
informacji technicznych i handlowych pomiędzy 
operatorem systemu przesyłowego a uczestnikami 
rynku. Dodatkowo, wdrożenie systemu pozwolić 
ma na wypełnianie wszystkich obowiązków publi-
kacyjnych wynikających również z mającego wejść 
w życie 3 marca 2011 r. rozporządzenia Parlamen-

staniem kolorów „traffi c lights”, która na zasadzie testowania sys-
temu informatycznego została zastąpiona przez OSP publikacją 
danych w postaci liczbowej dla wszystkich punktów właściwych. 
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tu Europejskiego i Rady nr 715/2009/WE z 13 lip-
ca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci 
przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego roz-
porządzenie (WE) nr 1775/2005.

Prezes URE wydał w 2009 r. decyzję o zmianie 
decyzji, na mocy której udzielił operatorowi ze-
zwolenia na okres do 31 grudnia 2010 r. (tj. cały 
okres objęty niniejszym sprawozdaniem) na ogra-
niczenie zakresu publikacji – na stronie interneto-
wej OGP Gaz-System SA – w zakresie informacji 
liczbowych o całkowitej zakontraktowanej i do-
stępnej zdolności przesyłowej, średnim rocznym 
przepływie oraz wskaźnikach maksymalnego i mi-
nimalnego miesięcznego wykorzystania zdolności 
przesyłowej dla wszystkich właściwych punktów, 
łącznie z punktami wejścia i wyjścia. 

Obowiązek przedkładania do zatwierdzenia Pre-
zesowi URE punktów właściwych, dla których OSP 
zobowiązany jest publikować wymagane prawem 
informacje został ustalony zgodnie z art. 6 ust. 4 
rozporządzenia 1775/2005/WE oraz art. 23 ust. 2 
pkt 11a lit. a ustawy – Prawo energetyczne. Wy-
móg zwrócenia się przez operatora z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na ograniczenie zakresu publi-
kacji na stronie internetowej informacji liczbowych 
wynikał z art. 6 ust. 5 cytowanego rozporządzenia. 
Wypełniając powyższe obowiązki, operator opra-
cował zasady publikacji informacji o zdolnościach 
przesyłowych w zarządzanym przez niego sys-
temie oraz o planowanych okresach konserwacji 
i remontów, biuletynie informacyjnym i systemie 
przesyłowym i uzgodnił je z przedsiębiorstwem, 
na rzecz którego świadczy usługi przesyłowe. Jed-

nocześnie, w 2010 r. na terenie Polski jedynym 
dostawcą gazu było przedsiębiorstwo energe-
tyczne PGNiG SA, z tego względu decyzja regu-
latora o ograniczeniu zakresu publikacji dotyczyła 
wszystkich punktów wejścia i wyjścia, na których 
warunki były identyczne (jedyny dostawca). 

Zgodnie z decyzją Prezesa URE z grudnia 2009 r., 
wydane OSP zezwolenie na ograniczenie publika-
cji informacji na stronie internetowej Gaz-System 
SA w zakresie informacji liczbowych o całkowitej 
i dostępnej zdolności przesyłowej dla wszystkich 
właściwych punktów, włącznie z punktami wejścia 
i wyjścia obowiązywało do końca 2010 r. 17 grudnia 
2010 r. Gaz-System SA złożył do Prezesa URE wnio-
sek o zatwierdzenie punktów właściwych systemu 
przesyłowego. Prezes URE, zgodnie z art. 6 ust. 4 
rozporządzenia 1775/2005/WE, ogłosił publiczne 
konsultacje w tej sprawie. Do końca 2010 r. postę-
powanie w sprawie zatwierdzenia punktów właści-
wych nie zakończyło się.

W kontekście monitorowania przez Prezesa 
URE wypełniania przez OSP zapisów wynikających 
z rozporządzenia 1775/2005/WE należy odnieść 
się do obowiązków publikacyjnych wynikających 
z wyznaczania OGP Gaz-System SA 17 listopada 
2010 r. operatorem systemu przesyłowego na pol-
skim odcinku gazociągu Jamał-Europa. Od tego 
momentu, zgodnie z podpisaną 25 października 
2010 r. umową pomiędzy OGP Gaz-System SA 
a spółką EuRoPol-Gaz SA (właściciel polskiej czę-
ści gazociągu jamalskiego), powierzającą funkcję 
operatora na polskim odcinku Systemu Gazocią-
gów Tranzytowych (SGT) Jamał-Europa, na OGP 

Gaz-System SA nałożony został obowiązek publi-
kacji danych wynikających z rozporządzenia. Opi-
niowanie powyższej umowy, jak i prace nad takim 
przypisaniem zadań operatorowi (Gaz-System SA), 
aby nie występowała kolizja z przepisami prawa, 
w tym konsultacje i dyskusje nad zakresem zadań 
operatorskich, prowadzone były przy udziale Pre-
zesa URE. 

Na mocy powyższej decyzji oraz podpisanej 
przez Gaz-System SA oraz EuRoPol-Gaz SA umo-
wy o powierzeniu funkcji operatora na Jamale 
określono, że w terminie miesiąca od wyznaczenia 
operatorem, Gaz-System SA rozpocznie realizację 
obowiązków operatorskich wynikających z przepi-
sów rozporządzenia 1775/2005/WE, obejmujących 
publikowanie informacji o wszystkich planowanych 
okresach konserwacji i remontów, które mogą 
mieć wpływ na prawa użytkowników sieci wyni-
kające z umów przesyłowych oraz związane z nimi 
informacje dotyczące eksploatacji, także o wszel-
kich zmianach okresów konserwacji i remontów 
oraz zawiadamiania o nieplanowanych konserwa-
cjach i remontach. 

Ponadto ustalono, iż Gaz-System SA w terminie 
dwóch miesięcy od daty wyznaczenia go operatorem 
rozpocznie prowadzenie oraz publikację rejestrów 
wymaganych powyższym rozporządzeniem. Reali-
zacja obowiązków publikacyjnych, w szczególności 
dotycząca informacji na temat poszczególnych punk-
tów właściwych systemu przesyłowego poprzedzona 
będzie konsultacjami, a w konsekwencji zatwierdze-
niu przez Prezesa URE. Po zatwierdzeniu zakresu 
oraz sposobu publikacji przedmiotowych informa-
cji, operator rozpocznie ich publikowanie, co po-
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winno nastąpić najpóźniej w I kwartale 2011 r. Nie-
zależnie od powyższego Prezes URE będzie również 
uczestniczył w procesie konsultacji prowadzonych 
z Gaz-System SA, mającym na celu wypracowywa-
nie mechanizmów zawartych w IRiESP dla SGT m.in. 
odnoszących się do sposobu realizacji zasady TPA, 
a także oceniał proponowane rozwiązania pod kątem 
zgodności z prawem wspólnotowym oraz ich wpły-
wu na procesy rynkowe, w szczególności promujące 
konkurencję na rynku gazu ziemnego w Polsce. 

   
Monitorowanie wypełniania obowiązków
publikacyjnych przez OSD 

 
Operatorzy systemów dystrybucyjnych mają 

obowiązek opracowania Instrukcji Ruchu i Eksplo-
atacji Systemu Dystrybucyjnego (dalej: IRiESD), 
których części: I dotycząca ogólnych warunków 
korzystania z systemu dystrybucyjnego i część II 
dotycząca bilansowania i zarządzania ogranicze-
niami systemowymi podlega, na mocy art. 23 ust. 2 
pkt 8 ustawy – Prawo energetyczne, zatwierdzeniu 
przez Prezesa URE57).19). W roku objętym sprawoz-
daniem wszyscy operatorzy zamieścili na swoich 
stronach internetowych obie części Instrukcji. 

 57) Na mocy nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne, OSD  
zobowiązani są do przedłożenia Prezesowi URE do zatwierdze-
nia IRiESD w drodze decyzji (część I – Ogólne warunki korzy-
stania z systemu dystrybucyjnego; Część II – Bilansowanie
i zarządzanie ograniczeniami systemowymi) wraz z informacją 
o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz spo-
sobie ich uwzględnienia. Operatorzy zamieszczają te dokumenty 
na swoich stronach internetowych.

Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z 19 września 2007 r. w sprawie sposobu 
i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu 
ziemnego58)

20) operatorzy udostępnili do wiadomości 
publicznej, poprzez publikację na swoich stronach 
internetowych, pierwszą część „Planu wprowadzania 
ograniczeń w poborze gazu ziemnego”. Plan zatwier-
dzany jest decyzją Prezesa URE i obowiązuje do dnia 
zatwierdzenia przez Prezesa URE jego aktualizacji.

Oprócz ww. informacji, do publikacji których 
OSD są zobowiązani z mocy prawa, zamieszczają 
oni na stronach internetowych szereg danych, przy-
datnych odbiorcom. Są to m.in. obowiązujące tary-
fy, ogólne informacje o parametrach jakościowych 
gazu, średnie parametry jakościowe gazu w danym 
miesiącu, czy informacje o sposobie przyłączenia do 
sieci. Szczególnie pomocne wydają się być zakład-
ki, zawierające odpowiedzi na najczęściej zadawa-
ne pytania oraz publikowanie podstawowych zasad 
bezpieczeństwa dla korzystających z instalacji ga-
zowych. Prezes URE zwrócił szczególną uwagę na 
pozytywne, informacyjne i edukacyjne walory opra-
cowanych przez OSD stron internetowych.

 

Zmiany w prawodawstwie unijnym dotyczące roz-
szerzenia katalogu podmiotów, podlegających obo-
wiązkowi publikowania ww. informacji o operatorów 
systemów magazynowych i operatorów systemu LNG

Szczególny nacisk na równy dostęp do infor-
macji dla wszystkich uczestników systemu kładzie 

 58) Dz. U. z 2007 r. Nr 178, poz. 1252.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 715/2009/WE z 13 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu 
ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1775/2005. Rozporządzenie, którego przepisy 
stosowane będą od 3 marca 2011 r., rozszerza ka-
talog podmiotów, podlegających monitorowaniu, 
o operatorów systemów magazynowych i opera-
torów systemu LNG. Zgodnie z rozporządzeniem, 
krajowe urzędy regulacji będą systematycznie mo-
nitorować przestrzeganie zasad równego dostępu 
do informacji, szczególnie dotyczących popytu i po-
daży, zdolności sieci, przepływów oraz utrzymywa-
nia, bilansowania oraz dostępności i wykorzystania 
instalacji magazynowych, jak również złagodzone 
zostać mają ograniczenia w publikacji ww. informa-
cji, które do tej pory wynikały z obowiązku zacho-
wania poufności. Obowiązki informacyjne nałożone 
na uczestników rynku, w szczególności operatorów 
systemów są traktowane jako kluczowe dla rozwo-
ju konkurencji, dlatego też działania Prezesa URE 
ukierunkowane są m.in. na monitorowanie także 
tych obowiązków, do wypełniania których ope-
ratorzy systemów zostali zobowiązani w związku 
z uchwaleniem tzw. III pakietu energetycznego. 

2.2.6. Monitorowanie wypełniania 
przez operatorów systemów 
przesyłowych, dystrybucyjnych 
i magazynowych ich zadań 

W 2010 r. monitorowanie przez Prezesa URE ope-
ratorów systemów przesyłowych, dystrybucyjnych 



REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU REGULACJI GOSPODARKI PALIWAMI I ENERGIĄ

91nr 2 (76) 30 czerwca 2011 Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

SPRAWOZDANIE 2010

i magazynowych nie ograniczało się jedynie do ana-
lizy wykonywanych przez nich obowiązków wynika-
jących bezpośrednio z rozporządzenia 1775/2005/WE 
i ustawy – Prawo energetyczne, w szczególności 
w zakresie przejrzystości, ale także związane było 
z prowadzonymi w urzędzie postępowaniami na 
wniosek przedsiębiorstw energetycznych. 

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, to-
czyły się następujące postępowania przed Preze-
sem URE, związane z działalnością operatorów 
systemów przesyłowych, dystrybucyjnych i maga-
zynowych:
• dotyczące odmowy zawarcia umowy o świad-

czenie usług przesyłania paliwa gazowego na 
zasadach ciągłych,

• dotyczące odmowy świadczenia usług magazy-
nowych paliw gazowych.
Szerzej postępowania te opisane zostały w Czę-

ści IV pkt 1.2 niniejszego sprawozdania.

Monitorowanie OSP w zakresie niezależności
działania oraz realizacji Programów zgodności

Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy – Prawo 
energetyczne, OSP jest zobowiązany do przedsta-
wienia Prezesowi URE sprawozdania zawierają-
cego opisy działań podjętych w roku poprzednim 
w celu realizacji programów, w którym określone 
są przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu 
zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania 
użytkowników systemu, w tym szczegółowe obo-
wiązki pracowników wynikające z tych programów 
(tzw. Programy zgodności).

Przekazane Prezesowi URE Sprawozdanie z funk-
cjonowania Programu zgodności OGP Gaz-System 
SA za rok 2009, zostało opublikowane w Biulety-
nie branżowym URE – Paliwa gazowe z 24 czerwca 
2010 r. oraz na stronie internetowej URE.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez OSP, 
nie stwierdzono naruszeń Programu, a w szczegól-
ności nie miały miejsca przypadki dyskryminacyj-
nego traktowania użytkowników systemu i poten-
cjalnych użytkowników systemu. Nie odnotowano 
skarg wskazujących na złamanie zasad Programu 
lub na nierówne traktowanie użytkowników syste-
mu. OSP zaznaczył, że stosuje jednakowe, publicz-
nie dostępne wzory wniosków i umów o przyłącze-
nie. W 2009 r. wpłynęło jedno zapytanie dotyczące 
Programu zgodności od jednostki organizacyjnej 
operatora, jednak w sprawozdaniu OSP nie wska-
zał, czego to zapytanie dotyczyło. 

W sprawozdaniu operator zaznaczył, że po raz 
kolejny przeprowadził Badanie satysfakcji klienta, 
w ramach którego klienci mieli możliwość ocenić 
poziom obsługi i jakość świadczonych usług oraz 
mogli zgłosić własne propozycje i uwagi dotyczące 
działalności operatora. 

Monitorowanie OSD w zakresie niezależności
działania oraz realizacji Programów zgodności

Równoprawne traktowanie uczestników rynku 
jest zasadą obowiązującą OSD, dlatego na ope-
ratorów nałożony został obowiązek opracowania 
programu zapewniającego niedyskryminacyjne 
traktowanie użytkowników systemu. Wypełniając 

obowiązek wynikający z art. 9d ust. 5 ustawy – 
Prawo energetyczne, OSD przekazali Prezesowi 
URE do końca marca 2010 r. sprawozdania z re-
alizacji programu zapewniającego niedyskrymina-
cyjne traktowanie użytkowników systemu (dalej: 
Programów zgodności). W celu umożliwienia za-
interesowanym podmiotom dokonania oceny po-
dejmowanych przez OSD działań w ww. zakresie, 
sprawozdania zostały opublikowane w Biuletynie 
branżowym URE – Paliwa gazowe z 24 czerwca 
2010 r. oraz na stronie internetowej URE.

Z informacji przekazanych w sprawozdaniach 
wynika, że u żadnego z OSD nie doszło do naru-
szeń Programu zgodności, a w szczególności, nie 
odnotowano występowania konfl iktu interesów, 
zachowań dyskryminacyjnych względem użytkow-
ników systemu bądź potencjalnych użytkowników 
systemu. Pracownicy nie występowali z pytania-
mi w zakresie interpretacji zapisów Programu, nie 
zgłaszali również skarg ani wniosków w tym zakre-
sie. OSD zapewniają odbiorcom dostęp do IRiESD, 
taryfy i niezbędnych formularzy na własnych stro-
nach internetowych. Kilku OSD zaktualizowało 
stare lub wprowadziło nowe procedury obsługi 
odbiorców. Warte podkreślenia jest coraz częstsze 
korzystanie przez OSD z wewnętrznej sieci (intra-
netu) do informowania pracowników o zmianach 
w dokumencie i opublikowanie przez OSD (WSG) 
informatora dla pracowników, w którym znalazły 
się informacje dotyczące Programu zgodności.

Mimo że niewystępowanie naruszeń Programu 
należy ocenić pozytywnie, wydaje się, że brak ja-
kichkolwiek pytań o interpretację wniosków czy 
skarg ze strony pracowników, na których nałożony 
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został obowiązek przestrzegania zasad Programu, 
może być związany z niską świadomością pracow-
ników OSD co do istotności Programu i celów, któ-
re ma realizować. 

Monitorowanie wypełniania zadań ustawowych 
przez OSD i OSP 

Prezes URE monitorował w 2010 r. na pod-
stawie art. 9d ustawy − Prawo energetyczne 
realizację zadań wykonywanych przez operato-
rów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, 
w szczególności w odniesieniu do struktury 
przedsiębiorstw – ich formy prawnej i organi-
zacyjnej, niezależności związanej z prowadzoną 
działalnością, niedyskryminacyjnego traktowa-
nia użytkowników systemu, a także realizacji 
obowiązków sprawozdawczych. 

Monitorowanie w zakresie operatorstwa syste-
mu przesyłowego − wykonywanego przez Gaz-
-System SA, dotyczyło:
• analizy danych, do których przedkładania zosta-
ła zobowiązana spółka po zatwierdzeniu IRiESP,

• okresowej analizy informacji, do publikowania 
których została zobowiązana spółka na podsta-
wie obowiązujących przepisów i wydanych na 
ich podstawie decyzji Prezesa URE,

• sprawdzania informacji związanych z pismami 
bądź wnioskami innych przedsiębiorstw ener-
getycznych, m.in. ubiegającymi się o zawarcie 
umów przesyłowych,

• ocenie działalności spółki pod kątem wypełnia-
nia zapisów IRiESP.

Monitorowanie w zakresie operatorstwa systemu 
dystrybucyjnego, wykonywanego przez sześciu ope-
ratorów dystrybucyjnych, dotyczyło wniosków i in-
formacji kierowanych do urzędu przez przedsiębior-
stwa, m.in. ubiegające się o zawarcie umowy dys-
trybucyjnej oraz procesu zatwierdzania IRiESD. Po-
nadto, OSD przedłożyli Prezesowi URE, wspomniane 
wcześniej Sprawozdania z działań podjętych w 2009 r. 
w celu realizacji Programu Zgodności, w szczegól-
ności w odniesieniu do zapewnienia niedyskrymina-
cyjnego traktowania użytkowników systemu dystry-
bucyjnego, a także przestrzegania zasad ochrony 
poufnego charakteru informacji sensytywnych. 

Ponadto Prezes URE realizując w 2010 r. dzia-
łania monitorujące zadania wykonywane przez 
operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyj-
nych, brał czynny udział w badaniach monitorują-
cych prowadzonych przez organizację skupiającą 
europejskich regulatorów − ERGEG. 

2.3. Przesłanki i ocena bezpieczeństwa 
dostarczania gazu ziemnego

2.3.1. Uzgadnianie projektów planów
 rozwoju gazowniczych
 przedsiębiorstw sieciowych

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się 
przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych 
zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy – Prawo energe-
tyczne są obowiązane do sporządzenia dla obsza-
ru swojego działania planów rozwoju w zakresie 
zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebo-

wania na te paliwa. Projekty planów podlegają 
uzgodnieniu z Prezesem URE z wyłączeniem tych, 
które dotyczą przedsiębiorstw wykonujących dzia-
łalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub 
dystrybucji dla mniej niż 50 odbiorców, którym 
przedsiębiorstwo to dostarcza rocznie mniej niż 
50 mln m3 tych paliw.

Uzgadnianie projektów planów rozwoju ma na 
celu zapewnienie zgodności projektu planu z usta-
wą i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz 
zgodności z założeniami polityki energetycznej pań-
stwa. Plany rozwoju – ze względu na wieloletni cykl 
inwestowania oraz zaangażowanie znacznych środ-
ków fi nansowych (dużą kapitałochłonność), które 
powodują długookresowe konsekwencje fi nansowe 
dla przedsiębiorstwa i jego odbiorców – mają bez-
pośrednie przełożenie na poziom przyszłych taryf 
przedsiębiorstwa. Uzgadnianie projektów planów 
rozwoju pozostaje zatem w ścisłym związku z wy-
dawaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia taryf.

Plany rozwoju są także podstawowym źródłem 
wiedzy o zamierzeniach inwestycyjnych przed-
siębiorstwa w zakresie planowanych inwestycji 
służących przyłączaniu nowych odbiorców, jak 
też o przedsięwzięciach niezbędnych do utrzyma-
nia właściwego poziomu niezawodności i jakości 
świadczonych usług sieciowych.

Operator systemu przesyłowego (OGP Gaz-System SA)

W 2010 r. obowiązywał plan rozwoju operatora 
sieci przesyłowej Gaz-System SA uzgodniony na 
okres od 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2014 r. 
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Został on uzgodniony jeszcze w 2009 r., w związ-
ku z czym szczegółowa informacja na temat tego 
planu znajduje się w sprawozdaniu Prezesa URE za 
2009 r. W 2010 r. w stosunku do informacji w tym 
zakresie zawartych w powołanym wyżej sprawoz-
daniu nie zaszły żadne zmiany.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD)

W 2010 r. obowiązywały plany rozwoju OSD 
opracowane na lata 2009–2013, które w 2009 r. zo-
stały uzgodnione w całości w zakresie rzeczowym, 
a w zakresie uzasadnionego poziomu nakładów 
inwestycyjnych jedynie na rok 2010. Szczegółowa 
informacja na ich temat znajduje się w sprawoz-
daniu Prezesa URE za 2009 r. Mimo uzgodnienia 
wysokości nakładów tylko na jeden rok, tj. 2010, 
oszacowania uzasadnionego poziomu nakładów in-
westycyjnych OSD dokonano na okres od 2009 r. do 
2013 r. Ze względu na przedłużające się prace nad 
wprowadzeniem nowej metodologii oceny przed-
sięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw gazowni-
czych opracowanej w ramach projektu Transition 
Facility 2006/018–180.02.04, na początku 2011 r. 
uzgodniono uzasadniony poziom nakładów inwe-
stycyjnych na kolejny rok, tj. 2011.

Tabela 39. Zestawienie nakładów inwestycyjnych (suma: 
sześciu OSD oraz OSP) w cenach bieżących dla lat 2007–
2009 oraz w cenach stałych 2007 r. dla planu na 2010 r.
 

Wykonanie 
2007 [tys. zł]

Wykonanie 
2008 [tys. zł]

Plan 2009 
[tys. zł]

Plan 2010 
[tys. zł]

Nakłady in-
westycyjne

1 033 143 1 224 561 1 705 464 1 751 075

Przedsiębiorstwa gazownicze pełniące funkcje OSD

W 2010 r. Prezes URE uzgodnił pięć projektów 
planów rozwoju przedsiębiorstw gazowniczych 
pełniących funkcję OSD. 

2.3.2. Udzielanie zgody na budowę 
gazociągu bezpośredniego

Zgodnie z art. 7a ust. 3 ustawy – Prawo 
energetyczne budowa gazociągu bezpośred-
niego, zdefiniowanego w art. 3 pkt 11e ww. 
ustawy (gazociąg, który został zbudowany 
w celu bezpośredniego dostarczania paliw ga-
zowych do instalacji odbiorcy z pominięciem 
systemu gazowego), wymaga przed wydaniem 
pozwolenia na budowę w rozumieniu przepi-
sów prawa budowlanego, uzyskania zgody 
Prezesa URE. Zgoda ta jest udzielana w drodze 
decyzji. W ramach postępowania o udzielenie 
takiej zgody Prezes URE uwzględnia następu-
jące przesłanki:
• wykorzystanie zdolności przesyłowych istnieją-

cej sieci gazowej,
• odmowę świadczenia usług przesyłania lub 

dystrybucji paliw gazowych istniejącą siecią 
gazową podmiotowi występującemu o uzy-
skanie zgody oraz nieuwzględnienie złożonej 
przez niego skargi na tę odmowę.
W 2010 r. nie wpłynął żaden wniosek ani 

nie wydano żadnej decyzji w sprawie wyraże-
nia zgody na budowę gazociągu bezpośred-
niego.

2.3.3. Weryfi kacja, w drodze decyzji, 
informacji o wielkościach obowiąz-
kowych zapasów paliw gazowych 

Na mocy postanowień ustawy o zapasach Pre-
zes URE weryfi kuje bądź ustala zapasy obowiąz-
kowe importowanego gazu ziemnego, w ilościach 
odpowiadających w okresie:
• od 1 października 2009 r. do 30 września 2010 r. – 

co najmniej 15-tu dniom,
• od 1 października 2010 r. do 30 września 2012 r. – 

co najmniej 20-tu dniom 
średniego dziennego przywozu tego gazu reali-
zowanego przez przedsiębiorstwo wykonujące 
działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem 
ziemnym z zagranicą. Celem utrzymywania za-
pasów obowiązkowych jest zabezpieczenie przed 
negatywnymi skutkami zakłóceń w dostawach 
gazu ziemnego, które umożliwi podjęcie szybkich 
działań interwencyjnych pozwalających wyrównać 
braki w bilansie dostaw tego gazu na rynek.

Weryfi kacja wskazanych zapasów dotyczy 
przedsiębiorstw, które importują już gaz, nato-
miast ich ustalenie odnosi się do przedsiębiorstw 
podejmujących dopiero działalność we wskaza-
nym zakresie.

W pierwszym przypadku wielkość obowiąz-
kowych zapasów gazu ziemnego ustala samo 
przedsiębiorstwo na podstawie wielkości przywo-
zu, w okresie od 1 kwietnia ubiegłego roku do
31 marca danego roku, która wynika ze sporzą-
dzanych przez przedsiębiorstwo sprawozdań sta-
tystycznych. Informację o ustalonych wielkościach 
zapasów przedsiębiorstwo przedkłada Prezesowi 
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URE do 15 maja danego roku w celu jej weryfi kacji 
(art. 25 ust. 3 ustawy o zapasach). 

Natomiast w przypadku drugim – stosownie do 
postanowień art. 25 ust. 5 ustawy o zapasach – wiel-
kość zapasów obowiązkowych ustala Prezes URE:
• na okres od dnia rozpoczęcia przywozu do 30 wrze-
śnia na podstawie deklaracji przedsiębiorstwa, do-
tyczącej planowanej wielkości przywozu,

• od 1 października do 30 września kolejnego roku 
na podstawie średniej ilości jego przywozu z do-
tychczasowego okresu prowadzenia działalności.
W 2010 r. Prezes URE na mocy ustawy o zapa-

sach wydał tylko jedną decyzję akceptującą usta-
loną przez PGNiG SA wielkość zapasów, które to 
przedsiębiorstwo obowiązane jest utrzymywać 
w okresie od 1 października 2010 r. do 30 wrze-
śnia 2011 r. 

2.3.4. Zatwierdzanie planów wprowadzania 
ograniczeń w poborze gazu ziemnego 

Stosownie do art. 58 ust. 1 ustawy o zapasach, 
operatorzy systemów przesyłowych gazowych, 
operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych 
oraz operatorzy systemów połączonych gazowych 
lub przedsiębiorstwa energetyczne pełniące funk-
cję operatorów są obowiązani do opracowania 
planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu 
ziemnego. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o za-
pasach, plany wprowadzania ograniczeń określają 
maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru 
gazu ziemnego przez poszczególnych odbiorców 
przyłączonych do sieci, dla poszczególnych stopni 

zasilania. Natomiast zgodnie z art. 58 ust. 17 ww. 
ustawy, operatorzy, o których mowa w ust. 1 tegoż 
przepisu, aktualizują corocznie plany wprowadza-
nia ograniczeń i przedkładają te plany Prezesowi 
URE do zatwierdzenia w drodze decyzji (do 15 li-
stopada danego roku). Zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z 19 września 2007 r. w sprawie 
sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w po-
borze gazu ziemnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 178,
poz. 1252, dalej: rozporządzenie), przedkładane 
przez operatorów plany ograniczeń składają się 
z dwóch części, przy czym pierwsza część planu 
zawiera informacje dotyczące okresu obowiązywa-
nia planu, trybu wprowadzania ograniczeń przez 
operatora systemu gazowego, sumarycznych, 
maksymalnych godzinowych i dobowych ilości 
poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni 
zasilania od 2 do 10 – określonych w danym planie 
dla poszczególnych rodzajów gazu ziemnego, spo-
rządzone w formie zestawienia. Natomiast druga 
część planu ograniczeń zawiera informacje o mak-
symalnych godzinowych i dobowych ilościach poboru 
gazu ziemnego, w stopniach zasilania od 2 do 10, dla 
poszczególnych odbiorców ujętych w planie.

Zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o zapasach, 
podmioty obowiązane do sporządzania planów 
wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziem-
nego, informują odbiorców o ustalonej dla nich 
w zatwierdzonym planie wprowadzania ograni-
czeń maksymalnej ilości poboru gazu ziemnego 
w poszczególnych stopniach zasilania. Wielkości 
te, określone w zatwierdzonych planach wpro-
wadzania ograniczeń, stają się integralną częścią 
umów sprzedaży, umów o świadczenie usług prze-

syłania lub dystrybucji gazu ziemnego oraz umów 
kompleksowych, w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 
i 2 oraz ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne.

W 2010 r. Prezes URE, decyzjami wydanymi 
w okresie 26 listopada – 23 grudnia 2010 r., za-
twierdził plan wprowadzania ograniczeń przed-
stawiony przez operatora systemu przesyłowego 
gazowego (OGP Gaz-System SA) oraz odpowied-
nie plany przedstawione przez sześciu operatorów 
systemów dystrybucyjnych gazowych. 

Zatwierdzone przez Prezesa URE plany ograniczeń 
mogą być zmieniane na wniosek danego operatora 
w okresie ich obowiązywania. W 2010 r. w przypad-
ku dwóch operatorów systemów dystrybucyjnych 
gazowych Prezes URE wydał decyzje zmieniające de-
cyzje Prezesa URE z 2009 r. o zatwierdzeniu planów 
wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemne-
go, przedstawionych przez tych operatorów. Powyż-
sze zmiany zostały dokonane w związku ze zmiana-
mi umów zawartych z odbiorcami przyłączonymi do 
sieci tychże operatorów, a co za tym idzie, zmianami 
maksymalnych godzinowych i dobowych ilości poboru 
gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania.

2.3.5. Monitorowanie warunków 
świadczenia usług magazy-
nowania paliw gazowych

31 grudnia 2008 r. PGNiG SA został wyznaczo-
ny na operatora systemu magazynowania (dalej: 
OSM) paliw gazowych. Obowiązek wydzielenia 
OSM oraz wprowadzenia dostępu stron trzecich 
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do instalacji magazynowej wynikał z dyrektywy 
2003/55/WE i wdrażającej jej postanowienia usta-
wy – Prawo energetyczne.

Zgodnie z przyjętymi zapisami ustawy – Pra-
wo energetyczne do najważniejszych obowiązków 
OSM należało m.in.:
• zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania 

instalacji magazynowych i realizację umów 
z użytkownikami tych instalacji,

• zapewnienie długoterminowej zdolności insta-
lacji magazynowej w celu zaspokojenia uzasad-
nionych potrzeb z w zakresie magazynowania 
paliw gazowych, a także w zakresie rozbudowy 
instalacji magazynowych, 

• świadczenie usługi magazynowania niezbęd-
nej do prawidłowego funkcjonowania syste-
mu gazowego,

• współpraca z innymi operatorami systemów ga-
zowych lub przedsiębiorstwami energetycznymi 
w celu niezawodnego i efektywnego funkcjono-
wania systemów gazowych oraz skoordynowa-
nia ich rozwoju.

W związku z działalnością w zakresie usług 
magazynowania paliw gazowych prowadzoną na 
podstawie decyzji Prezesa URE dotyczącą Taryfy 
dla paliw gazowych PGNiG część B oraz Regulami-
nu Świadczenia Usług Magazynowania przepro-
wadzono monitorowanie oferowanych przez OSM 
w 2010 r. usług, w tym udostępniania magazynów 
gazu podmiotom trzecim. Wyniki badania dla wir-
tualnej instalacji magazynowej podziemnych ma-
gazynów gazu w Wierzchowicach i Husowie oraz 
magazynu w Mogilnie przedstawiono tab. 40 i 41.

Tabela 40. Usługi wirtualnej instalacji magazynowej 
oferowane przez OSM w podziemnych magazynach gazu 
ziemnego w Wierzchowicach i Husowie

OFEROWANE USŁUGI

USŁUGI 
ROZDYSPO-
NOWANE

PAKIETY 
DOSTĘPNEod 1.07.2009 r.

od 1.07.2010 r. 
czasowa zmiana 
udostępnionych 

usług
Patrz uwaga poniżej

USŁUGA DŁUGOTERMINOWA – USŁUGA CIĄGŁA

264 pakiety wraz 
z dodatkową mocą 
odbioru wynoszącą
248,16 tys. m3/h

Czasowe
zmniejszenie do:

189 pakietów 
z dodatkową mocą 
odbioru wynoszącą
177,66 tys. m3/h

Rozdyspono-
wano całość 
oferowanych 
usług – do 
31 marca 
2014 r.

Brak 
dostępnych 
pakietów

USŁUGA DŁUGOTERMINOWA – USŁUGA PRZERYWANA

61 pakietów wraz 
z dodatkową mocą 
odbioru wynoszącą

8,54 tys. m3/h

Czasowe
zwiększenie do:
136 pakietów 

z dodatkową mocą 
odbioru wynoszącą

19,04 tys. m3/h

Rozdyspono-
wano całość 
oferowanych 
usług – do 
31 marca 
2014 r.

Brak 
dostępnych 
pakietów

Źródło: PGNiG SA.

Tabela 41. Usługi oferowane przez OSM w podziemnym 
magazynie gazu ziemnego w Mogilnie

OFEROWANE 
USŁUGI

USŁUGI
ROZDYSPONOWANE

PAKIETY 
DOSTĘPNE

USŁUGA DŁUGOTERMINOWA – USŁUGA CIĄGŁA

302 pakiety udostęp-
nione od 1.07.2009 r.

Rozdysponowano całość 
oferowanych usług

– do 31 marca 2013 r.

Brak dostęp-
nych pakietów

USŁUGA KRÓTKOTERMINOWA – USŁUGA CIĄGŁA
dostępna do 31 marca 2011 r.

8 pakietów udostęp-
nione od 1.07.2010 r.

Rozdysponowano 6 pakietów 
– do 31 marca 2011 r.

Dostępne
2 pakiety

Źródło: PGNiG SA.

2.3.6. Monitorowanie funkcjonowania
 systemu gazowego w zakresie
 bezpieczeństwa dostarczania
 gazu ziemnego

Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne or-
ganem państwa właściwym w sprawach polity-
ki energetycznej, w tym zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem energetycznym, a w szczegól-
ności obejmujących nadzór nad bezpieczeństwem 
zaopatrzenia w paliwa gazowe jest Minister Go-
spodarki. Niemniej bezpieczeństwo dostaw gazu 
ziemnego defi niowane jako zapewnienie dostępu 
odbiorców do energii o określonej jakości i po 
przejrzystych, zależnych od kosztów cenach, jest 
tym obszarem bezpieczeństwa energetycznego, 
które za pomocą przydzielonych narzędzi jest stale 
monitorowane przez Prezesa URE. 

Prowadzone w 2010 r. monitorowanie bezpie-
czeństwa dostarczania paliw gazowych ukierunko-
wane było na te obszary funkcjonowania rynku, 
które odnosiły się do poniżej przedstawionych 
działań ze szczególnym uwzględnieniem zagad-
nień dotyczących: 

• koncesji
W przypadku koncesji na obrót gazem ziemnym 

z zagranicą, brana jest pod uwagę możliwość two-
rzenia przez podmiot zapasów obowiązkowych, 
mających wpływ na bezpieczeństwo dostaw. 
Wnioskodawca takiej koncesji musi posiadać wła-
sne pojemności magazynowe, lub mieć zawartą 
umowę przedwstępną na świadczenie usługi ma-
gazynowania zapasów obowiązkowych gazu na 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 25 usta-
wy o zapasach). Ponadto Prezes URE przy wy-
dawaniu koncesji ocenia możliwość zapewnie-
nia przez przedsiębiorcę wymaganego stopnia 
dywersyfi kacji dostaw, zgodnie z rozporządze-
niem Rady Ministrów z 24 października 2000 r. 
w sprawie minimalnego poziomu dywersyfi kacji 
dostaw gazu z zagranicy. W 2010 r. dziewiętna-
ście podmiotów posiadało koncesje na obrót ga-
zem ziemnym z zagranicą, w tym jedna koncesja 
została wydana decyzją Prezesa URE w listopa-
dzie 2010 r. przedsiębiorstwu ENTRADE Grupa 
Sp. z o.o. 

• taryf
Pośrednią metodą monitorowania bezpie-

czeństwa dostaw paliw gazowych jest tary-
fowanie przedsiębiorstw infrastrukturalnych. 
W trakcie procesu taryfowego rozstrzygany 
jest zakres finansowania majątku (przesyło-
wego i dystrybucyjnego oraz magazynowego) 
niezbędnego dla dostarczania paliw do odbior-
ców. Wielkość nakładów inwestycyjnych na 
majątek sieciowy, wysokość kwot przeznacza-
nych na remonty i modernizacje tego majątku 
decyduje o jego stanie fizycznym czyli bezpie-
czeństwie. Przegląd rocznych i kwartalnych 
sprawozdań przesyłanych przez przedsiębior-
stwa GK PGNiG SA oraz OGP Gaz-System SA 
wskazują, że zatwierdzone taryfy zapewniły 
dobrą kondycję finansową przedsiębiorstwa, 
tym samym możliwość finansowania zamie-
rzeń inwestycyjnych, modernizacyjnych i prac 
remontowych.

• zatwierdzania planów wprowadzania ograni-
czeń w poborze gazu ziemnego przez opera-
torów
Operatorzy systemów przesyłowych, dystrybu-

cyjnych, połączonych i przedsiębiorstwa energe-
tyczne pełniące funkcję operatorów przedkładają 
do zatwierdzenia Prezesowi URE, do 15 listopada 
każdego roku, plany ograniczeń w poborze gazu 
na wypadek sytuacji awaryjnych. Tworzenie takich 
planów ma ułatwić zapewnienie bezpieczeństwa 
dostaw w wypadkach zagrożenia bezpieczeństwa 
paliwowego państwa, nieprzewidzianego wzrostu 
jego zużycia przez odbiorców, wystąpienia zakłó-
ceń w przywozie gazu, awarii w sieciach operato-
rów gazowych, zagrożenia bezpieczeństwa funk-
cjonowania sieci.

• uzgadniania projektów planu rozwoju sieciowych 
przedsiębiorstw gazowniczych
Uzgadnianie projektów planu rozwoju sieci 

z Prezesem URE pozwala na monitorowanie przed-
sięwzięć niezbędnych do utrzymywania właściwe-
go poziomu niezawodności i jakości świadczonych 
usług sieciowych. 

W wyniku uzgadniania projektów planów roz-
woju przedsiębiorstwa infrastrukturalne realizują 
zadania inwestycyjne i remontowe w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców.

• ustalania w drodze decyzji wielkości obowiązko-
wych zapasów paliw gazowych oraz monitoro-
wanie utrzymywania tych zapasów
Powyższe jest dla regulatora kolejnym źródłem 

informacji istotnych z punktu widzenia oceny bez-

pieczeństwa dostaw paliw gazowych. W 2010 r. 
obowiązek utrzymywania zapasu obowiązkowego 
gazu ziemnego realizowany był w trzech magazy-
nach w ilości 413,3 mln m3 do 31 września 2010 r. i ilo-
ści 530,1 mln m3 od 1 października 2010 r. (wyniki 
monitorowania wielkości zapasów paliw gazowych 
zostały omówione w części – Kontrola zapasów). 

• monitorowania zarządzania ograniczeniami sys-
temowymi
W wyniku monitorowania mechanizmów zarzą-

dzania ograniczeniami identyfi kowane były bariery 
ograniczające możliwość korzystania z sieci. 

• monitorowania działań w zakresie środków bez-
pieczeństwa
W 2010 r. nastąpiły zmiany w prawodaw-

stwie unijnym w zakresie bezpieczeństwa dostaw 
gazu. W dniu 2 grudnia 2010 r. weszło w życie 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
Nr 994/2010/WE z 20 października 2010 r. w spra-
wie środków zapewniających bezpieczeństwo do-
staw gazu ziemnego i uchylające dyrektywę Rady 
2004/67/WE. 

W ramach monitorowania bezpieczeństwa 
dostaw gazu do odbiorców końcowych Prezes 
URE przeprowadził w 2010 r. dwie kontrole za-
pasów paliw gazowych, zgromadzonych w ma-
gazynach na terenie Polski, według stanu na 
31 maja i 15 września 2010 r. Kontrole zostały 
przeprowadzone na podstawie art. 30 ustawy 
o zapasach i dotyczyły przedsiębiorstw wykonu-
jących działalność gospodarczą polegającą na 
obrocie gazem z zagranicą i podmiotów doko-
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nujących przywozu gazu w zakresie wykonywa-
nia przez nie obowiązków utrzymywania zapa-
sów gazu ziemnego zgodnie z art. 24. Kontrole 
objęły również przedsiębiorstwa energetyczne 
wykonujące działalność gospodarczą w zakre-
sie magazynowania gazu ziemnego w rozumie-
niu ustawy – Prawo energetyczne, świadczące 
usługę magazynową na rzecz przedsiębiorstw 
obrotu gazem z zagranicą lub podmiotów doko-
nujących przywozu.

Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył (art. 30 
ust. 4 ustawy o zapasach):
• zgodności stanu faktycznego z wielkością zapa-

sów obowiązkowych gazu ziemnego ustaloną 
według zasad określonych w art. 25 ust. 2 albo 
ust. 5 ww. ustawy,

• kontroli dokumentów potwierdzających jakość 
gazu ziemnego,

• wykonania warunków umowy o świadczenie 
usług magazynowania gazu ziemnego, w ro-
zumieniu art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy − Prawo 
energetyczne.
Kontrola została przeprowadzona w osiemnastu 

przedsiębiorstwach posiadających koncesję na ob-
rót gazem ziemnym z zagranicą i magazynowanie 
według stanu na 31 maja i 30 września 2010 r.

Wyniki kontroli były następujące:
1) jedno przedsiębiorstwo, PGNiG SA, utrzymywa-
ło zapasy obowiązkowe, które na dzień 31 maja
i 30 września wyniosły 413 300 tys. m³ i były 
zgodne z wymaganą wielkością zapasów wy-
znaczonych decyzją Prezesa URE. PGNiG SA 
przedłożyło również szczegółową informację 
o zmagazynowanych zapasach. Zapasy utrzymy-

wane były w trzech magazynach: Mogilno, Wierz-
chowice i Husów. Przedsiębiorstwo przedłożyło 
dokumenty potwierdzające parametry jakościowe 
gazu, które są zgodne z przepisami prawa,

2) w okresie od 31 maja 2010 r. do 30 wrze-
śnia 2010 r. Operator Systemu Magazynowa-
nia PGNiG SA (wydzielony oddział PGNiG SA) 
świadczył usługę magazynowania na rzecz pod-
miotu PGNiG SA – Oddział Obrotu Gazem,

3) 23 lipca 2010 r. PGNiG SA uruchomiło dodat-
kową procedurę udostępnienia swoich magazy-
nów gazu dla podmiotów trzecich. Do procedu-
ry przystąpiły trzy podmioty: Handen Sp. z o.o., 
Entrade Grupa Sp. z o.o. oraz Lumius Polska
Sp. z o.o. Wnioski wszystkich trzech podmiotów 
zostały odrzucone z przyczyn formalno-praw-
nych, w związku z czym do 30 września 2010 r. 
żaden inny niż PGNiG SA podmiot nie korzystał 
z usługi magazynowej,

4) na 31 maja 2010 r. przedsiębiorstwo Polenergia 
zobowiązane było do utrzymywania zapasów 
paliw. Przedsiębiorstwo zadeklarowało, że usta-
liło wielkość zapasów, ale nie przedłożyło do 
weryfi kacji Prezesowi URE. Za niedopełnienie 
obowiązków wynikających z ustawy o zapasach 
na przedsiębiorstwo została nałożona kara,

5) na 31 maja 2010 r. szesnaście przedsiębiorstw 
nie utrzymywało zapasów gazu, w tym:
 – jedenaście przedsiębiorstw nie rozpoczęło 

działalności w zakresie obrotu gazem ziem-
nym z zagranicą, w związku z czym nie było 
zobowiązane do utrzymywania zapasów 
(Energa Invest, Pol Aqua, Megagaz, Emfesz, 
Gas-Treading, Petro-Wigor, Zakłady Azotowe 

Anwil, Zakłady Azotowe Puławy, PKN Orlen, 
Elcom, Ekoenergiz);

 – cztery przedsiębiorstwa zostały zwolnione 
z utrzymywania zapasów gazu przez Ministra 
Gospodarki (CP Energia, Handen, Ewe Ener-
gia, KRI);

 – jedno przedsiębiorstwo dokonało eksportu, 
w związku z czym nie było zobowiązane do 
utrzymywania zapasu paliw (Gazownia Serwis),

6) na 30 września 2010 r. siedemnaście przedsię-
biorstw nie utrzymywało zapasów gazu, w tym:
 – dwanaście przedsiębiorstw nie rozpoczęło 

działalności w zakresie obrotu gazem ziem-
nym z zagranicą, w związku z czym nie było 
zobowiązane do utrzymywania zapasów
(Elcom, PKN Orlen, Pol-Aqua, Megagaz, Gas 
Trading, ZA Puławy, Ekoenergiz, Emfesz,
ZA Anwil, Petro Wigor, Gazownia Serwis, 
Energia Inwest);

 – pięć przedsiębiorstw zostało zwolnionych 
z utrzymywania zapasów gazu przez Ministra 
Gospodarki (Handen, KRI, CP Energia, EWE 
Energia, Polenergia),

7) w odniesieniu do przedsiębiorstwa EuRoPol-Gaz 
SA, posiadającego koncesję na obrót gazem 
z zagranicą nie przeprowadzono procedury kon-
troli zapasów paliw, gdyż nadal obowiązywała 
interpretacja Ministra Gospodarki, według któ-
rej „przedsiębiorstwo realizujące zadania zwią-
zane z przesyłem gazu systemem gazociągów 
tranzytowych zużywające określone ilości gazu 
na potrzeby własne przesyłu (technologiczne) 
a w szczególności prace tłoczni gazu nie pro-
wadzi działalności w zakresie obrotu paliwami 
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i energią w rozumieniu ustawy – Prawo ener-
getyczne oraz ustawy – Prawo działalności go-
spodarczej, więc nie prowadzi obrotu paliwami 
gazowymi”, więc nie ma obowiązku utrzymywa-
nia zapasów paliw.

Monitorowanie stopnia dywersyfi kacji dostaw gazu 
ziemnego 

Jednym z istotnych elementów zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bez-
pieczeństwa dostaw jest dywersyfi kacja dostaw 
gazu ziemnego z zagranicy. Rozporządzenie Rady 
Ministrów z 24 października 2000 r. w sprawie mi-
nimalnego poziomu dywersyfi kacji dostaw gazu 
ziemnego z zagranicy określa na lata 2001–2020 
(§ 1 ust. 1) wielkości maksymalnego udziału gazu 
importowanego z jednego kraju pochodzenia, 
w stosunku do całkowitej wielkości gazu impor-
towanego w danym roku59)

21). W świetle przepisów 
przywołanego rozporządzenia w latach 2010–2014 
maksymalny udział importowanego gazu z jedne-
go kraju pochodzenia w stosunku do całkowitej 
wielkości gazu importowanego w danym roku nie 
mógł być wyższy niż 70%. 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 usta-
wy – Prawo energetyczne, koncesji wymaga wy-
konywanie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu gazem ziemnym z zagranicą (OGZ), przy 
czym koncesje te są wydawane z uwzględnieniem 
dywersyfi kacji źródeł gazu ziemnego oraz bezpie-

 59) Dz. U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1042.

czeństwa energetycznego. W koncesjach udziela-
nych przez Prezesa URE na OGZ zamieszczony zo-
stał warunek dotyczący obowiązku dywersyfi kacji. 

W 2010 r. Prezes URE po raz kolejny przeprowa-
dził monitoring stopnia dywersyfi kacji dostaw gazu 
ziemnego zrealizowanych przez koncesjonariuszy, 
tym razem dotyczący wypełnia ww. obowiązku 
w 2009 r.60)

22) W wyniku przeprowadzonego badania 
poziomu dywersyfi kacji dostaw gazu z zagranicy 
na podstawie informacji przedstawionych przez 
koncesjonariuszy ustalono, iż dwóch z nich nie 
wypełniło obowiązku dywersyfi kacji źródeł gazu. 
Wobec ww. koncesjonariuszy wszczęto postępo-
wania w sprawie wymierzenia kary na podstawie 
art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo energetycz-
ne za nieprzestrzeganie obowiązku dywersyfi kacji 
dostaw gazu z zagranicy, a tym samym narusze-
nie warunków koncesji na obrót gazem ziemnym 
z zagranicą. 

W 2010 r. zakończono również postępowanie 
wszczęte w poprzednim roku i nałożono na przed-
siębiorcę wykonującego działalność gospodarczą 
w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą 
karę pieniężną, w związku z nieprzestrzeganiem 
obowiązku dywersyfi kacji dostaw gazu z zagranicy 
w latach 2007 i 2008. 

 60) W świetle przepisów rozporządzenia Rady Ministrów
z 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dy-
wersyfi kacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy w latach 2005–
2009 maksymalny udział importowanego gazu z jednego kraju 
pochodzenia w stosunku do całkowitej wielkości gazu importo-
wanego w danym roku nie mógł być wyższy niż 72%.

2.3.7. Ocena bezpieczeństwa
dostarczania gazu ziemnego

Przeprowadzając analizę stanu bezpieczeństwa 
dostarczania gazu ziemnego w Polsce należy wziąć 
pod uwagę zmiany legislacyjne, jakie miały miej-
sce w 2010 r. zarówno w prawodawstwie krajo-
wym, jak i wspólnotowym. Zmiany te, w szcze-
gólności odnosiły się mechanizmów i procedur 
kryzysowych oraz zakresu dotyczącego wspierania 
inwestycji infrastrukturalnych, jak i polityki Polski 
i innych państw europejskich oraz Komisji Euro-
pejskiej w zakresie bezpieczeństwa energetycz-
nego. Ponadto, niezwykle istotny wpływ na ocenę 
bezpieczeństwa dostaw miały takie czynniki, jak: 
zapotrzebowanie rynku na paliwa gazowe, stopień 
dywersyfi kacji i portfolio kontraktowe na dostawy 
gazu do Polski, stan techniczny i funkcjonalność 
systemu: przesyłowego, magazynowego i syste-
mów dystrybucyjnych oraz stopień połączeń pol-
skiego systemu gazowego z systemem europej-
skim. Nie bez znaczenia jest także zakres kontroli 
właścicielskiej państwa oraz potencjał wydobycia 
krajowego, którego wzrost w kontekście prowa-
dzonych prac poszukiwawczych gazu ziemnego ze 
złóż niekonwencjonalnych może stanowić o bez-
pieczeństwie energetycznym państwa na kolejne 
dziesięciolecia.

Jak wspomniano powyżej, w 2010 r. nastąpiły 
zmiany legislacyjne mające istotny wpływ na funk-
cjonowanie rynku gazu ziemnego w Polsce, odno-
szące się m.in. do szeroko pojmowanego obszaru 
bezpieczeństwa energetycznego, w tym bezpie-
czeństwa dostarczania gazu ziemnego:
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rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2 lip-
ca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu gazowego uchyliło obo-
wiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 6 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków 
przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu 
i eksploatacji tych sieci, które nie spełniało wy-
mogów regulacyjnych w zakresie funkcjonowania 
krajowego rynku gazu. Celem rozporządzenia było 
uregulowanie zasad funkcjonowania sektora gazo-
wego w Polsce i dostosowanie ich do wymogów 
prawa wspólnotowego. 

Spośród najistotniejszych zapisów rozporządze-
nia należy wskazać te, które nakazują uwzględniać 
zasadę pierwszeństwa przy oferowaniu pojem-
ności magazynowych podmiotom zobowiązanym 
do utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu 
ziemnego. W opinii Prezesa URE wprowadzenie 
tej zasady pozwoliło na usunięcie istotnej barie-
ry wejścia na rynek nowych sprzedawców, przy 
jednoczesnym utrzymaniu mechanizmów ustawy 
o zapasach, ważnych dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa dostaw.

Ponadto, wprowadzone przepisy dotyczyły tak-
że nieuregulowanej dotychczas kwestii efektywnej 
współpracy różnych właścicieli poszczególnych 
elementów infrastruktury gazowej. Stanowią one, 
że usługi przesyłania i dystrybucji mają być świad-
czone w sposób umożliwiający korzystanie z usług 
magazynowania i regazyfi kacji, co pozwoli na za-
pobieganie sytuacjom, w której dostęp do maga-
zynów bądź terminala LNG jest blokowany z powo-
du braku możliwości przesłania gazu.

Prace nad rozporządzeniem wykazały potrze-
bę kontynuowania prac legislacyjnych. Należy 
nadmienić, że uczestnicy zespołu powołanego do 
opracowania projektu rozporządzenia przesądzili, 
że wdrożenie wielu mechanizmów istotnych dla 
rozwoju konkurencji i poprawy bezpieczeństwa 
dostaw gazu wymaga aktu rangi ustawowej (m.in. 
punkt wirtualny sprzedaży gazu). Wprowadze-
nie do legislacji rozwiązania, jakim jest wirtualny 
punkt sprzedaży gazu pozwoliłoby na upłynnienie 
przepływów fi zycznych gazu, a także wejście no-
wych podmiotów na rynek gazu, co miałoby wpływ 
na poprawę bezpieczeństwa dostaw;
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady nr 994/2010/WE z 20 października 2010 r. 
w sprawie środków zapewniających bezpieczeń-
stwo dostaw gazu ziemnego i uchylające dyrek-
tywę Rady 2004/67/WE, które weszło w życie
2 grudnia 2010 r. zawiera rozwiązania służące za-
pewnieniu bezpieczeństwu dostaw gazu, których 
wprowadzenie nie pozostaje bez wpływu na dzia-
łalność poszczególnych przedsiębiorców, w tym 
zwłaszcza na OGP Gaz-System SA oraz PGNiG SA. 

Celem rozporządzenia było zapobieganie oraz 
łagodzenie potencjalnych skutków kryzysu spo-
wodowanego przerwaniem dostaw gazu. Zgodnie 
z zapisami rozporządzenia państwa członkowskie 
powinny, wspierać działania ukierunkowane na 
dywersyfi kację źródeł energii oraz dróg i źródeł 
zaopatrzenia w gaz, w szczególności mając na 
uwadze działania priorytetowe określone w Dru-
gim strategicznym przeglądzie energetycznym. 
Jednocześnie celem rozporządzenia jest powierze-
nie przedsiębiorstwom gazowym i właściwym or-

ganom państw członkowskich zadania zagwaran-
towania skutecznego funkcjonowania rynku gazu 
przez jak najdłuższy czas w przypadku zakłóceń 
w dostawach, zanim właściwy organ podejmie środ-
ki mające zaradzić sytuacji, w której rynek nie jest 
w stanie dłużej zapewnić wymaganych dostaw gazu.

Wejście w życie powyższego rozporządzenia 
wpływa również bezpośrednio na potrzebę większe-
go zaangażowanie Prezesa URE w inicjatywy i za-
dania nałożone na regulatora, a wynikające wprost 
z zapisów rozporządzenia. Zadania te obejmują:
a) koordynację działań regulacyjnych między 

przedsiębiorstwami krajowymi a regulatorami 
i operatorami z państw sąsiadujących, a także 
przy zaangażowaniu ACER i KE w przypadku 
budowy i rozbudowy połączeń wzajemnych, 
wliczając w to działania na rzecz zapewnienia 
odwrotnego przepływu w sieci. Służyć to ma 
zapewnieniu wspólnego podejścia do inwe-
stycji realizowanych po obu stronach granicy, 
w sąsiadujących państwach UE. Koordyna-
cja działań dotyczy takich obszarów jak: za-
pewnienie jednolitego reżimu regulacyjnego 
wobec inwestycji przez sąsiadujących regula-
torów, określenie instrumentów wsparcia dla 
wypełnienia standardu N-1, wypracowanie 
zasad rozliczeń fi nansowania rozbudowy inter-
konektorów, w sytuacji gdy koszty poniesione 
w jednych państwach członkowskich służą in-
nym państwom itp.,

b) udział w opracowaniu planu działań zapobie-
gawczych (ang. Preventive Action Plan) i pla-
nów na wypadek sytuacji nadzwyczajnych (ang. 
Emergency Plan),
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c) opracowywanie oceny wpływu wypełniania 
standardów infrastruktury na przyszły proces 
zatwierdzania taryf i spójności z planami roz-
woju sieci,

d) przekazywanie organowi wdrażającemu (ang. 
competent authority) informacji na potrzeby 
opracowania oceny ryzyk związanych z bezpie-
czeństwem dostaw w kraju,

e) realizację zadań wyznaczonych regulatorowi 
w planach na wypadek sytuacji nadzwyczaj-
nych defi niujących scenariusze działań na oko-
liczność sytuacji nadzwyczajnych;
ustawa z 8 stycznia 2010 r. o zmianie usta-

wy – Prawo energetyczne, która weszła w życie
11 marca 2010 r. Celem ustawy było m.in. wdro-
żenie przepisów unijnych dotyczących działań na 
rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 
i inwestycji infrastrukturalnych. 

Z punktu widzenia funkcjonowania rynku gazu 
ziemnego w Polsce, w tym bezpieczeństwa dostaw, 
istotnym było nadanie Prezesowi URE uprawnień 
do wyznaczania z urzędu, na czas określony, ope-
ratora systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, 
magazynowania paliw gazowych oraz systemu 
skraplania gazu ziemnego. Dotąd Prezes URE 
mógł wyznaczyć na mocy ustawy operatora, jedy-
nie na wniosek przedsiębiorstwa. Dokonane nowe-
lą zmiany legislacyjne dostosowały prawo polskie 
do wymogów unijnych, jednocześnie umożliwiły 
wyznaczenie operatora systemu przesyłowego na 
polskim odcinku gazociągu Jamał-Europa61).23).

 61) 17 listopada 2010 r. Prezes URE  wyznaczył OGP Gaz-Sys-
tem SA operatorem gazowego systemu przesyłowego na polskim 

Przeprowadzając ocenę bezpieczeństwa dostaw 
gazu ziemnego nie sposób nie odnieść się do strony 
kontraktowej zapewniającej dostawy tego surowca 
do Polski. Należy odnotować fakt zawarcia 29 paź-
dziernika 2010 r. polsko-rosyjskiego porozumienie 
ws. dostaw gazu ziemnego do Polski. Do jego naj-
ważniejszych postanowień należało zwiększenie do-
staw gazu z dotychczasowych 7,45 mld m3 do około 
10 mld m3 rocznie, przy jednoczesnym zachowaniu 
obowiązującego okresu realizacji kontraktu do 2022 r. 
Zmiana ilości zakontraktowanego gazu stanowiła de 
facto potrzebę uzupełnienia dostaw wynikających 
z wygaśnięcia 1 stycznia 2010 r. zawartego w 2006 r. 
pomiędzy PGNiG SA a spółką RosUkrEnergo kontrak-
tu na dostawy gazu w wysokości 2,3 mld m3 rocznie, 
abstrahując od faktu braku realizacji tego kontraktu 
przez spółkę od początku 2009 r. 

Pozytywnie należy ocenić zniesienie klauzuli 
reeksportu gazu ziemnego, umożliwiającej Polsce 
sprzedaż gazu i swobodny handel tym surowcem 
na terenie Unii Europejskiej. Ponadto, strony umo-
wy wyraziły wolę podpisania kontraktu umożli-
wiającego utrzymanie tranzytu gazu ziemnego 
przez terytorium Polski do 2045 r. Następstwem 
powyższego porozumienia międzyrządowego było 
jednoczesne podpisanie w październiku 2010 r. 
przez PGNiG SA oraz Gazprom Export aneksu do 
kontraktu jamalskiego z 25 września 1996 r. 

Jednocześnie rok 2010 uwidocznił, iż zniesie-
nie klauzuli reeksportu może nie mieć praktycz-
nego znaczenia. Wydaje się, że przedsiębiorstwa 

odcinku Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) Jamał-Europa 
Zachodnia na okres do 31 grudnia 2025 r. 

zachodnie, pomimo braku takich klauzul nie od-
sprzedawały gazu PGNiG SA, obawiając się naj-
prawdopodobniej pogorszenia relacji handlowych 
z Gazpromem. Pokazuje to potrzebę wdrażania 
rozwiązań obszaru market coupling, gdzie trans-
akcje realizowane są poprzez platformy handlowe 
i gdzie występuje anonimizacja transakcyjna (ano-
nimowość stron transakcji), co równoznaczne jest 
z odejściem od kontraktów bilateralnych.

Ponadto, w 2010 r. okazało się, że pozycja 
negocjacyjna Polski nie pozwala na wypracowa-
nie satysfakcjonujących warunków cenowych od 
dostawców zewnętrznych, a pomimo posiadania 
własnych zasobów gazu ziemnego, cena gazu 
oferowanego odbiorcom końcowych jest na rela-
tywnie wysokim poziomie, co obrazuje poniższy
rys. 19. Jednocześnie, analiza cen uzyskiwanych 
przez przedsiębiorstwa zagraniczne w centrach 
wymiany handlowej gazu (huby) świadczy o tym, 
że uzyskanie korzystniejszych warunków ceno-
wych jest możliwe. Należy jednak wziąć pod uwa-
gę umożliwienie dostępu przedsiębiorstwom pol-
skim do takich rynków (rys. 19 str. 101).

Przebieg negocjacji gazowych uwidocznił również 
potrzebę zapewnienia dostępu do bardziej zróżnico-
wanych dostaw, co powinno odbywać się poprzez: 
1) budowę nowych dróg dostaw gazu do Polski, 

w tym kontynuowanie rozbudowy interkonek-
torów z państwami Unii Europejskiej i budowy 
terminala LNG,

2) wypracowywanie zasad umożliwiających zakup 
gazu z gazociągu jamalskiego w ramach prze-
pływu odwróconego tzw. reverse fl ow,
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3) zintensyfi kowanie inwestycji ukierunkowanych 
na wzrost wydobycia krajowego gazu ziemnego,

4) podjęcie działań proliberalizacyjnych, tak aby 
odpowiedzialność za zbilansowanie całego 
zapotrzebowania nie spoczywała na jednym 
przedsiębiorstwie,

5) analizę warunków korzystania z infrastruktury 
oraz ich kształtowanie dokonywane przed pod-
jęciem działań inwestycyjnych, a nie na etapie 
ich realizacji. 

W 2010 r. Prezes URE dokonał analizy działań 
prowadzonych przez przedsiębiorstwa energe-

tyczne, która pozwalała stwierdzić, 
iż sprawność systemu nie budziła 
zastrzeżeń, a wszystkie podmioty 
odpowiedzialne za dostawy gazu 
wypełniały nałożone na nie prawem 
obowiązki − prowadziły prace mo-
dernizacyjne i inwestycyjne w celu 
usprawniania pracy systemu oraz 
zapewnienia nowych dróg dostaw 
(budowa terminalu LNG do odbio-
ru drogą morską skroplonego gazu 
ziemnego, rozbudowa systemu 
przesyłowego na północy Polski, 
budowa gazociągu łączącego polski 
i czeski system gazowy w ramach 
procedury udostępniania przepu-
stowości w rejonie Podbeskidzia, 
rozbudowa połączenia międzysys-
temowego w Lasowie oraz rozbu-
dowa podziemnych magazynów 

gazu). Kontynuowane w 2010 r. działania na rzecz 
rozwoju infrastruktury należy ocenić pozytywnie, 
jednakże z uwagi na długość cyklu inwestycyjne-
go, nie zakończono prac mających na celu zapew-
nienie dostaw z nowych kierunków (ewentualne 
rezultaty będą odczuwalne w przyszłości). Tym 
samym, nie występowała realna możliwość naby-
wania z kierunku wschodniego gazu ziemnego od 
dostawców innych niż Gazprom. 

Ponadto, mając na uwadze sytuacje dotyczące 
ograniczeń w dostawach gazu z lat ubiegłych, Pre-
zes URE prowadził w 2010 r. działania monitorują-
ce bezpieczeństwo dostaw gazu poprzez szczegó-
łową analizę raportów przekazywanych przez Gaz-

-System SA w cyklach dziennych, informujących 
o stanie funkcjonowania systemu przesyłowego, 
w tym o wstrzymaniu lub ograniczeniu dostaw do 
polskiego systemu gazowego. W ramach działań 
monitorujących prowadzono również analizę regu-
lacji pod kątem funkcjonowania systemu gazowe-
go w sytuacjach kryzysowych. W tym kontekście 
działanie procedur kryzysowych należy ocenić po-
zytywnie. Przygotowano „infrastrukturę prawną” 
tj. przepisy i procedury działań na wypadek ogra-
niczeń dostaw oraz decyzje Prezesa URE, takie 
jak: plany wprowadzania ograniczeń, ilości obo-
wiązkowych zapasów gazu, a także IRiESP, IRiESD 
oraz taryfy, które przewidywały zasady współpracy 
w warunkach ograniczeń62).24). Dodatkowo, dostawcy 
wprowadzili procedury obejmujące m.in. mecha-
nizm ograniczeń kontraktowych.

Z punktu widzenia zabezpieczenia dostaw gazu 
ziemnego do Polski, a także w kontekście zapisów 
nowego rozporządzenie 994/2010/WE, niezwykle 
istotna wydaje się kwestia zdolności systemu do 
zapewnienia dostarczenia gazu ziemnego w wa-
runkach ograniczenia dostaw, w tym zapewnienie 
odpowiedniej przepustowości gazociągów, która 
umożliwiałaby zmianę kierunku dostaw gazu do 
dotkniętych ograniczeniami obszarów. Przewidy-
wany w Polsce wzrost zapotrzebowania na gaz 
będący m.in. elementem realizacji polityki zwięk-
szenia udziału paliw ekologicznych w krajowym bi-

 62) Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 września 2007 r.
w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze 
gazu ziemnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 178, poz. 1252) oraz ustawa  
o zapasach.

Rysunek 19. Ceny gazu ziemnego oferowanego odbiorcom końcowym 
w krajach UE w I kwartale 2010 r. [eurocent/kWh]

Źródło: Eurostat.
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lansie paliw pierwotnych, jak również wynikający 
z przewidywanego rozwoju gospodarczego Polski, 
wskazuje na potrzebę zapewnienia bezpieczeń-
stwa poprzez pozyskanie dodatkowych źródeł 
gazu. Z drugiej strony duży stopień uzależnienia 
Polski od dostaw gazu z jednego kierunku i wy-
stępujące w ostatnich latach problemy dostaw-
ców z zapewnieniem ciągłości dostaw, wymu-
szają potrzebę podjęcia działań zmierzających 
do ograniczenia wpływu tego rodzaju zdarzeń 
na krajowy rynek gazu. W ocenie regulatora 
prowadzone w 2010 r. w Polsce prace (budowa 
terminala LNG w Świnoujściu, połączenia mię-
dzysystemowe z Czechami w rejonie Cieszyna 
oraz rozbudowa połączenia z Niemcami w La-
sowie) pozwalają w nieodległej perspektywie 
czasowej na zakończenie kluczowych dla bez-
pieczeństwa dostaw gazu inwestycji. Jednocze-
śnie, dostęp do nowych źródeł gazu ziemnego 
pozwoli na fizyczne zdywersyfikowanie kierun-
ków importu tego surowca. W tym kontekście 
odnotowania wymaga fakt przyznania w 2010 r. 
przez Komisję Europejską, w ramach tzw. Eu-
ropejskiego Planu Naprawy Gospodarczej (ang. 
European Economic Recovery Plan) – zakłada-
jącego m.in. dofinansowanie projektów infra-
strukturalnych, w tym projektów dotyczących 
rozbudowy sieci energetyczne – 2,3 mld euro na
31 projektów związanych z gazem. Komisja 
Europejska pozytywnie oceniła trzy projekty 
energetyczne polskiego przedsiębiorstwa Gaz-
-System SA, w tym budowę połączeń gazowych 
z Niemcami i Czechami, 80 mln euro przyznano 
też na realizację terminala LNG w Świnoujściu. 

W związku z powyższym dokonana została 
identyfi kacja zadań inwestycyjnych niezbędnych 
do przyjęcia gazu z nowych źródeł. W jej wyniku 
przewiduje się docelowo:
• utworzenie tzw. północnego pierścienia gazo-

ciągów magistralnych, który stanowić będzie 
element układu przesyłowego o bardzo wyso-
kim stopniu bezpieczeństwa i niezawodności, 

• prace modernizacyjne i rozbudowę infrastruk-
tury, w szczególności pojemności czynnej pod-
ziemnych magazynów gazu ziemnego, które za-
pewnią ciągłość dostaw w przypadku wystąpie-
nia zakłóceń w dostawach. Obecne pojemności 
magazynowe są niewystarczające, a ich ograni-
czone zdolności zatłaczania i odbioru pozwalają 
jedynie na częściowe zabezpieczenie odbiorców 
w okresie wzmożonego zapotrzebowania,

• rozbudowę systemu przesyłowego, szczegól-
nie w regionach, gdzie występują ograniczenia 
przepustowości. Pomimo kilkudziesięciokilo-
metrowego przyrost długości sieci przesyłowej 
w 2010 r., dalsza jego rozbudowa jest niezbęd-
na dla zapewnienia odpowiedniej przepustowo-
ści gazociągów i bilansowania systemu, w tym 
bezpieczeństwa dostaw,

• kontynuowanie prac związanych ze zwiększe-
niem wydobycia krajowego, którego poziom 
przez ostatnie lata nie uległ istotnej zmianie. 
Wydaje się, że stan taki może ulec poprawie, 
biorąc pod uwagę rosnącą liczbę koncesji na 
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie 
złóż gazu ziemnego udzielanych przez Mini-
stra Środowiska. Istotne znaczenie dla wzrostu 
wydobycia gazu ze złóż rodzimych mogą mieć 

wyniki prowadzonych prac poszukiwania gazu 
ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. W Pol-
sce zaangażowanych w działalność poszuki-
wawczą jest kilkadziesiąt podmiotów krajowych 
i zagranicznych, w tym takie jak Exxon Mobile, 
Conocno Philips, Chevron, Maraton Oil, jed-
nakże na wyniki pierwszych odwiertów i efekty 
prac będziemy musieli poczekać kilka lat. We-
dług stanu na 31 grudnia 2010 r. obowiązywało 
w Polsce 227 koncesji na poszukiwanie i roz-
poznawanie konwencjonalnych i niekonwencjo-
nalnych złóż węglowodorów, w tym 11 obejmu-
jących wyłącznie poszukiwanie i rozpoznawanie 
niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. 
Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa dostaw 

gazu ziemnego było przyjęcie III pakietu ener-
getycznego63).25). Nowa legislacja, obowiązująca od
3 marca 2011 r., przewiduje ujednolicenie upraw-
nień krajowych organów regulacyjnych i za-
pewnienie ich niezależności oraz wprowadzenie 
wspólnych zasad funkcjonowania i rozwoju sieci. 
W 2010 r. prowadzone były prace nad dostosowy-
waniem i wdrażaniem w krajach Wspólnoty, w tym 
Polski nowych rozwiązań mających wpływ na bez-
pieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego, 
w tym m.in. mechanizmów współpracy. Jednocze-
śnie, brak tych rozwiązań w krajach sąsiadujących 
z Polską, nie będących członkami Wspólnoty spra-
wia, że dostawy surowca są obarczone pewnym 
ryzykiem, a poziom bezpieczeństwa jest niższy. Sy-

 63) III Pakiet energetyczny – tzw. trzeci pakiet energetyczny
o liberalizacji rynku gazu i energii elektrycznej przyjęty został 
przez Parlament Europejski 22 kwietnia 2009 r. 
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tuacja taka dotyczy zarówno Białorusi, jak i Ukra-
iny. Utrudnia to pełniejsze wykorzystanie zdolności 
przesyłowych na połączeniach sieci Gaz-System 
SA z sieciami operatorów białoruskiego i ukraiń-
skiego, tym samym przekładając się na trudności 
w zabezpieczeniu dostaw gazu z kierunku wschod-
niego od podmiotów innych niż Gazprom. Dalsze 
wdrażanie zapisów III pakietu energetycznego 
poprzez ich implementację do prawa krajowego 
stanowić będzie ważny krok dla zagwarantowania 
funkcjonowania zintegrowanego rynku gazu oraz 
zapewnienia niezakłóconych i bezpiecznych do-
staw paliwa gazowego. 

W tym kontekście realizacja priorytetów 
Wspólnotowej polityki energetycznej, której 
rozwiązania są korzystne dla Polski, nie zosta-
nie osiągnięta bez rozbudowy sieci przesyłowej 
w państwach Unii Europejskiej. Obecny stopień 
rozwoju infrastruktury gazowej Polski uniemoż-
liwia szybką i skuteczną reakcję na zakłócenia 
w dostawach. Szczególnego znaczenia nabiera 
tu konieczność intensyfi kacji prac na rzecz roz-
budowy połączeń wzajemnych oraz dywersyfi ka-
cji dróg i źródeł zaopatrzenia. W 2010 r. prowa-
dzony był na forum Unii Europejskiej przegląd 
dotychczasowej polityki infrastrukturalnej, który 
zaowocował opracowaniem komunikatu „Prio-
rytety w odniesieniu do infrastruktury energe-
tycznej na 2020 rok i w dalszej perspektywie”, 
w którym określono zaktualizowaną listę priory-
tetów infrastrukturalnych oraz zaproponowano 
wprowadzenie szeregu mechanizmów przyśpie-
szających implementację projektów energetycz-
nych, w tym gazowych mających znaczenie dla 

bezpieczeństwa dostaw. Ponadto, opublikowany 
został także komunikat „Energia 2020 Strategia 
na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego 
i bezpiecznego sektora energetycznego”. Zapi-
sy dokumentu zakładają podjęcie działań, które 
przyczynią się do osiągnięcia celów europejskiej 
polityki energetycznej na przestrzeni następnej 
dekady i zagwarantowania skutecznych środków 
umożliwiających odpowiedź na wyzwania stoją-
ce przed rynkiem energii, w tym gazu w per-
spektywie długoterminowej. Nowa strategia ma 
więc pomóc w likwidacji niedoskonałości, który-
mi nadal charakteryzuje się wewnętrzny rynek 
gazu, a tym samym zapewnić jego rozwój i po-
prawę stanu bezpieczeństwa dostaw.

3. Ciepłownictwo

3.1. Rynek ciepła – ogólna sytuacja

3.1.1. Lokalny charakter rynku

Podstawową cechą podmiotów funkcjonują-
cych w obrębie sektora usług ciepłowniczych jest 
lokalny zasięg ich działalności. Poszczególne źró-
dła i sieci ciepłownicze działają w obszarze jed-
nej miejscowości lub aglomeracji, co powoduje, 
że nie występuje jeden rynek ciepła w skali kra-
ju, jak to jest w przypadku energii elektrycznej 
i gazu.

Specyfi ka zaopatrzenia w ciepło polega na tym, 
że ciepło jest dostarczane do odbiorców za po-
średnictwem nośnika ciepła − gorącej wody lub 
pary. Podatność nośnika na zmiany jego podsta-
wowych parametrów (temperatury i ciśnienia), po-
woduje utratę jakości nośnika w czasie transportu 
i determinuje jego dostawę rurociągami na bliskie 
odległości. 

Sektor usług ciepłowniczych wykorzystuje 
w swojej działalności scentralizowane i rozproszo-
ne systemy zaopatrzenia w ciepło. Oznacza to, że 
potrzeby cieplne odbiorców w zakresie ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej są pokrywane zarówno 
przez ciepło wytwarzane w scentralizowanych źró-
dłach ciepła i dostarczane za pośrednictwem sieci 
ciepłowniczych do wielu odbiorców, jak też przez 
ciepło wytwarzane w lokalnych źródłach, indy-
widualnie dla poszczególnych odbiorców lub np. 
w kotłowniach osiedlowych dla niewielkich grup 
odbiorców (systemy rozproszone). 

Na lokalnym rynku ciepła, odbiorca nie ma 
możliwości dowolnego wyboru przedsiębiorstwa 
dostarczającego nośnik ciepła o określonych para-
metrach za pomocą sieci, a dostawca ma ograni-
czone możliwości pozyskiwania odbiorców. Ogra-
niczenia te wynikają z istniejących uwarunkowań 
technicznych (zasięg i parametry istniejących 
sieci) oraz ekonomicznych (wysoka kapitałochłon-
ność budowy nowych odcinków sieci i jej rozwój). 
Ponadto strony, oprócz umowy regulującej kwestie 
związane z zaopatrzeniem w ciepło, związane są ze 
sobą trwałym przyłączem. Odbiorca ma natomiast 
teoretycznie możliwość wyboru źródła, z którego 
może zakupić ciepło dostarczane do niego siecią 
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ciepłowniczą. Wybór ten jednak zawsze będzie sil-
nie ograniczony uwarunkowaniami technicznymi, 
czyli m.in. układem sieci ciepłowniczej i zdolnością 
przesyłową poszczególnych jej odcinków. 

W związku z tym konkurencja na lokalnym ryn-
ku ciepła pomiędzy przedsiębiorstwami ciepłowni-
czymi może tylko w pewnym zakresie rozwijać się 
np. przy wyborze technologii i paliwa używanego 
do wytwarzania ciepła, które z kolei powinny być 
czynnikami wpływającym na obniżanie kosztów 
i cen oferowanych przez przedsiębiorstwa. Konku-
rencja jest również możliwa na etapie podejmo-
wania decyzji o budowie nowych lub rozbudowie 
istniejących systemów ciepłowniczych. 

W systemach ciepłowniczych w Polsce obser-
wuje się duże zróżnicowanie rozwiązań organiza-
cyjnych i ich silną zależność od warunków lokal-
nych oraz zaszłości historycznych. Właścicielami 
poszczególnych elementów systemów ciepłowni-
czych (źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych, węzłów 
cieplnych) mogą być różne podmioty a ich eksplo-
atacją mogą zajmować się różne przedsiębiorstwa.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo energe-
tyczne na lokalnych rynkach ciepła ponoszą głów-
nie przedsiębiorstwa energetyczne. Stan lokalnego 
bezpieczeństwa energetycznego w zakresie zaopa-
trzenia w ciepło, tzn. zdolność do zaspokojenia 
potrzeb cieplnych odbiorców na lokalnym rynku 
ciepła zależy nie tylko od sytuacji ekonomicznej 
i technicznej przedsiębiorstw energetycznych, ale 
także od kondycji fi nansowej odbiorców, z którą 
bezpośrednio związana jest regularność opłat z ty-
tułu zaopatrzenia w ciepło. Zaległości płatnicze od-
biorców wobec przedsiębiorstw mogą powodować 

trudności w zgromadzeniu środków niezbędnych 
do utrzymania należytego stanu technicznego 
urządzeń i instalacji, a w konsekwencji zagrażać 
utrzymaniu ciągłości zaopatrzenia w ciepło. 

3.1.2. Bilans podaży i zużycia ciepła 

Podażowa strona rynku

Sektor zaopatrzenia odbiorców w ciepło charak-
teryzuje się znaczną liczbą przedsiębiorstw o du-
żym rozproszeniu geografi cznym, które są bardzo 
zróżnicowane zarówno ze względu na rodzaj i za-
kres wykonywanej działalności, jak i stopień zaan-
gażowania w działalność ciepłowniczą.

Zaprezentowany poniżej opis sektora ciepłow-
niczego został przygotowany w oparciu o dane za 
2009 r. zebrane w corocznym badaniu koncesjo-
nowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych prze-
prowadzonym przez Prezesa URE w lutym 2010 r. 
Dane za 2010 r. dostępne będą dopiero po zakoń-
czeniu I kwartału 2011 r.64)1)

Przedsiębiorstwa działające w obszarze za-
opatrywania odbiorców w ciepło można podzie-
lić na trzy zasadnicze grupy. Pierwsza z nich to 
tzw. grupa przedsiębiorstw ciepłownictwa zawo-
dowego (grupa 35.3 według Polskiej Klasyfi kacji 

 64) Dane z badań koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłow-
niczych, za poprzedni rok kalendarzowy, dostępne są zawsze po 
zakończeniu I kwartału następnego roku, a więc po dacie, o któ-
rej mowa w art. 24 ustawy – Prawo energetyczne. Badania te zo-
stały opisane w części II Sprawozdania w pkt. 5.4 – „Statystyka 
publiczna”.

Działalności65)
2) – 70,8%), w skład której wchodzą 

zarówno zintegrowane pionowo przedsiębiorstwa 
produkcyjno-dystrybucyjne, zajmujące się dostar-
czaniem do odbiorców ciepła produkowanego we 
własnych ciepłowniach i elektrociepłowniach oraz 
ciepła kupowanego od innych producentów, jak 
również przedsiębiorstwa z dominującym jednym 
rodzajem działalności ciepłowniczej – wytwórcy 
bądź dystrybutorzy ciepła. Druga grupa obejmu-
je przedsiębiorstwa elektroenergetyki zawodowej 
(grupa PKD 35.1 – 6,8%), czyli takie, które zaj-
mują się przede wszystkim wytwarzaniem i dystry-
bucją energii elektrycznej, a produkcja ciepła jest 
dla nich działalnością dodatkową. Trzecia grupa 
przedsiębiorstw (pozostałe grupy PKD – 22,4%), 
obejmuje elektrociepłownie oraz ciepłownie nale-
żące do małych, średnich i dużych jednostek prze-
mysłowych oraz usługowych, a więc podmioty, dla 
których działalność ciepłownicza to zaledwie uła-
mek, czasem bardzo niewielki, całej wykonywanej 
przez nie działalności gospodarczej.

Obecna struktura organizacyjno-prawna i wła-
snościowa sektora ciepłowniczego ukształtowała 
się w wyniku trwających od początku lat 90-tych 
przekształceń własnościowych i kapitałowych 
w tym sektorze. 

 65) Polska Klasyfi kacja Działalności 2007 wprowadzona rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfi kacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. 
zm.). Z uwagi na to, że poprzednią klasyfi kację PKD 2004 wpro-
wadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 stycznia 2004 r.
(Dz. U. Nr 88, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727) można było stosować 
do 31 grudnia 2009 r., dopiero w badaniu za rok 2009 egzekwowa-
no od przedsiębiorstw ciepłowniczych objętych badaniem podawa-
nie informacji o symbolu PKD według nowej PKD 2007 r. 
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W 2009 r. ponad 63% przedsiębiorstw ciepłow-
niczych stanowiło własność sektora publicznego, 
z czego w ponad 78% podmiotów funkcje wła-
ścicielskie sprawowały organy samorządu teryto-
rialnego a około 22% było własnością państwo-
wą. Pozostałe przedsiębiorstwa znajdowały się 
w rękach sektora prywatnego, z czego ponad 22% 
było własnością podmiotów zagranicznych. Warto 
zwrócić uwagę, że prawie 57% mocy osiągalnej 
w ciepłownictwie znajdowało się w sektorze pry-
watnym, natomiast w przypadku sieci ciepłow-
niczej przeważała własność sektora publicznego 
(ponad 63%) z czego prawie 83% było własnością 
samorządów terytorialnych.

Natomiast pod względem form prawnych, w struk-
turze przedsiębiorstw prowadzących działalność 
związaną z zaopatrzeniem w ciepło w 2009 r. zde-
cydowanie przeważały spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością (70,5%) i spółki akcyjne (20,0%), 
niecałe 10% stanowiły łącznie przedsiębiorstwa 
komunalne, gminne zakłady budżetowe, spółdziel-
nie mieszkaniowe oraz podmioty prywatne, nato-
miast udział przedsiębiorstw państwowych wynosił 
tylko 0,6%.

Przedsiębiorstwa ciepłownicze w większości 
przypadków były zintegrowane pionowo i posiada-
ły koncesje na różne rodzaje działalności ciepłow-
niczej. Wszystkie rodzaje koncesjonowanej dzia-
łalności ciepłowniczej prowadziło 13,2% przedsię-
biorstw, 66,1% z nich łączyło wytwarzanie z prze-
syłaniem i dystrybucją ciepła a 9,2% podmiotów 
prowadziło wyłącznie działalność wytwórczą. 

Niecałe 10% podmiotów prowadziło wyłącznie 
działalność wytwórczą, a ponad 11% zajmowało 

się wyłącznie przesyłaniem i dystrybucją połączo-
nymi z obrotem. Część z tych ostatnich wytwarzała 
ciepło we własnych niekoncesjonowanych źródłach 
ciepła (suma mocy zainstalowanej w tych źródłach 
nie przekraczała 5 MW). 

Z całej badanej grupy, 
88,6% przedsiębiorstw zaj-
mowało się wytwarzaniem 
ciepła, a 90,8% świadczyło 
usługi dystrybucyjne. 

Potencjał techniczny 
przedsiębiorstw ciepłowni-
czych charakteryzuje się du-
żym rozdrobnieniem i zróżni-
cowaniem. Przedsiębiorstwa 
ciepłownicze posiadają róż-
nej wielkości źródła wytwa-
rzające ciepło, jednak zde-
cydowaną przewagę ilościo-
wą mają źródła mniejsze. 
W 2009 r. 58,1% koncesjo-
nowanych przedsiębiorstw 
wytwórczych dysponowało 
źródłami o mocy osiągalnej do 50 MW, a tylko 5,2% 
przedsiębiorstw dysponowało źródłami powyżej 
500 MW, w których skoncentrowane było prawie 
45% łącznej mocy osiągalnej źródeł ciepła w kra-
ju. W 2009 r. moc zainstalowana koncesjonowa-
nych przedsiębiorstw ciepłowniczych wynosiła
59 791,5 MW, a osiągalna − 58 431,3 MW. Ponad 
1/3 potencjału wytwórczego ciepłownictwa skupio-
na jest w dwóch województwach: śląskim i mazo-
wieckim. Najniższym udziałem w krajowym poten-
cjale mocy zainstalowanej i osiągalnej charaktery-

zowały się województwa: lubuskie, świętokrzyskie, 
podlaskie i warmińsko-mazurskie (rys. 20).

Koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłowni-
cze zajmujące się wytwarzaniem ciepła wytworzyły 
(wraz z odzyskiem) w 2009 r. prawie 423 tys. TJ 
ciepła. Około 20% przedsiębiorstw wytwarzało cie-
pło w kogeneracji z produkcją energii elektrycznej. 
Ponad 63% produkcji ciepła, tj. 253,2 tys. TJ pocho-
dziło z kogeneracji – z elektrowni i elektrociepłowni 
należących zarówno do elektroenergetyki zawodo-
wej, ciepłownictwa zawodowego, jak i do przemysłu. 

Struktura paliw zużywanych do produkcji ciepła 
ulega w ostatnich latach niewielkiej, ale stopnio-

Rysunek 20. Struktura mocy zainstalowanej przedsię-
biorstw ciepłowniczych według województw w 2009 r.
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wej zmianie. Podstawowym paliwem wykorzysty-
wanym do produkcji ciepła jest nadal węgiel ka-
mienny, ale jego udział systematycznie się zmniej-
sza. Natomiast systematycznie rośnie udział ciepła 
uzyskiwanego w wyniku spalania biomasy – od 
2002 r. udział ten wzrósł ponad dwukrotnie. 

Rysunek 21. Struktura produkcji ciepła według zużywa-
nych paliw w 2009 r.

Zróżnicowanie terytorialne udziału poszczególnych 
paliw w wytwarzaniu ciepła jest znaczne. W 2009 r. 
w trzech województwach prawie całe ciepło wytwa-
rzane było z węgla kamiennego: w warmińsko-ma-
zurskim (92,9%), w małopolskim (92,8%) i w świę-
tokrzyskim (92,4%). W województwie mazowieckim 
prawie 1/3 wytwarzanego ciepła pochodziło z oleju 
opałowego ciężkiego. Natomiast w województwie 
lubuskim 74,3% ciepła wytworzone zostało z gazu 
ziemnego. Znaczące ilości gazu ziemnego zużywa-
ne były jeszcze w województwach: podkarpackim 
(28,0%) i lubelskim (14,0%). Najwięcej ciepła z bio-
masy wytwarzane było w województwach: kujawsko-
-pomorskim (21,7%) i pomorskim (21,5%).

Potencjał techniczny przedsiębiorstw ciepłowni-
czych to poza źródłami wytwarzania również sieci 
ciepłownicze, których długość w 2009 r. wynosiła 
19,3 tys. km. Najdłuższe sieci, o długości powy-
żej 50 km posiada tylko 16,1% koncesjonowanych 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w za-
kresie dystrybucji ciepła a 20,7% z nich dysponuje 
sieciami krótkimi, o długości poniżej 5 km. 

W 2009 r. łączna wartość majątku trwałego 
koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowni-
czych wynosiła brutto 41,4 mld zł, natomiast 
netto – 17,0 mld zł. Ponad 74% całego ma-
jątku ciepłowniczego netto było 
w posiadaniu przedsiębiorstw cie-
płownictwa zawodowego (grupa 
PKD 35.3), a tylko 11% majątku 
należało do przedsiębiorstw spoza 
energetyki. 

Pozytywnym zjawiskiem zaobser-
wowanym w ciepłownictwie w 2009 r. 
było obniżenie poziomu wskaźnika 
dekapitalizacji majątku trwałe-
go66).3). Wskaźnik dekapitalizacji od 
kilku lat systematycznie wzrastał, 
natomiast w 2009 r., jego wartość 
obniżyła się w stosunku do 2008 r. 
o 0,5 punktu procentowego i wy-
niosła 58,9%. Najniższym wskaź-
nikiem dekapitalizacji majątku cha-
rakteryzowały się przedsiębiorstwa ciepłownic-
twa zawodowego (grupa PKD 35.3). 

 66) Wskaźnik dekapitalizacji majątku trwałego liczony jako iloraz 
wartości umorzenia majątku do wartości aktywów trwałych brutto.

W ciepłownictwie obserwowany jest również 
systematyczny wzrost liczby przedsiębiorstw cie-
płowniczych realizujących przedsięwzięcia inwesty-
cyjne oraz wzrost stopnia reprodukcji majątku trwa-
łego, mierzonego wskaźnikiem reprodukcji majątku 
trwałego67).4). Spośród koncesjonowanych przedsię-
biorstw ciepłowniczych w 2009 r. około 68% ponio-
sło nakłady związane z działalnością ciepłowniczą, 
które przeznaczyły łącznie na modernizację, rozwój 
i ochronę środowiska 2 007,3 mln zł.

Rysunek 22. Nakłady inwestycyjne według woje-
wództw w 2009 r.

W charakterystyce potencjału sektora ciepłow-
niczego należy uwzględnić również stan zatrudnie-

 67) Wskaźnik reprodukcji majątku trwałego liczony jako iloraz 
poniesionych nakładów inwestycyjnych do amortyzacji.
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nia, który od kilku lat systematycznie się obniża. 
W latach 2002–2009 koncesjonowane przedsię-
biorstwa ciepłownicze zredukowały zatrudnienie 
o 1/3. W 2009 r. zatrudnienie w przedsiębior-
stwach ciepłowniczych kształtowało się na pozio-
mie ponad 40,6 tys. w przeliczeniu na pełne etaty. 
Około 25% pełnozatrudnionych w ciepłownictwie 
pracowało w szesnastu największych przedsię-
biorstwach, których przychody z działalności cie-
płowniczej kształtowały się na poziomie powyżej
200 mln zł. Systematyczne zmniejszanie zatrudnie-
nia spowodowane było m.in. potrzebą racjonalizacji 
kosztów działalności, a także związane było z wdra-
żaniem nowych rozwiązań technicznych i technolo-
gicznych w przedsiębiorstwach ciepłowniczych. 

Podaż usług ciepłowniczych na lokalnych ryn-
kach ciepła uwarunkowana jest zapotrzebowa-
niem odbiorców na dostawę ciepła. W ostatnich 
latach obserwowana jest spadkowa tendencja za-
potrzebowania na ciepło, wynikająca m.in. z po-
stępującej racjonalizacji jego konsumpcji.

Znaczną część wyprodukowanego ciepła przed-
siębiorstwa ciepłownicze zużywają na zaspokojenie 
własnych potrzeb cieplnych, tj. potrzeb własnych 
źródeł ciepła, jak i potrzeb pozostałej działalności 
gospodarczej − 31,9% w 2009 r. Pozostała część 
ciepła wprowadzana jest do sieci ciepłowniczych, 
zarówno własnych, jak również sieci innych przed-
siębiorstw energetycznych i instalacji odbiorczych 
będących własnością odbiorców. Przy czym osta-
tecznie do odbiorców, po uwzględnieniu strat pod-
czas przesyłania, trafi a około 60,0% wyproduko-
wanego ciepła. Ponad 49% ciepła oddanego do 
sieci w 2009 r. było przedmiotem dalszego obrotu. 

Wielkość sprzedaży ciepła oraz jego ceny68)
5) są 

podstawowymi elementami kształtującymi przycho-
dy w przedsiębiorstwach cie-
płowniczych. Przychody sek-
tora ciepłowniczego w 2009 r. 
ukształtowały się na poziomie 
14 622 mln zł i wzrosły w sto-
sunku do roku poprzedniego 
o 8,8%. Warto zauważyć, że 
zmniejszanie się z roku na 
rok liczby badanych konce-
sjonowanych przedsiębiorstw 
ciepłowniczych (od 2002 r. 
spadek o 41%) nie spowodo-
wało obniżenia poziomu przy-
chodów koncesjonowanego 
ciepłownictwa.

W 2009 r. obserwowany 
był wzrost kosztów prowadze-
nia działalności ciepłowniczej 
– o prawie 10,0% w stosunku 
do roku ubiegłego. Na wzrost 
kosztów największy wpływ 
miał dynamiczny wzrost kosz-
tów paliwa technologicznego
(o 21,2%) i energii elektrycz-

 68) W rozliczeniach z odbiorcami przedsiębiorstwa stosują 
ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, nośnika ciepła, 
stawki opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłania i dystry-
bucji określone w taryfi e przedsiębiorstwa, z którym odbiorca ma 
podpisaną umowę regulującą kwestie związane z dostarczaniem 
ciepła. Poziom cen i stawek opłat zależy od wielu czynników, np. 
wielkości i rodzaju źródła ciepła, poziomu stałych i zmiennych 
kosztów, kosztów strat mocy, ciepła i nośnika ciepła, charaktery-
styki potrzeb cieplnych odbiorców. 

nej (o 13,4%) w stosunku do roku ubiegłego. 
Wśród kosztów stałych daje się zaobserwować za-

hamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń i świad-
czeń na rzecz pracowników – wzrost tylko o 1,5%.

W 2009 r. w dalszym ciągu rosły ceny niektó-
rych paliw zużywanych w ciepłownictwie. Średni 
koszt 1 tony węgla zużytego do produkcji ciepła 
wzrósł o 25%, węgla brunatnego o 16%, ole-
ju opałowego ciężkiego o prawie 7%, natomiast 

Tabela 42. Ceny ciepła wytwarzanego z różnych rodzajów paliw według woje-
wództw w 2009 r.

Województwo

Ceny ciepła

węgiel 
ka-

mienny

węgiel 
brunat-

ny

olej 
opa-
łowy 
lekki

olej 
opa-
łowy 
ciężki

gaz 
ziemny 
wyso-
kome-
tanowy

gaz 
ziemny 
zaazo-
towany

bioma-
sa

inne 
odna-
wialne 
źródła 
energii

[zł/GJ]

Polska 28,02 18,96 70,85 23,61 46,41 34,38 28,01 33,62

Dolnośląskie 30,78 21,64 55,69 31,87 59,47 76,06 26,85 -

Kujawsko-pomorskie 30,19 – 77,21 40,57 57,05 – 29,98 –

Lubelskie 29,26 – – 49,81 27,69 – 39,82 –

Lubuskie 32,96 31,37 78,61 – 41,89 26,99 52,64 –

Łódzkie 29,41 15,71 74,10 – 59,03 – 29,67 71,02

Małopolskie 25,07 – 61,84 – 51,52 – 21,46 32,21

Mazowieckie 23,60 – 70,13 23,14 52,01 50,37 24,52 57,66

Opolskie 34,05 – 78,88 – 48,19 67,48 37,68 –

Podkarpackie 32,23 – 84,78 – 38,70 – 29,85 –

Podlaskie 30,58 – 39,31 – 60,55 – 30,69 –

Pomorskie 26,73 – 95,87 24,61 56,58 – 36,08 –

Ślaskie 28,61 – 72,65 27,53 48,02 – 25,77 –

Świętokrzyskie 30,85 – 69,43 – 66,78 – 25,24 –

Warmińsko-mazurskie 31,00 – 77,34 – 55,51 – 32,95 –

Wielkopolskie 29,29 21,65 72,88 – 56,05 56,68 27,23 –

Zachodniopomorskie 32,09 – 78,63 – 61,84 59,36 35,72 32,64



108 nr 2 (76) 30 czerwca 2011Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

SPRAWOZDANIE 2010
REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU REGULACJI GOSPODARKI PALIWAMI I ENERGIĄ

koszt 1 tony oleju opałowego lekkiego obniżył się 
o 13%, a 1 m3 gazu ziemnego wysokometanowe-
go o ponad 3%. 

Rodzaj paliwa zużywanego do produkcji ciepła 
ma istotny wpływ na kształtowanie cen ciepła. 
Najmniej konkurencyjnym paliwem był i jest olej 
opałowy lekki, bowiem średnia cena ciepła wypro-
dukowanego z tego paliwa w 2009 r. była 2,5 razy 
wyższa od ceny ciepła wyprodukowanego w źródle 
opalanym węglem kamiennym (tab. 42 str. 107). 

Odbiorcy ciepła

Ciepło dostarczane do odbiorców jest użytkowa-
ne do różnych celów, w zależności od charakteru 
potrzeb cieplnych. Potrzeby cieplne odbiorców to 
przede wszystkim ogrzewanie i wentylacja pomiesz-
czeń, podgrzewanie wody wodociągowej oraz po-
trzeby technologiczne u odbiorców przemysłowych. 

W związku ze znacznym ograniczeniem produk-
cji przemysłowej i rezygnacją z energochłonnych 
technologii sektor usług ciepłowniczych stracił 
znaczną liczbę odbiorców. Głównym odbiorcą cie-
pła pozostaje obecnie sektor bytowo-komunalny, 
chociaż zużycie ciepła przez odbiorców z tego sek-
tora ulega również sukcesywnemu zmniejszaniu. 
Związane jest to z podejmowaniem przez odbior-
ców działań w kierunku racjonalizacji użytkowania 
ciepła − nowoczesne, energooszczędne systemy 
budownictwa, przedsięwzięcia termomoderniza-
cyjne i racjonalizatorskie.

Znacznemu ograniczeniu ulegają również po-
wierzchnie ogrzewane za pomocą scentralizowa-

nych systemów zaopatrzenia w ciepło na rzecz 
innych indywidualnych sposobów ogrzewania, co 
w konsekwencji wpływa na zmniejszanie zapo-
trzebowania odbiorców na ciepło sieciowe. Wielu 
odbiorców rezygnuje tym samym z dostaw ciepła 
oferowanego przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. 

Inwestycje modernizacyjne realizowane po 
stronie przedsiębiorstwa nie mają wpływu na wiel-
kość mocy zamówionej przez odbiorcę i wielkość 
sprzedaży do odbiorcy.

Do sieci ciepłowniczych przyłączeni są przede 
wszystkim odbiorcy końcowi, ale też i odbiorcy, 
którzy pośredniczą w dalszej odsprzedaży ciepła. 
Wzajemne relacje między przedsiębiorstwami i od-
biorcami ciepła zależą od organizacji systemu za-
opatrzenia w ciepło, a w szczególności od zakresu 
działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo 
ciepłownicze, jak też od zastosowanych rozwiązań 
technicznych w zakresie układu pomiarowo-rozli-
czeniowego i miejsca dostarczania ciepła do od-
biorcy. Przedsiębiorstwa dokonują rozliczeń z od-
biorcami na podstawie wskazań układów pomia-
rowo-rozliczeniowych zainstalowanych na przy-
łączach do węzłów cieplnych lub zewnętrznych 
instalacji odbiorczych, albo w innych miejscach 
rozgraniczania eksploatacji urządzeń i instalacji, 
określonych w umowie sprzedaży ciepła lub umo-
wie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji 
albo w umowie kompleksowej.

Określenie ilości ciepła dostarczonego z sieci 
ciepłowniczej do węzła cieplnego na pokrycie kil-
ku rodzajów potrzeb cieplnych wymaga dokona-
nia podziału łącznej ilości dostarczonego ciepła na 
poszczególne instalacje odbiorcze (np. instalację 

centralnego ogrzewania i instalację ciepłej wody 
użytkowej) a także, w przypadku grupowego wę-
zła cieplnego, podziału na poszczególne budynki, 
lokale mieszkalne i niemieszkalne. Podziałów tych 
dokonują właściciele lub zarządcy zasobów miesz-
kaniowych i to oni ustalają poziom opłat za ciepło 
dla konsumentów ciepła – mieszkańców w bu-
dynku wielolokalowym, realizowanych zazwyczaj 
w systemie zaliczkowym.

Dlatego prawie zawsze istnieją rozbieżności 
pomiędzy cenami i stawkami opłat stosowanymi 
przez przedsiębiorstwa ciepłownicze a opłatami 
ponoszonymi przez indywidualnych konsumentów 
ciepła w lokalach. W 2009 r. wskaźniki wzrostu cen 
ciepła w koncesjonowanych przedsiębiorstwach 
ciepłowniczych i cen u odbiorców bytowo-komu-
nalnych odnotowanych przez Główny Urząd Sta-
tystyczny ukształtowały się prawie na tym samym 
poziomie i wynosiły odpowiednio 8,7% i 8,3%. 
Były one jednak znacznie wyższe od wskaźnika in-
fl acji, który wynosił w 2009 r. 3,5%69).6). Po raz pierw-
szy od kilku lat wzrost obciążeń odbiorców bytowo 
komunalnych z tytułu zaopatrzenia w ciepło, okazał 
się mniejszy niż wzrost cen i stawek opłat pobiera-
nych przez przedsiębiorstwa ciepłownicze.

3.2. Regulowanie działalności
przedsiębiorstw ciepłowniczych 

Regulacja prawno-ekonomiczna przedsiębiorstw 
ciepłowniczych ze względu na lokalny charakter 

 69) Biuletyn Statystyczny GUS, Nr 3, kwiecień 2010.
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rynku realizowana jest w oddziałach terenowych 
URE. Szczegółowe dane liczbowe przedstawione 
są w Aneksie do niniejszego sprawozdania.

3.2.1. Koncesjonowanie 

W 2010 r. nie uległy zmianie przesłanki prawne 
koncesjonowania ciepła. Obowiązkiem uzyskania 
koncesji objęta jest cała działalność gospodarcza 
związana z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło, 
z wyłączeniem wytwarzania ciepła w źródłach 
o łącznej mocy cieplnej zainstalowanej nie prze-
kraczającej 5 MW, wytwarzania ciepła uzyskiwane-
go w przemysłowych procesach technologicznych, 
a także wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz 
obrotu ciepłem, jeżeli moc cieplna zamówiona 
przez odbiorców nie przekracza 5 MW. 

Udzielanie koncesji następuje na wniosek 
przedsiębiorcy i opiera się wyłącznie na meryto-
rycznych przesłankach i równoprawnym traktowa-
niu ubiegających się o nią podmiotów, bez wzglę-
du na ich formę własności. 

Według stanu na 31 grudnia 2010 r. na krajo-
wym rynku ciepła koncesję na prowadzenie dzia-
łalności w zakresie zaopatrzenia odbiorców w cie-
pło posiadały 484 przedsiębiorstwa, podczas gdy 
w 2009 r. było to 500 przedsiębiorstw. 

Pewną stabilizację liczby koncesjonariuszy ob-
serwuje się od kilku lat, tj. od 2005 r., gdy gra-
niczna wartość mocy działalności objętej obo-
wiązkiem uzyskania koncesji wzrosła z 1 MW do
5 MW. Od tego roku zmiany na rynku ciepłow-
niczym były raczej niewielkie i w szczególności 

wynikały z przekształceń organizacyjno-własno-
ściowych – przejmowanie majątku ciepłownicze-
go przez inne przedsiębiorstwa koncesjonowane, 
konsolidacja przedsiębiorstw oraz ograniczanie za-
kresu działalności skutkujące brakiem obowiązku 
posiadania koncesji. 

Największy udział wśród decyzji administracyj-
nych w sprawach koncesyjnych dotyczących dzia-
łalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem 
odbiorców w ciepło mają rozstrzygnięcia w przed-
miocie zmiany koncesji. Jest to związane przede 
wszystkim z koniecznością zaktualizowania zapisów 
koncesji i dostosowania do aktualnie prowadzonego 
zakresu działalności oraz obowiązujących przepisów 
prawa. Zmiany dokonane w 2010 r. wynikały m.in. 
z modernizacji infrastruktury ciepłowniczej, z roz-
szerzenia zakresu działalności w związku z eksplo-
atacją nowych źródeł ciepła czy sieci ciepłowniczych 
a także ze zmiany rodzaju stosowanego paliwa. 

W 2010 r. zakończony został proces przedłuża-
nia terminów ważności koncesji wydanych w latach 
1998–2002. Nowe terminy obowiązywania konce-
sji obejmują lata 2018–2025.

Zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo energetyczne 
przedsiębiorstwo energetyczne może złożyć wnio-
sek o przedłużenie ważności koncesji, nie później 
jednak niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem. 
W bardzo nielicznych przypadkach, wobec przed-
siębiorców, którzy nie dotrzymali ustawowego ter-
minu do złożenia wniosku o przedłużenie ważności 
koncesji, były prowadzone postępowania o po-
nowne udzielenie koncesji. 

Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się po-
stępującą koncentrację podmiotów funkcjonu-

jących na rynku ciepła. Duże, prężne spółki szu-
kają nowych rynków głównie na terenie małych 
i średnich miast. Zakres działalności niektórych 
fi rm ciepłowniczych wyraźnie przekracza tereny 
ich pierwotnego funkcjonowania i ukierunkowuje 
się na inne województwa – często wykracza poza 
województwa ościenne. Pozyskiwanie nowych 
rynków ciepła następuje zazwyczaj poprzez za-
kup lub przejęcie przedsiębiorstw ciepłowniczych. 
Mając na uwadze stale zmniejszające się zużycie 
ciepła przez odbiorców, związane między innymi 
z termomodernizacją, fi rmy ciepłownicze zmuszo-
ne są szukać rozwiązań optymalizujących zasady 
ich funkcjonowania m.in. poprzez koncentracje 
rynków ciepła. Wykorzystanie wiedzy technicznej, 
ekonomicznej i organizacyjnej dużych fi rm cie-
płowniczych mających ugruntowana pozycję na 
rynku ciepła, sprzyja zmianom na lokalnych ryn-
kach ciepła.

3.2.2. Taryfy i okoliczności ich zatwierdzania

Przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące 
koncesjonowaną działalność polegającą na wy-
twarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji lub obrocie 
ciepłem, ustalają taryfy, które podlegają zatwier-
dzeniu przez Prezesa URE (art. 47 ustawy – Prawo 
energetyczne). 

W 2010 r. nastąpiła zasadnicza zmiana prze-
pisów prawa regulujących sposób kształtowania 
taryf dla ciepła w odniesieniu do przedsiębiorstw 
wytwarzających energię elektryczną i ciepło w ko-
generacji – mianowicie weszło w życie nowe roz-
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porządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szcze-
gółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło70).7). 
Istotne zmiany, jakie wprowadziły nowe przepisy, 
dotyczą przede wszystkim możliwości zastosowa-
nia uproszczonego systemu zatwierdzania taryf 
dla ciepła wytwarzanego w kogeneracji, doprecy-
zowane też zostały kryteria, jakie należy uwzględ-
niać przy ustalaniu wysokości zwrotu z kapitału. 
Efektem tych regulacji powinna być dalsza popra-
wa warunków prowadzenia działalności w zakresie 
dostaw ciepła, co skutkować będzie zwiększeniem 
udziału jednostek kogeneracyjnych na rynku cie-
pła. Dzięki takiemu rozwiązaniu poprawi się nie 
tylko sytuacja przedsiębiorstw, ale także zostaną 
zapewnione: bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz 
ochrona środowiska naturalnego.

W 2010 r. została zatwierdzona pierwsza tary-
fa dla ciepła, po złożeniu do Prezesa URE przez 
przedsiębiorstwo wytwarzające ciepło i energię 
elektryczną w kogeneracji, wniosku o zatwierdze-
nie taryfy ukształtowanej w sposób uproszczony, 
z zastosowaniem wskaźnika referencyjnego, o któ-
rym mowa w art. 47 ust. 2f.

Z uwagi na późny termin wejścia w życie nowe-
go rozporządzenia (koniec roku), niewielka liczba 
przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających 
ciepło i energię elektryczną w jednostkach koge-

 70) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania taryf oraz rozliczeń 
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291), które 
weszło w życie 3 listopada 2010 r. Do października 2010 r. pod-
stawą taryfowania w ciepłownictwie było rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z 9 października 2006 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1423).

neracji skorzystała z możliwości uproszczonego 
sposobu ustalenia cen ciepła i w konsekwencji 
złożyła wnioski w sprawie zatwierdzenia taryf dla 
ciepła uwzględniające nowe regulacje. 

W toku prowadzonych w oddziałach terenowych 
URE postępowań administracyjnych w sprawie za-
twierdzenia taryf dla ciepła, w tym ich zmian, dało 
się zaobserwować, że rok 2010 charakteryzował 
się znacznie stabilniejszą sytuacją na rynku paliw 
niż rok poprzedni. Zmiany cen ciepła spowodowa-
ne wzrostem koszów paliwa dotyczyły w większości 
przypadków ciepła wytwarzanego w oparciu o gaz 
ziemny. W wyniku zatwierdzonej w grudniu 2010 r. 
przez Prezesa URE niższej ceny gazu ziemnego, po 
raz pierwszy skorzystano z możliwości wynikają-
cych z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne 
i wezwano z urzędu przedsiębiorstwa wytwarzają-
ce ciepło w źródłach opalanych gazem ziemnym 
do dokonania korekty zatwierdzonych wcześniej 
taryf. Nowe, niższe ceny i stawki opłat za ciepło, 
ze względu na toczące się postępowanie admini-
stracyjne, zostaną wprowadzone do stosowania 
w 2011 r. 

W trakcie prowadzonych postępowań koniecz-
ne było dalsze wzmocnienie mechanizmów oceny 
i zwymiarowania efektywności prowadzonej przez 
przedsiębiorstwa działalności w zakresie dostar-
czania ciepła, w szczególności w związku z utrzy-
mującym się, podobnie jak w latach ubiegłych, 
postępującym spadkiem sprzedaży ciepła oraz wy-
sokimi oczekiwaniami dotyczącymi wynagradzania 
pracowników przedsiębiorstw, jak również działal-
ności w zakresie prowadzenia remontów i inwesty-
cji, w tym modernizacji.

Kolejnym istotnym elementem kształtowania 
taryf dla ciepła w 2010 r. były obiektywne zmia-
ny wysokości kosztów prowadzonej działalno-
ści, będące efektem działań modernizacyjnych, 
co powodowało konieczność poniesienia dodat-
kowych kosztów amortyzacji i podatków. Istot-
nym elementem uzasadnionych przychodów, na 
podstawie których były ustalane ceny i stawki 
opłat w taryfach zatwierdzanych w 2010 r., był 
także zwrot z kapitału. Dla większości przed-
siębiorstw energetycznych, którym taryfy dla 
ciepła zatwierdzono w 2010 r. był to kolejny rok 
zaplanowanej w poprzednich taryfach „ścieżki 
kształtowania wysokości zwrotu z kapitału” za-
angażowanego w działalność koncesjonowaną. 
Prezes URE uwzględniając wysokość uzasadnio-
nego zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła 
przedsiębiorstw energetycznych zatwierdza-
nych w 2010 r. miał na uwadze zarówno określo-
ną dla poszczególnych przedsiębiorstw „ścieżkę 
kształtowania wysokości zwrotu z kapitału”, 
jak również wymiar finansowy zrealizowanych 
w poprzednich latach i planowanych do realiza-
cji inwestycji i modernizacji majątku trwałego, 
zaangażowanego w prowadzenie działalności 
gospodarczej oraz wynikającą z tych inwestycji 
poprawę efektywności funkcjonowania przed-
siębiorstw. Prezes URE oceniając wysokość 
uzasadnionego zwrotu z kapitału uwzględnio-
nego w przychodach planowanych na pierw-
szy rok stosowania nowych taryf dla ciepła, 
zatwierdzanych w 2010 r., uwzględniał zasadę 
ochrony interesów odbiorców ciepła przed nie-
uzasadnionym poziomem cen i stawek opłat.
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Ciągła niepewność na rynku cen paliw i ener-
gii w ostatnich latach spowodowała, że większość 
przedsiębiorstw wnioskowała o zatwierdzenie ta-
ryf na rok. Taryfy wieloletnie zatwierdzano, tak jak 
w roku ubiegłym, incydentalnie.

W 2010 r. przeprowadzono zdecydowanie wię-
cej postępowań dotyczących zmian taryf dla cie-
pła – 319 zmian w stosunku do 209 zmian w roku 
ubiegłym. Większość tych zmian (prawie 60%) 
wynikała z wprowadzenia nowych przepisów do-
tyczących stawek podatku od towarów i usług 
(VAT). W zmienionych taryfach przyjęto formułę 
określenia cen i stawek opłat netto oraz wprowa-
dzono zapisy dotyczące sposobu i trybu nalicza-
nia podatku VAT. Wśród pozostałych rozstrzygnięć 
w obszarze taryfowania należy wymienić 53 decy-
zje o przedłużeniu terminu obowiązywania taryfy, 
73 decyzje w zakresie zmiany cen w wyniku zmia-
ny kosztów wytwarzania ciepła oraz 11 decyzji 
o odmowie zatwierdzenia zmiany taryfy.

Pomimo stosowania jednolitych kryteriów oce-
ny wniosków o zatwierdzenie taryf dla ciepła, dy-
namika i poziom cen i stawek opłat za dostarczane 
odbiorcom ciepło, determinowane były warunkami 
panującymi na lokalnych rynkach ciepła (tab. 43).

Oddziały terenowe URE prowadziły systematycz-
ny monitoring napraw sieci ciepłowniczej, a jego 
efekty zostały wykorzystane dla celów postępowań 
z obszaru taryfowania ciepła. Na etapie rozpatrywa-
nia wniosków o zatwierdzenie nowych taryf wnikli-
wie analizowane były nakłady przeznaczane na re-
monty sieci a także każdorazowo sprawdzane było 
wykonanie tych nakładów zaplanowanych w roku 
poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy. 

Tabela 43. Średnioważone ceny ciepła oraz średniowa-
żone stawki opłat za usługi przesyłowe dla pierwszego 
roku stosowania taryf zatwierdzonych w 2010 r.

Województwo

Przedsiębiorstwa 
prowadzące działal-
ność gospodarczą 
w zakresie wytwa-

rzania ciepła

Przedsiębiorstwa 
prowadzące działal-
ność gospodarczą 

w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji 

ciepła

liczba 
przedsię-
biorstw

średnio-
ważona 

cena 
ciepła  

[zł/GJ]

liczba 
przedsię-
biorstw

średnio-
ważona 
stawka 
opłaty 

za usługi 
przesy-
łowe

[zł/GJ]

Mazowieckie 29 31,41 28 9,72

Dolnośląskie 22 33,22 18 15,07

Opolskie 10 39,11 11 12,56

Kujawsko-pomorskie 23 36,70 21 14,66

Wielkopolskie 22 41,11 24 12,73

Pomorskie 22 31,50 21 19,82

Warmińsko-mazurskie 18 33,33 17 14,20

Małopolskie 19 27,84 14 15,34

Podkarpackie 20 36,06 18 15,75

Śląskie 30 32,37 36 13,76

Łódzkie 23 31,89 20 12,11

Świętokrzyskie 16 38,40 12 13,90

Zachodniopomorskie 21 35,38 21 16,34

Lubuskie 7 34,53 7 14,70

Lubelskie 16 29,40 17 13,21

Podlaskie 14 31,66 13 14,48

Ogółem kraj 312 32,69 298 14,65

3.2.3. Inne

Wśród pozostałych spraw z zakresu ciepłownic-
twa załatwianych w oddziłach terenowych URE, 

należy wymienić zgłaszane przez przedsiębiorców 
odmowy przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Sys-
tematyczne monitorowanie warunków przyłącze-
nia podmiotów do sieci ciepłowniczej pozwala na 
stwierdzenie, że ilość tego rodzaju odmów utrzy-
muje się na niezmienionym poziomie w porówna-
niu z 2009 r. 

W 2010 r., podobnie jak w roku ubiegłym, za-
obserwowano duże zainteresowanie odbiorców 
ciepła, jak też i właścicieli bądź najemców lokali 
mieszkalnych, kwestiami związanymi z prawidło-
wością rozliczania na poszczególnych użytkow-
ników mieszkań, kosztów dostarczania ciepła do 
budynków, w tym w szczególności mieszkalnych. 
Pracownicy oddziałów terenowych udzielali wyja-
śnień na liczne zapytania kierowane w tym zakre-
sie do poszczególnych oddziałów. Wśród innych 
zagadnień stanowiących przedmiot pytań i wątpli-
wości zgłaszanych do oddziałów terenowych, na-
leży w szczególności wymienić kwestie dotyczące 
sposobu ustalania cen w taryfach, trybu weryfi ka-
cji kosztów dokonywanej przez oddziały w trak-
cie postępowania administracyjnego w zakresie 
taryfowania ciepła, odmów przyłączenia do sieci 
ciepłowniczej. Wyżej wymienione zagadnienia sta-
nowiły również przedmiot bezpośrednich spotkań 
w siedzibach oddziałów, które najczęściej odbywa-
ły się z inicjatywy przedsiębiorstw energetycznych 
i pozostałych uczestników rynku. 

Oddziały terenowe kontynuowały współpracę 
z Powiatowymi Rzecznikami Konsumentów, którzy 
informowani są na bieżąco o wszczętych postępo-
waniach w zakresie zatwierdzenia kolejnych taryf 
dla ciepła, o wydawanych decyzjach dotyczących 
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zatwierdzonych taryf oraz o wynikach postępowań 
wyjaśniających prowadzonych na wnioski odbior-
ców z rejonu działania rzecznika i oddziałów te-
renowych. 

Ponadto przedstawiciele oddziałów kontynu-
owali swoją działalność w wojewódzkich zespo-
łach/radach ds. bezpieczeństwa energetycznego 
powołanych przez poszczególnych Wojewodów. 
W trakcie posiedzeń tych zespołów poruszane są 
m.in. zagadnienia związane z oceną stanu wyko-
nania i uchwalenia gminnych projektów do planu 
zaopatrzenia w ciepło, dokonywana jest również 
ocena stanu technicznego infrastruktury ciepłow-
niczej poszczególnych województw i jej wpływu 
na ciągłość i niezawodność dostaw. Omawiane są 
również problemy w realizowaniu planowanych in-
westycji w zakresie ciepłownictwa.

 Przedstawiciele oddziałów terenowych URE 
wzięli udział w licznych konferencjach, spotkaniach 
i szkoleniach dotyczących problematyki związanej 
z dostarczaniem ciepła, organizowanych w szcze-
gólności przez przedsiębiorstwa ciepłownicze oraz 
stowarzyszenia skupiające jednostki samorządu 
terytorialnego.

W 2010 r. oddziały terenowe URE podejmowały 
również szereg przedsięwzięć o charakterze infor-
macyjno-edukacyjnym. Pracownicy oddziałów bra-
li udział w projektach i warsztatach edukacyjnych, 
nad którymi niejednokrotnie sprawował patronat 
honorowy Prezes URE. Projekty te skierowane 
były zazwyczaj do młodzieży szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych i dotyczyły m.in. zagadnień 
związanych z efektywnością energetyczną oraz 
sposobem dokonywania rozliczeń za dostarczane 

nośniki energii (w tym ciepło). Największym zain-
teresowaniem podczas tych spotkań cieszyły się 
tematy dotyczące kwestii związanych z oszczę-
dzaniem energii, w tym propagowaniem wśród 
odbiorców zasad racjonalnego wykorzystywa-
nia zasobów energetycznych oraz efektywności 
energetycznej.

4. Paliwa ciekłe, biopaliwa 
ciekłe i biokomponenty

4.1. Koncesjonowanie paliw ciekłych

4.1.1. Ogólna charakterystyka rynku

Produkcja i Sprzedaż. Hurtowa sprzedaż pa-
liw jest prowadzona w ok. 75% przez PKN Orlen 
i Grupę Lotos, którzy to przedsiębiorcy są rów-
nież głównymi producentami paliw i jako jedyni 
na terenie kraju produkują paliwa ciekłe z ropy 
naftowej.

Obrót detaliczny benzynami silnikowymi, ole-
jem napędowym oraz auto-gazem prowadzony 
jest, co do zasady, na stacjach paliw i stacjach 
auto-gazu. Liczba stacji paliw, jak również ich 
struktura właścicielska nie zmieniła się znacząco 
w stosunku do 2009 r. Na terenie kraju funkcjo-
nuje ok. 6 750 stacji paliw, z czego ok. 3 200 to 

obiekty należące do przedsiębiorców niezrzeszo-
nych bądź skupione w sieciach niezależnych.

Jeżeli chodzi o liczbę stacji paliw, w dalszym 
ciągu dominuje Polski Koncern Naftowy „ORLEN”, 
posiadający obecnie ok. 1 700 stacji. Kolejnym 
polskim operatorem z dużą ilością stacji paliw jest 
Grupa Lotos, która posiada łącznie ponad 300 sta-
cji w całej Polsce. 

Koncerny zagraniczne posiadają natomiast 
ponad 1 350 stacji. Liderem na tym rynku jest 
koncern BP. W jego barwach działa w sumie ok.
400 stacji paliw. Drugie miejsce zajmuje kon-
cern Shell, który posiada ponad 380 sta-
cji. Na trzecim miejscu plasuje się Statoil 
z liczbą ok. 300 stacji (w tym ok. 50 pod logo
1-2-3). Czwartą pozycję zajmuje Lukoil z liczbą ok.
110 stacji. Piąte miejsce należy do sieci samoob-
sługowych stacji Neste – posiada ona w Polsce 
ponad 100 stacji paliw.

Niezależni operatorzy operują w Polsce na 
ponad 3 200 stacjach paliw. Stacje w sieciach 
operatorów niezależnych posiadające więcej niż 
10 stacji paliw to ponad 560 obiektów. Wzra-
sta również ilość stacji zlokalizowanych przy 
sklepach wielkopowierzchniowych (hipermarke-
tach). Obecnie liczba takich stacji paliw to ponad 
140 obiektów71).1).

Zauważalny jest również wzrost liczby stacji 
franczyzowych. Tendencja ta wynika z faktu, iż 
wielu prywatnych przedsiębiorców, wobec konku-
rencji koncernów czy nawet hipermarketów, po-

 71) Dane podawane przez Polską Organizację Przemysłu i Han-
dlu Naftowego, www. popihn.pl.
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dejmuje współpracę z partnerem posiadającym 
silną markę oraz stabilną pozycję rynkową. 

Ceny. Ceny paliw ciekłych zasadniczo uzależ-
nione są od cen ropy naftowej na rynkach świa-
towych, od wysokości stawek podatku akcyzowe-
go i opłaty paliwowej, a także od kursu USD oraz 
euro. Ceny paliw ciekłych nie podlegają regulacji, 
a są wyznaczane na zasadach rynkowych.

Jakość paliw. W 2010 r. do URE wpłynęło łącznie 
81 informacji, przekazanych przez Prezesa UOKiK, 
dotyczących podmiotów, u których w wyniku prze-
prowadzonych kontroli stwierdzono wykonywa-
nie działalności z naruszeniem obowiązujących 
przepisów. Spośród tych informacji 71 dotyczyło 
wprowadzania do obrotu paliw ciekłych o jakości 
niezgodnej z obowiązującymi normami. Zauważal-
ny jest zatem wzrost liczby ujawnionych przypad-
ków naruszania przez przedsiębiorców warunków 
koncesji, bowiem w 2009 r. Prezes URE otrzymał 
informacje o 66 przypadkach wykonywania dzia-
łalności z naruszeniem prawa, przy czym 63 z nich 
dotyczyły wprowadzania do obrotu paliw ciekłych 
o niewłaściwej jakości. 

Wnioski. Od kilku już lat obserwowana jest sta-
ła dominacja w handlu hurtowym dwóch fi rm, tj. 
Polskiego Koncernu Naftowego „ORLEN” oraz Gru-
py Lotos. Na rynku detalicznym zauważalna jest 
natomiast ogólna tendencja zmiany udziału stacji 
paliw użytkowanych przez przedsiębiorców nie-
zrzeszonych, na rzecz stacji należących do koncer-
nów paliwowych (zarówno własnych, jak i eksplo-

atowanych w ramach umów franczyzowych) oraz 
stacji skupionych w sieciach niezależnych.

4.1.2. Prawo i praktyka koncesjonowania

Uwzględniając charakter regulacji zawartych 
w ustawie – Prawo energetyczne, dotyczących 
szeroko rozumianego monitorowania podmiotów 
działających na rynku paliw ciekłych, należy wska-
zać, iż Prezes URE podejmuje działania w tym 
zakresie począwszy od etapu udzielania koncesji, 
co wiąże się w szczególności z badaniem sytuacji 
fi nansowej wnioskodawców, oceną kwestii zwią-
zanych z posiadaniem możliwości technicznych 
gwarantujących prawidłowe wykonywanie dzia-
łalności, zapewnieniem zatrudnienia osób o wła-
ściwych kwalifi kacjach zawodowych (art. 33 ust. 1 
pkt 2-4 ustawy – Prawo energetyczne), wyelimino-
wania możliwości wykonywania działalności kon-
cesjonowanej przez wnioskodawców skazanych 
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
mające związek z przedmiotem działalności go-
spodarczej określonej ustawą (art. 33 ust. 3 pkt 3 
ustawy – Prawo energetyczne). Nie mniej istotne 
jest monitorowanie działalności podmiotów, które 
uzyskały koncesję Prezesa URE, mające na celu 
zapewnienie wykonywania działalności koncesjo-
nowanej zgodnie z warunkami udzielonej koncesji 
i przepisami różnych gałęzi prawa (przykładowo 
można wskazać tu na przepisy szeroko rozumiane-
go Prawa budowlanego, przeciwpożarowe, metro-
logiczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, regulacje 
dotyczące zapewnienia właściwej jakości paliw 

ciekłych). Działania te mają na celu wyegzekwo-
wanie wykonywania działalności koncesjonowanej 
zgodnie z warunkami koncesji i przepisami prawa, 
niejednokrotnie konkretyzując się w postaci kar 
pieniężnych wymierzanych przez Prezesa URE, 
bądź też, w razie potrzeby, polegają na wyelimino-
waniu z rynku paliw ciekłych przedsiębiorców, któ-
rzy dopuścili się rażących nieprawidłowości w trak-
cie wykonywania działalności (cofnięcie koncesji).

Kwestie dotyczące koncesjonowania paliw 
ciekłych zostały uregulowane w art. 32 usta-
wy – Prawo energetyczne, przy czym regulacje 
prawne dotyczące obowiązku koncesjonowa-
nia nie uległy zmianie w odniesieniu do 2009 r. 
W dalszym ciągu, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami ustawy – Prawo energetyczne, 
nie wymaga uzyskania koncesji wykonywanie 
działalności w zakresie obrotu gazem płynnym 
(LPG), jeżeli roczna wartość tego obrotu nie prze-
kracza równowartości 10 000 euro (art. 32 ust. 1
pkt 4 lit. a ustawy – Prawo energetyczne) oraz 
działalność gospodarcza w zakresie obrotu 
benzyną lotniczą oznaczoną symbolem PKWiU 
23.20.11-40 oraz objętą kodem CN 2710 11 31, 
jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza rów-
nowartości 1 000 000 euro (art. 32 ust. 5 ustawy 
– Prawo energetyczne).

Regulacje prawne dotyczące koncesjonowania pa-
liw ciekłych nie sprawiały większości przedsiębiorców 
trudności w ich interpretacji i stosowaniu, co przeja-
wiało się w skutecznym identyfi kowaniu działalności, 
której wykonywanie wymaga posiadania koncesji. 

Problemy, podobnie jak w latach poprzednich, 
dotyczyły zasadniczo prawidłowego zdefi niowania 
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działalności polegającej na magazynowaniu paliw 
ciekłych, tj. działalności, która – w rozumieniu Pra-
wa energetycznego – polega na usługowym prze-
chowywaniu w zbiornikach eksploatowanych przez 
przedsiębiorcę paliwa, którego właścicielem jest 
inny przedsiębiorca. Magazynowaniem paliw nie 
jest natomiast przechowywanie paliw ciekłych bę-
dących własnością przedsiębiorcy, które następnie 
będą przez niego sprzedane.

Pewne trudności dotyczyły także zidentyfi kowa-
nia działalności polegającej na wytwarzaniu paliw 
ciekłych. Pod pojęciem „wytwarzania paliw cie-
kłych” należy bowiem rozumieć wszelkiego rodza-
ju procesy technologiczne, bez względu na stopień 
ich skomplikowania, zmierzające do uzyskania 
substancji wypełniającej defi nicję paliwa ciekłego. 
Zatem każde połączenie co najmniej dwóch róż-
nych substancji (w tym produktów będących pa-
liwami ciekłymi) o różnych właściwościach fi zyko-
chemicznych i/lub przeznaczeniu, które powoduje 
powstanie paliwa ciekłego o parametrach innych 
niż przynajmniej jeden z półproduktów/produk-
tów skomponowanych, jest wytwarzaniem paliwa 
ciekłego. Istotne jest również, z czego nie zawsze 
zdają sobie sprawę przedsiębiorcy, iż w przypad-
ku posiadania koncesji na wytwarzanie paliw cie-
kłych, dla wprowadzania do obrotu wytworzonego 
paliwa, brak jest konieczności posiadania odrębnej 
koncesji na obrót paliwami ciekłymi. 

Ponadto nadal zauważalny jest również brak 
wiedzy, iż znakowanie lub barwienie wyrobów 
energetycznych – paliw ciekłych przeznaczonych 
do celów opałowych lub napędowych, w zakre-
sie uregulowanym przepisami ustawy z 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11, 
z późn. zm.), tj. dla celów podatkowych, nie jest 
wytwarzaniem paliw ciekłych w rozumieniu ustawy 
– Prawo energetyczne.

 
Rynek paliw ciekłych charakteryzuje się dużą 

dynamiką dotyczącą zarówno form, jak i sposobów 
prowadzenia działalności. Skutkuje to częstymi zmia-
nami w przedsiębiorstwach wykonujących tę działal-
ność gospodarczą. Dlatego też w 2010 r. największą 
ilość prowadzonych postępowań administracyjnych 
stanowiły postępowania w sprawie zmiany, cofnięcia, 
czy stwierdzenia wygaśnięcia koncesji. 

Najczęstszą przyczyną zmian w koncesjach były 
zmiany siedziby, zmiany składu osobowego spółek 
osobowych lub formy prawnej (przekształcenia), 
zmiana nazwy fi rmy oraz rozszerzenie działalno-
ści koncesjonowanej. Pojawiały się także wnioski 
o zmianę koncesji spowodowane komercjalizacją 
przedsiębiorcy, czy połączeniem lub podziałem 
w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych. 
Z wnioskami o zmianę koncesji występowały rów-
nież podmioty, które powstały w wyniku prywa-
tyzacji przedsiębiorstwa posiadającego koncesję. 

Co warte podkreślenia, zgodnie z obecnymi 
uregulowaniami, nie jest możliwe nabycie koncesji 
jako składnika przedsiębiorstwa, w szczególności 
poprzez zawarcie umowy sprzedaży, gdyż stanowi-
łoby to obejście przepisów prawa. Teza ta znajduje 
potwierdzenie w orzecznictwie SOKiK, SA w War-
szawie, WSA i NSA.

W nielicznych przypadkach postępowania 
w sprawie zmiany koncesji kończone były wyda-
niem decyzji o odmowie zmiany koncesji, bądź 

też pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 
Najczęstszą przyczyną odmowy udzielenia konce-
sji lub odmowy jej zmiany, podobnie jak w latach 
ubiegłych, był brak posiadania lub brak możliwości 
udokumentowania posiadania przez przedsiębiorcę 
środków fi nansowych lub możliwości technicznych 
pozwalających na prawidłowe wykonywanie dzia-
łalność gospodarczej w zakresie, w jakim przedsię-
biorca wnioskował o udzielenie lub zmianę koncesji. 

W minionym roku nastąpił również znaczny 
wzrost wpływu wniosków dotyczących przedłu-
żenia okresu obowiązywania koncesji, w szcze-
gólności udzielonych w latach 2002–2003. Należy 
równocześnie podkreślić, iż – w stosunku do roku 
ubiegłego – większość przedsiębiorców wykazała 
się znajomością prawa w tym zakresie, składa-
jąc wniosek o przedłużenie ważności koncesji nie 
później, niż na 18 miesięcy przed terminem wyga-
śnięcia koncesji, co jednoznacznie wynika z art. 39 
ustawy – Prawo energetyczne. Niemniej, w przy-
padku złożenia przez przedsiębiorców wniosku po 
upływie ww. terminu, wnioski takie uznawane były 
za wnioski o udzielenie nowej koncesji. Działania 
takie podyktowane były w szczególności dążeniem 
do wyeliminowania sytuacji, w której przedsiębior-
ca prowadzący działalność w zakresie paliw cie-
kłych pozostałby bez uprawnienia do wykonywa-
nia takiej działalności.

Wytwarzanie paliw ciekłych 
W 2010 r. stwierdzono spadek wpływu wnio-

sków o udzielenie koncesji na wytwarzanie paliw 
w porównaniu do roku poprzedniego. Łącznie 
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udzielono dziesięciu koncesji na wytwarzanie pa-
liw ciekłych. Dokonano również zmiany dziesięciu 
koncesji, przy czym zmiany te w większości przy-
padków dotyczyły zmiany siedziby koncesjonariu-
sza lub zmiany przedmiotu i zakresu wykonywania 
działalności koncesjonowanej. Ponadto w 2010 r. 
cofnięto lub stwierdzono wygaśnięcie szesnastu 
koncesji.

Dane dotyczące ważnych na 31 grudnia 2010 r. 
koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych zawiera 
tab. 44.

Przesyłanie lub dystrybucja paliw ciekłych 
Koncesję na przesyłanie paliw ciekłych posia-

da w dalszym ciągu tylko jeden przedsiębiorca. 
W 2010 r. do urzędu nie został również skierowany 
wniosek o udzielenie koncesji w tym zakresie.

Magazynowanie paliw ciekłych
W 2010 r. Prezes URE udzielił pięciu koncesji na 

magazynowanie paliw ciekłych. Dokonano również 
jedenastu zmian decyzji, w tym w jednym przy-
padku dokonano zmiany okresu obowiązywania 
koncesji. Ponadto cofnięto lub stwierdzono wy-
gaśnięcie szesnastu koncesji na magazynowanie 
paliw ciekłych.

Dane dotyczące ważnych na 31 grudnia 2010 r. 
koncesji na magazynowanie paliw ciekłych zawiera 
tab. 44.

Obrót paliwami ciekłymi
Koncesjonowanie działalności gospodarczej po-

legającej na obrocie paliwami ciekłymi w 2010 r. 
skoncentrowane było przede wszystkim na udzie-

laniu nowych koncesji przedsiębiorcom, którzy: 
(1) wybudowali nowe miejsca sprzedaży paliw, 
(2) planowali wykonywać działalność w oparciu 
o przejętą istniejącą już infrastrukturę techniczną, 
(3) złożyli wniosek o przedłużenie posiadanej kon-
cesji po terminie wskazanym w art. 39 ustawy – 
Prawo energetyczne.

Większość postępowań w sprawie udzielenia 
koncesji na obrót paliwami ciekłymi kończyła się 
ich udzieleniem. Odmowa następowała najczęściej 
w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie spełniał warun-
ków określonych prawem (w szczególności możli-
wości technicznych oraz fi nansowych) lub został 
skazany za przestępstwo mające związek z dzia-
łalnością koncesjonowaną, albo nie dawał rękojmi 
prawidłowego wykonywania działalności. Umorze-
nie postępowania następowało, gdy przedsiębiorca 
w jego trakcie rezygnował z zamiaru wykonywania 
działalności koncesjonowanej, natomiast wniosek 
przedsiębiorcy pozostawiany był bez rozpatrzenia, 
zgodnie z postanowieniami ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej, gdy wnioskodawca nie 
uzupełnił brakującej dokumentacji poświadczają-
cej, że spełnia on warunki określone przepisami 
prawa, wymagane do wykonywania działalności 
koncesjonowanej. 

Prezes URE w 2010 r. udzielił 604 koncesji na 
obrót paliwami ciekłymi, przy czym znaczna część 
tych decyzji wydana została przedsiębiorcom, któ-
rzy nie złożyli w terminie wynikającym z art. 39 
ustawy – Prawo energetyczne wniosku o przedłu-
żenie terminu ważności koncesji dotychczas przez 
tych przedsiębiorców posiadanych. Równocześnie 
Prezes URE odmówił udzielenia koncesji trzem 

przedsiębiorcom, natomiast osiem postępowań zo-
stało umorzonych. Dokonano również 293 zmian 
obowiązujących koncesji, w tym w 51 przypadkach 
dokonano zmiany okresu ich obowiązywania. Na-
tomiast w dziewięciu przypadkach dokonano spro-
stowania zapisów w decyzjach koncesyjnych.

Dane dotyczące ważnych na 31 grudnia 2010 r. 
koncesji na obrót paliwami ciekłymi zawiera tab. 44.

Tabela 44. Koncesjonowanie paliw ciekłych

Paliwa ciekłe
Koncesje udzielone 
przez Prezesa URE 

w 2009 r. [szt.]

Koncesje ważne 
na koniec 2010 r. 

[szt.]

Wytwarzanie 10 87

Magazynowanie 5 63

Przesyłanie 0 1

Obrót 604 8 326

Razem 619 8 477

Źródło: URE.

Cofnięcie i wygaśnięcie koncesji, inne działania 
Prezesa URE w obszarze koncesjonowania
Koncesja udzielona przedsiębiorstwu wyga-

sa przed upływem czasu, na jaki została wyda-
na, z dniem wykreślenia danego przedsiębiorcy 
z właściwego rejestru lub ewidencji (art. 42 Prawa 
energetycznego). O fakcie wykreślenia przedsię-
biorcy z właściwego rejestru lub ewidencji Prezes 
URE dowiaduje się z reguły od innych organów, 
ponieważ przedsiębiorcy po zaprzestaniu działal-
ności zazwyczaj nie są zainteresowani formalnym 
powiadomieniem urzędu. Kierowana do nich w ta-
kich przypadkach korespondencja najczęściej po-
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zostaje bez odpowiedzi. W przypadku stwierdze-
nia, że przedsiębiorca został wykreślony z właści-
wego rejestru lub ewidencji, wydawana jest decy-
zja deklaratoryjna o wygaśnięciu koncesji z dniem 
wykreślenia.

Jedną z przyczyn zmiany liczby ważnych konce-
sji jest również upływ terminu ich obowiązywania, 
przy czym należy uwzględnić, iż w części tego ro-
dzaju przypadków koncesjonariusze nie występują 
już o ponowne udzielenie koncesji. 

Przesłanki dla cofnięcia koncesji określone zo-
stały w art. 41 ustawy – Prawo energetyczne. 
W zdecydowanej większości przypadków podej-
mowanie decyzji w sprawie cofnięcia koncesji na-
stępowało, gdy przedsiębiorcy:
• zaprzestali wykonywania koncesjonowanej 

działalności gospodarczej,
• nie uiszczali opłat koncesyjnych,
• w sposób rażący naruszali warunki udzielonej 

koncesji (np. poprzez wielokrotne wprowadza-
nie do obrotu paliw ciekłych o niewłaściwych 
parametrach jakościowych),

• oraz, gdy wydano prawomocne orzeczenie za-
kazujące przedsiębiorcy wykonywania działal-
ności gospodarczej objętej koncesją.
W 2010 r. wygasło (w związku z upływem ter-

minu ważności lub z mocy prawa) bądź zostało 
cofniętych łącznie 619 koncesji na obrót paliwami 
ciekłymi. Należy przy tym podkreślić, że liczba od-
nosi się zarówno do ilości przedsiębiorstw, które 
zakończyły wykonywanie działalności koncesjono-
wanej, jak również przedsiębiorstw, którym zosta-
ła udzielona nowa koncesja z uwagi na niezłożenie 
w terminie wynikającym z art. 39 ustawy – Prawo 

energetyczne stosownego wniosku o przedłużenie 
ważności koncesji dotychczas posiadanej (zarówno 
koncesje cofnięte na wniosek przedsiębiorcy, jak 
i wygasłe z upływem terminu ich ważności). Liczba 
ta zatem wskazuje na rzeczywistą ilość koncesji 
cofniętych, bądź sytuacji stwierdzenia wygaśnięcia 
tych koncesji jako decyzji administracyjnych. Licz-
ba ta zatem nie jest równoznaczna z ilością konce-
sjonariuszy, którzy całkowicie zaprzestali wykony-
wania działalności w zakresie paliw ciekłych.

W procesie koncesjonowania paliw ciekłych 
(sensu largo) istotna jest także współpraca z in-
nymi organami administracji oraz służbami pań-
stwa. Przebiega to dwutorowo: z jednej strony 
od instytucji państwowych i służb wpływają do 
URE zarówno pytania dotyczące funkcjonowania 
rynku paliw ciekłych, jak i prośby o informacje 
o poszczególnych przedsiębiorcach posiadających 
koncesję; z drugiej natomiast strony, organy ad-
ministracji i służby nadsyłają informacje o ujaw-
nionych w trakcie wykonywania czynności nie-
prawidłowościach w działalności przedsiębiorców 
posiadających koncesje72). 

Po otrzymaniu takich informacji Prezes URE 
dysponuje dwojakimi narzędziami oddziaływania 
na podmioty koncesjonowane. Może, stosownie 
do indywidualnie ocenionego przypadku, albo cof-
nąć koncesję, albo nałożyć karę pieniężną. Cofnię-
cie koncesji jest najdotkliwszą sankcją, jaka może 

 72) Najwięcej takich informacji nadesłał Prezes UOKiK – w od-
niesieniu do przedsiębiorców wprowadzających do obrotu paliwa 
o niewłaściwej jakości, ale także Inspektoraty Ochrony Środowi-
ska, Urząd Dozoru Technicznego, Urzędy Miar, Urzędy Celne, or-
gany ścigania, organy podatkowe, organy nadzoru budowlanego.

spotkać przedsiębiorcę. Kary pieniężne natomiast 
nakładane są na przedsiębiorców, którzy nie prze-
strzegają obowiązków wynikających z koncesji73). 

Podobnie jak w roku poprzednim, w 2010 r. or-
gany państwowe ujawniały fakt prowadzenia dzia-
łalności bez wymaganej koncesji i przekazywały 
takie informacje do Prezesa URE, pomimo, iż dzia-
łanie takie stanowi wykroczenie z art. 601 Kodek-
su wykroczeń i nie podlega kognicji tego organu. 
W takich przypadkach działania powinna podej-
mować Policja, przygotowując wniosek o ukaranie 
przedsiębiorcy wykonującego działalność bez sto-
sownej koncesji Prezesa URE w zakresie wymaga-
jącym jej uzyskania, do sądu powszechnego.

Prezes URE kontynuował również współpracę 
z instytucjami i organizacjami związanymi z ryn-
kiem paliw, w tym w szczególności z Polską Izbą 
Paliw Płynnych, Polską Organizacją Przemysłu 
i Handlu Naftowego itp.

4.2. Monitorowanie rynku biokom-
ponentów i biopaliw ciekłych 

4.2.1. Podstawy prawne

Ustawa o biopaliwach zobowiązuje Prezesa URE 
do monitoringu rynku biokomponentów, paliw cie-
kłych i biopaliw ciekłych, prowadzonego na pod-
stawie:

 73) Wymierzona kara może stanowić nawet 15% przychodu 
ukaranego przedsiębiorcy z działalności koncesjonowanej. Przy 
czym kary na takim poziomie należą do rzadkości.
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A. Sprawozdań kwartalnych (art. 30 ust. 1 usta-
wy o biopaliwach) przekazywanych w termi-
nie do 45 dni po zakończeniu kwartału przez 
wytwórców biokomponentów74), zawiera-
jących informacje dotyczące ilości i rodza-
jów użytych surowców, wytworzonych oraz 
wprowadzonych do obrotu biokomponentów, 
a także kosztów związanych z wytwarzaniem 
biokomponentów. 

B. Sprawozdań kwartalnych (art. 30 ust. 2 usta-
wy o biopaliwach) przekazywanych w terminie 
do 45 dni po zakończeniu kwartału, przez pro-
ducentów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych75), 
zawierających informacje dotyczące ilości i ro-
dzajów wytworzonych paliw ciekłych i biopaliw 
ciekłych, oraz sposobu ich rozdysponowania 
a także kosztów związanych z wytworzeniem 
paliw ciekłych i biopaliw ciekłych.

C. Danych z systemów administracji celnej, prze-
kazywanych przez Ministra Finansów w formie 
sprawozdań kwartalnych (art. 30 ust. 3 ustawy 
o biopaliwach), które powinny zawierać infor-
macje dotyczące ilości i rodzajów biokompo-
nentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych im-

 74) Tj. przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej, wykonujących działal-
ność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub 
wprowadzania do obrotu biokomponentów.
 75) Tj. przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej, wykonujących działal-
ność gospodarczą w zakresie:
a) wytwarzania, magazynowania, importu lub nabycia wewnątrz-
wspólnotowego paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych
i wprowadzania ich do obrotu lub
b) importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów.

portowanych oraz sprowadzonych w ramach 
nabycia wewnątrzwspólnotowego przez produ-
centów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych76).

Należy podkreślić, że również w 2010 r. infor-
macje zawarte w sprawozdaniach otrzymywanych 
od Ministra Finansów były sporządzone wyłącznie 
według kodów CN i nie uwzględniały podziału na 
biokomponenty, paliwa ciekłe i biopaliwa ciekłe, 
zdefi niowane w art. 2 ust. 1 pkt 3-11 i pkt 23 oraz 
ust. 2 ustawy o biopaliwach. Powyższe powodu-
je, że przydatność sprawozdań Ministra Finansów 
dla celów realizacji przepisów ustawy o biopali-
wach jest ograniczona. Taki stan rzeczy jest wy-
soce niepokojący. Doświadczenia Prezesa URE 
związane z regulowaniem działalności przedsię-
biorstw energetycznych, w tym w szczególności 
w zakresie monitorowania realizacji Narodowego 
Celu Wskaźnikowego (NCW) wskazują, iż informa-
cjom z systemów administracji celnej nie można 
nadać przymiotu danych kompleksowych, przez co 
istnieje duże ryzyko nie zidentyfi kowania podmio-
tu, na którym spoczywa obowiązek przewidziany 
w art. 23 ust. 1 ustawy o biopaliwach. Katalog 
podmiotów przekazywany przez Ministra Finan-

 76) Minister właściwy do spraw fi nansów publicznych przeka-
zuje, w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału, Prezeso-
wi URE oraz Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, sporządzone 
według kodów CN, na podstawie danych z systemów admini-
stracji celnej, sprawozdanie kwartalne zawierające informacje 
dotyczące ilości i rodzajów biokomponentów, paliw ciekłych
i biopaliw ciekłych importowanych oraz sprowadzonych w ra-
mach nabycia wewnątrzwspólnotowego przez producentów pa-
liw ciekłych i biopaliw ciekłych (zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy 
o biopaliwach).

sów do dyspozycji Prezesa URE w trybie określo-
nym w art. 30 ust. 3 powołanej ustawy nie ma 
zatem charakteru zamkniętego, o czym wyraźnie 
świadczą przypadki, w których Prezes URE, na 
skutek informacji pozyskanych w toku odrębnych 
postępowań, dokonuje indywidualnej identyfi kacji 
podmiotu nie wskazanego w żadnym z raportów 
kwartalnych Ministra Finansów za dany rok roz-
liczeniowy, a obowiązanego do wykonania NCW. 
Dodatkowo podkreślić należy, iż ryzyko powsta-
nia luki w systemie monitorowania realizacji NCW 
wzrasta wraz z nasilającym się w coraz większym 
stopniu zjawiskiem polegającym na podejmowaniu 
przez poszczególnych przedsiębiorców działalności 
gospodarczej w celu zrealizowania zaledwie kilku 
istotnych transakcji w zakresie wprowadzenia na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaimportowa-
nych, względnie nabytych wewnątrzwspólnotowo 
paliw lub biopaliw ciekłych. 

Przedstawiony stan faktyczny, wskazujący na 
działania zmierzające do obejścia przepisów prawa 
przewidujących obowiązek realizacji NCW sprawia, 
iż po raz kolejny krytycznie ocenić trzeba wiary-
godność danych przekazywanych Prezesowi URE 
w trybie art. 30 ust. 3 ustawy o biopaliwach.

Niezależnie od powyższego, mając na względzie 
konieczność ułatwienia prezentacji i standaryzacji 
danych (w trybie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
o biopaliwach), oraz ich ujednolicenia i zapew-
nienia ich porównywalności, należy wskazać, iż 
w URE zostały opracowane, z uwzględnieniem za-
kresu regulacji ustawowych, formularze sprawoz-
dawcze, oddzielnie dla wytwórców biokomponen-
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tów (oznaczone symbolem DPE-4.1) i oddzielnie 
dla producentów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 
(oznaczone symbolem DPE-4.2). 

Rezultatem działań prowadzonych w zakre-
sie monitoringu rynku biokomponentów, paliw 
ciekłych i biopaliw ciekłych były zbiorcze rapor-
ty kwartalne Prezesa URE (art. 30 ust. 4 ustawy 
o biopaliwach)77). Stanowią one m.in. podstawę 
dla sporządzenia i przedstawienia Radzie Mini-
strów, przez Ministra Gospodarki, corocznych ra-
portów dla Komisji Europejskiej78). 

Natomiast niewykonywanie lub nierzetelne 
wykonywanie przez przedsiębiorców obowiązków 
sprawozdawczych zagrożone jest sankcją w posta-
ci kary pieniężnej (por. pkt 5.3.)

4.2.2. Biokomponenty

W 2010 r. Prezes URE otrzymywał, po zakończe-
niu kolejnych kwartałów, sprawozdania kwartalne 
sporządzane przez wytwórców biokomponentów.

Zgromadzone dane były sukcesywnie publiko-
wane na stronie internetowej urzędu. Ich zesta-
wienie zbiorcze dotyczące 2010 r. zawarte zostało 
w tab. 45.

 77) W myśl art. 30 ust. 4 ustawy o biopaliwach, raporty kwar-
talne Prezesa URE przekazywane są ministrom właściwym do 
spraw: fi nansów publicznych, gospodarki, rynków rolnych oraz 
środowiska.
 78) Raporty te dotyczą realizacji zobowiązań Polski wynikają-
cych z przepisów dyrektywy 2003/30/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia 
w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych, co wynika 
wprost z art. 32 ust. 1 ustawy o biopaliwach.

Tabela 45. Biokomponenty − podstawowe informacje

Wyszczegól-
nienie

Jedn. 
miary

Ogółem
Bioeta-

nol
Ester

Czysty 
olej 

roślin-
ny

Ilość biokompo-
nentów wytwo-
rzonych przez 
ogół wytwórców

[tona] 574 820 161 663 370 588 42 569

Ilość biokompo-
nentów sprze-
danych przez 
wytwórców na 
terytorium kraju

[tona] 451 786 51 311 361 314 39 161

Ilość biokom-
ponentów 
sprzedanych 
przez wytwórców 
podmiotom 
zagranicznym

[tona] 80 939 73 884 3 923 3 132

Źródło: URE na podstawie informacji uzyskanych:
w I, II, III i IV kwartale 2010 r., odpowiednio od 43, 
46, 43 i 41 wytwórców, którzy przekazali sprawozdania 
kwartalne, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy 
o biopaliwach.

4.2.3. Biopaliwa ciekłe

W 2010 r. Prezes URE otrzymywał, po zakoń-
czeniu kolejnych kwartałów, sprawozdania kwar-
talne sporządzane przez producentów paliw cie-
kłych i biopaliw ciekłych.

Zebrane dane były sukcesywnie publikowane 
na stronie internetowej urzędu. Ich zestawie-
nie zbiorcze dotyczące 2010 r. zawarte zostało 
w tab. 46.

Tabela 46. Biopaliwa ciekłe – podstawowe informacje

Wyszczegól-
nienie

Jedn. 
miary

Ogółem

Na 
bazie 

benzyn 
silniko-
wych

Na 
bazie 
oleju 
napę-

dowego

Ester 
(samo-
istne 
pali-
wo)

biopaliwa ciekłe 
wytworzone przez 
ogół producentów

[tona] 111 829 0 18 271 93 558

biopaliwa ciekłe 
sprzedane na 
terytorium kraju

[tona] 352 613 0 21 264 331 349

biopaliwa ciekłe 
przeznaczone 
do zastosowania 
w wybranych 
flotach* oraz zu-
żyte na potrzeby 
własne

[tona] 6 964 0 0 6 964

* Wybrane fl oty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 
ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowa-
nia i kontrolowania jakości paliw.

Źródło: URE na podstawie informacji uzyskanych w I, II, 
III i IV kwartale 2010 r., odpowiednio od 70, 68, 67 i 62 
producentów, którzy przekazali sprawozdania kwartalne, 
o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy o biopaliwach. 

4.3. Monitorowanie realizacji Naro-
dowego Celu Wskaźnikowego 

Istotną kompetencją Prezesa URE, która umoż-
liwia realizację zobowiązań Polski wynikających 
z przepisów dyrektywy 2003/30/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 8 maja 2003 r. w spra-
wie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub 
innych paliw odnawialnych, jest monitorowa-
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nie oraz egzekwowanie wykonania Narodowego 
Celu Wskaźnikowego (NCW), tj. zapewnienia co 
najmniej minimalnego udziału biokomponentów 
i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw 
ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedanych, zbytych 
w innej formie lub zużytych na potrzeby własne, 
liczonego według wartości opałowej. 

Zobowiązanymi do realizacji Narodowego Celu 
Wskaźnikowego są przedsiębiorcy wykonujący 
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, 
importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego pa-
liw ciekłych lub biopaliw ciekłych, którzy sprzedają 
lub zbywają je w innej formie na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej lub zużywają na potrzeby 
własne. Obowiązek ten jest zabezpieczony możli-
wością stosowania przez Prezesa URE sankcji fi nan-
sowych w postaci kar pieniężnych (por. pkt 5.3). 

Jednocześnie Rada Ministrów, co trzy lata, do
15 czerwca danego roku, określa, w drodze roz-
porządzenia, NCW na kolejne sześć lat, biorąc pod 
uwagę możliwości surowcowe i wytwórcze, możliwo-
ści branży paliwowej oraz przepisy Unii Europejskiej 
w tym zakresie79). Aktualnie obowiązuje rozporządze-
nie Rady Ministrów z 15 czerwca 2007 r.80),10), z które-
go wynika, że wysokość NCW na 2009 r. wynosiła 
4,60%, zaś w 2010 r. – 5,75%.

W 2010 r. podjęto działania zmierzające do roz-
liczenia realizacji tego obowiązku w 2009 r., kieru-
jąc do przedsiębiorców podlegających dyspozycji 

 79) Art. 24 ust. 1 ustawy o biopaliwach.
 80) Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 czerwca 2007 r.
w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008–
2013 (Dz. U. Nr 110, poz. 757).

art. 23 ust. 1 ustawy o biopaliwach wezwania do 
przedstawienia szczegółowych informacji w tym 
zakresie. W celu ujednolicenia sposobu prezentacji 
danych dotyczących realizacji NCW w 2009 r. oraz 
usprawnienia procesu przekazywania tych danych, 
wykorzystano specjalny formularz sprawozdaw-
czy (oznaczony symbolem DPE-4.3), opracowany 
w URE. Należy jednak dodać, że informacje do-
tyczące realizacji NCW w 2010 r. będą dostępne
w II kwartale 2011 r., co wynika z terminu groma-
dzenia i przetwarzania stosownych informacji od 
podmiotów zobowiązanych do realizacji NCW. 

Na podstawie informacji i danych liczbowych ze-
branych w 2010 r. od 28 podmiotów zobowiązanych 
do realizacji NCW w 2009 r., ustalono, że udział bio-
komponentów i innych paliw odnawialnych w ogól-
nej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprze-
dawanych, zbywanych w innej formie lub zużywa-
nych na potrzeby własne w 2009 r. wyniósł 4,65%.
25 spośród 28 podmiotów zobowiązanych do reali-
zacji NCW, udokumentowało wykonanie tego obo-
wiązku na wymaganym prawem poziomie. 

Z ustaleń dokonanych w 2010 r. wynika, iż 
w grupie 28 podmiotów zobowiązanych do reali-
zacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w 2009 r. 
znalazły się: 
• trzy podmioty, które osiągnęły NCW na pozio-

mie poniżej 4,60%,
• dziesięć podmiotów, które osiągnęły NCW na 

poziomie od 4,60% do 4,99%,
• pięć podmiotów, które osiągnęły NCW na pozio-

mie od 5,00% do 9,99%,
• trzy podmioty, które osiągnęły NCW na pozio-

mie od 10,00% do 99,99%,

• siedem podmiotów, które osiągnęły Narodowy 
Cel Wskaźnikowy na poziomie 100%.
Ogółem, w wyniku realizacji NCW w 2009 r., 

podmioty zobowiązane sprzedały, zbyły w innej 
formie lub zużyły na potrzeby własne według war-
tości wagowych 10 483,1 tys. ton czystego oleju 
napędowego i 644,5 tys. ton estru metylowego 
oraz 4 143,3 tys. ton czystych benzyn silnikowych 
i 232,6 tys. ton bioetanolu.

Z kolei, na podstawie sprawozdań kwartalnych 
(art. 30 ust. 2 ustawy o biopaliwach) przekazy-
wanych w terminie do 45 dni po zakończeniu da-
nego kwartału, przez producentów paliw ciekłych 
i biopaliw ciekłych, zawierających informacje m.in. 
dotyczące ilości i rodzajów wytworzonych paliw 
ciekłych i biopaliw ciekłych oraz sposobu ich roz-
dysponowania (por. pkt 4.2.1 i 4.2.3) ustalono, iż 
szacunkowy poziom wykonania Narodowego Celu 
Wskaźnikowego w 2010 r. wyniósł 5,94%.

5. Inne zadania Prezesa URE

5.1. Kontrolowanie działalności przed-
siębiorstw energetycznych

Na kontrolę dokonywaną przez Prezesa URE na-
leży w pierwszej kolejności spojrzeć przez pryzmat 
zadań i uprawnień, jakie temu organowi przysłu-
gują zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy – Prawo ener-
getyczne. Do zakresu kompetencji Prezesa URE 
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należy m.in. kontrolowanie wykonywania obowiąz-
ków przedsiębiorstw energetycznych zajmujących 
się wytwarzaniem paliw lub energii, magazynowa-
niem paliw gazowych, przesyłaniem lub dystrybu-
cją paliw lub energii, obrotem paliw lub energii, 
standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz 
kontrolowanie na wniosek odbiorcy dotrzymania 
parametrów jakościowych paliw gazowych i ener-
gii elektrycznej, jak i kontrola kwalifi kacji osób, 
o których mowa w art. 54 ustawy. Kompetencje 
Prezesa URE upoważniają go do kontroli prze-
strzegania warunków prowadzenia działalności 
podmiotów, którym zostały udzielone koncesje. 
Przepisy ustawy – Prawo energetyczne umożliwia-
ją Prezesowi URE prowadzenie kontroli działalno-
ści przedsiębiorstw energetycznych poprzez anali-
zę ich sytuacji w procesie udzielania koncesji lub 
jej zmiany, a także podejmowanie odpowiednich 
działań w przypadku zgłoszenia przez inne organy 
państwa czy też odbiorców (np. w formie skarg) 
faktu dokonywania naruszeń prawa przez podmio-
ty podlegające koncesjonowaniu lub podejrzenia 
nieprzestrzegania przez te podmioty przepisów 
prawa, czy też warunków udzielonej koncesji. Na-
stępstwem ujawnienia nieprawidłowości są nato-
miast stosowne, opisane poniżej, działania inter-
wencyjne przy wykorzystaniu dostępnych instru-
mentów prawnych.

5.1.1. Kontrola stosowania taryf 

Przepisy ustawy − Prawo energetyczne wska-
zują wprost obszary, które podlegają kontroli Pre-

zesa URE. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy – 
Prawo energetyczne do zakresu działania Prezesa 
URE należy m.in. kontrola stosowania taryf paliw 
gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod wzglę-
dem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 
45 i 46 ustawy, w tym analizowanie i weryfi kowa-
nie kosztów przyjmowanych przez przedsiębior-
stwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji 
cen i stawek opłat w taryfach. 

Prezes URE sprawuje więc bieżącą kontrolę 
nad posiadaniem taryf dla energii elektrycznej, 
ciepła i paliw gazowych przez przedsiębiorstwa, 
które uzyskały koncesje na prowadzenie działal-
ności w tym zakresie. A mianowicie, działając na 
podstawie art. 28 ustawy – Prawo energetyczne 
przedsiębiorstwa te proszone są o przedstawienie 
ogólnych informacji nt. prowadzonej działalności, 
tj. podanie w szczególności:
• czy została podjęta działalność gospodarcza 

w zakresie objętym koncesjami,
• planowanej ilości odbiorców paliw gazowych 

lub odpowiednio energii elektrycznej,
• planowanej rocznej dostawy paliw gazowych 

lub energii elektrycznej.
Przedsiębiorstwa pouczane są o konieczności 

ustalenia taryf i przedłożenia ich do zatwierdzenia 
Prezesowi URE, jak również o sankcjach wynika-
jących z art. 56 ust. pkt 5 i 5a ustawy – Prawo 
energetyczne za stosowanie cen i taryfy, nie prze-
strzegając obowiązku ich przedstawienia Prezeso-
wi URE do zatwierdzenia.

Jednocześnie zmierzając do równoważenia inte-
resów przedsiębiorstw i odbiorców paliw i energii, 

Prezes URE prowadzi działalność kontrolną w każ-
dym postępowaniu administracyjnym w sprawie 
zatwierdzenia taryfy, bez względu na rodzaj nośni-
ka m.in. poprzez:
1) analizowanie i weryfi kowanie kosztów przyjmo-

wanych przez przedsiębiorstwa jako uzasad-
nione do kalkulacji cen i stawek opłat (w tym 
prawidłowość kosztów przeniesionych i sposób 
podziału kosztów wspólnych), 

2) sprawdzanie czy wysokość proponowanych 
do zatwierdzenia cen stawek opłat zapewnia 
ochronę interesów odbiorców przed nieuzasad-
nionym poziomem cen i stawek opłat, 

3) ustalanie udziału opłat stałych w łącznych opła-
tach za usługi dystrybucji, 

4) sprawdzanie czy przedsiębiorstwa różnicują 
ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup ta-
ryfowych stosownie do ponoszonych kosztów, 

5) analizowanie prawidłowości planowanych 
przychodów za ponadumowny pobór energii 
biernej, przekroczenia mocy i opłaty za usługi 
wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy, 
o które to przychody pomniejszany jest przy-
chód pokrywający koszty uzasadnione przed-
siębiorstwa, a stanowiący podstawę do kalku-
lacji stawek opłat, itd.

Dodatkowo w 2010 r. Prezes URE dokonał 
sprawdzenia czternastu operatorów systemów 
dystrybucyjnych pod kątem stosowania taryf nie-
zgodnie z określonymi w nich warunkami (art. 56 
ust. 1 pkt 6 ustawy), dotyczącymi:
1) przerw w dostawach energii elektrycznej i wypła-

tach przysługujących odbiorcom bonifi kat z tego 
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tytułu – w przypadku dwóch przedsiębiorstw 
stwierdzono nieprawidłowości i wszczęto postę-
powania o wymierzenie kary pieniężnej, o czym 
jest mowa w pkt. 5.3 niniejszego sprawozdania,

2) pobierania (informacja powzięta w wyniku 
ustnego zgłoszenia odbiorcy) przedpłat na po-
czet opłaty za przyłączenie, co jest niezgodne 
z obowiązującym stanem prawnym (wyjątkiem 
są przypadki określone w art. 7 ust. 8 ustawy 
– Prawo energetyczne) – sprawdzono, udostęp-
nione na stronach internetowych czternastu 
operatorów, wzorce umów o przyłączenie do 
sieci i w dwóch przypadkach wykryto niepra-
widłowości. Wobec tych przedsiębiorstw zostały 
wszczęte postępowania o ukaranie, o czym jest 
mowa w pkt. 5.3 niniejszego sprawozdania.

5.1.2. Działania interwencyjne 

Wśród działań interwencyjnych podejmowanych 
przez Prezesa URE wymienić należy następujące:

I. W maju 2010 r. do Prezesa URE wpłynął wniosek 
Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, 

w ocenie którego działania operatora systemu polega-
jące na odmowie uzgodnienia warunków przyłączenia 
farm wiatrowych mogą być kwalifi kowane jako działa-
nia niezgodne z zasadą równoprawnego traktowania 
użytkowników systemu, naruszające obowiązki doty-
czące bilansowania systemu elektroenergetycznego 
lub zagrażające funkcjonowaniu KSE, a także noszące 
znamiona praktyk ograniczających konkurencję pole-
gających na nierównym traktowaniu podmiotów ubie-

gających się o przyłączenie do sieci elektroenergetycz-
nej. W celu zbadania sprawy Prezes URE przeprowa-
dził postępowanie wyjaśniające. Po dokładnej analizie 
przedmiotowej sprawy Prezes URE nie znalazł podstaw 
do uznania, że operator naruszył obowiązki operatora 
systemu przesyłowego elektroenergetycznego, o któ-
rych mowa w ustawie – Prawo energetyczne. Jedno-
cześnie Prezes URE mając na względzie kompetencje 
Prezesa UOKiK w zakresie ochrony konkurencji i kon-
sumentów wynikające z ustawy z 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r.
Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) oraz fakt, że do zadań 
Prezesa URE należy współdziałanie z właściwymi 
organami w przeciwdziałaniu praktykom przedsię-
biorstw energetycznych ograniczającym konkurencję, 
przekazał kopię pisma do tego organu. Na skutek tej 
informacji wszczęte zostało postępowanie wyjaśnia-
jące mające na celu ustalenie, czy w związku z dzia-
łaniami operatora systemu przesyłowego w zakresie 
procedury przyłączania farm wiatrowych do KSE na-
stąpiło naruszenie przepisów ustawy uzasadniające 
wszczęcie postępowania antymonopolowego.

II. W 2010 r. prowadzono cztery postępowania 
wyjaśniające mające na celu sprawdzenie, czy 

przedsiębiorstwa energetyczne wykonują działalność 
gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycz-
nej, dystrybucji paliw gazowych oraz obrotu ener-
gią elektryczną zgodnie z warunkami określonymi 
w udzielonych koncesjach oraz dwa postępowania 
dotyczące ewentualnego wykonywania przez przed-
siębiorców działalności gospodarczej bez wymaganej 
koncesji w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, 
a także w zakresie skraplania gazu ziemnego i rega-

zyfi kacji skroplonego gazu ziemnego w instalacjach 
skroplonego gazu ziemnego. 

Wyżej wspomniane postępowania wyjaśniają-
ce były prowadzone wskutek skarg na działalność 
przedsiębiorstw energetycznych kierowanych do 
Prezesa URE przez odbiorców energii elektrycznej. 
Sprawy te dotyczyły w szczególności złych para-
metrów jakościowych energii elektrycznej i złego 
stanu technicznego sieci elektroenergetycznych, 
a także braku niezwłocznego wznowienia dostaw 
energii elektrycznej do odbiorcy po uregulowaniu 
przez tego odbiorcę zaległych płatności za energię 
elektryczną. Jednak dotychczas przeprowadzone 
postępowania wyjaśniające nie dały podstaw do 
wszczęcia wobec badanych przedsiębiorców po-
stępowań w sprawie wymierzenia kary pieniężnej 
w związku z nieprzestrzeganiem warunków koncesji.

W przypadku przedsiębiorcy, co do którego 
w wyniku zgromadzonych przez URE materiałów 
dowodowych zachodziło uzasadnione podejrzenie 
popełnienia wykroczenia określonego w art. 601 
ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń
(Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.) 
polegającego na prowadzeniu działalności gospo-
darczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 
bez wymaganej koncesji, Prezes URE zawiadomił 
o tym fakcie odpowiednie organy81). 

Podobnie w przypadku przedsiębiorcy, co do 
którego w wyniku zgromadzonych przez URE ma-

 81) Art. 601 § 1 Kodeksu wykroczeń: Kto wykonuje działalność 
gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działal-
ności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej 
lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze 
ograniczenia wolności albo grzywny.
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teriałów dowodowych zachodziło uzasadnione 
podejrzenie popełnienia wykroczenia określonego 
w art. 601 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks 
wykroczeń, polegającego na prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej w zakresie skraplania gazu 
ziemnego bez wymaganej koncesji, Prezes URE 
zawiadomił o tym fakcie odpowiednie organy.

III. Niezależnie od powyższych postępowań 
wyjaśniających w 2010 r. w związku 

z awariami urządzeń i sieci elektroenergetycznych, 
jakie miały miejsce na terenie kraju w grudniu 2009 r. 
i styczniu 2010 r., podjęto stosowne działania.

W styczniu 2010 r. operatorzy systemów dys-
trybucyjnych, na terenie których doszło do awarii 
zostali wezwani do przedstawienia informacji do-
tyczących ilości awarii, zakresu poszczególnych 
awarii i liczby odbiorców pozbawionych zasilania, 
przyczyn (wg OSD), czasu trwania, skutków, pod-
jętych przez przedsiębiorstwa energetyczne dzia-
łań zaradczych i zapobiegawczych oraz informacji 
o ewentualnych skargach odbiorców na działal-
ność przedsiębiorstw energetycznych w związku 
z przedmiotowymi awariami. Na podstawie infor-
macji zebranych od OSD zostały przygotowane ra-
porty przedstawiające sytuację w poszczególnych 
obszarach objętych awariami. 

Dokonane ustalenia zasygnalizowały możliwość 
wystąpienia nieprawidłowości w działaniu trzech 
operatorów systemów dystrybucyjnych. W sto-
sunku do wskazanych przedsiębiorców powstała 
zatem uzasadniona konieczność wszczęcia postę-
powań administracyjnych w sprawie wymierzenia 
kary z uwagi na zachodzące podejrzenie możliwo-

ści nieutrzymywania w należytym stanie technicz-
nym obiektów i urządzeń oraz z uwagi na możli-
wość nieprzestrzegania obowiązków wynikających 
z koncesji, tj. na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 10 
i 12 ustawy – Prawo energetyczne. W toku tych 
postępowań wyjaśniane były okoliczności związa-
ne z zaistnieniem awarii. 

W wyniku ustaleń dokonanych w toku postę-
powania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, 
31 grudnia 2010 r. Prezes URE wymierzył jednemu 
z operatorów karę pieniężną w związku z faktem, 
że nie wywiązał się z obowiązku utrzymywania 
w należytym stanie technicznym obiektów, instala-
cji i urządzeń (art. 56 ust. 1 pkt 10 ustawy – Prawo 
energetyczne) oraz naruszył warunek 2.2.1. kon-
cesji na dystrybucję energii elektrycznej udzielonej 
decyzją Prezesa URE w ten sposób, że nie utrzy-
mywał obiektów, instalacji i urządzeń w należytym 
stanie technicznym, umożliwiającym przesyłanie 
energii w sposób ciągły i niezawodny (art. 56 ust. 1 
pkt 12 ustawy – Prawo energetyczne). 

Natomiast w przypadku pozostałych dwóch 
operatorów postępowania nie zostały zakończone 
w 2010 r. 

IV. Podjęte zostało również postępowanie 
w sprawie możliwości naruszenia warun-

ków i kryteriów niezależności operatora syste-
mu dystrybucyjnego, o którym mowa w art. 9d 
ust. 1-2 ustawy – Prawo energetyczne. Jednakże, 
po analizie materiału dowodowego zgromadzone-
go w toku ww. postępowania w sprawie wymie-
rzenia kary pieniężnej, 16 grudnia 2010 r. Prezes 
URE umorzył ww. postępowanie. Na podstawie 

materiału dowodowego ustalono, że przedsiębior-
ca nie naruszał warunków i kryteriów niezależności 
OSD w dniu oraz po dniu wejścia w życie przepisu
art. 56 ust. 1 pkt 20 ustawy – Prawo energetyczne, tj.
11 marca 2010 r. 

V. Ponadto w przypadku jednego przedsiębior-
stwa energetycznego wykonującego dzia-

łalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw 
gazowych (operatora systemu dystrybucyjnego 
gazowego) w 2010 r. zostały podjęte działania 
interwencyjne w związku ze stosowaniem przez 
przedsiębiorcę w swojej działalności w zakresie 
dystrybucji paliw gazowych, w rozliczeniach z od-
biorcami gazomierzy, które nie posiadały ważnej 
dokumentacji Urzędu Miar i Wag dla gazomierzy 
miechowych, tzn. gazomierzy bez ważnych cech le-
galizacyjnych. W następstwie dokonanych w 2010 r. 
ustaleń wobec ww. przedsiębiorcy wszczęto postę-
powanie w sprawie wymierzania kary pieniężnej 
w związku z naruszeniem warunków koncesji na 
dystrybucję paliw gazowych. Do końca 2010 r. de-
cyzja nie została wydana. 

VI. Prezes URE prowadzi także bieżący nadzór 
wynikający z napływającej korespondencji 

od odbiorców paliw i energii pod kątem zgodności 
stosowania taryf z określonymi w nich warunkami. 
W większości napływającej korespondencji udzie-
lano wyczerpujących odpowiedzi, gdyż zadawa-
ne pytania lub stawiane zarzuty wynikały raczej 
z nieznajomości tematu przez piszącego, a w poje-
dynczych przypadkach podejmowano interwencje 
w przedsiębiorstwach energetycznych, mające na 
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celu pomoc odbiorcy i doprowadzenie do rozliczeń 
zgodnych z warunkami określonymi w taryfi e.

VII. Ponadto podjęte były następujące dzia-
łania interwencyjne w zakresie:

 energii elektrycznej 
1. W 2010 r. kontynuowane były prace, rozpoczęte 

w 2009 r., w sprawie skarg na jedno z przedsię-
biorstw energetycznych, dotyczących zarówno 
nieprzejrzystości prognozowania w fakturach 
zużycia odbiorców, jak i niejasności samych 
faktur. Urząd wielokrotnie zwracał się do przed-
siębiorstwa o wyjaśnienia w tej sprawie. 
Przedsiębiorstwo tłumaczyło, iż na fakturach 
wystawianych od czerwca 2010 r. zostały wpro-
wadzone zmiany, polegające na wyeksponowa-
niu informacji istotnych dla odbiorcy. Stwier-
dziło także, że prowadzona jest akcja informa-
cyjna, m.in. poprzez umieszczanie wyjaśnień 
dotyczących zawartości faktur w magazynach 
rozsyłanych do odbiorców wraz z fakturami.
Przedsiębiorstwo przedstawiło także harmono-
gram prac mających na celu zwiększenie przej-
rzystości faktur oraz wprowadzenie rozliczenia 
odbiorców w oparciu o rzeczywisty odczyt, bez 
oszacowywania zużycia do końca miesiąca (jak 
to jest praktykowane w tym przedsiębiorstwie). 
Postęp tych prac, których zakończenie planowa-
ne jest na koniec lipca 2011 r., będzie monitoro-
wany przez urząd.

2. Na skutek wystąpienia odbiorcy, odnośnie go-
dzin trwania stref czasowych w grupie G12, pro-
wadzono korespondencję z przedsiębiorstwem, 

odnośnie zmiany trwania stref czasowych na te-
renie oddziału w grupie taryfowej G12, tj. przy-
wrócenia dwugodzinnego czasu trwania strefy 
nocnej w godzinach doliny popołudniowej. 
W prowadzonej korespondencji urząd poinfor-
mował przedsiębiorstwo, iż zasadnym jest, aby 
proces ujednolicenia stref czasowych w grupie 
G12 został zakończony do 31 grudnia 2010 r. 
Oddział poinformował, iż nie może zagwaran-
tować, że do końca 2010 r. zdoła przestawić 
zegary u wszystkich odbiorców. 
Ze względu na fakt, iż w przedłożonej do za-
twierdzenia przez to przedsiębiorstwo taryfi e 
dla energii elektrycznej na 2011 r., został zapro-
ponowany zapis regulujący te kwestie w sposób 
prawidłowy, przedsiębiorstwo zostało poinfor-
mowane, iż jego Oddział powinien zintensyfi ko-
wać działania zmierzające do zakończenia pro-
cesu polegającego na przeprogramowaniu ze-
garów sterujących, a wszelkie skargi odbiorców, 
odnośnie niedopełnienia tego obowiązku, będą 
rozstrzygane na niekorzyść przedsiębiorstwa.

3. W wyniku informacji pozyskanych od odbiorców 
indywidualnych odnośnie przeprowadzania w kil-
ku Oddziałach jednego z przedsiębiorstw proce-
dury zmiany okresu rozliczeniowego z dwumie-
sięcznego na sześciomiesięczny, przedsiębior-
stwo zostało pouczone, iż prowadzenie działań 
zmierzających do ujednolicenia zasad rozliczeń 
klientów indywidualnych (gospodarstw domo-
wych z grup G) obsługiwanych przez spółkę i na-
rzucaniu dla gospodarstw domowych z umowa-
mi kompleksowymi, rozliczania w cyklu sześcio-
miesięcznym jest niedopuszczalne i naganne. 

4. Od września 2010 r. prowadzone jest postępo-
wanie wyjaśniające dotyczące skargi odbiorcy 
na zawyżone, jego zdaniem, zużycie wykazane 
przez urządzenia pomiarowe. Wysokie zużycie 
i naliczona w związku z tym płatność, zostało 
określone przez przedsiębiorstwo po dokona-
nym w laboratorium odczycie stanu licznika, 
którego wskazania były od pewnego czasu nie-
czytelne. W związku z tym zostały wysłane do 
przedsiębiorstwa dwukrotnie pisma w sprawie 
udzielenia wyjaśnień, dotyczących m.in. doko-
nywania odczytów przez pracowników przed-
siębiorstwa, okoliczności wymiany licznika, 
przejrzystości wystawianych faktur, zasadności 
dokonywanie rozliczeń w oparciu o szacowanie 
zużycia do końca miesiąca po odczycie rzeczy-
wistym. Przedsiębiorstwo udzieliło dwukrotnie 
wyjaśnień, jednak sprawa nie została zakończo-
na, gdyż wymaga dalszych wyjaśnień. 

5. W wyniku pisma odbiorcy kwestionującego ko-
nieczność uiszczenia opłaty za nielegalny pobór 
energii elektrycznej, Prezes URE podjął działa-
nia zmierzające do wyjaśnienia tej sprawy. 
Z uzyskanych informacji oraz otrzymanej kore-
spondencji wynikało, że Sąd Okręgowy w War-
szawie orzekł, iż odbiorca energii nie jest zobo-
wiązany do uiszczenia na rzecz przedsiębiorstwa 
energetycznego należności z tytułu nielegalne-
go poboru energii elektrycznej, a pomimo tego 
faktu przedsiębiorstwo wystawiło wezwanie do 
zapłaty kwoty z tego tytułu. Jednakże, o czym 
nie wspomniał odbiorca, przedsiębiorstwo wy-
stawiło fakturę korygującą należność do warto-
ści zerowej, a problemem była kwestia rozliczeń 
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za samą energię, pozostająca przedmiotem roz-
bieżności pomiędzy stronami. 

6. Przedsiębiorstwo w rozliczeniu odbiorcy popeł-
niło błąd polegający na niewpisaniu do systemu 
informacji o wymianie licznika, co spowodowa-
ło zaniżenie wielkości zużycia tego odbiorcy, 
a w efekcie zaniżenie jego rachunku. Po oko-
ło 2 latach przedsiębiorstwo zauważyło błędny 
wpis w systemie i skorygowało jego wartość. 
W efekcie odbiorcy wystawiona została faktura 
rozliczeniowa, która wiązała się z koniecznością 
uiszczenia dużej niedopłaty. Odbiorca poprosił 
przedsiębiorstwo o wyjaśnienie nadpłaty. Uzna-
jąc wyjaśnienia za niewystarczające, odbiorca 
zwrócił się do URE z prośbą o interwencję. 
W powyższej sprawie ustalono, że:
 – błąd w zaniżeniu wartości rachunku wynikał 

wyłącznie z winy przedsiębiorstwa,
 – przedsiębiorstwo do czasu interwencji URE 

nie podjęło żadnych działań mających na 
celu złagodzenie skutków swojego błędu,

 – przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z 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, z późn. 
zm.) nie rozstrzygają, czy możliwa jest ko-
rekta wystawionych faktur w sytuacji stwier-
dzenia błędów w pomiarze lub odczycie 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowe-
go, które spowodowały zaniżenie należności 
za pobraną energię elektryczną. 

W efekcie działań URE przedsiębiorstwo zostało 
zobowiązane do podjęcia działań mających na 

celu poprawę relacji pomiędzy nim a odbiorcą 
(np. przeproszenie za zaistniałą sytuację) oraz 
wprowadzenia odpowiednich procedur mających 
na celu uniknięcie podobnych sytuacji, tj. nie-
zwłocznej aktualizacji informacji o licznikach za-
instalowanych u odbiorców oraz indywidualnego 
podejścia do odbiorców, w przypadku gdy z winy 
przedsiębiorstwa nastąpiła konieczność dokona-
nia korekty rozliczeń. Niezależnie od powyższych 
działań, w trakcie prac nad nowelizacją rozpo-
rządzenia, zostały zaproponowane zapisy precy-
zujące postępowanie w takiej sytuacji. 
 
 paliw gazowych 

1. W związku z przekazaną przez odbiorcę infor-
macją wskazującą, iż prawdopodobnie rozli-
czenia za dostarczony gaz prowadzone przez 
przedsiębiorstwo za okres, w którym miała 
miejsce zmiana cen i/lub stawek opłat – doko-
nywane były niezgodnie z zasadami określony-
mi w jego taryfi e, urząd poprosił przedsiębior-
stwo o przesłanie z każdego z 23 Oddziałów 
kopii faktur wystawionych w okresie budzącym 
wątpliwości trzem wybranym odbiorcom.
W odpowiedzi przekazane zostały żądane ma-
teriały, z których wynikało, iż w trzech spośród 
23 Oddziałów, rozliczenia te prowadzone były 
istotnie nie według zasad określonych w taryfi e, 
lecz według tzw. krzywej poboru wraz z infor-
macją, iż podjęto działania zmierzające do usu-
nięcia nieprawidłowości powstałych w wyniku 
zastosowania ww. krzywej. Polegały one na 
zaewidencjonowaniu na indywidualnych kon-
tach rozrachunkowych odbiorców różnic między 

opłatami naliczonymi według krzywej poboru 
i według zasad określonych w taryfi e, które na-
stępnie uwzględnione zostały w fakturach wy-
stawianych odbiorcom.

2. W związku z nieczytelnością danych prezento-
wanych przez przedsiębiorstwo na fakturach, 
na które zwrócił uwagę odbiorca, zdaniem któ-
rego przedsiębiorstwo wadliwie prognozuje ilo-
ści zużytego gazu oraz zamieszcza niewłaściwe 
informacje o stanie gazomierzy, urząd zażądał 
wyjaśnień. 
W szczególności zwrócono się o:
 – wyeliminowanie działań polegających na 

dołączaniu do faktur korygujących, kierowa-
nych do odbiorców posiadających nadpłaty 
– poleceń przelewu/wpłaty gotówkowej,

 – przedstawianie na fakturach informacji 
o sposobie ustalenia zarówno początkowego 
jak i końcowego stanu gazomierza, tj. infor-
macji czy jest to stan prognozowany, czy też 
odpowiadający rzeczywistemu odczytowi,

 – opracowanie jasnego sposobu naliczania 
opłat abonamentowych w przypadku zmiany 
taryfy w trakcie miesiąca.

W odniesieniu do pierwszej kwestii przedsię-
biorstwo zobowiązało się wystąpić do fi rmy 
drukującej faktury o ocenę możliwości wprowa-
dzenia takiego rozwiązania, które wykluczy dru-
kowanie blankietu polecenia przelewu/wpłaty 
w przypadku odbiorcy posiadającego nadpłatę.
W drugiej kwestii przedsiębiorstwo wyjaśniło, 
że analizę danych zawartych na fakturze, w za-
kresie typu odczytu stanu gazomierza (szacun-
kowy, bądź rzeczywisty) należy dokonywać łącz-
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nie z wcześniej wystawioną fakturą. Widniejący 
na fakturze „typ odczytu” odnosi się do odczytu 
bieżącego, tj. stanu końcowego gazomierza, 
natomiast dla stanu początkowego gazomierza 
„typ odczytu” znajduje się na fakturze poprzed-
niej. Oznacza to, że odbiorca posiada wystarcza-
jącą wiedzę na temat sposobu ustalenia odczytu 
dla każdego podanego stanu gazomierza.
W kwestii ostatniej przedsiębiorstwo wyjaśniało, 
że prawidłowa prezentacja danych wymagałoby 
skomplikowanych zmian w systemach informa-
tycznych, co byłoby ekonomicznie nieopłacal-
ne zważywszy na fakt, iż dotyczą one rzadkich 
przypadków (wprowadzenie nowych taryf lub 
ich zmian z reguły ma miejsce od pierwszego 
dnia danego miesiąca). Ponadto, wskazało na 
prawidłową wysokość ustalanych opłat abona-
mentowych i zobowiązało się do niezwłocznego 
wyjaśniania wszelkich wątpliwości zgłaszanych 
przez odbiorców w tym zakresie, co urząd uznał 
za wystarczające.

3. Kolejną podjętą interwencją było zwrócenie 
uwagi przedsiębiorstwu na niewłaściwą jakość 
obsługi odbiorców w zakresie udzielanych wy-
jaśnień, którą zauważył po przekazaniu przez 
odbiorcę korespondencji prowadzonej z jednym 
z Oddziałów Obrotu Gazem, z której wynikało, 
że odbiorca ten nie otrzymał wyczerpujących 
informacji na temat zasad kwalifi kacji odbior-
ców do grup taryfowych.
W odpowiedzi przedsiębiorstwo poinformowało, 
że szerokie wyjaśnienia udzielone zostały odbior-
cy telefonicznie i krytyczne uwagi urzędu wyko-
rzysta w celu poprawy jakości obsługi odbiorców.

5.2. Powoływanie komisji kwalifi kacyjnych

Zadaniem komisji kwalifi kacyjnych jest spraw-
dzenie (poprzez przeprowadzanie odpowiednich 
egzaminów) kwalifi kacji osób zajmujących się do-
zorem lub eksploatacją określonych w przepisach 
urządzeń, instalacji i sieci oraz wydawanie świa-
dectw potwierdzających te kwalifi kacje dla osób 
zajmujących się tego rodzaju działalnością82).

Zagadnienia związane z działalnością komi-
sji kwalifi kacyjnych, realizowane w 2010 r. przez 
Prezesa URE, podobnie jak w latach poprzednich, 
polegały na:
• powoływaniu nowych komisji kwalifi kacyjnych, 

w tym komisji na nową kadencję,
• dokonywaniu zmian/aktualizacji aktów powoła-

nia już działających komisji (rozszerzenie upraw-
nień komisji bądź poszczególnych jej członków),

• odwoływaniu lub też powoływaniu poszczegól-
nych członków do składów komisji,

• aktualizowaniu świadectw kwalifi kacyjnych 
członków komisji w bazie URE,

 82) Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy − Prawo energetyczne, 
osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i in-
stalacji określonych w przepisach, o których mowa w art. 54 
ust. 6 ustawy, obowiązane są posiadać kwalifi kacje potwier-
dzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifi kacyjne. 
Szczegółowe zasady powoływania oraz funkcjonowania ko-
misji kwalifi kacyjnych zawarte są w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifi kacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
(Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. 
Nr 141, poz. 1189). Por. także art. 4 ustawy z 24 lipca 2002 r.
o zmianie ustawy − Prawo energetyczne (Dz. U. z 2002 r.
Nr 135, poz. 1144).

• analizowaniu arkuszy sprawozdawczych z dzia-
łalności komisji,

• podejmowaniu działań związanych z korektą nie-
prawidłowości występujących w pracach komisji.
W 2010 r. wpłynęło 108 wniosków o powołanie 

komisji na kolejną kadencję i trzy wnioski o po-
wołanie nowych komisji kwalifi kacyjnych. W 2010 r. 
Prezes URE powołał w sumie 117 komisji kwali-
fi kacyjnych na kolejną kadencję (w tym 22 na 
wnioski złożone w 2009 r.). Trzynaście wniosków 
o powołanie komisji na kolejną kadencję oraz trzy 
wnioski o powołanie nowych komisji kwalifi kacyj-
nych zostanie rozpatrzonych w 2011 r., po zakoń-
czeniu postępowań wyjaśniających. 

W 2010 r. do Prezesa URE wpłynęło także
135 wniosków o zmianę aktów powołania komisji, 
rozpatrzonych zostało 130 wniosków oraz 5 wnio-
sków, które wpłynęły w 2009 r. (51 zmian polegało 
na dokonywaniu aktualizacji nazw przedsiębiorstw, 
przy których powołana jest komisja, natomiast
84 na rozszerzeniu zakresu uprawnień lub składu 
osobowego). W związku z nowelizacją aktów po-
wołania, które dotyczyły zmian w składach osobo-
wych komisji, przygotowano również 29 indywidu-
alnych aktów odwołania oraz 41 indywidualnych 
aktów powołania do składów osobowych komisji. 
Pięć wniosków o zmianę aktów powołania, któ-
re wpłynęło w 2010 r., zostanie rozpatrzonych 
w 2011 r., po przeprowadzeniu postępowań wy-
jaśniających.

W ramach prowadzonej kontroli aktualności 
i poprawności świadectw kwalifi kacyjnych, 244 ko-
misje przesłały w 2010 r. do Prezesa URE aktualne 
świadectwa swoich członków. W 21 przypadkach 
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udzielono odpowiedzi na pytania zainteresowa-
nych podmiotów z zakresu eksploatacji instalacji 
i urządzeń energetycznych oraz obowiązku posia-
dania dodatkowych wymagań kwalifi kacyjnych.

W trakcie weryfi kacji dokumentacji dokona-
no również analizy 87 arkuszy sprawozdawczych 
z działalności komisji kwalifi kacyjnych, które wpły-
nęły do URE w 2010 r.

Według stanu na 31 grudnia 2010 r. dzia-
łało 419 komisji kwalifi kacyjnych (406 w 2008 r.
i 409 w 2009 r.). Dotychczas w sumie powo-
łanych zostało 670 komisji, a w ich pracach 
uczestniczy 5 366 osób.

Tabela 47. Komisje kwalifi kacyjne

Województwo
(symbol województwa)

Liczba „czynnych” komisji 
w danym województwie

dolnośląskie (02)  24

kujawsko-pomorskie (04)  22

lubelskie (06) 29 

lubuskie (08)  15

łódzkie (10)  33

małopolskie (12)  38

mazowieckie (14)  53 

opolskie (16)  14

podkarpackie (18)  20 

podlaskie (20)  12

pomorskie (22)  24

śląskie (24)  64 

świętokrzyskie (26)  19

warmińsko-mazurskie (28)  10

wielkopolskie (30)  23

zachodniopomorskie (32) 19 

Ogółem 419

Źródło: URE.

5.3. Nakładanie kar pieniężnych 

Od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. przedsiębior-
stwom nie wywiązującym się z ustawowych obo-
wiązków Prezes URE wymierzył kary na łączną 
kwotę 30 488 713,20 zł.

W 2010 r. wydano, na podstawie art. 56 ust. 1
pkt 9 ustawy – Prawo energetyczne83), jedną de-
cyzję wymierzającą karę pieniężną za zatrudnia-
nie osób bez wymaganych ustawą kwalifi kacji. 
Kara została wymierzona przedsiębiorcy, który 
zatrudniał osoby bez ważnych świadectw kwalifi -
kacyjnych. Wysokość tej kary opiewała na kwotę 
5 000 zł. 

Z przepisów ustawy o biopaliwach84) wynikają 
dla Prezesa URE kompetencje dotyczące moż-
liwości stosowania sankcji (kar pieniężnych) za 
niewykonywanie przez wytwórców biokomponen-
tów oraz producentów paliw i biopaliw ciekłych 
ich obowiązków, polegających na przekazywaniu 
Prezesowi URE i Prezesowi Agencji Rynku Rolnego 
sprawozdań kwartalnych85) lub w przypadku po-
dawania w tych sprawozdaniach nieprawdziwych 
danych. Wysokość kary wymierzanej w tym przy-
padku wynosi 5 000 zł86).

Prezes URE posiada również kompetencje do 
wymierzenia kary podmiotom zobowiązanym 

 83) Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 9 ustawy − Prawo energetycz-
ne, karze pieniężnej podlega ten, kto zatrudnia osoby bez wyma-
ganych ustawą kwalifi kacji.
 84) Art. 33 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 oraz art. 33 ust. 9 pkt 3
w związku z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o biopaliwach.
 85) O których mowa w art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o biopaliwach.
 86) Art. 33 ust. 2 ustawy o biopaliwach.

do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego 
w przypadku niezapewnienia minimalnego udzia-
łu biokomponentów i innych paliw odnawialnych 
w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 
sprzedanych lub zbytych w innej formie przez ten 
podmiot lub zużytych przez niego na potrzeby wła-
sne. Wysokość kary pieniężnej oblicza się wówczas 
według wzoru określonego w ustawie87).

Wpływy z tytułu wymienionych wyżej kar pie-
niężnych stanowią dochód Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej88).

W 2010 r. Prezes URE wszczął 29 postępowań 
w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z powodu 
nieprzekazania w terminie przez wytwórców bio-
komponentów oraz producentów paliw ciekłych 
i biopaliw ciekłych, sprawozdań kwartalnych, 
o których mowa w art. 30 ust. 1 lub 2 ustawy 
o biopaliwach. Do 31 grudnia 2010 r. 35 postępo-
wań (w tym część wszczętych w 2009 r.) zostało 
zakończonych wydaniem decyzji, mocą których 
Prezes URE uznał, że przedsiębiorcy, poprzez nie-
złożenie w terminie sprawozdania kwartalnego, 
naruszyli art. 30 ust. 1 lub 2 ustawy o biopaliwach. 
Przedsiębiorcom tym zostały wymierzone kary pie-
niężne na łączną kwotę 175 000,00 zł. Kary te 
mają charakter porządkowy, tj. mają na celu zdy-
scyplinowanie przedsiębiorców do wykonywania 
obowiązków, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2 
ustawy o biopaliwach. 

W 2010 r. Prezes URE wszczął również dwa 
postępowania w sprawie wymierzenia kary pie-

 87) Art. 33 ust. 11 ustawy o biopaliwach. 
 88) Art. 33 ust. 11 ustawy o biopaliwach.
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niężnej w związku z możliwością niezapewnienia 
przez zobowiązanych przedsiębiorców, w 2009 r., 
minimalnego udziału biokomponentów i innych 
paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych 
i biopaliw ciekłych sprzedanych lub zbytych w in-
nej formie lub zużytych na potrzeby własne, tj. nie-
wywiązania się z obowiązku wynikającego z art. 23 
ust. 1 ustawy o biopaliwach. Ponadto, kontynuując 
postępowania wszczęte w 2009 r., w tym jedno 
wszczęte w związku z niezrealizowaniem NCW 
w 2008 r., do 31 grudnia 2010 r. Prezes URE wydał 
dwie decyzje administracyjne, w których wymierzył 
przedsiębiorcom zobowiązanym do realizacji NCW 
kary pieniężne w łącznej wysokości 14 316 518,81 zł.

W okresie sprawozdawczym Prezes URE nało-
żył 129 kar pieniężnych na przedsiębiorców wy-
konujących działalność na rynku paliw ciekłych, 
w związku z nieprzestrzeganiem przez tych przed-
siębiorców warunków udzielonych koncesji. Uka-
rani przedsiębiorcy w większości przypadków na-
ruszali warunki koncesji poprzez wprowadzanie do 
obrotu paliw ciekłych, których parametry jakościo-
we nie odpowiadały obowiązującym normom ja-
kościowym, co zostało ujawnione głównie w trak-
cie kontroli przeprowadzanych przez inspektorów 
Inspekcji Handlowej. W pozostałych przypadkach 
kary pieniężne wymierzane były m.in. tym kon-
cesjonariuszom, którzy nie dostosowali sposobu 
wykonywania działalności gospodarczej do obo-
wiązujących przepisów (w tym w szczególności nie 
wyposażyli eksploatowanych obiektów w instala-
cje i urządzenia, o których mowa w obowiązują-
cych przepisach określających wymogi techniczne 
i ochrony środowiska, nieprzestrzegali przepisów 

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, lub też 
eksploatowali urządzenia i instalacje bez stosow-
nych, wymaganych przepisami prawa zezwoleń). 
Kary pieniężne, wymierzone przez Prezesa URE 
w 2010 r. z uwagi na powyższe naruszenia, opie-
wają na kwotę 3 241 912,00 zł.

Niezależnie od powyższych kar, w ośmiu przy-
padkach wymierzone zostały kary pieniężne przed-
siębiorcom, którzy nie udzielili Prezesowi URE in-
formacji, o których mowa w art. 28 ustawy – Pra-
wo energetyczne, na łączną kwotę to 51 950 zł.

Najniższa spośród nałożonych przez Prezesa 
URE w 2010 r. kar związanych z działalnością w za-
kresie paliw ciekłych wyniosła 500 zł, a najwyższa 
to 608 000 zł.

Ponadto w 2010 r. Prezes URE wydał dziewięć 
decyzji nakładających na przedsiębiorstwa ener-
getyczne kary pieniężne za brak utrzymywania 
odpowiednich zapasów paliw na łączną kwotę 
1 656 000 zł, z czego cztery decyzje dotyczyły 
niedoborów zapasów paliw stwierdzonych przed
1 stycznia 2010 r.

Dodatkowo w 2010 r. Prezes URE wszczął jedno 
postępowanie w sprawie nałożenia kary pienięż-
nej w związku z brakiem utrzymywania odpowied-
nich zapasów paliw, którego zakończenie nastąpi 
w 2011 r.

Prezes URE nałożył także dwie kary pieniężne 
na przedsiębiorstwa energetyczne:
• w jednym przypadku – na podstawie art. 56 

ust. 1 pkt 12 ustawy w związku z nieprzestrze-
ganiem warunków koncesji

Kara w wysokości 2 mln zł została nałożona na 
przedsiębiorcę wykonującego działalność go-
spodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym 
z zagranicą w związku z nieprzestrzeganiem 
obowiązku dywersyfi kacji dostaw gazu z za-
granicy w latach 2007 i 2008, a tym samym 
naruszenie warunków koncesji na obrót gazem 
ziemnym z zagranicą. Powyższa kara została 
nałożona w wyniku ustaleń dokonanych w toku 
postępowania wszczętego w sierpniu 2009 r.

• w drugim przypadku – na podstawie art. 56 ust. 1 
pkt 10 i pkt 12 ustawy w związku z nie utrzy-
mywaniem w należytym stanie technicznym 
obiektów, instalacji i urządzeń oraz w związku 
z nieprzestrzeganiem warunków koncesji w tym 
zakresie
Kara w wysokości 1 mln zł została nałożona 
na operatora systemu dystrybucyjnego elek-
troenergetycznego za niewywiązywanie się 
z obowiązku utrzymywania w należytym sta-
nie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń 
(art. 56 ust. 1 pkt 10 ustawy – Prawo ener-
getyczne) oraz naruszenie warunku 2.2.1. kon-
cesji na dystrybucję energii elektrycznej w ten 
sposób, że nie utrzymywał obiektów, instalacji 
i urządzeń w należytym stanie technicznym, 
umożliwiającym przesyłanie energii w sposób cią-
gły i niezawodny (art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy).
Obaj przedsiębiorcy złożyli odwołanie od decy-

zji Prezesa URE w sprawie wymierzenia kary pie-
niężnej.

Kolejne dwa postępowania w sprawie wymie-
rzenia kary pieniężnej w związku naruszeniem 



128 nr 2 (76) 30 czerwca 2011Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

SPRAWOZDANIE 2010
REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU REGULACJI GOSPODARKI PALIWAMI I ENERGIĄ

obowiązku utrzymywania w należytym stanie 
technicznym obiektów, instalacji i urządzeń oraz 
naruszeniem warunków koncesji nie zostały za-
kończone w 2010 r.

W marcu 2010 r. zostało zakończone postę-
powanie administracyjne w sprawie wymierzenia 
kary pieniężnej operatorowi systemu dystrybucyj-
nego elektroenergetycznego w związku z ujaw-
nieniem okoliczności wskazujących na możliwość 
nieprzestrzegania obowiązku umożliwienia zmiany 
sprzedawcy energii elektrycznej oraz naruszenia 
terminów przewidzianych na wydanie warunków 
przyłączenia przez przedsiębiorstwo zajmujące 
się dystrybucją energii elektrycznej. Postępowanie 
to zostało wszczęte z urzędu we wrześniu 2009 r. 
Prezes URE wymierzył przedsiębiorstwu karę pie-
niężną za niedostosowanie należących do przed-
siębiorstwa liczników energii elektrycznej do wy-
magań określonych w instrukcji ruchu i eksploata-
cji sieci dystrybucyjnej, w terminie do dnia skorzy-
stania przez odbiorcę z prawa zmiany sprzedawcy. 

W sierpniu 2010 r. wszczęte zostało postępo-
wanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej 
operatorowi systemu przesyłowego w związku 
z ujawnieniem nieprawidłowości polegających 
na nieprzestrzeganiu obowiązków wynikających 
z przepisów rozporządzenia 1228/2003, które
3 marca 2011 r. zostaje uchylone przez rozporzą-
dzenie 714/2009. Postępowanie to nie zostało za-
kończone w 2010 r.

W grudniu 2010 r. zostało zakończone postę-
powanie administracyjne w sprawie wymierzenia 
kary pieniężnej operatorowi systemu dystrybucyj-

nego elektroenergetycznego w związku z ujaw-
nieniem okoliczności wskazujących na możliwość 
świadomego lub w wyniku niedbalstwa wprowa-
dzenia Prezesa URE w błąd w zakresie przedsta-
wionych na jego żądanie informacji. Postępowanie 
to zostało wszczęte z urzędu w październiku 2010 r. 
Prezes URE wymierzył przedsiębiorstwu karę pie-
niężną za podanie błędnych danych od marca do 
sierpnia 2010 r. odnośnie liczby odbiorców zmie-
niających sprzedawcę energii elektrycznej. 

W 2010 r. prowadzonych było także dziewięć 
postępowań dotyczących sektora elektroenerge-
tycznego w związku ze stosowaniem taryfy nie-
zgodnie z warunkami.

Pierwsze z prowadzonych postępowań o ukara-
nie zostało wszczęte 10 sierpnia 2009 r. a dotyczyło 
stosowania przez przedsiębiorstwo energetyczne 
taryfy niezgodnie z określonymi w niej warunkami 
(art. 56 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo energetycz-
ne), tj. kwalifi kowania jednostek penitencjarnych 
w części bytowej do innych grup taryfowych, niż 
określone w obowiązującej taryfi e. Art. 56 ust. 1 
pkt 6 ustawy – Prawo energetyczne stanowi bo-
wiem, iż karze pieniężnej podlega ten, kto stosuje 
ceny lub stawki opłat wyższe od zatwierdzonych 
lub stosuje taryfę niezgodnie z określonymi w niej 
warunkami. Zebrany w toku postępowania ad-
ministracyjnego materiał dowodowy wykazał, że 
przedsiębiorstwo w przypadku części jednostek 
penitencjarnych dopuściło się popełnienia zarzu-
conego mu naruszenia prawa polegającego na nie 
zakwalifi kowaniu tych odbiorców do grup G, tym 
samym naruszając pkt 3.1.3 taryfy. Postępowanie 

zostało zakończone decyzją Prezesa URE z 21 lipca 
2010 r. wymierzającą temu przedsiębiorstwu karę 
pieniężną w wysokości 100 000 zł. Decyzja została 
dostarczona stronie. Od powyższej decyzji przed-
siębiorstwo odwołało się do SOKiK.

Dwa kolejne postępowania również dotyczyły 
stosowania taryfy niezgodnie z określonymi w niej 
warunkami (art. 56 ust. 1 pkt 6 ustawy). Ujaw-
niono, że przedsiębiorstwa prowadząc działalność 
gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elek-
trycznej, objętą koncesjonowaniem, w okresie 
obowiązywania taryfy na 2009 r., stosowały ta-
ryfę niezgodnie z określonymi w niej warunkami, 
tj. pobierały od odbiorców przedpłaty za wydanie 
warunków przyłączenia – przez co wyczerpały zna-
miona czynu określonego w art. 56 ust. 1 pkt 6 
ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. 

Jedno z tych postępowań zostało wszczęte
1 marca 2010 r. Prezes URE oceniając stopień 
zawinienia wziął pod uwagę, iż przedsiębiorstwo 
to świadomie pobierało przedpłaty od odbiorców, 
wiedząc że zapisy dotyczące przedpłat zostały 
usunięte z treści taryfy przedsiębiorstwa. Należy 
podkreślić, iż zdecydowana większość podmiotów, 
od których pobrano przedpłaty, to drobni odbior-
cy – gospodarstwa domowe oraz małe przedsię-
biorstwa – w praktyce mających znacznie mniej-
sze możliwości, niż przedsiębiorstwo, skorzystania 
z wyspecjalizowanych służb prawnych i technicz-
nych. Decyzją z 26 maja 2010 r. Prezes URE za 
ww. zawinienie wymierzył przedsiębiorstwu karę 
w wysokości 40 000 zł. Decyzja została dostarczo-
na stronie. Od decyzji Prezesa URE przedsiębiorca 
miał możliwość odwołania się do SOKiK w terminie 
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dwóch tygodni od dnia jej doręczenia, z czego nie 
skorzystał.

Drugie postępowanie w tej samej sprawie zo-
stało wszczęte 22 marca 2010 r. 

Na podstawie zgromadzonego w sprawie mate-
riału dowodowego Prezes URE uznał, że przedsię-
biorstwo nie przestrzegało obowiązku stosowania 
taryfy zgodnie z określonymi w niej warunkami. 
Tym samym przedsiębiorstwo wypełniło dyspozy-
cję przepisu art. 56 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo 
energetyczne. Treść przepisów ustawy – Prawo 
energetyczne, nie pozostawia wątpliwości, iż od-
powiedzialność ponoszona na podstawie art. 56 
ustawy – Prawo energetyczne ma charakter obiek-
tywny i wypływa z samego faktu naruszenia prze-
pisów, nie jest przy tym oparta na zasadzie winy. 

Ustawodawca jednocześnie przewidział możli-
wość odstąpienia od wymierzenia kary, jeżeli sto-
pień szkodliwości czynu jest znikomy, a podmiot za-
przestał naruszenia prawa lub zrealizował obowią-
zek (art. 56 ust. 6a ustawy – Prawo energetyczne).

W przedmiotowym postępowaniu wystąpiły 
łącznie wyżej określone przesłanki odstąpienia 
przez Prezesa URE od wymierzenia kary. Do stwier-
dzenia takiego prowadziły potwierdzone w toku 
postępowania okoliczności, tj. przede wszystkim: 
przewinienie dotyczy 0,007% wszystkich wyda-
nych w badanym okresie warunków przyłączenia 
przez przedsiębiorstwo, co jest wielkością zniko-
mą; przedpłaty wniesiono w pierwszych dniach lu-
tego 2009 r. (z wyjątkiem jednego przypadku), tj. 
w dniach bezpośrednio następujących po wejściu 
w życie nowej taryfy; kwota pobranych przedpłat 
była znikoma, bowiem stanowiła 0,00002% przy-

chodów przedsiębiorstwa, zatem działanie przed-
siębiorstwa nie było celowe i nastawione na zysk; 
w toku prowadzonego postępowania dowodowego 
przedsiębiorstwo dołożyło wszelkiej staranności do 
wyjaśnienia zaistniałych sporadycznych przypad-
ków pobrania i nie zwrócenia przedpłat. W wyniku 
powyższego Prezes URE w decyzji z 16 sierpnia 
2010 r. stwierdził, iż przedsiębiorstwo stosowało 
taryfę niezgodnie z określonymi w niej warunka-
mi i jednocześnie na mocy art. 56 ust. 6a usta-
wy odstąpił od wymierzenia kary. Odstępując od 
wymierzenia kary Prezes URE przyjął, że w przy-
padku przedsiębiorcy nie zachodzi konieczność 
wymierzenia kary stanowiącej realną, odczuwalną 
dolegliwość dla ukaranego podmiotu oraz będącej 
środkiem działającym prospektywnie w celu zapo-
bieżenia powtarzania nagannych zachowań. Decy-
zja została dostarczona stronie. Od decyzji Prezesa 
URE przedsiębiorca miał możliwość odwołania się 
do SOKiK w terminie dwóch tygodni od dnia jej 
doręczenia, z czego nie skorzystał.

Kolejne postępowanie zostało wszczęte 10 wrze-
śnia 2009 r. – w związku ze stwierdzeniem nie-
prawidłowości polegających na stosowaniu stawek 
opłat wyższych od zatwierdzonych i stosowaniu 
taryfy niezgodnie z określonymi w niej warunkami 
(art. 56 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo energetycz-
ne). W trakcie postępowania administracyjnego 
ustalono, że w okresie od lipca 2007 r. do paździer-
nika 2008 r. wystąpiło 21 przypadków przedłoże-
nia odbiorcom umów o przyłączenie kablowe po 
stawkach wyższych niż taryfowe. W 18 przypad-
kach odbiorcy uiścili opłaty za przyłączenie wyż-
sze, niż wynikające ze stawek taryfowych. Pobie-

rane opłaty przez przedsiębiorstwo były od 17% 
do 335% wyższe od opłat wyliczanych zgodnie ze 
stawkami taryfowymi. Przedsiębiorstwo zaprze-
stało niezgodnych z prawem praktyk, a wszystkie 
nadpłaty wraz z odsetkami zwróciło odbiorcom. 
Uwzględniając stopień szkodliwości czynu, stopień 
zawinienia, dotychczasowe zachowania podmiotu 
oraz możliwości fi nansowe przedsiębiorstwa, Pre-
zes URE 4 stycznia 2010 r. zakończył postępowanie 
administracyjne ustalając kwotę kary wymierzonej 
przedsiębiorcy w wysokości 50 000 zł. Od decyzji 
Prezesa URE przedsiębiorca miał możliwość odwo-
łania się do SOKiK w terminie dwóch tygodni od 
dnia jej doręczenia, z czego nie skorzystał.

Kolejne postępowanie administracyjne w za-
kresie energii elektrycznej zostało wszczęte (na 
podstawie art. 56 ust. 1 pkt 12) 11 marca 2010 r. 
Dotyczyło ono naruszenia warunku koncesji na ob-
rót energią elektryczną, poprzez nieprzestrzeganie 
obowiązku prowadzenia działalności gospodar-
czej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
przypadku naruszenie § 31 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z 2 lipca 2007 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 
taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną 
(Dz. U. Nr 128, poz. 895, z późn. zm.). W wyniku 
przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że 
okresy rozliczeniowe stosowane i zawarte w tary-
fi e przedsiębiorstwa obrotowego nie były skoor-
dynowane z okresami zawartymi w obowiązującej 
w 2008 r. taryfi e operatora systemu dystrybucyj-
nego, co stanowi naruszenie § 31 ust. 2 (zdanie 
drugie) ww. rozporządzenia taryfowego. Za takie 
działanie Prezes URE decyzją z 22 lipca 2010 r. 
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wymierzył przedsiębiorstwu obrotowemu karę pie-
niężną w kwocie 50 000 zł. Decyzja została dostar-
czona stronie. Od powyższej decyzji przedsiębior-
stwo odwołało się do SOKiK.

29 marca 2010 r. wobec kolejnego przedsiębior-
stwa obrotu, zostało wszczęte postępowanie ad-
ministracyjne w sprawie wymierzenia kary pienięż-
nej w związku z ujawnieniem w prowadzonej przez 
przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej 
naruszenia prawa, polegającego na stosowaniu 
taryfy niezgodnie z określonymi w niej warunkami 
(art. 56 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo energetycz-
ne), tj. nieprzestrzegania przepisów związanych 
z udzieleniem odbiorcom bonifi kat z tytułu przerw 
w dostawie energii elektrycznej. Postępowanie 
w tej sprawie nie zostało jeszcze zakończone. 

Natomiast 30 marca 2010 r. wobec jednego 
z operatorów systemu dystrybucyjnego zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
wymierzenia kary pieniężnej w związku z ujawnie-
niem w prowadzonej przez przedsiębiorstwo dzia-
łalności koncesjonowanej w zakresie dystrybucji 
energii elektrycznej naruszenia prawa, polegające-
go na stosowaniu taryfy niezgodnie z określonymi 
w niej warunkami (art. 56 ust. 1 pkt 6 ustawy – 
Prawo energetyczne), tj. odmowie uznania przerw 
w dostawie energii elektrycznej jako podstawy 
udzielenia odbiorcom bonifi kat z tego tytułu. Po-
stępowanie w tej sprawie nie zostało jeszcze za-
kończone. 

Ponadto w zakresie energii elektrycznej należy 
wspomnieć, że postępowania z tytułu naruszenia 
art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo energetycz-

ne wobec RWE Polska SA i Vattenfall Sales Poland 
Sp. z o.o., tj. przedsiębiorstw pełniących funkcje 
sprzedawców z urzędu, które wprowadziły od 
2008 r. w rozliczeniach z odbiorcami będącymi 
gospodarstwami domowymi taryfy w obrocie bez 
obowiązku przedstawienia ich Prezesowi URE do 
zatwierdzenia, nie zostały jeszcze podjęte przez 
Prezesa URE. Należy przypomnieć, że Prezes URE 
stosownymi postanowieniami zawiesił te postępo-
wania na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, bowiem roz-
patrzenie tych spraw i wydanie decyzji zależy od 
uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępne-
go (tj. kwestii zwolnienia Stron z obowiązku przed-
stawienia Prezesowi URE taryf do zatwierdzenia) 
przez właściwe Sądy, które jeszcze tych spraw 
ostatecznie nie rozstrzygnęły.

W zakresie paliw gazowych prowadzone było 
ponadto jedno postępowanie na podstawie art. 56 
ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo energetyczne, wszczę-
te 22 marca 2010 r. Przedsiębiorstwo w okresie od 
1 listopada 2009 r. do 16 grudnia 2009 r. prowa-
dziło działalność koncesjonowaną, nie dopełniając 
obowiązku przedłożenia Prezesowi URE opracowa-
nej przez siebie taryfy do zatwierdzenia, co stano-
wiło naruszenie art. 47 ust. 1 Prawa energetyczne-
go. Prezes URE wziął pod uwagę fakt, że niedopeł-
nienie przez przedsiębiorstwo powinności przedło-
żenia w stosownym terminie Prezesowi URE taryfy 
dla paliw gazowych do zatwierdzenia, skutkowało 
pozostawieniem cen i stawek opłat poza zakresem 
regulacji służącej ochronie interesów odbiorców 
oraz pozbawiało Prezesa możliwości ustalenia, czy 
zapewnią one pokrycie uzasadnionych kosztów 

działalności przedsiębiorstwa. Prezes URE decyzją 
z 2 lipca 2010 r. wymierzył przedsiębiorstwu sym-
boliczną karę w kwocie 5 000 zł, a jej wysokość 
uznał za odpowiednią dla wypełnienia represyjno-
-wychowawczej roli oraz niezbędną dla wymusze-
nia przestrzegania obowiązków koncesjonariusza, 
polegających m.in. na stosowaniu cen i stawek 
opłat wynikających z zatwierdzonej taryfy. Decyzja 
została dostarczona stronie. Od decyzji Prezesa 
URE przedsiębiorca miał możliwość odwołania się 
do SOKiK w terminie dwóch tygodni od dnia jej 
doręczenia, z czego nie skorzystał.

W 2010 r. Prezes URE wszczął także postępowa-
nie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związ-
ku z niewypełnieniem obowiązku przedłożenia do 
zatwierdzenia Prezesowi URE IRiESP przez opera-
tora sieci przesyłowej. Stwierdzono niedopełnienie 
obowiązku, o którym mowa w art. 9g ust. 7 usta-
wy – Prawo energetyczne, przedłożenia w terminie 
wyznaczonym przez art. 14 ust. 1 ustawy zmienia-
jącej IRiESP wraz z informacją o zgłoszonych przez 
użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich 
uwzględnienia. Postępowanie zostało zakończone 
wydaniem decyzji, w której na podstawie art. 56 
ust. 1 pkt 1b w związku z art. 56 ust. 2, ust. 3 i ust. 6 
ustawy – Prawo energetyczne orzeczono karę pie-
niężną w wysokości 249 797,63 zł.

Ponadto w 2010 r. Prezes URE wszczął postę-
powanie w sprawie o wymierzenie kary pieniężnej 
osobie kierującej działalnością przedsiębiorstwa 
energetycznego w związku z niewywiązaniem się 
przez przedsiębiorstwo z obowiązków informa-
cyjnych wynikających z art. 27 ust. 1 pkt 1 oraz
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art. 27 ust. 2 ustawy o zapasach. Postępowanie 
zostało zakończone wydaniem decyzji, w której 
na podstawie art. 63 ust. 1 pkt 6 i art. 64 ust. 1 
pkt 1 ustawy o zapasach orzeczono karę pieniężną 
w kwocie 13 608,20 zł, to jest w wysokości czte-
rech średnich wynagrodzeń w sektorze przedsię-
biorstw w drugim kwartale 2010 r. 

5.4. Statystyka publiczna

Do zakresu działania Prezesa, zgodnie z art. 23 
ust. 2 pkt 18 ustawy – Prawo energetyczne, należy 
zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących 
przedsiębiorstw energetycznych. 

W 2010 r. Prezes URE zrealizował wszystkie 
obowiązki wynikające z zapisów Programu Badań 
Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP) na 
2010 r.89) zawartych w części 1.44 Rynek mate-
riałowy i paliwowo-energetyczny, w badaniach: 
Bilanse paliw i energii oraz Elektroenergetyka 
i ciepłownictwo.

W ramach realizacji tych obowiązków Prezes 
URE przekazywał dane ze swoich zasobów infor-
macyjnych w zakresie: 1) biokomponentów, paliw 
ciekłych i biopaliw ciekłych, 2) energii elektrycz-
nej wytwarzanej w źródłach odnawialnych i w ko-
generacji oraz 3) produkcji, dystrybucji i obrotu 
ciepłem, zebranych za 2009 r. Również w bazie 
informacyjnej „Polska statystyka publiczna” (przy-
gotowywanej równolegle z PBSSP) zamieszczone 

89) Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 grudnia 2009 r. (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 3, poz. 14, z późn. zm.).

zostały informacje o bazach prowadzonych w URE: 
Koncesjonowana Energetyka Cieplna, Ewidencja 
Świadectw Pochodzenia Energii Odnawialnej, Ewi-
dencja Świadectw Pochodzenia z Kogeneracji oraz 
Administracyjny system informacyjny Prezesa URE 
w zakresie biokomponentów, paliw ciekłych i bio-
paliw ciekłych.

Dane przekazywane dla statystyki publicznej 
w zakresie produkcji, dystrybucji i obrotu ciepłem 
zbierane są w ramach corocznego badania kon-
cesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych. 
Prezes URE przejął główny ciężar prac związanych 
ze statystyką dotyczącą ciepłownictwa w ramach 
statystyki publicznej. W chwili obecnej regulator 
dysponuje największą w kraju bazą informacyjną 
na temat sektora ciepłowniczego. 

W 2010 r. zostało przeprowadzone kolejne ba-
danie koncesjonowanych przedsiębiorstw zajmu-
jących się działalnością ciepłowniczą w 2009 r., re-
alizowane w ramach Programu Badań Statystycz-
nych Statystyki Publicznej. Badanie to, zgodnie 
z ustawą o statystyce, zaliczone jest do systemów 
informacyjnych administracji publicznej90).10). 

W ramach badania, koncesjonowane przed-
siębiorstwa ciepłownicze wypełniały formularz – 
„Sprawozdanie z działalności wytwórców, dystrybu-
torów i przedsiębiorstw obrotu ciepłem w 2009 r.”, 
który obejmował dane z zakresu:

 90) Są to systemy związane bezpośrednio z wykonywaniem 
zadań statutowych przez organy administracji rządowej, samo-
rządu terytorialnego, organy prowadzące urzędowe rejestry itp. 
Dane tych systemów mogą być wykorzystywane przez służby 
statystyki publicznej oraz innych użytkowników, m.in. resorty, 
organizacje międzynarodowe.

• charakterystyki techniczno-ekonomicznej przed-
siębiorstwa odnośnie działalności ciepłowniczej, 

• sprzedaży ciepła bezpośrednio ze źródeł (bez 
udziału sieci), sprzedaży ciepła z sieci ciepłow-
niczych oraz sprzedaży ciepła zakupionego (bez 
świadczenia usługi przesyłowej), tzw. czystego 
obrotu,

• zakupu ciepła (bez ciepła kupowanego na po-
trzeby własne), 

• przychodów i kosztów związanych z działalno-
ścią koncesjonowaną, 

• paliw zużywanych do produkcji ciepła,
• nakładów inwestycyjnych na modernizację, roz-

wój i ochronę środowiska oraz źródeł fi nanso-
wania tych nakładów.
Wzór formularza oraz objaśnienia do niego 

umieszczone były na stronach internetowych URE. 
Zebrane informacje zostały przetworzone elektro-
nicznie i zasiliły bazę informacyjną urzędu. Nadzór 
organizacyjny i merytoryczny nad przebiegiem ba-
dania sprawowała centrala URE, natomiast oddzia-
ły terenowe URE aktywnie uczestniczyły w pozyski-
waniu i weryfi kacji kompletności oraz poprawności 
danych przekazanych przez przedsiębiorstwa.

W wyniku przeprowadzonego badania uzy-
skano informacje od 499 podmiotów, tj. od 98% 
przedsiębiorstw, które w tym roku posiadały waż-
ne koncesje Prezesa URE na działalność związaną 
z zaopatrzeniem w ciepło. 

Dane zebrane w tym badaniu zostały przeka-
zane do Ministerstwa Gospodarki i zasiliły krajową 
bazę gospodarki paliwowo-energetycznej. Wyniki 
przedstawiono obszernie w wydawnictwie Prezesa 
URE „Energetyka cieplna w liczbach – 2009” opu-
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blikowanym w sierpniu 2010 r.91)
11) W publikacji, bę-

dącej przede wszystkim zbiorem tablic statystycz-
nych, znalazła się również syntetyczna charaktery-
styka podstawowych tendencji zaobserwowanych 
w energetyce cieplnej w 2009 r., oraz informacje 
o sposobie badania, szczegółowe uwagi metodycz-
ne, a także wzór formularza wraz z objaśnieniami. 
W zestawieniach tabelarycznych pokazano wyniki 
badań zagregowane według wybranych zasad kla-
syfi kacji przedsiębiorstw92).12). 

W grudniu 2010 r. rozpoczęto przygotowania do na-
stępnego badania koncesjonowanych przedsiębiorstw 
ciepłowniczych, które zostanie przeprowadzone na 
początku 2011 r. W ramach przygotowań już został 
opracowany i zamieszczony na stronie internetowej 
URE formularz oraz objaśnienia dla przedsiębiorstw.

5.5. Obliczanie i ogłaszanie średniej 
ceny sprzedaży energii elek-
trycznej na rynku konkurencyj-
nym oraz sposobu jej obliczania 
(art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b)

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy 
− Prawo energetyczne Prezes URE jest zobowiąza-

 91) Prezes URE, „Energetyka cieplna w liczbach − 2009”, War-
szawa, sierpień 2010. 
 92) Wykorzystuje się następujące kryteria: wskaźnik zaanga-
żowania w ciepłowniczą działalność energetyczną (WZDE), formę 
prawną, rodzaj działalności (posiadane koncesje), klasę Polskiej 
Klasyfi kacji Działalności (PKD), województwo czy wreszcie obszar 
działania oddziałów terenowych URE. 

ny publikować do 31 marca każdego roku średnią 
cenę sprzedaży energii elektrycznej na rynku kon-
kurencyjnym za rok poprzedni. W 2009 r. średnia 
cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku kon-
kurencyjnym wynosiła 197,21 zł/MWh.

Algorytm obliczania średniej ceny sprzeda-
ży energii elektrycznej na rynku konkurencyj-
nym w 2009 r. obejmował 
sprzedaż energii elektrycz-
nej (wolumen sprzedaży 
oraz wartość sprzedanej 
energii) realizowaną przez 
wytwórców93)

13) w konkuren-
cyjnych segmentach kra-
jowego hurtowego rynku 
energii elektrycznej, tj. 
do:
• spółek obrotu w ra-

mach kontraktów dwu-
stronnych,

• na giełdę energii.
Sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansu-

jący nie została uwzględniona w algorytmie wy-
znaczania ceny ze względu na techniczny charak-
ter tego segmentu rynku. 

W przypadku skonsolidowanych pionowo grup 
kapitałowych94)

14) do wyliczenia ceny został wzięty 

 93) Zbadano 51 największych elektrowni zawodowych zalicza-
nych wg PKD 2007 do grup 35.1 lub 35.3, które realizują sprze-
daż energii elektrycznej w przeważającej części z wykorzysta-
niem sieci elektroenergetycznych przedsiębiorstw sieciowych.
 94) Grupa kapitałowa – grupa kapitałowa w rozumieniu art. 3 
ust. 1 pkt 44 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycz-
nej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza 
grupę kapitałową oraz na giełdę. 

Poniżej przedstawiono schemat kierunków 
sprzedaży, które były brane pod uwagę przy wy-
liczaniu średniej ceny sprzedaży energii elektrycz-
nej na rynku konkurencyjnym.

Legenda:
W – wytwórca
SzU – sprzedawca z urzędu
So – przedsiębiorstwo obrotu
Giełda
RB – rynek bilansujacy

 Kierunki sprzedaży, które były uwzględniane w ob-
liczeniach

 Kierunki sprzedaży, które nie były uwzględniane 
w obliczeniach

Źródło: URE.

Poniżej przedstawiono wzór wraz z poszczegól-
nymi segmentami rynku, które zostały wzięte pod 
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uwagę do obliczenia średniej ceny sprzedaży ener-
gii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.

gdzie:
C – średnia cena sprzedaży energii elektrycznej 

na rynku konkurencyjnym [zł/MWh],
P – przychody ze sprzedaży energii elektrycznej: 

wytwórców do spółek obrotu poza grupę 
kapitałową i na giełdę energii oraz przedsię-
biorstw obrotu z grup kapitałowych do spół-
ek obrotu poza grupę kapitałową i na giełdę 
energii [tys. zł],

E – wolumen sprzedanej energii elektrycznej: 
wytwórców do spółek obrotu poza grupę 
kapitałową i na giełdę energii oraz przedsię-
biorstw obrotu z grup kapitałowych do spół-
ek obrotu poza grupę kapitałową i na giełdę 
energii [MWh].

5.6. Obliczanie i ogłaszanie śred-
nich cen sprzedaży energii 
elektrycznej wytworzonej 
w wysokosprawnej kogeneracji 
(art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. a usta-
wy – Prawo energetyczne) 

Prawo energetyczne nakłada na Prezesa 
URE obowiązek polegający na zbieraniu i prze-
twarzaniu informacji dotyczących przedsię-

biorstw energetycznych w celu obliczania i pu-
blikowania w terminie do 31 marca każdego 
roku średnich cen sprzedaży energii elektrycz-
nej wytworzonej w wysokosprawnej kogene-
racji. 

W marcu 2010 r. zostały opublikowane średnie 
ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej 
w wysokosprawnej kogeneracji za 2009 r., w jed-
nostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l 
ust. 1 pkt 1-2 ustawy, tj. w jednostkach: 
1) opalanych paliwami gazowymi lub o łącznej 

mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej
1 MW – 191,03 zł/MWh,

2) opalanych metanem uwalnianym i ujmo-
wanym przy dołowych robotach górniczych 
w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowa-
nych kopalniach węgla kamiennego lub ga-
zem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy 
– 249,65 zł/MW,

3) innych niż wymienione w punkcie 1 i 2 – 
199,89 zł/MWh. 

Średnie ceny sprzedaży energii elektrycz-
nej wytworzonej w wysokosprawnej kogene-
racji obliczone zostały jako iloraz przychodów 
ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej 
w przedsiębiorstwach wytwórczych i wolumenu 
jej sprzedaży. Dane do obliczeń zostały pozyska-
ne przez URE bezpośrednio od przedsiębiorstw 
oraz ze sprawozdań Ministerstwa Gospodarki za 
2009 r. 

Informacja o tych cenach została zamieszczona 
na stronie internetowej URE.

5.7. Obliczanie i ogłaszanie średnich 
cen sprzedaży ciepła wytworzo-
nego w należących do przedsię-
biorstw posiadających koncesje 
jednostkach wytwórczych nie-
będących jednostkami kogene-
racji (art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c)

Prawo energetyczne nakłada na Prezesa URE 
obowiązek polegający na zbieraniu i przetwarzaniu 
informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycz-
nych w celu obliczania i publikowania w terminie 
do 31 marca każdego roku średnich cen sprzedaży 
ciepła, wytworzonego w należących do przedsię-
biorstw posiadających koncesje jednostkach wy-
twórczych niebędących jednostkami kogeneracji.

W marcu 2010 r. zostały obliczone i opublikowa-
ne ceny za 2009 r. Średnie ceny sprzedaży ciepła 
wynosiły, dla jednostek wytwórczych niebędących 
jednostkami kogeneracji:
1) opalanych paliwami węglowymi – 33,83 zł/GJ,
2) opalanych paliwami gazowymi – 59,21 zł/GJ, 
3) opalanych olejem opałowym – 75,93 zł/GJ,
4) stanowiących odnawialne źródła energii – 

34,90 zł/GJ. 
Średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego 

w jednostkach wytwórczych niebędących jednostka-
mi kogeneracji obliczone zostały jako iloraz przycho-
dów ze sprzedaży ciepła wytworzonego w jednost-
kach wytwórczych i wolumenu jego sprzedaży. Do 
wyliczenia średnich cen wykorzystane zostały dane 
ze sprawozdań Prezesa URE na formularzu URE-C1.

Informacja o tych cenach została zamieszczona 
na stronie internetowej URE.
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5.8. Ogłaszanie wskaźnika referen-
cyjnego ustalanego przez Pre-
zesa URE zgodnie z metodologią 
określoną w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z 17 września 
2010 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkula-
cji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 194, poz. 1291)

Prawo energetyczne nakłada na regulatora 
obowiązek polegający na ustalaniu wskaźnika 
referencyjnego zgodnie z metodologią okre-
śloną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz roz-
liczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 194, poz. 1291). Przy zastosowaniu 
wskaźnika referencyjnego i średnich cen sprze-
daży ciepła przedsiębiorstwa obliczają planowa-
ne przychody ze sprzedaży ciepła przyjmowane 
do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach, dla 
jednostek kogeneracji. 

Działając na podstawie art. 47 ust. 2g ustawy – 
Prawo energetyczne Prezes URE ogłosił w grudniu 
2010 r. następujące wskaźniki referencyjne ustalo-
ne 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. 

Informacja o wskaźnikach została zamieszczo-
na na stronie internetowej URE.

Zgodnie z dyspozycją art. 47 ust. 2g, wysokość 
wskaźników referencyjnych została ogłoszona w Biu-
letynie URE (Biuletyn URE Nr 1, marzec 2011 r.).

Część III. Promowanie 
konkurencji

1. Cele i zadania Prezesa URE

Promowanie konkurencji jest jednym z dwóch 
motywów przewodnich wszelkich działań reali-
zowanych przez Prezesa URE, co przejawia się 
przede wszystkim w bieżącym ocenianiu wpływu 
przyjmowanych rozstrzygnięć na konkurencyj-
ność rynku energii oraz podejmowaniu decyzji 
optymalnych z tego punktu widzenia. Prezes URE 
nie posiada rozbudowanego katalogu kompeten-
cji służących wprost promowaniu konkurencji, co 
jest niejako uzasadnione jurysdykcją innej insty-
tucji – organu antymonopolowego – w odniesieniu 
do tego samego obszaru regulacji. Jednakże war-
to zauważyć, że rok 2010 przyniósł regulatorowi 
nowe kompetencje – prawa i obowiązki – do dzia-
łania w tym obszarze, przykładowo wprowadzona 
nowelizacją prawa energetycznego kompetencja 
do zatwierdzania programów zgodności, czy kon-
trolowania realizacji obowiązku publicznej sprze-

daży energii elektrycznej (tzw. obligo giełdowe). 
W 2010 r. kontynuowane i inicjowane były działa-
nia mające na celu realizację założeń niezbędnych 
do pełnego uwolnienia rynku, przedstawionych 
przez regulatora w dokumencie Mapa drogowa 
uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców ener-
gii elektrycznej. W drodze ku prawom odbiorców 
i efektywnej konkurencji w sektorze energetycz-
nym, opublikowanym w styczniu 2008 r. Ponadto 
wiele działań podejmowanych przez Prezesa URE 
na rzecz promowania konkurencji zaliczyć należy 
do kategorii tzw. działań miękkich, do których pod-
jęcia Prezes URE nie jest zobowiązany w świetle 
przepisów prawa, ale które ocenia jako konieczne 
dla realizacji celu. Za działanie na rzecz promowa-
nia konkurencji uznać należy tu szeroko prowadzo-
ną działalność informacyjną Prezesa URE, w tym 
także kampanię edukacyjną pod hasłem „Prąd to 
też towar. Zdecyduj od kogo go kupujesz”. Celem 
akcji ukierunkowanej na uświadomienie praw od-
biorcom energii w gospodarstwach domowych 
i zwiększenie ich kompetencji, jako uczestników 
rynku, było wzmocnienie strony popytowej rynku, 
której rozbudzone oczekiwania przyczyniłyby się 
do rozwoju konkurencji na rynku energii. 

Miernikiem rozwoju konkurencyjnego rynku 
energii (prostym, ale miarodajnym) jest liczba 
zmian sprzedawcy. Prezes URE systematycznie 
monitoruje stopień rzeczywistego korzystania 
z prawa wyboru sprzedawcy przez odbiorców 
uprawnionych. Rozwój zasady TPA w ujęciu ilo-
ściowym przedstawiony jest szczegółowo w roz-
działach poświęconych omówieniu rynków: elek-
troenergetycznego i gazowego. Rok 2010 należy 
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uznać w tym aspekcie za szczególnie udany dla 
odbiorców energii elektrycznej, innych niż gospo-
darstwa domowe. W kolejnych latach wzmocnienia 
wymaga aktywność odbiorców w gospodarstwach 
domowych, przede wszystkim poprzez promocję 
prawa do zmiany sprzedawcy.

Niestety na rynku gazu rozwijające się z dużym 
trudem relacje konkurencyjne nie przełożyły się na 
korzyść odbiorców, mierzoną liczbą zmian sprze-
dawcy. Działania Prezesa URE w obszarze promo-
wania konkurencji na rynku gazu ukierunkowane 
są nadal na wspieranie rozwiązań prorynkowych, 
które z punktu widzenia wymagań rynku konku-
rencyjnego będą skutkować niższymi cenami dla 
odbiorców końcowych przy zachowaniu zwrotu 
z zaangażowanego kapitału dla przedsiębiorstw 
energetycznych.

2. Działania na rzecz likwi-
dacji barier konkurencji

2.1. Zatwierdzanie instrukcji
ruchu i eksploatacji sieci 

 
Elektroenergetyka

Przepisy ustawy zmieniającej znowelizowały 
ustawę – Prawo energetyczne wprowadzając obo-
wiązek przedłożenia do zatwierdzenia całej IRiESP 
oraz IRiESD, tj. zarówno postanowień określają-
cych warunki bilansowania systemu i zarządzania 
ograniczeniami systemowymi, jak i warunki korzy-
stania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowa-

nia rozwoju sieci. Zgodnie z obowiązującymi do
11 marca 2010 r. przepisami prawnymi zatwier-
dzana była tylko część instrukcji dotycząca bilan-
sowania systemu i zarządzania ograniczeniami 
systemowymi. Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy 
zmieniającej, operator systemu przesyłowego zo-
stał zobowiązany do przedłożenia Prezesowi URE 
do zatwierdzenia IRiESP dostosowanej do wyma-
gań przepisów zmienionych tą ustawą, w terminie
3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Wypełniając 
ten obowiązek PSE-Operator SA wystąpił z wnio-
skiem o zatwierdzenie całej IRiESP i jednocześnie 
o uchylenie decyzji z 10 lutego 2006 r. zatwierdza-
jącej dotychczasową IRiESP w części dotyczącej 
bilansowania systemu i zarządzania ograniczenia-
mi systemowymi w czerwcu 2010 r. Po przepro-
wadzeniu postępowania administracyjnego Prezes 
URE decyzją z 23 lipca 2010 r. zatwierdził część 
ogólną IRiESP oraz część dotyczącą bilansowania 
systemu i zarządzania ograniczeniami systemowy-
mi. Została również uchylona decyzja zatwierdza-
jąca dotychczas obowiązującą instrukcję. W nowo 
zatwierdzonej części IRiESP dotyczącej bilansowa-
nia systemu i zarządzania ograniczeniami syste-
mowymi zawarte zostały postanowienia określają-
ce: warunki, jakie muszą być spełnione w zakresie 
bilansowania systemu i zarządzania ograniczenia-
mi systemowymi, procedury zgłaszania i przyjmo-
wania przez PSE-Operatora SA do realizacji umów 
sprzedaży oraz programów dostarczania i odbioru 
energii elektrycznej, procedury zgłaszania do PSE-
-Operatora SA umów o świadczenie usług przesy-
łania energii elektrycznej, procedury bilansowania 
systemu, w tym sposób rozliczania kosztów tych 

ograniczeń, procedury awaryjne, sposób postę-
powania w stanach zagrożenia bezpieczeństwa 
zaopatrzenia w energię elektryczną, procedury 
i zakres wymiany informacji niezbędnej do bilanso-
wania systemu i zarządzania ograniczeniami syste-
mowymi, kryteria dysponowania mocą jednostek 
wytwórczych energii elektrycznej oraz zarządzania 
połączeniami systemów elektroenergetycznych 
oraz sposób przekazywania użytkownikom sys-
temu informacji o warunkach świadczenia usług 
przesyłania energii elektrycznej, a także pracy 
KSE, w zakresie bilansowania systemu i zarządza-
nia ograniczeniami systemowymi.

Następnie decyzją z 20 września 2010 r. Pre-
zes URE zatwierdził zmianę IRiESP w części doty-
czącej bilansowania systemu i zarządzania ogra-
niczeniami systemowymi. W ramach tej zmiany 
zmodyfi kowano zasady zarządzania ogranicze-
niami przesyłowymi wymiany międzysystemowej 
w zakresie dokonywania zgłoszeń grafi ków wy-
miany międzysystemowej dla rezerwacji zdolności 
przesyłowych uzyskanych w przetargu rocznym, 
miesięcznym i dobowym. Zmiany zasad alokacji 
zdolności przesyłowych na rynku z jednodniowym 
wyprzedzeniem (rynek dnia następnego) wynikają 
z planowanego wdrożenia skoordynowanego me-
chanizmu zarządzania ograniczeniami przesyłowy-
mi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej opar-
tego na metodzie Flow-Based Capacity Allocation 
(FBA), która umożliwia nominowanie transakcji 
wymiany międzysystemowej zarówno pomiędzy 
sąsiednimi systemami elektroenergetycznymi, jak 
również pomiędzy systemami, które ze sobą nie 
sąsiadują. Przedmiotowa zmiana IRiESP umożliwi-
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ła również wdrożenie zasad śróddziennego zarzą-
dzania ograniczeniami przesyłowymi w obszarze 
wymiany międzysystemowej (rynek dnia bieżące-
go wymiany międzysystemowej), które 1 grudnia 
2010 r. zostały wprowadzone na granicach syste-
mów: polskiego, niemieckiego, czeskiego i słowac-
kiego. Zgodnie z tymi zasadami rezerwacja zdol-
ności przesyłowych w trybie dnia bieżącego jest 
dokonywana bezpłatnie, przy zastosowaniu reguły 
pierwszeństwa (First Comes First Served). Uczest-
nicy wymiany międzysystemowej, którzy uzyskają 
rezerwacje zdolności przesyłowych są zobowiązani 
do ich wykorzystania. Przedmiotowa zmiana IRiESP 
zawiera także zmiany harmonogramu zgłoszeń 
umów sprzedaży energii elektrycznej oraz harmo-
nogramu tworzenia planów koordynacyjnych.

Kolejna zmiana IRiESP w części dotyczącej bi-
lansowania systemu i zarządzania ograniczeniami 
systemowymi została zatwierdzona decyzją Preze-
sa URE z 10 listopada 2010 r. Zmiana ta umoż-
liwiła handel transgraniczny energii elektrycznej 
pomiędzy Polską a Szwecją poprzez stałoprądowe 
połączenie SwePol Link łączące systemy elektro-
energetyczne tych państw, umożliwiając udostęp-
nianie uczestnikom rynku zdolności przesyłowych 
tego połączenia. Zmiana IRiESP dotyczyła wpro-
wadzenia funkcjonalnego podziału jednostki gra-
fi kowej wymiany międzysystemowej na jednostkę 
równoległą i nierównoległą, co umożliwia wdroże-
nie mechanizmu alokacji zdolności przesyłowych 
w drodze przetargów niejawnych (implicit) na po-
łączeniu SwePol Link. Wiąże się z tym także wpro-
wadzenie możliwości posiadania przez uczestnika 
rynku bilansującego typu Giełda Energii jednostki 

grafi kowej wymiany międzysystemowej nierówno-
ległej. W ramach przedmiotowej zmiany dostoso-
wano terminy przyjmowania przez operatora sys-
temu przesyłowego zgłoszeń umów sprzedaży do 
wymagań w zakresie procesu udostępniania zdol-
ności przesyłowych w trybie aukcji niejawnych.

Decyzją z 30 grudnia 2010 r. Prezes URE za-
twierdził pozostałą część IRiESP określającą wa-
runki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploata-
cji i planowania rozwoju sieci. Na treść tej czę-
ści IRiESP składają się postanowienia dotyczące: 
przyłączania urządzeń wytwórczych, sieci dystry-
bucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połą-
czeń międzysystemowych oraz linii bezpośrednich, 
wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji 
i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą pomocni-
czą, kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego, w tym uzgadnia-
nia planów, o których mowa w art. 9c ust. 2 pkt 13 
ustawy – Prawo energetyczne, współpracy między 
operatorami systemów elektroenergetycznych, 
w tym w zakresie koordynowanej sieci 110 kV 
i niezbędnego układu połączeń sieci oraz zakresu, 
sposobu i harmonogramu przekazywania informa-
cji, pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi 
oraz pomiędzy przedsiębiorstwami energetyczny-
mi a odbiorcami, parametrów jakościowych ener-
gii elektrycznej i standardów jakościowych obsłu-
gi użytkowników systemu, wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej 
i warunków, jakie muszą zostać spełnione dla jego 
utrzymania, wskaźników charakteryzujących ja-
kość i niezawodność dostaw energii elektrycznej 
oraz bezpieczeństwa pracy sieci elektroenerge-

tycznej, niezbędnych wielkości rezerw zdolności 
wytwórczych, przesyłowych i połączeń międzysys-
temowych. IRiESP określająca warunki korzysta-
nia, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania 
rozwoju sieci weszła w życie 1 stycznia 2011 r.

W okresie sprawozdawczym Prezes URE za-
twierdził także zmianę trzech instrukcji ruchu 
i eksploatacji sieci dystrybucyjnych w części do-
tyczącej bilansowania systemu i zarządzania ogra-
niczeniami systemowymi. Zmiany IRiESD ENEA 
Operator Sp. z o.o. i ENERGA-Operator SA (de-
cyzje z 16 grudnia 2010 r.) dotyczyły wprowadze-
nia lub aktualizacji standardowych profi li zużycia 
wykorzystywanych w bilansowaniu handlowym 
miejsc dostarczania energii elektrycznej dla od-
biorców o mocy umownej nie większej niż 40 kW. 

W październiku 2010 r. Prezes URE zatwierdził 
zmianę IRiESD PGE Dystrybucja SA z siedzibą 
w Lublinie, która przejęła IRiESD PGE Dystrybucja 
LUBZEL Sp. z o.o. PGE Dystrybucja SA połączyła 
się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych z PGE Dystrybucja Łódź-Teren SA, 
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o., PGE Dystry-
bucja Białystok Sp. z o.o., PGE Dystrybucja Łódź
Sp. z o.o., PGE Dystrybucja Warszawa-Teren
Sp. z o.o., PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o., 
PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o., PGE Zakła-
dy Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego 
Dystrybucja Sp. z o.o. Zmiana polegała na włącze-
niu do IRiESD PGE Dystrybucja SA postanowień 
IRiESD wszystkich przejętych spółek dystrybucyj-
nych. Następnie decyzją Prezesa URE z grudnia 
2010 r. instrukcja ta została zmieniona w związku 
z koniecznością ujednolicenia – po konsolidacji 
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obszaru dystrybucji Grupy Kapitałowej PGE – za-
pisów IRiESD dotyczących sposobu wyznaczania, 
udostępniania i przekazywania danych pomiaro-
wych dla sprzedawcy macierzystego oraz utwo-
rzenia od 1 stycznia 2011 r. centralnej jednostki 
grafi kowej operatora systemu dystrybucyjnego dla 
skonsolidowanego obszaru dystrybucji grupy PGE.

Gazownictwo

W 2010 r. nie dokonywano zmian obowiązują-
cej instrukcji OSP, ani nie zmieniono samej decy-
zji zatwierdzającej Instrukcję. 11 marca 2010 r. 
weszła w życie ustawa zmieniająca, w tym nowe 
brzmienie art. 9g ust. 7 ustawy – Prawo ener-
getyczne przewidujące obowiązek przedłożenia 
Prezesowi URE do zatwierdzenia, w drodze decy-
zji, całej IRiESP (w tym niezatwierdzanej dotąd 
części ogólnej) wraz z informacją o zgłoszonych 
przez użytkowników systemu uwagach oraz spo-
sobie ich uwzględnienia. OGP Gaz-System SA nie 
przedłożył IRiESP Prezesowi URE do zatwierdze-
nia w drodze decyzji w ustawowym terminie do
11 czerwca 2010 r., za co została nałożona kara 
pieniężna (więcej w pkt. 5.3). OGP Gaz-System 
SA opracował projekt IRiESP, który został w poło-
wie 2010 r. poddany konsultacjom z użytkownika-
mi sieci przesyłowej. W związku ze stwierdzeniem, 
że projekt IRiESP nie spełnia wymogu bilansowa-
nia systemu przesyłowego w jednostkach energii 
wynikającego z rozporządzenia 1775 Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz rozporządzenia Mini-
stra Gospodarki w sprawie szczegółowych warun-

ków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 133, poz. 891), Gaz-System został 
poinformowany przez Prezesa URE o konieczności 
modyfi kacji projektu, tak by spełniał on wymaga-
ne prawem kryteria. Uwagi Prezesa URE dotyczyły 
również bardziej efektywnego wdrażania mechani-
zmów rynkowych. Zmiana zapisów projektu była 
wielokrotnie dyskutowana na spotkaniach robo-
czych z udziałem przedstawicieli URE i OGP Gaz-
-System SA. W związku z przedłużającymi się pra-
cami w OGP Gaz-System SA, Prezes URE wezwał
29 grudnia 2010 r. OGP Gaz-System SA do nie-
zwłocznego opracowania IRiESP oraz rozpoczęcia 
procesu konsultacji przez poinformowanie użytkow-
ników systemu o publicznym dostępie do aktualnego 
projektu IRiESP oraz możliwości zgłaszania uwag. 

W 2010 r. przedsiębiorstwo energetyczne Ma-
zowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. przedło-
żyło do zatwierdzenia projekty Kart aktualizacji w 
zakresie bilansowania systemu dystrybucyjnego 
i zarządzania ograniczeniami. Zatwierdzone zmia-
ny dotyczyły uszczegółowienia zapisów IRiESD 
w zakresie zasad alokacji ilości paliwa gazowego 
oraz bilansowania paliwa gazowego w systemie 
dystrybucyjnym.

2.2. Zatwierdzanie programów
zgodności operatorów
systemów dystrybucyjnych

11 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja 
ustawy – Prawo energetyczne, zgodnie z którą 

operatorzy systemów dystrybucyjnych zobowią-
zani są nie tylko do opracowania Programu zgod-
ności i przekazania Prezesowi URE w ustawowym 
terminie sprawozdania z jego wykonania, jak to 
miało miejsce w poprzednio obowiązującym stanie 
prawnym, ale również do przedłożenia Prezesowi 
URE tego programu do zatwierdzenia.

Z uwagi na fakt, iż Program zgodności jest 
dokumentem, który poprzez zapewnienie niedy-
skryminacyjnego traktowania użytkowników sys-
temu może w znaczącym stopniu przyczynić się 
do umacniania konkurencji na rynku energii elek-
trycznej i powstania konkurencji na rynku gazu, 
Prezes URE postanowił opracować i opublikować 
na stronie internetowej urzędu Ramowe wytycz-
ne do treści programów zgodności opracowywa-
nych przez operatorów systemów dystrybucyjnych 
i operatorów systemów przesyłowych. Ich celem 
było udzielenie pomocy operatorom przygotowu-
jącym programy działań, które mają zapobiegać 
dyskryminacji uczestników systemu energetyczne-
go. Opracowanie Wytycznych służyć miało także 
usprawnieniu procesu zatwierdzania Programów 
zgodności składanych do Prezesa URE. Dokument 
zawiera m.in. wykaz polskich aktów prawnych, do-
kumentów prawnie wiążących, jak również powią-
zanych dokumentów unijnych, mających charakter 
przewodników, wytycznych oraz not interpreta-
cyjnych i powinien stanowić punkt odniesienia dla 
przedsiębiorstw energetycznych w procesie opra-
cowywania i przedkładania do zatwierdzenia Pre-
zesowi URE Programów zgodności.

Pracownicy URE odbyli szereg spotkań z przed-
stawicielami PTPiREE, organizacji, która wyraziła 
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wolę opracowania wzorca Programu zgodności. 
Wzorzec z jednej strony zawiera wszystkie wyma-
gane prawem zasady działania operatora, a z dru-
giej może być modyfi kowany przez operatora tak, 
aby dostosować go do struktury i reguł panują-
cych w jego przedsiębiorstwie. Każdy OSD może 
dodać jeszcze inne zasady, które przyczynić mogą 
się do zagwarantowania przestrzegania zasady 
równości. Ostatecznie wzorzec został ustalony 
w październiku 2010 r. W kolejnych miesiącach, do 
końca 2010 r., wniosek o zatwierdzenie Programu 
zgodności złożyło sześciu OSD energii elektrycznej 
i jeden OSD gazowy. Decyzję o zatwierdzeniu Pro-
gramu podejmuje Prezes URE po przeprowadzeniu 
postępowania administracyjnego. Do końca 2010 r. 
żadne z postępowań w tej sprawie nie zostało za-
kończone.

2.3. Monitorowanie mechanizmów
 bilansowania systemu 

Elektroenergetyka

Zasady bilansowania systemu i zarządzania 
ograniczeniami w KSE określane są przez opera-
torów systemów (przesyłowego i dystrybucyjne-
go) i podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE 
w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci elektroener-
getycznej. W ramach posiadanych uprawnień Pre-
zes URE monitoruje ich działanie analizując publi-
kowane przez operatora systemu przesyłowego 
informacje i okresowe sprawozdania. Prezes URE 
ocenia także prawidłowość funkcjonowania przy-

jętych zasad na podstawie monitorowania zjawisk 
występujących na rynku, jak również na podstawie 
prac analitycznych nad przyczynami ewentualnych 
zakłóceń. 

Informacje o wolumenie i cenach energii bilan-
sującej na Rynku Bilansującym są jednym z obsza-
rów podlegających monitorowaniu przez Prezesa 
URE. Dane te przedstawia rys. 23.

Źródło: URE na podstawie danych PSE Operator SA.

W 2010 r. wolumen zakupu energii elektrycznej 
na Rynku Bilansującym (EBNO) wzrósł w porówna-

niu do 2009 r. z 4,89 TWh do 5,23 TWh, tj. o blisko 
7%. Zwiększył się także średni poziom cen energii 
bilansującej dostarczonej poprzez Rynek Bilansu-
jący, jak również zakres ich wahań, który był naj-
wyższy w listopadzie i grudniu 2010 r., zbliżając się 
do górnej granicy (1 500 zł/MWh) cen ofertowych, 
jakie mogą być zgłaszane na Rynku Bilansującym. 
W związku z tym, że formuła wyznaczania cen na 

Rynku Bilansu-
jącym opiera się 
na cenach krań-
cowych z wyko-
rzystanych ofert 
b i lansujących 
składanych przez 
wytwórców, na-
leży przypusz-
czać, że w nie-
których godzi-
nach rezerwy 
mocy dostęp-
ne w systemie 
były niewielkie, 
a PSE Operator 
SA musiał ko-
rzystać z naj-
droższych ofert. 

W procesie 
monitorowania 
z a r z ą d z a n i a 

ograniczeniami systemowymi analizie pod-
legają m.in. koszty związane z działaniami 
podejmowanymi przez operatora systemu 
przesyłowego. Koszty ponoszone w obszarze 
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Rysunek 23. Energia odebrana (EBNO) i ceny sprzedaży energii z rynku bilansującego
(CROs) w 2010 r.
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Rynku Bilansującego zostały zaprezentowane 
na rys. 24 i 25. 

W porównaniu do 2009 r. całkowite koszty 
pokrycia zapotrzebowania oraz koszty usuwania 

ograniczeń uległy istotnej zmianie. 
Całkowite koszty pokrycia zapotrzebo-
wania w obszarze Rynku Bilansującego 
wzrosły znacząco w stosunku do roku 
poprzedniego. Jednocześnie koszty 
usuwania ograniczeń w odniesieniu do 
2009 r. wzrosły w pierwszej połowie 
roku, a następnie spadły w drugiej po-
łowie roku.

Gazownictwo

W ramach szeroko rozumianego mo-
nitorowania funkcjonowania systemu 
gazowego oraz kontrolowania realizacji 
obowiązków wynikających z przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady nr 1775/2005/WE z 28 wrze-
śnia 2005 r. w sprawie warunków dostę-
pu do sieci przesyłowych gazu ziemnego, 
Prezes URE oceniał również monitorowa-
nie mechanizmów bilansowania systemu 
i zarządzania ograniczeniami.

W 2010 r. kontynuowano prace zwią-
zane z funkcjonowaniem podmiotów 
według zasad określonych w IRiESP, 
a także uwzględniające zmiany, jakie 
dokonały się na rynku gazu na prze-
strzeni ostatnich lat, m.in. ustanowie-
nie nowych przepisów prawa oraz udo-

stępnienie magazynów gazu przez PGNiG 

SA podmiotom trzecim, prace związane z budową 
terminala LNG w Świnoujściu, podjęcie działań 
zmierzających do budowy nowych połączeń sys-
temowych. 

W wyniku monitoringu zasad bilansowania Pre-
zes URE wskazał na potrzebę rozszerzenia dostępu 
do informacji w zakresie: 
• wysokości niezbilansowania oraz realizacji no-

minacji za poprzednią dobę,
• danych dotyczących statusu zbilansowania 

użytkownika sieci odzwierciedlającego wyso-
kość niezbilansowania w trybie dostępu on-line 
(wymóg ten może zostać zrealizowany z uwagi 
na fakt wprowadzenia przez OSP systemu ko-
lekcji danych pomiarowych),

• porozumień międzyoperatorskich i ich podsta-
wowych ustaleń,

• publikacji informacji dotyczących wszystkich 
punktów wejścia i wyjścia.
11 marca 2010 r. weszła w życie ustawa zmie-

niająca, w tym nowe brzmienie art. 9g ust. 7 usta-
wy – Prawo energetyczne nakładające na OSP 
obowiązek przedłożenia Prezesowi URE do za-
twierdzenia, w drodze decyzji całej IRiESP, w tym 
niezatwierdzanej dotąd części ogólnej. Wejście 
w życie nowych przepisów dało asumpt do cało-
ściowej oceny stosowanych przez operatora sys-
temu przesyłowego rozwiązań w zakresie monito-
rowania mechanizmów bilansowania systemu i za-
rządzania ograniczeniami włącznie z analizą uwag 
dotyczącą realizacji obowiązków wynikających 
z rozporządzenia nr 1775/2005. Mając na uwadze 
powyższe Prezes URE wystąpił do OGP Gaz-Sys-
tem SA o podjęcie stosownych działań. 

Rysunek 24. Całkowite koszty pokrycia zapotrzebowania
w obszarze Rynku Bilansującego (KCZ) w poszczególnych miesiącach 2010 r.

Źródło: PSE Operator SA, http://www.pse-operator.pl/index.php?
dzid=152&did=843

Rysunek 25. Koszty usuwania ograniczeń (KO) w poszczególnych
miesiącach 2010 r.

Źródło: PSE Operator SA, http://www.pse-operator.pl/index.php?
dzid=152&did=843
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W związku z niewypełnieniem przez Gaz-Sys-
tem SA obowiązku przedłożenia do zatwierdze-
nia Prezesowi URE, w ustawowym terminie tj. do
11 czerwca 2010 r. całości IRiESP, Prezes URE 
wszczął postępowanie w sprawie wymierzenia 
kary pieniężnej. Postępowanie to zostało zakończo-
ne wydaniem decyzji, w której na podstawie ustawy 
– Prawo energetyczne orzeczono karę pieniężną.

W celu pełnej realizacji zapisów ustawowych 
spółka opracowała projekt Instrukcji, który został 
poddany konsultacjom z użytkownikami sieci prze-
syłowej. W związku z niedopełnieniem wymogu 
bilansowania systemu przesyłowego w jednost-
kach energii wynikającego z rozporządzenia nr 
1775/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 
rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania syste-
mu gazowego, OGP Gaz-System SA został poinfor-
mowany o konieczności modyfi kacji projektu, tak 
by spełniał on wymagane prawem kryteria. Zmia-
na zapisów projektu była wielokrotnie dyskutowa-
na na spotkaniach roboczych z udziałem przed-
stawicieli URE i OGP Gaz-System SA. W związku 
z przedłużającymi się pracami Prezes URE wezwał
29 grudnia 2010 r. Gaz-System SA do niezwłocz-
nego opracowania IRiESP oraz rozpoczęcia proce-
su konsultacji przez poinformowanie użytkowników 
systemu o publicznym dostępie do aktualnego pro-
jektu IRiESP oraz możliwości zgłaszania uwag. Pra-
ce w tym zakresie nie zostały zakończone w 2010 r., 
a termin wejścia w życie nowej IRiESP planowany 
jest w czerwcu 2011 r., z wyłączeniem wprowadze-
nia rozliczeń i bilansowania w jednostkach energii, 
które planowane jest od 1 stycznia 2012 r.

2.4. Monitorowanie warunków 
przyłączania podmiotów do 
sieci i ich realizacji oraz do-
konywania napraw tej sieci

Monitorowanie95)
1) funkcjonowania systemu elek-

troenergetycznego w zakresie warunków przyłącza-
nia podmiotów do sieci i ich realizacji oraz dokony-
wania napraw tych sieci jest dokonywane w URE 
na bieżąco i odbywa się m.in. w drodze weryfi kacji 
i analizy informacji pochodzących od przedsiębiorstw 
energetycznych, ich odbiorców oraz innych intere-
sariuszy. Realizacja zadania określonego w art. 23
ust. 2 pkt 20 lit. c ustawy – Prawo energetyczne 
odbywa się w szczególności poprzez monitorowanie 
wywiązywania się przez przedsiębiorstwa energe-
tyczne z obowiązku określonego w art. 7 ust. 1 usta-
wy – Prawo energetyczne, tj. obligatoryjnego powia-
damiania Prezesa URE o każdym przypadku odmowy 
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, podczas 
rozstrzygania spraw spornych z art. 8 ust. 1 ustawy – 
Prawo energetyczne dotyczących odmowy zawarcia 
umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 
oraz rozpatrywania skarg odbiorców na działalność 
przedsiębiorstw energetycznych i rozeznawania

 95) Szczegółowe informacje o wynikach monitorowania wa-
runków przyłączania podmiotów do sieci i ich realizacji oraz 
dokonywania napraw tej sieci znajdują się w raporcie „Wa-
runki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii 
elektrycznej oraz realizacja przez operatorów systemu elektro-
energetycznego planów rozwoju uwzględniających zaspokojenie 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” 
przekazanym Ministrowi Gospodarki 11 marca 2011 r. oraz opub-
likowanym na stronie internetowej urzędu.

innych spraw niezaliczonych do powyższych kate-
gorii, które docierają do URE i dotyczą warunków 
przyłączania podmiotów do sieci i ich realizacji oraz 
dokonywania napraw tych sieci. 

Monitorowanie prowadzone jest w URE także 
w postępowaniach koncesyjnych (w tym zmianach 
koncesji) oraz w trakcie zatwierdzania taryf dla 
przedsiębiorstw, w których działalność w zakresie za-
opatrzenia odbiorców w energię elektryczną nie sta-
nowi podstawowej działalności (tzw. przemysłówek). 

Warunki wykonywania działalności tak w zakresie 
wytwarzania, jak i przesyłania lub dystrybucji energii 
elektrycznej nie różniły się od tych, jakie występowały 
w okresie poprzedzającym 2010 r. Działalność w za-
kresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycz-
nej do odbiorców końcowych prowadzona jest przez 
przedsiębiorstwa mające zapewnioną niezależność 
pod względem tak faktycznym, jak i prawnym. 

W odniesieniu do warunków podejmowania 
i wykonywania działalności gospodarczej w za-
kresie wytwarzania energii elektrycznej w odna-
wialnych źródłach energii (OZE), będących jed-
nocześnie jednostkami kogeneracyjnymi, ustawa 
zmieniająca wprowadziła zmiany w zakresie do-
tyczącym możliwości uzyskiwania jednocześnie 
tak świadectw pochodzenia energii elektrycznej 
wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, jak 
i świadectw pochodzenia energii elektrycznej wy-
tworzonej w kogeneracji. Poprawia to ww. warunki 
dotyczące kogeneracyjnych źródeł odnawialnych.

W zakresie przesyłania i dystrybucji energii 
elektrycznej wprowadzono nowe zasady dotyczą-
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ce przyłączania do sieci elektroenergetycznej źró-
deł, w szczególności instytucje zaliczki na poczet 
opłaty za przyłączenie do sieci. Miało to na celu 
uporządkowanie sytuacji na rynku przyłączeń do 
sieci elektroenergetycznej, w szczególności w od-
niesieniu do praktyki „rezerwowania” mocy przyłą-
czeniowej przez podmioty, które składały wnioski 
o przyłączenie co do zasady nie mając koncepcji 
na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania energii elektrycznej. 

W okresie do 9 marca 2010 r. do kompetencji 
Prezesa URE należało załatwianie spraw dotyczących 
ewentualnego zgłaszania zastrzeżeń do odmów przy-
łączenia do sieci przez przedsiębiorstwa energetycz-
ne z powodu braku warunków ekonomicznych (art. 7 
ust. 9 ustawy – Prawo energetyczne). W tym okresie 
obowiązywało Stanowisko Prezesa URE w sprawie 
postępowania w przypadku odmów przyłączenia do 
sieci elektroenergetycznych z powodu braku warun-
ków ekonomicznych z 30 grudnia 2005 r. określają-
ce przesłanki, jakie muszą zaistnieć, aby odmowa 
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z powodu 
braku warunków ekonomicznych mogła być uznana 
za uzasadnioną. Także po zmianie przepisów obo-
wiązuje w tym zakresie Stanowisko Prezesa URE 
nr 10/2010 z 29 czerwca 2010 r. w sprawie postę-
powania w przypadku odmów przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznych z powodu braku warunków 
ekonomicznych (stosowanie art. 7 ust. 1 i art. 8
ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne). Stanowiska te 
są dostępne na stronie internetowej urzędu. 

Podejmowane w tym zakresie działania Prezesa 
URE doprowadziły do sytuacji, w której odmowy 

przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z powo-
du braku warunków ekonomicznych mają charakter 
incydentalny w skali danego roku kalendarzowego. 

Pozostaje natomiast aktualny problem odmowy 
przyłączania do sieci elektroenergetycznej źródeł 
wytwarzania energii elektrycznej, w szczególno-
ści farm wiatrowych, z powodu braku warunków 
technicznych. Należy przy tym zaznaczyć, że czę-
stotliwość zaistnienia odmów przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej z powodów braku warunków 
technicznych jest bardzo zróżnicowana w poszcze-
gólnych rejonach Polski, co jest determinowane 
głównie warunkami „wiatrowymi”, które są naj-
lepsze na północy i częściowo na zachodzie. Tam, 
gdzie warunki te są mniej korzystne, mniejsza jest 
liczba wniosków o przyłączenie do sieci, a co za 
tym idzie także mniejsza liczba odmów. Ze wzglę-
du na uwarunkowania naturalne – obszarem, na 
którym w sposób najbardziej intensywny nastę-
puje rozwój energetyki odnawialnej, szczególnie 
instalacji wiatrowych, jest obszar północnej i pół-
nocno-zachodniej Polski. Z prowadzonych przez 
operatorów analiz wynika, że konieczne są kolejne 
modernizacje i rozbudowy sieci, często wykra-
czające poza inwestycje uwzględnione w obecnie 
obowiązujących planach rozwoju, co może prowa-
dzić do sytuacji, w której koszty związane z przyłą-
czeniem OZE, a szczególnie instalacji wiatrowych, 
ponoszone będą nie przez podmioty ubiegające 
się o przyłączenie do sieci, lecz przez odbiorców 
energii elektrycznej zamieszkałych na terenach, 
na których planowana do posadowienia jest więk-
szość tych instalacji, czyli na terenie północnej 

i północno-zachodniej Polski. Koszty te w znacz-
nym stopniu musiałyby znaleźć pokrycie w stawce 
opłaty dystrybucyjnej. Ponadto niektóre, koniecz-
ne do przyłączenia kolejnych instalacji, inwesty-
cje sieciowe wykraczają nawet poza plan rozwoju 
operatora systemu przesyłowego, co w świetle 
wymagań bezpiecznej dla sytemu elektroenerge-
tycznego wielkości mocy dla OZE może stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa pracy KSE.

Informacje na temat liczby decyzji wydanych 
przez Prezesa URE w kwestiach związanych z od-
mową zawarcia umowy o przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej oraz sieci gazowej w podzia-
le na poszczególne oddziały terenowe URE znajdu-
ją się w Aneksie do sprawozdnaia.

2.5. Monitorowanie warunków 
świadczenia usług magazyno-
wania paliw gazowych, usług 
skraplania gazu ziemnego

Monitorowanie świadczenia usług magazynowania 
paliw gazowych

Decyzją Prezesa URE, PGNiG SA został wyzna-
czony Operatorem Systemu Magazynowania Paliw 
Gazowych (OSM) na okres od 1 stycznia 2009 r. do 
31 grudnia 2025 r. Od 1 lipca 2009 r. obowiązuje 
zatwierdzona przez Prezesa URE taryfa dla paliw 
gazowych w zakresie usługi magazynowania paliw 
gazowych. W związku z tym, w 2009 r. PGNiG SA 
Oddział OSM rozpoczął proces udostępniania po-
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jemności magazynowych dla podmiotów trzecich. 
Zainteresowanie usługą magazynowania zgłosił 
tylko jeden podmiot – PGNiG SA. W lipcu 2010 r. 
PGNiG SA Oddział OSM udostępnił do 31 marca 
2011 r. dodatkową usługę magazynowania gazu, 
świadczoną na warunkach ciągłych, z wykorzysta-
niem instalacji magazynowej KPMG Mogilno96).2).

Realizując obowiązek monitorowania świadcze-
nia usług magazynowania paliw gazowych, Prezes 
URE wziął udział w ogłoszonych przez PGNiG SA 
Oddział OSM w marcu 2010 r. konsultacjach pro-
jektu zmian Regulaminu Świadczenia Usług Maga-
zynowania (Regulamin). 

Uwagi Prezesa URE odnosiły się do konieczno-
ści dostosowania zapisów Regulaminu do: 
• notyfi kowanego do Komisji Europejskiej rozpo-

rządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szcze-
gółowych warunków funkcjonowania systemu 
gazowego pod kątem ich zgodności z przepisa-
mi rozporządzenia,

• III pakietu energetycznego, m.in. w zakresie 
obowiązków nakładanych na OSD rozporzą-
dzeniem nr 715/2009/WE97),3), które nie wymaga 
implementacji do prawa krajowego i jest stoso-
wane bezpośrednio.
Poza tym, Prezes URE zgłosił szereg uwag 

szczegółowych, dotyczących m.in.:

 96) PGNiG SA Oddział OSM udostępnił dodatkową usługę 
magazynowania gazu w instalacji magazynowej KPMG Mogilno 
w ilości ośmiu pakietów. W ramach procedury udostępniania 
z 2009 r. w instalacji magazynowej KPMG Mogilno udostępniono 
302 pakiety usługi ciągłej.
 97) Rozporządzenie nr 715/2009/WE obowiązywać będzie od 
3 marca 2011 r.

• konieczności wyrażania dostępności usług 
w układzie liczbowym,

• większej częstotliwości uaktualniania publiko-
wanych informacji,

• uwzględniania w zapisach Regulaminu zasad 
przyjętych w IRiESP,

• doprecyzowania terminu, w którym zlecający 
usługę magazynową zobowiązany jest odebrać 
paliwo gazowe po rozwiązaniu umowy i zagwa-
rantowania możliwości przedłużenia okresu 
obowiązywania umowy magazynowej w przy-
padku, kiedy paliwo nie zostanie odebrane 
przez zlecającego usługę magazynową w okre-
ślonym czasie,

• kwestii związanych z koniecznością zachowania 
poufności danych.

W listopadzie 2010 r. Prezes URE ponownie 
zwrócił OSM uwagę na konieczność dostosowa-
nia Regulaminu do obowiązujących przepisów 
prawa. Ustawa – Prawo energetyczne nie nakła-
da na OSM obowiązku przedkładania Prezesowi 
URE Instrukcji do zatwierdzenia. W przypadku 
zmiany regulacji prawnych i wprowadzenia obo-
wiązku przedłożenia do zatwierdzenia Instrukcji, 
Prezes URE będzie miał realny wpływ na kształt 
jej zapisów.

Monitorowanie świadczenia usług skraplania gazu 
ziemnego

Zgodnie z kompetencjami wynikającymi z usta-
wy – Prawo energetyczne, Prezes URE monitoruje 

funkcjonowanie systemu gazu ziemnego w za-
kresie warunków świadczenia usług regazyfi kacji 
gazu ziemnego. W ramach wypełniania tego za-
dania, Prezes URE zwrócił się do PLNG o udziele-
nie wyjaśnień co do konsultowanego przez PLNG 
w 2009 r. projektu Instrukcji Terminalu (Instrukcji) 
w kwestiach dotyczących m.in.: 
• aktualnego statusu Instrukcji,
• zakresu podmiotowego stosowania Instrukcji,
• prowadzenia prac nad zmianami w Instrukcji, 

w tym doprecyzowania wymagań i zasad tech-
nicznych określonych w dokumencie.

Poza tym, wątpliwości Prezesa URE wzbu-
dził katalog danych sensytywnych, określony 
w Instrukcji, który wydaje się być zbyt szeroki 
i niedookreślony. Utrzymanie aktualnych zapi-
sów może w przyszłości ograniczać wykonywa-
nie kompetencji regulacyjnych przez Prezes URE 
i utrudniać monitorowanie usługi regazyfi kacji 
przez inne instytucje. Prezes URE przekazał 
PLNG stosowne uwagi w tym zakresie. 

Wobec szczególnej roli, jaką ma w przy-
szłości odgrywać terminal LNG w Świnoujściu, 
w 2010 r. Prezes URE podejmował działania 
mające na celu zapewnienie równych i przej-
rzystych zasad dostępu dla wszystkich zain-
teresowanych uczestników rynku gazu oraz 
wypracowania rynkowych zasad świadczenia 
usługi regazyfikacji. Z chwilą uzyskania przez 
PLNG statusu koncesjonariusza i operatora, 
Prezes URE podejmie dalsze działania w celu 
kształtowania warunków świadczenia usług re-
gazyfikacji i ich monitorowania.
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2.6. Procedura zmiany sprzedawcy

Elektroenergetyka

W 2010 r. nie było znaczących zmian w IRiESD, 
w zakresie bilansowania systemu dystrybucyj-
nego i zarządzania ograniczeniami systemowy-
mi. Podobnie jak w roku poprzednim, instrukcje 
operatorów elektroenergetycznych przewidują, iż 
proces zmiany nie przekroczy 30 dni w przypadku 
pierwszej zmiany i 14 dni w przypadku kolejnej 
zmiany sprzedawcy. W trzech przypadkach: Vat-
tenfall Distribution Poland SA, RWE Stoen Opera-
tor Sp. z o.o. i POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. 
spółki zawarły w swoich instrukcjach procedurę 
umożliwiającą zmianę sprzedawcy od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym nastąpiło zgłoszenie, przy zachowaniu okna 
czasowego umożliwiającego zgłoszenie zmiany od 
pierwszego do dziesiątego dnia roboczego. 

Zgodnie z zatwierdzonymi procedurami do od-
biorcy należy zawarcie umowy sprzedaży z nowym 
sprzedawcą i rozliczenie się ze starym sprzedaw-
cą. Wszystkie pozostałe formalności, łącznie z wy-
powiedzeniem umowy staremu sprzedawcy, może 
wykonać nowy sprzedawca, jeśli tylko zostanie do 
tego upoważniony przez odbiorcę. Nie ma także 
ograniczeń w liczbie zmian sprzedawcy. W instruk-
cjach operatorzy zobowiązali się także do opraco-
wania i zamieszczenia na swoich stronach interne-
towych wzorów wniosków o zmianę sprzedawcy 
oraz do publikowania listy sprzedawców mających 
podpisane generalne umowy dystrybucyjne. Po-
nadto zgodnie z instrukcjami operatorzy mają obo-

wiązek udzielania odbiorcom informacji o warun-
kach świadczenia usług dystrybucji oraz możliwości 
zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, w tym 
o procedurze zmiany. W URE działa również infoli-
nia, dzięki której odbiorcy mogą uzyskać informacje 
o prawie do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej 
− odbiorcy korzystający z infolinii informowani są 
o tym, jak krok po kroku dokonać takiej zmiany. 
Aktywność odbiorcy ograniczona jest do minimum 
(wybór sprzedawcy, podpisanie umowy i rozliczenie 
z dotychczasowym sprzedawcą). Czas na przepro-
wadzenie zmiany jest krótki, a barierą jego dal-
szego skracania w przyszłości jest czas potrzebny 
na odczyt licznika i wymianę informacji. Obecnie 
przyjęte procedury zmiany sprzedawcy w elektro-
energetyce nie są barierą rozwoju konkurencyjnego 
rynku. Natomiast konieczne będzie dalsze uprosz-
czenie oraz standaryzacja wzorców dokumentów 
związanych ze zmianą sprzedawcy, w szczególno-
ści wniosku o zmianę sprzedawcy. Brak stosowania 
standardów oraz transparentnych zasad oceny for-
malnych dokumentów przez operatorów systemów 
dystrybucyjnych i sprzedawców prowadzi często do 
nierównoprawnego traktowania uczestników syste-
mu. Może stanowić także barierę utrudniającą moż-
liwość realizacji procedury zmiany sprzedawcy.

Gazownictwo

Pomimo obowiązującej od 1 lipca 2007 r. zasady 
TPA, która polega na niedyskryminacyjnym dostę-
pie stron trzecich do sieci, w konsekwencji czego 
odbiorcy mają możliwość swobodnego wyboru 

i zmiany sprzedawcy gazu, w praktyce na rynku 
gazu zmiana sprzedawcy pozostaje wciąż niere-
alizowana. W celu zapewnienia odbiorcom realnej 
możliwości zmiany sprzedawcy, Prezes URE wskazał 
OGP Gaz- System SA, jakie zmiany powinny zostać 
uwzględnione w przygotowywanej do przedłożenia 
do zatwierdzenia przez Prezesa URE IRiESP. Szcze-
gólnie istotne jest wprowadzenie zasad zamawiania 
mocy umownych w trakcie trwania roku gazowego 
w taki sposób, aby odbiorca końcowy miał możli-
wość zmiany sprzedawcy. W dotychczasowych za-
pisach IRiESP nie został uwzględniony przypadek, 
kiedy odbiorca nie zmienia mocy zamówionej, a je-
dynie inaczej ją przypisuje, z uwagi na fakt zawarcia 
kontraktu z innym sprzedawcą. 

Po zatwierdzeniu przez Prezesa URE IRiESP, OSD 
zobowiązani są do przedłożenia do zatwierdzenia 
IRiESD, w zapisach których obowiązkowo znaleźć 
musi się procedura zmiany sprzedawcy, dostosowa-
na do zasad przewidzianych w IRiESP. W związku 
z tym, w 2011 r. spodziewać należy się zatwier-
dzenia przez Prezesa URE IRiESD zawierających 
uszczegółowioną procedurę zmiany sprzedawcy.

2.7. Działania na rzecz poprawy
 funkcjonowania rynków
 energii elektrycznej i gazu

Dobre praktyki i klauzule abuzywne 

Dobre praktyki
Prezes URE rozpoczął działania związane 

z przygotowaniem „Dobrych Praktyk Sprzedaw-
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ców energii elektrycznej i Operatorów Systemów 
Dystrybucyjnych” oraz „Dobrych Praktyk Sprze-
dawców gazu ziemnego i Operatorów Systemów 
Dystrybucyjnych” w 2009 r. Przygotowanie doku-
mentów odbyło się w ramach Projektu „Wdraża-
nie konkurencyjnego rynku energii”. Realizowany 
przez urząd Projekt sfi nansowany został ze środ-
ków unijnych Transition Facility. W grudniu 2009 r. 
zakończyła się faza wykonawcza Projektu. 

Dokument fazy wykonawczej powstał w wyniku 
przeprowadzenia konsultacji społecznych z liczny-
mi uczestnikami: rynku energii elektrycznej, gazu, 
branżowymi stowarzyszeniami i organizacjami 
konsumenckimi. W marcu 2010 r. wypracowane 
dokumenty zamknęły pierwszy etap prac. Drugi 
etap prac polegał na rozpoczęciu bezpośredniej 
współpracy z przedstawicielami towarzystw, zrze-
szających i reprezentujących różnorodne interesy 
poszczególnych branż. W okresie od kwietnia do 
sierpnia 2010 r. przeprowadzono szereg spotkań 
oraz uzgodnień. Dokument „Dobrych Praktyk Sprze-
dawców energii elektrycznej i Operatorów Syste-
mów Dystrybucyjnych” został uzgodniony z TOE 
oraz PTPiREE. Dokument został umieszczony na 
stronach URE 23 września 2010 r. Natomiast „Dobre 
Praktyki Sprzedawców gazu ziemnego i Operatorów 
Systemów Dystrybucyjnych” zostały zamieszczone 
na stronach URE 13 października 2010 r.

Dokumenty Dobrych Praktyk zostały rekomen-
dowane przez Prezesa URE do wykorzystania przez 
przedsiębiorstwa energetyczne przy opracowywa-
niu własnych kodeksów Dobrych Praktyk. 

Dokumenty te powstały z myślą o wzmocnieniu 
pozycji odbiorców, regulując takie kwestie jak: wy-

czerpująca informacja o ofercie sprzedaży jeszcze 
przed podpisaniem umowy, przejrzystość umowy, 
właściwy tryb zawarcia umowy, jakość handlowej 
obsługi odbiorców, zasady rozpatrywania rekla-
macji i sporów pomiędzy odbiorcą a przedsiębior-
stwem, prawo do informacji o prawach konsumen-
tów dotyczących dostaw energii elektrycznej i gazu 
ziemnego, staranność i bezwzględna uczciwość 
wobec klienta w zakresie odczytu usługi układów 
pomiarowo-rozliczeniowych, prawo do bezpłatnej 
i zgodnej z procedurami zmiany sprzedawcy.

Klauzule abuzywne
URE przygotował katalog niedozwolonych klau-

zul umownych w umowach zawieranych między 
odbiorcami energii elektrycznej i gazu a przedsię-
biorstwami energetycznymi. Katalog sporządzo-
ny został na podstawie rejestru niedozwolonych 
klauzul umownych, który prowadzony jest przez 
Prezesa UOKiK. Do rejestru wpisywane są posta-
nowienia umowne z wielu dziedzin, uznane za nie-
dozwolone i orzeczone prawomocnym wyrokiem 
SOKiK. Prawo składania pozwów do SOKiK – poza 
Prezesem UOKiK – przysługuje również miejskim 
(powiatowym) rzecznikom konsumentów, a także 
organizacjom pozarządowym oraz samym konsu-
mentom. Po wpisaniu klauzul abuzywnych do re-
jestru stosowanie ich w obrocie z konsumentami 
staje się zakazane. 

Wśród klauzul niedozwolonych z obszaru ener-
getyki znalazły się m.in. zapisy dotyczące sporów 
między odbiorcą a przedsiębiorstwem, odpowiedzial-
nością przedsiębiorstw za szkody, długością przerw 
planowanych oraz kwestie wypowiadania umów. 

Poza powoływaniem się na klauzule wpisane do 
rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK, od-
biorca może już po zawarciu umowy kwestionować 
przed sądem powszechnym dane postanowienie 
umowne w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie 
cywilnym – art. 3851 i art. 3852 oraz art. 3853. 
Przepisy te są podstawą oceny, czy dane postano-
wienie umowne umieszczone zarówno we wzor-
cach umownych, jak również w zawartych umo-
wach może zostać uznane za klauzulę abuzywną. 

Monitorowanie i wdrażanie wypełniania „obowiąz-
ku giełdowego” 

W 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – 
Prawo energetyczne nakładająca na Prezesa URE 
zadania w zakresie kontroli obowiązku sprzeda-
ży przez wytwórców energii elektrycznej na za-
sadach określonych w art. 49a ust. 1 i 2 Prawa 
energetycznego. Rozliczenie tego obowiązku bę-
dzie prowadzone w URE od II kwartału 2011 r., 
niemniej już w ubiegłym roku podjęto wiele dzia-
łań mających na celu stymulowanie zachowań 
podmiotów zgodnych z tą regulacją. Prezes URE 
wydał komunikat z 12 maja 2010 r. oraz informa-
cję z 6 września 2010 r. w sprawie nałożonego 
na wytwórców obowiązku sprzedaży energii na 
warunkach konkurencyjnych określonych w ww. 
przepisach. W dokumentach tych przedstawiono 
podejście Prezesa URE do oceny przez przedsię-
biorstwa realizacji tego obowiązku. Prezes URE 
prowadził korespondencję z przedsiębiorstwami 
wyjaśniając swoje podejście oraz wspomagał 
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przedsiębiorstwa w przygotowaniu do wypełnie-
nia tego obowiązku.

Został wdrożony monitoring dotyczący zawiera-
nia i realizacji umów sprzedaży energii elektrycz-
nej zawieranych na zasadach innych, niż określone 
w art. 49a ust. 1 i 2 Prawa energetycznego oraz 
kwartalny monitoring dotyczący wielkości produkcji 
i kierunków sprzedaży energii elektrycznej. Zgodnie 
z delegacją wynikającą z art. 49a ust. 8 tej ustawy 
ogłoszono średnią kwartalną cenę energii elektrycz-
nej za okres od 9 sierpnia do 31 września 2010 r., 
która wynosiła 186,44 zł/MWh. W obliczeniu ww. 
ceny uwzględniono dane z realizacji umów sprzeda-
ży energii elektrycznej do spółek obrotu zawartych 
przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się 
wytwarzaniem energii elektrycznej, zobowiązanych 
do sprzedaży części wytworzonej energii elektrycz-
nej w sposób określony w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy 
– Prawo energetyczne. Cena nie uwzględnia podat-
ków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością 
sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań 
związanych ze świadectwami pochodzenia. Cenę 
obliczono na postawie danych o realizacji umów 
w ww. okresie na łączny wolumen 15,2 TWh ener-
gii elektrycznej. 

Z danych pozyskanych w ramach wstępnego 
monitoringu wielkości produkcji energii elektrycznej 
i ilości energii sprzedanej zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w art. 49a ust. 1 i 2 Prawa energetyczne-
go wynika, iż znaczna część wytwórców mogła nie 
zrealizować nałożonego na nich obowiązku. Jednak 
ostateczne dane i wyjaśnienia w tej sprawie zosta-
ną złożone przez wytwórców do Prezesa URE w ra-
mach sprawozdań rocznych do 31 marca 2011 r.

Ponadto zostało przeprowadzone postępowanie 
administracyjne na wniosek Elektrowni Pątnów II 
Sp. z o.o. o zwolnienie z obowiązku, o którym mowa 
w art. 49a ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, 
w wyniku którego przedsiębiorstwo uzyskało zwol-
nienie dla 60% produkcji energii elektrycznej netto 
do końca 2011 r. Zostały wszczęte również postępo-
wania administracyjne na wniosek EC Zielona Góra 
SA oraz EC Nowa Sarzyna Sp. z o.o. o zwolnienie 
z obowiązku, o którym mowa w art. 49a ust. 1 i 2 
Prawa energetycznego. Na początku 2011 r. ww. po-
stępowanie na wniosek EC Nowa Sarzyna Sp. z o.o. 
zostało umorzone ze względu na fakt, iż podmiot ten 
nie posiada żadnej jednostki wytwórczej o mocy za-
instalowanej elektrycznej powyżej 50 MW, a zatem 
na mocy art. 49a ust. 5 pkt 6 Prawa energetyczne-
go ww. obowiązek nie dotyczy energii elektrycznej 
przez niego wytworzonej.

Inicjatywy na rynku gazu

W zakresie poprawy funkcjonowania rynku 
gazu ziemnego Prezes URE wyraził poparcie dla 
inicjatywy przedsiębiorstw energetycznych, pole-
gającej na organizacji spotkań w celu omówienia 
barier blokujących budowę źródeł wytwórczych 
zasilanych gazem ziemnym oraz wypracowania 
modelu regulacji cen gazu ziemnego dla najwięk-
szych odbiorców gazu, zużywających go na po-
trzeby produkcji energii elektrycznej, w których 
udział brać mają przedstawiciele Prezesa URE i Mi-
nistra Gospodarki, PGNiG SA oraz zainteresowani 
inwestorzy krajowi i zagraniczni. 

2.8. Zaangażowanie Prezesa URE 
w prace nad wprowadzeniem 
systemu taryfowego entry-exit

Stosownie do postanowień art. 13 ust. 1 roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 715/2009 z 13 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu 
ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE)
nr 1775/2005, które – na mocy art. 249 TWE – 
stosuje się wprost, OGP Gaz-System SA najpóźniej 
po 3 września 2011 r. zobowiązany jest do prowa-
dzenia rozliczeń za świadczoną usługę przesyłania 
paliw gazowych (zarówno swoją siecią, jak i siecią, 
której właścicielem jest SGT EuRoPol-Gaz SA), we-
dług stawek entry-exit. 

Tym samym zatwierdzenie w 2011 r. nowych ta-
ryf OGP Gaz-System SA (OGP) oraz SGT EuRoPol-Gaz 
SA98),4), które nie uwzględniałyby postanowień rozporzą-
dzenia nr 715/2009 nie będzie możliwe. Zważywszy 
na to, że obowiązujące rozporządzenie taryfowe nie 
określa zasad kształtowania i kalkulacji wskazanych 
stawek, przewidując prowadzenie rozliczeń za usługi 
przesyłowe według stawek dystansowych lub gru-
powych oraz na prawdopodobieństwo, iż do czasu 
złożenia przez ww. przedsiębiorstwa wniosków o za-
twierdzenie ustalonych przez nie taryf może nie ukazać 
się nowe rozporządzenie (czy choćby jego noweliza-
cja), Prezes URE w 2010 r. kontynuował – rozpoczęte 
w roku 2009 – konsultacje z OGP na temat rodzaju 
stawek w systemie entry-exit oraz zasad ich kalkulacji. 

 98) Termin obowiązywania taryf aktualnie stosowanych 
upływa 31 maja 2011 r.



146 nr 2 (76) 30 czerwca 2011Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

SPRAWOZDANIE 2010
PROMOWANIE KONKURENCJI

Uzgodniono, że w taryfi e ustalone zostaną:
• stałe stawki opłat dla punktów wejścia do i wyj-
ścia z systemu przesyłowego,

• stałe stawki opłat dla punktów wejścia do i wyj-
ścia z magazynów,

• zmienne stawki opłat dla punktów wyjścia 
z systemu przesyłowego oraz z magazynów. 
Kalkulacja tych stawek powinna uwzględniać 

strukturę podziału kosztów na punkty wejścia 
i wyjścia w proporcji 50:50, redukcję stawek do/z 
magazynów, utworzenie jednej grupy taryfowej 
dla punktów wejścia do systemu przesyłowego 
i dwóch dla punktów wyjścia z tego systemu oraz 
osobnej grupy dla punktów wejścia i wyjścia z ma-
gazynów.

2.9. Udzielanie informacji o rynkach 
energii elektrycznej i gazu

Elektroenergetyka 

Udzielanie informacji przez Prezesa URE o funk-
cjonowaniu rynku energii elektrycznej odbywało 
się w ramach wielu spotkań z przedsiębiorcami 
krajowymi i zagranicznymi, a także w ramach roz-
mów telefonicznych oraz wymiany korespondencji. 
Kierowane do Prezesa URE pytania dotyczyły m.in. 
zasad podejmowania działalności gospodarczej 
związanej z uczestnictwem w rynku energii elek-
trycznej, w tym warunków i zasad uzyskania sto-
sownych koncesji, niezbędnych dokumentów oraz 
procedury administracyjnej w tym zakresie. Innym 
często poruszanym zagadnieniem były zasady 

funkcjonowania oraz ogólna sytuacja na rynku 
energii elektrycznej, związane z możliwością wej-
ścia na rynek nowych podmiotów, kształtowania 
się cen energii elektrycznej na rynku, a także bez-
pieczeństwo dostaw energii elektrycznej i związa-
ne z tym inwestycje w sektorze elektroenergetyki. 
W tym kontekście często pojawiały się pytania do-
tyczące uwarunkowań i harmonogramu dalszej li-
beralizacji rynku energii elektrycznej. Szczególnym 
zagadnieniem poruszanym przez przedsiębiorców 
były warunki uczestnictwa i zasady funkcjonowa-
nia Rynku Bilansującego, w tym zasady wyznacza-
nia cen za niezbilansowanie, uczestnictwo w tym 
rynku za pośrednictwem podmiotów odpowiedzial-
nych za bilansowanie handlowe, a także zasady 
planowania pracy KSE oparte na centralnym dys-
ponowaniu jednostkami wytwórczymi. 

Innym istotnym zagadnieniem poruszanym 
przez zainteresowane podmioty były zasady 
wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej oraz wy-
sokosprawnej kogeneracji. W tym zakresie często 
pojawiały się pytania dotyczące zmiany tych zasad 
w związku z wdrożeniem do prawa krajowego no-
wych regulacji wspólnotowych. 

W związku ze zmieniającą się sytuacją na ryn-
ku energii elektrycznej i postępującym procesem 
integracji tych rynków w UE pojawiały się często 
pytania dotyczące zasad dostępu do transgranicz-
nych sieci przesyłowych, w szczególności umożli-
wiających import energii elektrycznej z sąsiednich 
państw. 

W zakresie funkcjonowania detalicznego rynku 
energii elektrycznej pytania odbiorców i przedsię-
biorców dotyczyły przede wszystkim warunków 

i procedur zmiany sprzedawcy, a także ogólnej 
sytuacji na rynku mającej wpływ na opłacalność 
wyboru nowego sprzedawcy energii.

Gazownictwo

Prezes URE odbył w 2010 r. szereg spotkań 
z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, 
zainteresowanymi rozpoczęciem działalności na 
polskim rynku gazu. Pytania kierowane do Preze-
sa URE w trakcie tych spotkań dotyczyły przede 
wszystkim kwestii związanych z uzyskaniem kon-
cesji, wydawanych przez Prezesa URE, taryfi ko-
waniem i możliwością zwolnienia z obowiązku 
przedkładania taryf do zatwierdzenia. Poza tym, 
poruszane były zagadnienia związane z wypeł-
nianiem obowiązków przewidzianych w ustawie 
o zapasach, w tym wielokrotnie podnoszony był 
postulat zmiany zakresu podmiotowego przedsię-
biorstw zobowiązanych do utrzymywania zapasów 
obowiązkowych, jako jedna z głównych barier 
wchodzenia na rynek nowych sprzedawców gazu 
ziemnego. 

Prezes URE spotykał się również z odbiorcami 
i ich reprezentantami zainteresowanymi zmia-
ną sprzedawcy gazu. Dzięki przeprowadzonym 
rozmowom zdiagnozowane zostały przeszkody, 
z którymi spotykają się odbiorcy podejmujący 
próbę rozdzielenia umowy kompleksowej. Roz-
dzielenie umów jest ważne o tyle, że stanowić 
może pierwszy krok na drodze do zmiany sprze-
dawcy. W związku z tym, Prezes URE podjął dzia-
łania mające na celu usunięcie istniejących barier, 
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i w zatwierdzonej 17 maja 2010 r. taryfi e dla paliw 
gazowych PGNiG SA usunięty został zapis pkt 1.1., 
zgodnie z którym taryfa dotyczyła dostarczania 
paliwa w oparciu o umowę kompleksową lub za-
wartą przed dniem wejścia w życie taryfy umowę 
sprzedaży paliwa gazowego, której realizacja wy-
maga zlecenia przez Sprzedawcę transportu pali-
wa gazowego siecią przesyłową lub dystrybucyjną 
lub korzystania z magazynów. Poza tym, Prezes 
URE wskazał OSP, aby w przygotowanej do przed-
łożenia Prezesowi URE IRiESP znalazły się zapisy, 
zgodnie z którymi moc umowna zostaje „przypisa-
na” odbiorcy. 

3. Współdziałanie z właściwymi
 organami w przeciwdziałaniu
 praktykom przedsiębiorstw 

energetycznych ograni-
czającym konkurencję

Do zadań Prezesa URE należy współdziałanie 
z właściwymi organami w przeciwdziałaniu prak-
tykom przedsiębiorstw energetycznych ograni-
czającym konkurencję (art. 23 ust. 2 pkt 14 usta-
wy – Prawo energetyczne). Mając na względzie 
kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie ochrony 
konkurencji i konsumentów wynikające z ustawy
z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsu-
mentów99),5), Prezes URE przekazał kilka spraw, któ-

 99) Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.

re wpłynęły od użytkowników systemu, z prośbą 
o interwencję w kwestiach dotyczących naduży-
wania pozycji dominującej przez przedsiębiorstwa 
energetyczne na rynku energii elektrycznej z po-
wodu:
• praktyk ograniczających konkurencję podczas 

procedury zmiany sprzedawcy dla odbiorców, 
przyłączonych do sieci dystrybucyjnych opera-
torów systemów,

• ograniczeń i utrudnień stosowanych przez jed-
nego z operatorów w sprawie przyłączania farm 
wiatrowych wytwórców do jego sieci,

• praktyk ograniczających konkurencję, polegają-
cych na nierównym traktowaniu podmiotów ubie-
gających się o przyłączenie do sieci przesyłowej.
Z inicjatywy Prezesa URE, Prezes UOKiK wszczął 

postępowanie wyjaśniające dotyczące możliwości 
nadużywania pozycji dominującej przez przedsię-
biorstwo energetyczne ze względu na podejrzenie 
podejmowania działań mających na celu ograni-
czanie podaży energii elektrycznej na rynku.

W 2010 r. Prezes URE kontynuował współpracę 
z Prezesem UOKiK, podjętą w 2009 r. w związku 
z otrzymanymi od wielu odbiorców informacjami 
o możliwości występowania w przygotowanych 
przez PGNiG SA projektach tzw. umów aktualizu-
jących100),6), postanowień niezgodnych z przepisami 
obowiązującego prawa. Współpraca ta polegała 
m.in. na przekazywaniu Prezesowi UOKiK pozy-

 100) Obowiązek dostosowania umów zawartych przez 1 lipca 
2007 r. do wymagań określonych w art. 5 ustawy – Prawo
energetyczne wynika z art. 4 ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne (Dz. U. Nr 115, poz. 790). 

skanych od odbiorców projektów umów (z zacho-
waniem poufności chronionych prawem danych) 
oraz udzielaniu stosownych wyjaśnień, niezbęd-
nych organowi ochrony konkurencji do wyjaśnie-
nia sprawy. Do końca 2010 r. sprawa nie została 
zakończona.

Kolejną kwestią, związaną z rynkiem gazu ziem-
nego, z którą Prezes URE zwrócił się do Prezesa 
UOKiK była sprawa odmowy zawarcia przez PGNiG 
SA umowy kompleksowej. Zainteresowany podmiot 
zwrócił się do Prezesa URE z wnioskiem zawierają-
cym żądanie rozstrzygnięcia sporu o odmowę zawar-
cia umowy sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG 
SA. Z uwagi na brak kompetencji do rozstrzygnię-
cia sprawy, Prezes URE dokonał zwrotu wniosku101).7). 
Zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 pkt 14 ustawy 
– Prawo energetyczne, Prezes URE powiadomił Pre-
zesa UOKiK o wniosku złożonym przez uczestnika 
rynku, wskazującym na możliwość stosowania przez 
PGNiG SA praktyk ograniczających konkurencję. Na 
początku 2011 r. Prezes UOKiK wszczął postępowa-
nie antymonopolowe w sprawie nadużywania pozy-
cji dominującej przez PGNiG SA na krajowym rynku 
hurtowej sprzedaży gazu ziemnego.

W 2010 r. Prezes URE otrzymał od wielu od-
biorców informacje, iż w projektach umów przy-
gotowywanych przez PGNiG SA i przesyłanych do 
podpisu odbiorcom w gospodarstwach domowych 

 101) W świetle orzecznictwa, do kompetencji Prezesa URE 
należy rozstrzyganie w sprawach spornych, wymienionych
w art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, w których 
konkretnemu żądaniu wnioskodawcy odpowiada publiczno-
prawny obowiązek przedsiębiorstwa energetycznego, wynikający 
z ustawowej normy prawnej o charakterze ius cogens.
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(w związku ze wspomnianą wyżej aktualizacją 
umów) znajdują się, ich zdaniem, zapisy niezgod-
ne z przepisami obowiązującego prawa. Zastrze-
żenia odbiorców dotyczyły przede wszystkim ko-
nieczności podawania danych, takich jak: PESEL, 
nr dowodu osobistego (wraz z kopią dowodu oso-
bistego) i NIP. 

W związku z tym, Prezes URE przekazał do wia-
domości Generalnego Inspektora Danych Osobo-
wych (dalej: GIODO) kopię projektu umowy wraz 
z ogólnymi warunkami umowy i pismem przewod-
nim, przekazywanym przez PGNiG SA odbiorcom. 
W toku prowadzonej korespondencji, GIODO po-
informował Prezesa URE, że sprawa ta jest mu 
znana i stanowi przedmiot analizy. Temat ten 
został również podjęty przez Zastępcę Rzecznika 
Praw Obywatelskich (dalej: Zastępca RPO), który 
przedstawił Prezesowi URE obawy co do ewentu-
alnych odmów zawarcia umów w proponowanym 
kształcie. Prezes URE udzielił odpowiedzi z zakresu 
swoich kompetencji i podjętych w sprawie dzia-
łań. Ostatecznie, GIODO umorzył postępowanie 
z uwagi na podjęcie przez PGNiG SA niezbędnych 
kroków do dostosowania formularzy służących do 
aktualizacji umów do przepisów o ochronie danych 
osobowych i usunęło stan naruszenia ustawy.

W lutym 2010 r. Prezes URE w ramach zhar-
monizowanej współpracy z UOKiK przedstawił 
szczegółowe informacje z wykonania zadań wy-
szczególnionych w Polityce Konkurencji na lata 
2008  –2010, przypisanych mu do realizacji w od-
niesieniu do Priorytetu II – Tworzenie i intensyfi ko-
wanie konkurencji w sektorze elektroenergetycz-

nym i gazowym. W kwietniu/maju 2010 r. Prezes 
URE zgłaszał uwagi do projektu dokumentu rzą-
dowego Strategia Polityki Konsumenckiej na lata 
2010–2013 wskazując na potrzebę rozszerzenia 
dokumentu o szczegółowy program działań wy-
konawczych z wyszczególnieniem innych organów 
(w tym Prezesa URE), odpowiedzialnych za zada-
nia w obszarze polityki konsumenckiej.

W grudniu 2010 r. Prezes URE przesłał do 
UOKiK katalog niedozwolonych klauzul umownych 
w umowach zawieranych w gospodarstwach do-
mowych102)

8) z prośbą o konsultację, jako że prowa-
dzenie rejestru niedozwolonych klauzul umownych 
należy do kompetencji Prezesa UOKiK. W wyniku 
wzajemnej współpracy ostatecznie przygotowany 
w URE katalog – uzupełniony o uwagi UOKiK – 
został opublikowany w styczniu 2011 r. na stronie 
internetowej urzędu.

4. Upowszechnianie wiedzy 
o rynku konkurencyjnym 
i prawach konsumenta

4.1. Działalność informacyjno-
 -edukacyjna

Edukacja odbiorcy energii stanowi jeden z prio-
rytetów w działaniach Prezesa URE. Rok 2010 był 

 102) Zadanie to zostało przypisane Prezesowi URE w działaniu 
5.2 Programu Działań Wykonawczych 2009–2012 do Polityki
energetycznej Polski do 2030 roku.

zatem kolejnym rokiem wzmożonej aktywności 
Prezesa URE na polu upowszechniania wiedzy 
o rynku konkurencyjnym i prawach konsumenta. 
U podstaw działań edukacyjnych Prezesa URE leży 
podstawowe założenie, że tylko odbiorca energii 
odpowiednio poinformowany może skutecznie 
dbać o własne interesy. Stąd też kształtowanie 
świadomości konsumenckiej odbiorców stało się 
ważnym celem w strategii Prezesa URE zmierzają-
cej do stworzenia otwartego i w pełni konkurencyj-
nego rynku energii. Odbiorca energii powinien stać 
się podmiotem, którego potrzeby i oczekiwania 
będą uwzględniane przez pozostałych uczestników 
gry rynkowej. Nie stanie się tak jednak bez za-
gwarantowanych i dobrze uświadomionych praw, 
instytucjonalnego wsparcia w sytuacjach spornych 
i ułatwień w procedurach dochodzenia roszczeń. 

Kampania edukacyjna „Prąd to też towar. Zdecyduj 
od kogo go kupujesz”

Wciąż jeszcze wielu konsumentów indywidual-
nych nie zna swoich praw103).9). Z tego względu uświa-
damianie odbiorcom jednego z ich podstawowych 
uprawnień jest koniecznością. Dążąc do obniżenia 

 103) Niedostateczny stan wiedzy konsumenckiej prezentują 
badania społeczne. W lutym 2010 r. Instytut PBS DGA 
przeprowadził badania ankietowe dotyczące rynku energety-
cznego w Polsce. W badaniach diagnozowano m.in. ważny dla 
regulatora poziom wiedzy odbiorców energii o przysługującym 
im prawie do zmiany i wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. 
Zdecydowana większość ankietowanych przez PBS DGA – aż 
89% – nie wiedziało, w jaki sposób wybrać nowego sprzedawcę 
energii. 
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bariery niewiedzy w 2010 r. urząd podjął się przy-
gotowania i przeprowadzenia pierwszej tego typu 
ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej. 

Celem kampanii społecznej, która rozpoczęła 
się 1 lipca 2010 r. – w trzecią rocznicę uwolnie-
nia odbiorców indywidualnych od konieczności 
kupowania energii elektrycznej tylko od jednego 
sprzedawcy – było m.in. wzmocnienie aktywności 
odbiorców na rynku energii. Hasłem pierwszej fazy 
kampanii była informacja: „Prąd to też towar. Zde-
cyduj od kogo go kupujesz”, drugim: „Czy wiesz od 
kogo Twój sąsiad kupuje prąd? Masz wybór.”

W kampanii zostały wykorzystane nowoczesne 
środki przekazu: w największych miastach Polski 
odbiorcy energii zobaczyli tysiąc plakatów wielko-
formatowych  billboardów (w dwóch cyklach po 
2 tygodnie – w lipcu i we wrześniu 2010 r.), pla-
katy, ulotki, spoty reklamowe w radio (PR1, PR3, 
RMF FM), idea placement w jednym z popular-
nych polskich seriali („M jak miłość”), 24 teksty 
sponsorowane w prasie, odbyły się też warsztaty 
edukacyjne, konferencje prasowe. Do wszystkich 
gmin w Polsce trafi ły plakaty i ulotki z informacja-
mi o możliwości zmiany sprzedawcy prądu. W sumie 
w ramach kampanii URE przygotowało 40 tysięcy 
plakatów i 450 tysięcy ulotek, w tym dwa tysiące ad-
resowanych specjalnie do odbiorców w wieku 60+.

W ramach kampanii URE specjalną uwagę skie-
rował na odbiorców energii tzw. Trzeciego Wieku, 
często przeświadczonych, że są „skazani” na jed-
nego sprzedawcę prądu, którzy nie znają swoich 
praw lub boją się z nich korzystać. Stąd na kilka 
miesięcy przed rozpoczęciem kampanii, 10 lu-
tego 2010 r., Prezes URE podpisał Porozumienie 

o współpracy z Ogólnopolską Federacją Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku, która następnie wspierała 
URE w realizacji kampanii. Według opinii regula-
tora popularyzacja prawa do zmiany sprzedawcy 
energii elektrycznej wśród słuchaczy Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku, stanowi jeden ze sposobów 
ochrony słabszych uczestników rynku energii, jaki-
mi niewątpliwie są odbiorcy.

W trakcie kampanii w największych polskich 
miastach zorganizowano szkolenia dla odbiorców 
energii III wieku. Warsztaty dla odbiorców prze-
prowadzili eksperci z oddziałów terenowych URE 
m.in. w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Szcze-
cinie, Łodzi, Kielcach, Krakowie, Bydgoszczy, Lu-
blinie, Rzeszowie, Opolu, Białymstoku, Gorzowie, 
Gdańsku, Wrocławiu i Toruniu. W wielu miejscach 
tematykę wyboru sprzedawcy energii elektrycznej 
połączono z edukacją na temat metod oszczędza-
nia energii i poprawy efektywności energetycznej 
gospodarstw domowych. Ogółem w 37 bezpłatnych 
warsztatach uczestniczyło ponad 1 300 odbiorców 
energii tzw. III Wieku (w wieku 60+). Wszyscy 
uczestnicy spotkań otrzymali materiały informacyj-
ne – ulotki z podstawowymi informacjami dotyczą-
cymi możliwości zmiany sprzedawcy prądu.

Jednym z ważnych działań URE w ramach pro-
wadzonej kampanii społecznej było przygotowanie 
konsumenckiej strony internetowej – www.masz-
wybor.ure.gov.pl. Strona ta w przystępny sposób 
tłumaczy procedury zmiany sprzedawcy prądu. 
W interaktywnym e-poradniku URE odbiorca znaj-
duje konkretne informacje dotyczące praw odbior-
cy i procedury zmiany sprzedawcy. Tylko w lipcu 

2010 r., czyli zaraz po uruchomieniu strona ta 
zanotowała 52 818 odsłon. W 2010 r. o tym, jak 
zmienić sprzedawcę energii elektrycznej chciało 
się dowiedzieć prawie 180 tysięcy gości portalu. 
Średnia liczba odsłon strony – 14 770 miesięcznie. 

Kampanię zrealizowano w ramach projektu 
„Aktywizacja strony popytowej rynku energii  pro-
mocja praw odbiorców energii elektrycznej i gazu 
wynikających z acquis communautaire” i współfi -
nansowano ze środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego. 

Poradnictwo – URE wspiera indywidualnych od-
biorców energii elektrycznej

W związku z wciąż mało upowszechnionymi 
wśród odbiorców energii możliwościami, które po-
jawiły się wraz z otwarciem rynku energii, urząd 
kontynuuje służenie bieżącą pomocą w postaci 
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działającego w URE Centrum Informacji dla Od-
biorców Energii „Jak zmienić sprzedawcę”. Aby 
umożliwić łatwy i tańszy dostęp do telefonicznych 
porad na poziomie lokalnym, Centrum działa także 
w każdym z oddziałów terenowych urzędu. W 2010 r. 
za pośrednictwem Centrum Informacji pracownicy 
URE udzielili ponad tysiąc porad, wskazówek i wy-
jaśnień dotyczących procedur i uregulowań praw-
nych w przypadku skorzystania z prawa zmiany 
sprzedawcy (dwa razy więcej niż w 2009 r.).

Warszawski oddział URE zapoczątkował w 2009 r. 
i kontynuował w 2010 r. stałe dyżury eksperckie, 
w ramach których eksperci z URE udzielają porad 
i praktycznego wsparcia tym odbiorcom energii, 
którzy mają problemy w relacjach ze sprzedawca-
mi energii elektrycznej, gazu i ciepła. W każdy po-
niedziałek w godz. 12:00 – 14:00 oraz dodatkowo 
w pierwsze poniedziałki miesiąca w godz. 16:30 
– 18:00, pracownicy Oddziału Centralnego zapra-
szają mieszkańców województwa mazowieckiego, 
którzy chcieliby uzyskać pomoc na przykład w pra-
widłowym sformułowaniu lub zanalizowaniu pro-
blemu z zakresu prawa energetycznego, popraw-
nym sformułowaniu reklamacji do przedsiębiorstwa 
energetycznego lub wniosku/skargi do URE.

Targi Wiedzy Konsumenckiej i inne działania 
edukacyjne 

Prezes URE konsekwentnie prowadzi politykę 
zmierzającą do wyposażenia odbiorców w odpo-
wiednią wiedzę, informację i narzędzia, aby doce-
lowo stali się świadomymi partnerami biorącymi 

udział w procesie liberalizacji rynku energii. Prawo 
do informacji i edukacji jest jednym z fundamen-
talnych praw umożliwiających odbiorcom indy-
widualnym wyrównywanie ich szans rynkowych 
w zetknięciu z silniejszym uczestnikiem wymiany 
rynkowej, jakim jest przedsiębiorstwo energetycz-
ne. W związku z tym w 2010 r. URE wziął udział 
w ok. 300 wydarzeniach edukacyjnych realizowa-
nych przez Prezesa URE lub we współpracy z part-
nerami społecznymi URE. Część z tych wydarzeń 
odbyła się w ramach kontynuowanego od ponad 
dwóch lat projektu „Urząd Regulacji Energetyki 
w regionach opartych na wiedzy”, którego celem 
jest upowszechnianie wiedzy o rynku energii. Pod-
czas różnego rodzaju spotkań, prelekcji, warsz-
tatów przedstawiciele URE omawiali zagadnienia 
związane z funkcjonowaniem rynku i działalnością 
Prezesa URE. Te działania to forma oddziaływa-
nia informacyjno-edukacyjnego na przedstawicieli 
przedsiębiorstw energetycznych, organizacji zrze-
szających odbiorców energii i statutowo zajmu-
jących się ochroną interesów konsumentów oraz 

media. Wszystkie te gru-
py Prezes URE uważa za 
skutecznych pośredników 
w komunikacji z odbiorca-
mi końcowymi.

Działaniem bezpośred-
nio skierowanym do od-
biorców był udział URE 
w „Targach wiedzy kon-
sumenckiej” organizowa-
nych z okazji Światowego 
Dnia Praw Konsumenta 

w marcu 2010 r. w Warszawie. Spotkanie reje-
strowała TVP, a na gości Targów Wiedzy Konsu-
menckiej czekały konkursy, prezentacje i rozmowy 
z ekspertami URE prowadzone przez znaną pre-
zenterkę Telewizji Polskiej. Eksperci URE udzielali 
porad w obszarze znajomości prawa (zasada TPA) 
i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej. 
Przy stoisku URE odbiorcy energii mieli okazję 
uzyskać pomoc i porady w wielu istotnych kon-
sumenckich problemach. Najwięcej pytań kiero-
wanych do ekspertów URE dotyczyło możliwości 
zmiany sprzedawcy, „rozszyfrowywania” otrzymy-
wanych faktur, bonifi kat i odszkodowań za przerwy 
w dostawie energii elektrycznej. 

Projekty edukacyjne adresowane do dzieci i mło-
dzieży

Prowadząc zróżnicowane akcje edukacyjne 
w zakresie racjonalnego korzystania z energii elek-
trycznej i promowania idei jej oszczędzania urząd 
specjalną uwagę poświęcił seniorom (wykłady dla 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku) oraz 
młodzieży szkolnej. 

W 2010 r. po raz kolejny Prezes URE objął pa-
tronatem program edukacyjny „Bezpieczniej z prą-
dem”. Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie 
świadomości właściwego korzystania z urządzeń 
elektrycznych wśród dzieci i młodzieży oraz pro-
mowanie bezpiecznego i racjonalnego korzysta-
nia z energii elektrycznej. Dotychczas w ramach 
programu powstały fi lmy edukacyjne, wydawnic-
twa tematyczne, odbyły się seminaria i szkolenia; 
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przeprowadzone zostały ogólnopolskie konkursy 
dla dzieci i nauczycieli. W każdej edycji kampanii 
w szkołach podstawowych i gimnazjach, na tere-
nie działania spółek energetycznych, które biorą 
udział w programie, odbywały się pokazy fi lmów 
edukacyjnych („Bezpieczniej z prądem” i „Nie-
bezpieczne zabawy”) oraz prelekcje na temat 
bezpiecznego i racjonalnego użytkowania energii 
elektrycznej. 

Wśród innych działań adresowanych do 
uczniów i studentów, które miały na celu podnie-
sienie poziomu świadomości energetycznej, w tym 
promocję racjonalnego wykorzystania energii, 
a które wsparł URE można wymienić m.in. kon-
kurs energetyczny „Bezpieczeństwo energetyczne 
i ekologiczne” organizowany przez Zespół Szkół 
Ogólnokształcących oraz Miejski Zarząd Nieru-
chomości Komunalnych w Jaworznie. Głównymi 
celami konkursu było promowanie wiedzy o ener-
getyce, aktywizacja działań na rzecz upowszech-
niania świadomości energetycznej i ekologicznej 
oraz podjęcie refl eksji dotyczącej bezpieczeństwa 
energetycznego w sytuacji kryzysu energetyczne-
go. W 2010 r. odbyła się już II edycja konkursu 
z fi nałem w Jaworznie 8 czerwca 2010 r.

W styczniu 2010 r. Południowy Oddział Tereno-
wy URE z siedzibą w Katowicach zapoczątkował 
cykl szkoleń dla młodzieży pod nazwą „Efektyw-
ność energetyczna bez tajemnic”. Pierwsze warsz-
taty odbyły się 25 i 26 stycznia 2010 r. w Zabrzu 
w Zespole Szkół Spożywczych, w Zespole Szkół
Nr 17 oraz w Zabrzańskim Centrum Kształcenia 
Ogólnego i Zawodowego. Cykl szkoleń dla dzieci 
i młodzieży prowadził także Południowo-Wschod-

ni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie, 
który przez kwartał co tydzień szkolił młodzież 
z wielu szkół Rzeszowa, w tym m.in. w Gim-
nazjum nr 1, 5, 12, w Zespole Szkół nr 4 i 5, 
w Zespole Szkół Elektronicznych i Zespole Szkół 
Spożywczych. Przedmiotem prelekcji były przede 
wszystkim tematy: „Jak oszczędzać energię i dla-
czego?” oraz „Składniki faktury za ciepło, gaz, 
energie elektryczną” i „Wybór sprzedawcy energii 
elektrycznej”.

Kampania edukacyjna na rzecz zakupu energii 
elektrycznej w przetargach 

2010 r. był także kolejnym rokiem, w którym 
Prezes URE wspierał odbiorców instytucjonalnych 
promując zakupy energii elektrycznej w przetar-
gach. Działania edukacyjno-informacyjne prowa-
dzone w tym zakresie przez urząd adresowane 
były przede wszystkim do samorządów, gmin i po-
wiatów. Promując prawo do wyboru sprzedawcy 
Prezes URE stykał się z licznymi skargami, opinia-
mi i wnioskami świadczącymi o trudnościach, jakie 
napotykają gminy i inni odbiorcy instytucjonalni 
przy próbach zmiany sprzedawcy energii, w tym 
o nieudanych przetargach, których niepowodzenie 
wynikało m.in. z nietrafnego stosowania procedur 
prawa zamówień publicznych lub prawa energe-
tycznego. Wychodząc naprzeciw trudnościom, ja-
kie napotykają odbiorcy instytucjonalni, URE opra-
cował przykładową dokumentację przetargową, 
z której samorządy korzystać mogą przy zakupie 
energii elektrycznej dla potrzeb budynków uży-

teczności publicznej i komunalnych, szkół i przed-
szkoli, przychodni lekarskich itp. Działania Prezesa 
URE w 2010 r. przyniosły skutek zwłaszcza w śred-
nich i dużych miastach, w których władze samo-
rządowe zmieniły sprzedawców energii odnosząc 
przy tym istotne oszczędności w budżetach; do 
takich miejsc należą m.in.: Bielsko-Biała, Często-
chowa, Olsztyn, Polkowice, Biłgoraj, Chorzów, Gli-
wice, Koszalin, Opole, Tarnów (aktualnie już ponad
80 gmin i miast, a procesy zmiany sprzedawcy roz-
poczęły się też w wielu kolejnych). 

URE promuje dobre praktyki i społeczną odpowie-
dzialność przedsiębiorstw energetycznych

Jednym z priorytetów URE jest także propago-
wanie społecznej odpowiedzialności biznesu ener-
getycznego (CSR – Corporate Social Responsibili-
ty). W ramach popularyzacji tej idei w 2010 r. urząd 
podjął działania polegające na rozpowszechnianiu 
dobrych praktyk konsumenckich oraz wzmocnieniu 
współpracy przedsiębiorstw z instytucjami i orga-
nizacjami lokalnymi zajmującymi się ochroną inte-
resów odbiorców.

W maju 2010 r. Prezes URE powołał Zespół do 
Spraw Koordynacji Prac nad Problematyką Spo-
łecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Ener-
getycznych w URE – „Strefa Odbiorcy”104).10).

 104)  Zespół ten, powołany decyzją nr 10/2010 Prezesa URE
z 24 maja 2010 r., powstał z połączenia istniejących wcześniej ze-
społów – ds. Forum konsumenckiego o nazwie „Strefa Odbiorcy” 
oraz Zespołu do Spraw Koordynacji Prac nad Problematyką Spo-
łecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych w URE.
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17 czerwca 2010 r. w Warszawie odbyła się 
druga ogólnopolska konferencja Odpowiedzialna 
Energia. Spotkanie pod patronatem URE – współ-
organizowane przez PGNiG SA oraz Pricewaterho-
useCoopers – zgromadziło przedstawicieli rządu, 
branży elektroenergetycznej i ekonomicznej oraz 
ekspertów. Podczas konferencji URE zaprezento-
wało wyniki drugiego pomiaru badania diagnozu-
jącego poziom zaangażowania w działania zgodne 
z koncepcją CSR w przedsiębiorstwach energe-
tycznych – „Społeczna Odpowiedzialność Przedsię-
biorstw Energetycznych w świetle II badań ankie-
towych. Wstępne wyniki badań”. Pierwsze badania 
tego rodzaju Prezes URE przeprowadził w 2009 r. 
– wyniki obu projektów zostały opublikowane na 
stronie internetowej URE, a w 2011 r. Prezes URE 
kontynuuje działania badawcze w tym obszarze.

 W 2010 r. URE zakończył prace nad przygo-
towaniem dwóch dokumentów: „Dobrych praktyk 
Sprzedawców energii elektrycznej i Operatorów 
Systemów Dystrybucyjnych” oraz „Dobrych prak-
tyk Sprzedawców gazu ziemnego i Operatorów 
Systemów Dystrybucyjnych”105).11). W toku prac nad 
opracowaniami dokumentów przeprowadzono 
szerokie konsultacje społeczne z uczestnikami 
rynku energii elektrycznej i gazu, w tym również 
branżowymi stowarzyszeniami i organizacjami. 
URE i uczestnicy konsultacji wspólnie opracowali 
zalecenia dla przedsiębiorstw energetycznych, któ-
re powinny stać się istotnym elementem w kształ-
towaniu relacji między przedsiębiorstwami ener-

 105) Więcej informacji na temat „Dobrych praktyk”  znajduje 
się w części III pkt 2.6 sprawozdania. 

getycznymi a odbiorcami. Dobre Praktyki są reko-
mendowane przez Prezesa URE do wykorzystania 
przez przedsiębiorstwa energetyczne i gazownicze 
przy opracowywaniu własnych kodeksów Dobrych 
Praktyk. W pracach nad dokumentem Prezes URE 
uwzględnił potrzeby konsumentów pamiętając 
o takich kwestiach, jak m.in.: wyczerpująca infor-
macja o ofercie sprzedaży jeszcze przed podpisa-
niem umowy, przejrzystość umowy, właściwy tryb 
zawarcia umowy, jakość handlowej obsługi odbior-
ców, sposoby rozwiązywania reklamacji i sporów 
pomiędzy odbiorcą a przedsiębiorstwem, prawo do 
informacji o prawach konsumentów dotyczących 
dostaw gazu ziemnego, staranność i bezwzględ-
na uczciwość wobec klienta w zakresie odczytu 
usługi układów pomiarowo-rozliczeniowych, pra-
wo do bezpłatnej i zgodnej z procedurami zmia-
ny sprzedawcy gazu ziemnego. Przygotowanie 
Dobrych praktyk zrealizowano w ramach projektu 
fi nansowanego ze środków przejściowych (Transi-
tion Facility PL2006/018-180.02.04) – „Wdrażanie 
konkurencyjnego rynku energii”.

Kampania na rzecz wdrożenia inteligentnego opo-
miarowania i sieci do polskiego systemu energe-
tycznego 

W opinii URE warunkiem niezbędnym do 
zwiększenia efektywności energetycznej gospo-
darstw domowych jest pełna, łatwo dostępna in-
formacja o rzeczywistym zużyciu energii. Pierw-
szym krokiem jest możliwość zainstalowania 
nowoczesnych instrumentów pomiarowych „in-

teligentnych liczników – smart”. Promując wdro-
żenie inteligentnego opomiarowania do systemu 
elektroenergetycznego Prezes URE organizował 
konferencje międzynarodowe i warsztaty oraz 
obejmował patronatem wydarzenia dotyczące 
problematyki inteligentnych sieci i inteligentne-
go opomiarowania. Tylko w 2010 r. Prezes URE, 
Wiceprezes URE, eksperci URE promowali kon-
cepcję smart grid na kilkunastu konferencjach, 
seminariach i warsztatach w kraju i za granicą. 
W grudniu 2010 r. Prezes URE wszedł w skład 
Zespołu Doradczego do Spraw Związanych 
z Wprowadzeniem Inteligentnych Sieci Elektro-
energetycznych. 

Wybrane działania URE w obszarze promocji 
smart grids i smart metering w 2010 r.:
• w lutym 2010 r. Prezes URE wziął udział w „Fo-

rum – Energia, Efekt, Środowisko” zorganizo-
wanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej,

• wystąpienie eksperta URE dot. smart meteringu 
na XVI Konferencji Naukowo-Technicznej „Ry-
nek Energii Elektrycznej” w Kazimierzu Dolnym 
nad Wisłą, maj 2010 r.,

• przy wsparciu URE rozpoczęła działanie Plat-
forma Informacyjna Inteligentnego Opomiaro-
wania, pierwsza w Polsce witryna internetowa 
poświęcona wdrażaniu systemu smart metering 
– maj 2010 r.,

• z udziałem Prezesa URE odbyła się 27 maja 
2010 r. we Wrocławiu konferencja Konferencja 
„smartUTILITIES 2010”. Prezes URE zapropo-
nował utworzenie centrum doskonałości tech-
nologii inteligentnych sieci,
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• 23 czerwca 2010 r. URE współorganizowało 
pierwszy dzień konferencji „Smart metering. 
Central and Eastern Europe 2010” przygotowa-
nej przez magazyn i prestiżowy portal poświę-
cony technologii smart – Metering.com,

• 24 czerwca 2010 r. URE zorganizował między-
narodową konferencję „Energia dla inteligent-
nych miast. Smart grids – lokalnie i w regio-
nach” w Warszawie. O perspektywie technologii 
smart rozmawiali przedstawiciele administracji 
rządowej i samorządowej, przedsiębiorstw 
energetycznych, eksperci z kraju zagranicy,

• 1–3 września 2010 r. XII Sympozjum Naukowo-
-Techniczne „Energetyka – Bełchatów 2010”. 
W sympozjum wziął udział Marek Woszczyk, 
obecny Prezes URE. W trakcie spotkania dużo 
uwagi poświęcono inwestycjom w polskiej 
energetyce oraz problematyce smart grids,

• 7–8 września 2010 r. z inicjatywy Prezesa URE, 
dra Mariusza Swory odbyło się Forum Innowacji 
w Rzeszowie organizowane pod hasłem „Bez-
pieczeństwo energetyczne a innowacyjność”. 
Spotkanie towarzyszyło XX edycji Forum Eko-
nomicznego w Krynicy Zdroju,

• 16 września 2010 r. w Nowym Sączu z inicjaty-
wy posła na Sejm RP, Andrzeja Czerwińskiego, 
przewodniczącego podkomisji stałej ds. energe-
tyki i Prezesa URE zorganizowano konferencję – 
„Smart Grid w regionie nowosądeckim. Konkuren-
cja w dostawie/sprzedaży energii elektrycznej”, 

• 20 września 2010 r. Prezes URE przedstawił 
działania regulatora na rzecz nowych technologii 
w energetyce podczas 15-lecia pierwszej polskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu,

• 28 września 2010 r. konferencja w Koninie 
– „Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej 
oraz jak poprawić efektywność energetyczną 
w regionie konińskim”. Celem spotkania była 
promocja koncepcji smart city, jako strategii 
zrównoważonego rozwoju współczesnych miast 
w oparciu o infrastrukturę użyteczności publicz-
nej oraz nowoczesne narzędzia ICT,

• 7–8 października 2010 r. Albania. Spotkanie re-
gulatorów rynku energii z państw Europy Środ-
kowej, Wschodniej i Północnej, gości ze Stanów 
Zjednoczonych (NARUC – National Associa-
tion of Regulatory Utility Commissioners) oraz 
członków międzynarodowego stowarzyszenia 
regulatorów ERRA. Podczas spotkania Prezes 
URE poprowadził panel dotyczący efektywno-
ści energetycznej oraz regulacyjnych aspektów 
smart meteringu. Z zainteresowaniem przyjęto 
autorską koncepcję polskiego regulatora – po-
rozumienia regulacyjnego umożliwiającego 
wdrożenie smart meteringu,

• 20 października 2010 r. Prezes URE wziął udział 
w debacie „Elektryczność inteligentnie” w TVN 
CNBC, poświęconej inteligentnym sieciom elek-
troenergetycznym. Debata podzielona na trzy 
części dotyczyła technologii (I), systemu regu-
lacji i sposobu fi nansowania inwestycji w smart 
metering i smart grids (II) oraz roli konsumenta 
– odbiorcy energii w procesie zmian (III),

• 21–22 października 2010 r. setki gości odwie-
dziły „Targi Energii” , które odbywały się pod 
Patronatem Honorowym Prezesa URE już po raz 
siódmy. W trakcie spotkania Prezes URE przed-
stawił przykłady efektywnej współpracy admi-

nistracji, nauki i biznesu na rzecz wdrożenia 
technologii smart w polskiej energetyce,

• o inteligentnych systemach pomiarowych i konku-
rencyjnym detalicznym rynku energii rozmawiali 
uczestnicy Obywatelskiego Forum Energetyczne-
go w Londynie. Celem tej inicjatywy jest pomoc 
konsumentom, poprzez uwypuklanie problemów, 
z jakimi stykają się oni jako uczestnicy rynku ener-
gii oraz szukanie sposobów dla ich rozwiązania,

• 29 października 2010 r., podczas Dolnośląskie-
go Forum Politycznego i Gospodarczego Prezes 
URE zwrócił uwagę na obywatelski kontekst 
modernizacji rynku energetycznego. Prezes 
URE podkreślał znaczenie świadomego i często 
decydującego udziału samorządów lokalnych 
w podejmowaniu decyzji o „zmianie” infrastruk-
tury energetycznej i otwarcia na nową jakość 
techniki i myśli inżynieryjnej,

• 3 listopada 2010 r. na Politechnice Wrocławskiej 
powołano konsorcjum Smart Power Grids – Pol-
ska. Celem Konsorcjum jest rozwój innowacyj-
nych technologii dotyczących inteligentnych 
sieci elektroenergetycznych i związanych z nimi 
narzędzi aplikacyjnych, technologicznych, po-
miarowych, komunikacyjnych i decyzyjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży 
elektroenergetycznej,

• 19 listopada 2010 r. Prezes URE podpisał „Dekla-
rację w sprawie powołania Krajowej Platformy 
technologicznej Energetyki”. Celem Platformy 
jest stworzenie warunków do lepszej absorpcji 
innowacyjnych technologii przez energetykę,

• 8 grudnia 2010 r. podsumowanie działań Pre-
zesa URE w obszarze smart meteringu i smart 
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grids – międzynarodowa konferencja „Smart 
grids a poprawa efektywności energetycznej. 
Nauka i standaryzacja w rozwoju koncepcji in-
teligentnych sieci”.
Ponadto Prezes URE uczestniczył aktywnie 

w pracach europejskiego stowarzyszenia regula-
torów ERGEG nad problematyką systemu inteli-
gentnych sieci, zainicjował również prace nad tym 
systemem w organizacji ERRA. Marek Woszczyk, 
Wiceprezes URE, wziął udział w jubileuszowym
60. Ogólnym Zgromadzeniu Rady Europejskich Re-
gulatorów Energii (CEER). W trakcie dwudniowego 
spotkania CEER w Brukseli (2–3 marca 2010 r.), 
przedstawiciele 29 krajów zrzeszonych w Radzie 
rozmawiali m.in. na tematy związane z tworzeniem 
systemów inteligentnych sieci energetycznych 
oraz ochroną i promowaniem praw konsumentów.

O aktywności Prezesa URE w zakresie promo-
cji smart grids i smart metering świadczy również 
kilkadziesiąt artykułów opublikowanych w prasie 
specjalistycznej i wysokonakładowej, audycje ra-
diowe, programy telewizyjne, materiały zamiesz-
czane na stronach internetowych URE oraz współ-
pracujących z urzędem redakcji i instytucji. 

4.1.1. Konferencje, debaty i panele dysku-
syjne narzędziem działalności edu-
kacyjno-informacyjnej Prezesa URE 

Konferencje i debaty organizowane przez urząd 
są ważnym elementem polityki edukacyjno-infor-
macyjnej oraz skuteczną formą kreowania i promo-
cji wizerunku URE, jako instytucji dbającej o prawi-

dłowe funkcjonowanie rynku i popularyzację wiedzy 
na temat rynku i praw odbiorcy. Konferencje na-
ukowe i spotkania dla mediów zorganizowane przez 
URE poświęcono poniższym tematom106):12):
• Smart metering. Central and Eastern Eu-

rope 2010, 23 czerwca 
URE współorganizowało pierwszy dzień kon-

ferencji przygotowanej przez magazyn Metering.
com i portal Synergy poświęconej inteligentnemu 
opomiarowaniu. W spotkaniu wzięło udział ponad 
200 ekspertów z całego świata. 
• „Energia dla inteligentnych miast – smart 

grid lokalnie i w regionach”, 24 czerwca 
O przyszłości zmian technologicznych w ener-

getyce oraz perspektywie technologii smart roz-
mawiali przedstawiciele administracji rządowej 
i samorządowej, przedsiębiorstw energetycznych, 
eksperci z kraju zagranicy. W spotkaniu wzięło 
udział 150 uczestników. 
• Inauguracja ogólnopolskiej kampanii 

edukacyjnej „Prąd to też towar. Zdecy-
duj, od kogo go kupujesz”107),13), 1 lipca 
Prezes URE, dr Mariusz Swora oraz Wicepre-

zes URE, Marek Woszczyk, przedstawili założenia 
kampanii edukacyjnej dotyczącej prawa odbiorcy 
do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

 106) W zestawieniu nie uwzględniono konferencji prasowych
i briefi ngów Prezesa URE organizowanych zwyczajowo w celu 
przedstawienia wyników postępowań dotyczących zatwierdzenia 
przez Prezesa URE nowych taryf (bądź korekty taryf) dla energii 
elektrycznej i gazu oraz innych ważkich dla opinii publicznej za-
gadnień będących rezultatem działań regulatora. 
 107) Więcej informacji na temat kampanii edukacyjnej znajduje 
się w pkt. 4.1 Działalność informacyjno-edukacyjna.

• „Energia – Prawa i obowiązki użytkowników 
– Efektywność – Optymalizacja”, 8 lipca 
Konferencję zorganizowali Politechnika Rze-

szowska i Podkarpacki Klub Biznesu. Celem spo-
tkania było dostarczenie uczestnikom niezbędnych 
informacji na temat możliwości zmian dotychcza-
sowego sprzedawcy oraz optymalizacji kosztów 
energii elektrycznej m.in. poprzez wzrost efektyw-
ności. O prawach odbiorców energii rozmawiali 
m.in. Prezes URE, Prezes Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
członek Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu.
• Forum Innowacji w Rzeszowie – 7 i 8 wrze-
śnia, 
Spotkanie towarzyszyło XX edycji Forum Eko-

nomicznego w Krynicy Zdroju. Forum Innowacji 
zostało zorganizowane po raz pierwszy, z inicjaty-
wy Prezesa URE, dra Mariusza Swory pod hasłem 
„Bezpieczeństwo energetyczne a innowacyjność”. 
• „Smart Grid w regionie nowosądeckim. 

Konkurencja w dostawie/sprzedaży ener-
gii elektrycznej”, 16 września 
Konferencja odbyła się z inicjatywy posła Andrzeja 

Czerwińskiego, przewodniczącego sejmowej podko-
misji stałej ds. energetyki i Prezesa URE. O moder-
nizacji polskiego sektora energetycznego rozmawiali 
w Nowym Sączu przedstawiciele nauki, biznesu i ad-
ministracji, w tym UOKiK, NFOŚiGW, FOEEiG.
• „Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej 

oraz jak poprawić efektywność energe-
tyczną w regionie konińskim”, 28 września
Spotkanie w Koninie to kolejne wydarzenie 

zorganizowane z inicjatywy polskiego Parlamentu 
i Prezesa URE. O przyszłości inteligentnego opo-
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miarowania w Polsce rozmawiali przedstawiciele 
administracji, biznesu, eksperci sektora ener-
getycznego i politycy. W spotkaniu uczestniczyli 
przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów i pry-
watnych odbiorców energii elektrycznej z Konina 
i regionu konińskiego.
• „Europejska solidarność energetyczna  

mit czy rzeczywistość” – panel regulatora 
podczas XX Forum Ekonomicznego w Kry-
nicy, 10 września
W trakcie polskiego Davos, Prezes URE poprowa-

dził panel dotyczący solidarności energetycznej w UE. 
W spotkaniu zorganizowanym pod hasłem „Europej-
ska solidarność energetyczna – mit czy rzeczywistość” 
udział wzięli: Johannes Kindler – Wiceprezes Federal-
nej Agencji Sieci Przesyłowych (Bundesnetzagentur) 
i Wiceprezes Rady Europejskich Regulatorów Energii 
(CEER) oraz Wiceprezes Europejskiej Grupy Regulato-
rów Rynku Energii Elektrycznej i Gazu (ERGEG), Bla-
hoslav Nemecek – Wiceprezes Urzędu Regulacji Ener-
getyki Republiki Czeskiej, Piotr Woźniak – Szef Rady 
Administracyjnej Agencji UE ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER), Jerzy Baehr – Partner 
Zarządzający w kancelarii Wierciński, Kwieciński, Ba-
ehr Sp.k. i Marek Woszczyk – Wiceprezes URE.

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy 
Zdroju jest Instytut Studiów Wschodnich w Warsza-
wie. Dzięki uprzejmości Organizatorów udział przed-
stawicieli URE w XX. edycji Forum był bezpłatny.
• Telewizyjna debata poświęcona inteli-

gentnym sieciom elektroenergetycznym, 
20 października w studiu TVN CNBC
Spotkanie poprowadził redaktor Robert Stanile-

wicz. Debata podzielona była na trzy części, doty-

czyła technologii (I), systemu regulacji i sposobu 
fi nansowania inwestycji w smart metering i smart 
grids (II) oraz roli konsumenta – odbiorcy energii 
w procesie zmian (III).
• „Smart grids a poprawa efektywności 

energetycznej. Nauka i standaryzacja 
w rozwoju koncepcji inteligentnych sie-
ci”, 8 grudnia – konferencja z MNiSW
Z inicjatywy prof. dr hab. Barbary Kudryckiej  – 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Prezesa 
URE odbyło się w Warszawie jedno z najważniej-
szych w 2010 r. spotkań promujących współpracę 
głównych partnerów odpowiadających za techno-
logiczną modernizację kraju: naukę, przemysł oraz 
administrację rządową.

W konferencji uczestniczyło ponad 150 osób 
reprezentujących świat nauki, sektor energetyczny 
i administrację – z Polski i wielu krajów Europy 
i Azji. 

Patronaty Prezesa URE

Istotną cześć działań promocyjnych URE sta-
nowi udzielanie patronatów honorowych Prezesa 
URE wydarzeniom o charakterze edukacyjnym lub 
społecznym, dotyczącym rynku energii. W 2010 r. 
Prezes URE objął honorowym patronatem ponad 
30 wydarzeń programowo związanych z regulacją 
gospodarki paliwami i energią, funkcjonowaniem 
poszczególnych sektorów rynku elektroenerge-
tycznego, promowaniem konkurencji na rynku 
energetycznym, aspektami prawnymi, organizacyj-
nymi i ustrojowymi działania regulatora o dużym 

znaczeniu dla sektora energetycznego i polskiej 
gospodarki. Patronatem obejmowane były konfe-
rencje (jak np. Ogólnopolski Kongres Energetycz-
no-Ciepłowniczy POWERPOL, XII Sympozjum Na-
ukowo-Technicznego „ENERGETYKA-BEŁCHATÓW 
2010), ale także konkursy, programy edukacyjne 
(np. kampania społeczna Bezpieczniej z prądem). 
W większości wydarzeń wzięli udział eksperci URE, 
prezentując stanowisko regulatora, oraz dzieląc się 
wiedzą w zakresie działań Prezesa URE na rzecz 
promocji efektywności energetycznej. 

W 2010 r. po raz pierwszy w historii URE objęto 
patronatem Podyplomowe Studia „Bezpieczeństwo 
energetyczne” prowadzone przez Uniwersytet 
Wrocławski. 

Działalność wydawnicza 

W 2010 r. wydanych zostało sześć kolejnych 
numerów Biuletynu Urzędu Regulacji Energe-
tyki108).14). W dwumiesięczniku oprócz opracowań 
analitycznych, materiałów popularno-naukowych 

 108) Nr 6/2010 Biuletynu URE będzie ostatnim w wersji pa-
pierowej, do tej pory ukazały się 74 numery periodyku URE. Były 
to ostatnie tradycyjne, papierowe wydania tego publikatora. Od 
2011 r. urząd zmienia formę publikowania Biuletynu URE. Zmi-
eni się także harmonogram wydawania Biuletynu, nowa edycja 
będzie publikowana zawsze pod koniec kwartału (ostatni miesiąc 
kwartału). Poprzez dystrybucję w sieci, URE zapewnia bezpłatny 
dostęp do tekstów eksperckich i zwiększy szansę poznania wielu 
zagadnień dotyczących rynku energii. Ponadto dystrybucja w sie-
ci zdecydowanie ograniczy koszty publikacyjne ponoszone przez 
urząd. Decyzja o umieszczeniu w sieci Biuletynu, to kolejny krok 
URE w kierunku e-administracji.  
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związanych z zagadnieniami dotyczącymi szeroko 
rozumianego sektora elektroenergetycznego (jak 
np. aspekty prawno-podatkowe roszczeń o zwrot 
akcyzy przez producentów na lata 2006–2009, 
uproszczony sposób kalkulacji cen ciepła wytwa-
rzanego w jednostkach kogeneracji, raport z bada-
nia ankietowego diagnozującego aktualny poziom 
zaangażowania spółek sektora energetycznego 
w działania społecznej odpowiedzialności biznesu, 
porównanie przykładowych działań i metod wspie-
rania odbiorców wrażliwych przez organizacje bu-
downictwa socjalnego we Włoszech) zamieszcza-
ne są informacje o podmiotach ubiegających się 
o koncesje, decyzjach w sprawach koncesji i taryf 
dla koncesjonowanych przedsiębiorstw, rozstrzy-
gnięciach Prezesa URE w sprawach spornych oraz 
o nowych bądź zmienianych regulacjach praw-
nych dotyczących sektora elektroenergetycznego. 
Biuletyn to nie tylko platforma wymiany wiedzy 
i doświadczeń specjalistów z URE, ale także miej-
sce, w którym swoimi doświadczeniami dzielą się 
z czytelnikami uznani zewnętrzni eksperci rynków 
elektroenergetycznego, gazu i ciepła. 

W 2010 r. wydane zostały także dwie kolejne 
pozycje z serii wydawniczej Biblioteka Regulatora 
− powołanej z inicjatywy regulatora z zamiarem 
stworzenia płaszczyzny wymiany poglądów i do-
świadczeń bezpośrednio związanych z teorią i prak-
tyką działania na rynku energii: Monopolizacja, de-
monopolizacja, niepewność autorstwa Marka Dietla 
i Krzysztofa Makowskiego oraz Polska polityka ener-
getyczna – wczoraj, dziś, jutro – publikacja pokon-
ferencyjna przygotowana przez zespół autorski.

Pierwsza z publikacji 
ukazała się w czerwcu 
2010 r. Książka ta się-
ga do mechanizmów 
warunkujących mono-
polizacyjne i demono-
polizacyjne decyzje eko-
nomiczne. Zawiera prze-
gląd teorii, interesujące 
założenia i wnioski przy-
datne w dyskusji o oby-
watelskich wolnościach 
w gospodarce. Atutem 
publikacji jest umiejętne usystematyzowanie po-
jęć, przegląd dostępnej literatury oraz wnioski pły-
nące z pracy, które zdaniem Autorów mogą zostać 
wykorzystane w praktyce m.in. do opracowywania 
strategii przejęć oraz przy podejmowaniu decyzji 
przez administrację publiczną.

Drugą z cyklu publikacji w serii Biblioteki Re-
gulatora stanowi „energetyczny niezbędnik” o me-
chanizmach kształtujących polską politykę energe-

tyczną – Polska polityka 
energetyczna – wczoraj, 
dziś, jutro. Teksty za-
mieszczone w publikacji 
pochodzą z konferencji 
naukowej pt. „Polska 
polityka energetyczna 
– wczoraj, dziś, jutro”, 
która odbyła się w mar-
cu 2010 r. w Krakowie na 
Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Patronat naukowy 

nad konferencją sprawowała prof. dr hab. Anna Wa-
laszek-Pyzioł. Organizatorem wydarzenia była Sekcja 
Prawa Publicznego Gospodarczego Towarzystwa Bi-
blioteki Słuchaczów Prawa UJ. Konferencja ta odby-
wała się pod honorowym patronatem Prezesa URE.

Kolejną publikacją urzędową, lecz o nieco od-
miennym charakterze, są Biuletyny branżowe Urzę-
du Regulacji Energetyki – Energia elektryczna oraz 
Paliwa gazowe, które zgodnie z zapisami ustawy – 
Prawo energetyczne zawierają zatwierdzone przez 
Prezesa URE zmiany obowiązujących taryf, decyzje 
odmowne co do ich zatwierdzenia bądź zmiany, in-
formacje o umorzeniu postępowań taryfowych, de-
cyzje odmowne co do zwolnienia z obowiązku przed-
łożenia taryfy do zatwierdzenia oraz informacje o in-
nych decyzjach dotyczących taryf. W 2010 r. wydano
142 numery dotyczące energii i 73 numery dotyczą-
ce paliw gazowych. Biuletyny branżowe są na bieżą-
co publikowane na stronie internetowej URE. 

Ważną przestrzeń komunikacji z przedsiębior-
stwami energetycznymi i odbiorcami energii stanowi 
ofi cjalna strona internetowa URE. W 2010 r. portale 
regulatora odwiedziło ponad dwa i pół miliona go-
ści. W każdym miesiącu 2010 r. portale prowadzone 
przez URE odwiedzało ponad 220 tysięcy wirtualnych 
gości. Regularnie, co miesiąc, strony URE odwiedza 
prawie 80 tysięcy unikalnych użytkowników.

4.2. Stanowiska i Informacje Prezesa URE

Inną formą upowszechniania informacji o ryn-
ku – skierowaną przede wszystkim do przedsię-
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biorstw sektora – są Stanowiska i Informacje Pre-
zesa URE. W 2010 r. Prezes URE wydał 35 Stano-
wisk i Informacji. Są to dokumenty, którymi Prezes 
URE oddziałuje na zachowania podmiotów funk-
cjonujących na rynku energii, inicjując kierunek 
potrzebnych działań lub wskazując, które z nich 
uważa za niepożądane. 

Współpraca ze środkami masowego przekazu

Podstawowym celem współpracy URE ze środ-
kami masowego przekazu jest dotarcie z informa-
cją do szerokiej opinii publicznej, a tym samym 
lepsze zrozumienie reguł działania rynków energii 
przez wszystkich ich uczestników. Aby zapewnić 

konsumentom rzetelną i pełną informację, urząd 
aktywnie współpracował z mediami ogólnopolski-
mi, regionalnymi i lokalnymi – kluczowymi pośred-
nikami w przekazie informacji bezpośrednio do 
odbiorców energii. W 2010 r. ukazało się ponad
30 tysięcy artykułów prasowych dotyczących sze-
roko pojętej elektroenergetyki (w tym m.in. energii 
cieplnej, gazu ziemnego, paliw i biopaliw ciekłych, 
energii słonecznej i wiatrowej, energii atomowej 
czy prywatyzacji sektora energetycznego), z czego 
ponad półtora tysiąca artykułów dotyczyło bezpo-
średnio działalności Prezesa URE i powstało we 
współpracy z urzędem.

Wyemitowanych zostało także prawie tysiąc 
informacji w radio i telewizji dotyczących kwe-
stii istotnych dla uczestników rynku energii, 

z czego 81,8% było prezentowanych 
w mediach o zasięgu ogólnopolskim, 
a prawie 18,1% informacji znalazło 
się w mediach regionalnych. 

Urząd wydał prawie 170 komuni-
katów prasowych i udzielił przedsta-
wicielom mediów około 700 odpo-
wiedzi na bieżące pytania dotyczące 
rynku elektroenergetycznego oraz 
działań podejmowanych przez regu-
latora. Ponadto urząd rozpowszech-
niał wiedzę na temat funkcjonowa-
nia rynku elektroenergetycznego 
również poprzez liczne wywiady pra-
sowe kierownictwa urzędu.

Część IV. Wzmocnienie 
pozycji odbiorcy

1. Formalne środki prawne

1.1. Kontrolowanie standardów ja-
kościowych obsługi odbiorców

Energia elektryczna 

Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne, przed-
siębiorstwa energetyczne są odpowiedzialne za 
zapewnienie ciągłości, pewności i odpowiedniej 
jakości dostaw energii elektrycznej. 

Do zakresu działania Prezesa URE należy m.in. 
kontrolowanie standardów jakościowych obsługi 
odbiorców i kontrolowanie dotrzymania parame-
trów jakościowych dostarczanej energii. Kontrola 
ta winna mieć na celu ochronę odbiorców przed 
skutkami dostarczania przez przedsiębiorstwa 
energii o nieodpowiednich parametrach, bądź 
skutkami stosowania praktyk odbiegających od 
określonych w przepisach standardów obsługi od-
biorców. 

Jednak w praktyce w Polsce nie istnieje system 
umożliwiający polskiemu regulatorowi prowadze-
nie – w sposób skuteczny − nadzoru dotrzymywa-
nia standardów i parametrów jakościowych przez 
przedsiębiorstwa energetyczne. 

Zgodnie z brzmieniem art. 23 ust. 2 pkt 10 
ustawy – Prawo energetyczne, kontrolowanie do-
trzymania parametrów jakościowych energii elek-
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trycznej odbywa się na wniosek odbiorcy, a więc 
ewentualna interwencja Prezesa URE następuje po 
otrzymaniu sygnału od odbiorcy. 

Działania regulacyjne Prezesa URE w zakresie 
kontroli standardów przejawiają się również w pro-
cesie zatwierdzania taryf dla energii elektrycznej. 
Zawarte w taryfach ceny i stawki opłat zyskują ak-
ceptację Prezesa URE, jeżeli zostaną skalkulowa-
ne przy uwzględnieniu parametrów jakościowych 
energii elektrycznej, określonych w rozporządze-
niu Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w spra-
wie szczegółowych warunków funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r.
Nr 93, poz. 623). Ponadto w taryfach dla energii 
elektrycznej zawarte są zapisy informujące odbior-
ców o przysługujących im bonifi katach w przypad-
ku niedotrzymania stosownych standardów lub 
o sposobie ich obliczania.

Paliwa gazowe

Kontrolowanie standardów jakościowych obsłu-
gi odbiorców oraz parametrów jakościowych paliw 
gazowych są działaniami mającymi chronić odbior-
ców przed obniżeniem – przez przedsiębiorstwa 
gazownicze działające na rynku monopolistycz-
nym – zarówno jakości dostarczanych paliw (ich 
ciepła spalania), standardów świadczonych usług 
(przerwy w dostawach), jak i standardów obsługi 
odbiorców. 

Stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 pkt 10 
ustawy – Prawo energetyczne kontrolowanie jako-
ści paliw gazowych odbywa się na wniosek odbior-

cy. Przy czym w dotychczasowej praktyce urzędu 
zastrzeżenia pochodziły od odbiorców w gospo-
darstwach domowych i interwencja Prezesa URE 
polegała na wezwaniu przedsiębiorstwa do przed-
stawienia raportu jakości gazu (w tym średniomie-
sięcznego ciepła spalania) w tej części sieci gazo-
wej, do której przyłączana jest instalacja odbior-
cy zgłaszającego uwagi. Prezes URE nie posiada 
bowiem ani laboratorium, ani też odpowiedniej 
aparatury do przeprowadzania samodzielnych ba-
dań jakości paliw gazowych. Ponadto w budżecie 
urzędu nie zostały przewidziane środki fi nansowe, 
które pozwalałyby na zlecanie właściwym jednost-
kom rutynowych kontroli jakości paliw gazowych 
we wszystkich kluczowych punktach sieci gazowej. 

Podkreślenia wymaga również fakt, iż żądany 
przez Prezesa URE raport dotyczący jakości gazu 
z reguły zawiera wyniki badań niezależnych od 
siebie laboratoriów np. Gaz-System SA, OSD lub 
PGNiG SA wykonywanych – w zależności od ro-
dzaju chromatografu – albo w sposób ciągły, albo 
kilka razy w miesiącu. Analizowane są także spra-
wozdania GAZ-3, w których przedsiębiorstwo obo-
wiązane jest zamieścić informacje dotyczące cie-
pła spalania dystrybuowanego gazu, a ich praw-
dziwość objęta jest odpowiedzialnością karną.

Działania regulacyjne Prezesa URE w zakresie 
kontroli standardów przejawiają się również w proce-
sie zatwierdzania taryf dla paliw gazowych. Zawarte 
w taryfach ceny i stawki opłat są przez Prezesa URE 
akceptowane tylko wówczas, jeżeli zostaną skalkulo-
wane przy uwzględnieniu parametrów jakościowych 
określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warun-

ków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U.
Nr 133, poz. 891)109).1). Za niedotrzymanie parame-
trów jakościowych paliw gazowych określonych 
w ww. rozporządzeniu, odbiorcy przysługują boni-
fi katy, których sposób ustalenia określa taryfa. Po-
nadto, w taryfi e ustalone są bonifi katy w opłatach 
za dostawę gazu z tytułu niedotrzymania standar-
dów jakościowych obsługi odbiorców, tj. z tytułu: 
odmowy udzielenia informacji o przewidywanym 
terminie wznowienia dostaw gazu przerwanego 
z powodu awarii sieci, niepowiadomienia z wyprze-
dzeniem o terminach i czasie planowanych przerw 
w dostawie gazu, odmowy odpłatnego podjęcia 
czynności umożliwiających bezpieczne wykonanie 
prac w obszarze oddziaływania tej sieci, jak rów-
nież nieudzielenia informacji w sprawie rozliczeń 
oraz aktualnych taryf. 

W 2010 r. w zakresie naruszeń standardów ob-
sługi odbiorców urząd podjął jedną interwencję. 
Polegała ona na zwróceniu PGNiG SA uwagi na 
niewłaściwą jakość obsługi odbiorców w zakresie 
udzielanych wyjaśnień, którą zauważył po przeka-
zaniu przez odbiorcę korespondencji prowadzonej 
z Mazowieckim Oddziałem Obrotu Gazem w War-
szawie. Wynikało z niej, że odbiorca ten nie otrzy-
mał wyczerpujących informacji na temat zasad 
kwalifi kacji odbiorców do grup taryfowych. W od-
powiedzi PGNiG SA poinformowało, że szerokie 
wyjaśnienia udzielone zostały odbiorcy telefonicz-

 109) Do 5 sierpnia 2010 r. określonych w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 6 kwietnia 2004 r. 
w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia pod-
miotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci
(Dz. U. Nr 105, poz. 1113).
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nie i krytyczne uwagi urzędu wykorzysta w celu 
poprawy jakości obsługi odbiorców.

1.2. Rozstrzyganie sporów i skarg 
dotyczących elektroenergetyki, 
gazownictwa i ciepłownictwa 

Prezes URE realizuje obowiązki w zakresie doty-
czącym sporów przy pomocy departamentów oraz 
oddziałów terenowych110).2).

W 2010 r. prowadzono trzy postępowania ad-
ministracyjne w sprawie odmowy zawarcia umowy 
o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji 
energii elektrycznej (art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo 
energetyczne). 

W sierpniu 2010 r. zawieszono, na wniosek 
stron, postępowanie sporne toczące się po-
między operatorem systemu dystrybucyjnego 
a wytwórcą w sprawie odmowy zawarcia umo-
wy o świadczenie usług dystrybucji energii elek-
trycznej. Poza trzema głównymi punktami spor-
nymi pomiędzy stronami występują rozbieżności 
stanowisk w ponad trzydziestu punktach projek-
tu umowy.

Zasadnicze kwestie sporne to: 
• sposób zamawiania i rozliczania mocy. Spór wy-

stępuje w szczególności w zakresie opłaty za 
usługi dystrybucji energii elektrycznej w części 
stałej: opłata z tytułu składnika stałego stawki 
sieciowej oraz opłata z tytułu stawki przejściowej,

 110) Dane dotyczące działalności oddziałów terenowych pre-
zentowane są w Aneksie do sprawozdania.

• sposób zmiany umowy w przypadku zmiany ta-
ryfy dystrybucyjnej, w tym konieczność podpi-
sania aneksu, 

• warunki zmiany mocy umownej. 
Kolejne postępowanie sporne dotyczyło odmo-

wy zawarcia umowy o świadczenie usług dystry-
bucji energii elektrycznej. Kwestią sporną było 
pobieranie opłat za świadczenie usług dystrybucji 
tej energii, w przypadku gdy odbiorca był przy-
łączony do rozdzielni elektroenergetycznej, której 
część została udostępniona operatorowi systemu 
dystrybucyjnego zgodnie z art. 9c ust. 5 ustawy 
– Prawo energetyczne, natomiast z części tej roz-
dzielni korzysta odbiorca. Z uwagi na konieczność 
ustalenia zakresu odpłatnego wykorzystania urzą-
dzeń rozdzielni przez operatora systemu, Prezes 
URE w 2010 r. zawiesił postępowanie i zobowiązał 
operatora do wystąpienia do sądu powszechnego 
o ustalenie treści umowy łączącej go z właścicie-
lem rozdzielni. Operator zaskarżył postanowienie 
o zawieszeniu postępowania do SOKiK. W grudniu 
2010 r. Sąd oddalił zażalenie, w wyniku czego ope-
rator systemu złożył w sądzie powództwo cywilne 
o ustalenie treści stosunku prawnego wiążącego 
operatora i właściciela rozdzielni. 

W grudniu 2010 r. zostało wszczęte kolejne 
postępowanie sporne w sprawie odmowy zawar-
cia umowy o świadczenie usług przesłania ener-
gii elektrycznej. Z uwagi na dużą liczbę punktów 
spornych postępowanie to ma charakter szczegól-
nie skomplikowany. Głównym punktem spornym 
jest zmiana dotychczasowych zapisów umowy 
dotyczących wypłaty bonifi kat za każdą niedostar-
czoną jednostkę energii elektrycznej, w związku 

ze zmianą rozporządzenia Ministra Gospodarki 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną. Z związku z rozwiązaniem się dotych-
czasowej umowy 31 grudnia 2011 r. i brakiem 
zakończenia postępowania do tego dnia, Prezes 
URE na wniosek obu stron wydał postanowienie, 
w którym nakazał kontynuowanie dostaw do czasu 
ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.

W 2010 r. prowadzone były cztery postępowa-
nia administracyjne z art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo 
energetyczne, w tym:
• jedno o odmowę świadczenia usługi komplek-

sowej dostarczania paliwa gazowego,
• jedno o odmowę zawarcia umowy o świadcze-

nie usług przesyłania paliwa gazowego na za-
sadach ciągłych,

• jedno o odmowę sprzedaży paliwa gazowego, 
• jedno o odmowę świadczenia usług magazyno-

wych paliw gazowych.

Postępowanie o odmowę świadczenia usługi 
kompleksowej dostarczania paliwa gazowego doty-
czyło osoby fi zycznej, której PGNiG SA odmówiło 
dalszego świadczenia usługi z uwagi na nieregulo-
wanie płatności za dostarczane paliwo. Postępowa-
nie zostało umorzone, gdyż strony doszły do poro-
zumienia i podpisały ugodę, w której odbiorca zobo-
wiązał się do spłacenia w ratach zaległości. W takiej 
sytuacji, zgodnie z art. 105 § 1 Kpa, organ admini-
stracji publicznej mógł wydać decyzję o umorzeniu 
postępowania, jeżeli postępowanie z jakiejkolwiek 
przyczyny stało się bezprzedmiotowe.
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Postępowanie o odmowę świadczenia usługi 
przesyłowej na zasadach ciągłych dotyczy spółki 
Entrade Grupa – podmiotu, który rozpoczął działal-
ność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ga-
zowymi w drugiej połowie 2010 r. Podmiot planuje 
sprowadzać paliwo z punktu wejścia na Lasowie. 
Z uwagi na całkowitą rezerwację przepustowości 
w tym punkcie, operator sytemu przesyłowego za-
oferował Entarde świadczenie usługi przesyłania 
paliwa gazowego na zasadach przerywanych. Do 
31 grudnia 2010 r. postępowanie administracyjne 
w tej sprawie nie zostało zakończone. 

W drugiej połowie 2010 r. spółka Nowy Gaz 
Sp. z o.o. wystąpiła do Prezesa URE z wnioskiem 
o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego odmowy 
sprzedaży gazu przez PGNiG SA. Prezes URE wy-
dał postanowienie o zwrocie wniosku podmiotowi. 
W uzasadnieniu postanowienia Prezes URE powo-
łał się m.in. na wyrok Sądu Najwyższego, który 
stwierdził, że zgodnie z przepisem art. 8 ustawy 
– Prawo energetyczne Prezes URE jest władny 
rozstrzygać w drodze konstytutywnych decyzji 
administracyjnych wyłącznie w tych sprawach 
spornych, w których konkretnemu żądaniu wnio-
skodawcy odpowiada publicznoprawny obowiązek 
przedsiębiorstwa energetycznego. Przepisy usta-
wy  Prawo energetyczne zawierają zaś zamknięty 
katalog sytuacji, w których na przedsiębiorstwie 
energetycznym ciąży powinność zawarcia określo-
nego kontraktu (określonej umowy). Obowiązek 
tego rodzaju przewidują przepisy art. 4 ust. 2,
art. 4c ust. 3, art. 4d ust. 1, art. 4e ust. 1,
art. 5a ust. 1-3, art. 7 ust. 1 i art. 9a ust. 6 ustawy. 
Wyłącznie w przytoczonych ustawowo przypad-

kach Prezes URE jest uprawniony do władczego 
ukształtowania treści stosunku prawnego mającego 
połączyć strony konkretnego sporu. Sytuacja tego 
rodzaju nie zaszła w rozpoznawanej sprawie, bo-
wiem żaden ze wskazanych przepisów ustawy nie 
nakłada na przedsiębiorstwo energetyczne, prowa-
dzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 
paliwami gazowymi, bezwzględnego obowiązku 
zawarcia umowy sprzedaży paliwa gazowego z od-
biorcą nie będącym gospodarstwem domowym. 

W 2010 r. do Prezesa URE wpłynął również 
wniosek o rozstrzygnięcie sporu o odmowę świad-
czenie usługi magazynowania gazu przez PGNiG 
SA dla podmiotu gazowego chcącego wypełnić 
obowiązek magazynowania paliwa gazowego wy-
nikającego z ustawy o zapasach. W trakcie trwa-
jącego postępowania administracyjnego wniosko-
dawca wniósł o umorzenie postępowania z uwagi 
na zmianę planów dotyczących wielkości i struktu-
ry planowanego obrotu paliwami gazowymi. 

Inne spory i skargi rozpatrywane w oddziałach te-
renowych URE

W obszarze spraw spornych i skarg na przedsię-
biorstwa energetyczne oddziały wykorzystują działania 
o charakterze quasi mediacyjnym starając się przeko-
nać uczestników postępowania, że załatwienie spra-
wy w drodze porozumienia to najlepszy, najprostszy, 
najszybszy i satysfakcjonujący wszystkie strony sposób 
rozwiązania sporu. Działania podjęte przez oddziały, 
popularyzujące polubowne zakończenie sporu, często 
okazywały się skuteczne osiągając zamierzony efekt.

W sprawach, gdzie nie dochodziło do polubow-
nego zakończenia sporu a pozostających w zakre-
sie kompetencji Prezesa URE, oddziały wydawały 
decyzje administracyjne. Rozstrzygnięte spory do-
tyczyły w zdecydowanej większości nieuzasadnio-
nego wstrzymania dostaw paliw lub energii. Zna-
mienne jest to, że przedsiębiorstwa energetyczne 
przy realizacji wstrzymania dostaw nadal popeł-
niają uchybienia proceduralne skutkujące uzna-
niem wstrzymania za nieuzasadnione. 

Tematyka rozpatrywanych w minionym roku 
skarg na działalność przedsiębiorstw energetycznych 
nie uległa zasadniczym zmianom. Dominowały za-
gadnienia związane z realizacją umów zapewniają-
cych dostawy paliw bądź energii, w tym tradycyjnie 
w zakresie rozliczeń i standardów jakościowych ob-
sługi odbiorców. Występowały też sprawy związane 
z nielegalnym poborem, a także zmianą sprzedawcy 
oraz incydentalnie inne. Pojawiło się jednak ciekawe 
zjawisko. Mianowicie, odbiorcy coraz częściej pytają 
o zmianę sprzedawcy nie przez pryzmat procedury, 
ale zainteresowani są rolą uczestników tego proce-
su, chcą zrozumieć czym skutkuje podział przed-
siębiorstw energetycznych na część dystrybucyjną 
i obrotową, pytają gdzie znajdą aktualne, przystęp-
ne i kompleksowe informacje na temat konkretnych 
sprzedawców prowadzących na danym terenie dzia-
łalność w ramach wyboru sprzedawcy, a także do-
magają się wskazania namacalnych korzyści, jakie 
mogą osiągnąć korzystając z tego prawa.

Zwiększająca się świadomość konsumentów 
energii widoczna jest również przy okazji spraw 
dotyczących standardów jakościowych obsługi. Od-
biorcy dostrzegają wzrost cen energii, za którym nie 
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podąża poprawa w sferze jakości usług. Wymaga-
nia odbiorców są coraz większe i odważniej doma-
gają się respektowania przysługujących praw. Przy-
kładowo, „migotanie światła” przy niższych cenach 
za energię było przez odbiorców jeszcze akcepto-
walne, ale wobec wzrostu cen domagają się oni 
wyeliminowania wszelkich niedogodności i dostaw 
energii o wymaganych parametrach jakościowych.

Niepokojące są interwencje odbiorców podno-
szących niezrozumienie rachunków za energię. 
Bywają sytuacje, że odbiorcy sami zaczynają wy-
liczać, ile mają płacić przedsiębiorstwom energe-
tycznym za zużyte paliwa lub energię, co prowadzi 
do konfl iktów. Oddziały dostrzegają i sygnalizują 
potrzebę stałego dokształcania przez przedsię-
biorstwa energetyczne pracowników mających 
bezpośredni kontakt z odbiorcami oraz wyrabiania 
w nich wrażliwości społecznej w celu lepszego zro-
zumienia słusznych interesów odbiorców i popra-
wy relacji przedsiębiorstwo – klient.

Szczegółowe dane znajdują się w Aneksie do 
niniejszego sprawozdania.

2. Działalność Rzecznika
 Odbiorców Paliw i Energii 

2.1. Zadania Rzecznika
 Odbiorców Paliw i Energii 

Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii (Rzecznik), 
w imieniu Prezesa URE, udziela informacji i pomo-

cy odbiorcom paliw gazowych oraz energii elek-
trycznej i cieplnej w ich stosunkach z przedsiębior-
stwami energetycznymi, współpracuje z przedsię-
biorstwami energetycznymi oraz instytucjami i or-
ganizacjami konsumenckimi w zakresie ochrony 
interesów odbiorców.

W I połowie 2010 r. zaszły istotne zmiany 
w organizacji stanowiska Rzecznika111),3), które prze-
kształcono w wieloosobowe i obecnie funkcję tę 
pełnią trzy osoby. Wiąże się to ze wzrastającą licz-
bą napływających spraw (rys. 26) oraz rosnącym 
stopniem ich skomplikowania.

Rysunek 26. Liczba spraw skierowanych do Rzecznika 
w latach 2002–2010 

 111) Rozpoczął swoją działalność 1 lipca 2002 r. na mocy zarzą-
dzenia Ministra Gospodarki z 25 czerwca 2002 r. w sprawie nada-
nia statutu URE (M. P. Nr 26, poz. 436).

W 2010 r. do Rzecznika wpłynęło ogółem 3 264 
spraw, w stosunku do stanu z 2009 r. jest to o 666 
więcej. 

Rzecznik rozpatrzył samodzielnie 3 045 spraw, 
pozostałe zostały przekazane innym komórkom 
organizacyjnym URE lub innym organom, zgodnie 
z właściwością. 

Wzrastająca liczba spraw kierowanych do 
Rzecznika jest efektem kilku zjawisk. Jednym 
z nich jest fakt ciągłego upowszechniania się in-
formacji o istnieniu URE i działania w ramach jego 
struktury wyspecjalizowanego stanowiska Rzecz-
nika112).4). Innym, bardzo istotnym czynnikiem, jest 
zwiększenie wśród odbiorców energii elektrycz-
nej, gazu oraz ciepła świadomości swoich praw. 
Nie bez znaczenia jest, występująca w ostatnich 
dwóch latach, duża zmienność prawnych uwarun-
kowań działalności przedsiębiorstw energetycz-
nych (m.in. TPA, zawieranie umów i zmiana umów 
– szczególnie kompleksowych, dostosowywanie 
starych umów do nowych regulacji, rozliczenia, 
częstotliwość wystawiania faktur i sposoby ich 
regulowania, realizacja umów przyłączeniowych 
itd.), co przysparza odbiorcom wiele problemów.

Do podstawowych zadań Rzecznika należy in-
formowanie odbiorców o przysługujących im pra-
wach, ale też o ich obowiązkach względem przed-
siębiorstw energetycznych. Rzecznik może także 
zwrócić się w imieniu odbiorcy do przedsiębior-

 112) Jest to następstwo przekazywania tej informacji przez 
rzeczników konsumentów, organizacje konsumenckie, a także 
powszechniejsze korzystanie przez odbiorców ze strony interne-
towej URE. 
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stwa energetycznego z prośbą o wyjaśnienia, nie 
ma jednak możliwości ich weryfi kowania w trybie 
postępowania administracyjnego. 

Należy wyraźnie stwierdzić, że do kompeten-
cji Rzecznika nie należy rozstrzyganie sporów, 
o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo 
energetyczne. To zadanie Prezesa URE realizują 
inne komórki organizacyjne URE, w tym oddziały 
terenowe113)

5) (zakres tych spraw w 2010 r. został 
omówiony w pkt. IV 1.2).

Oczekiwania odbiorców wobec Rzecznika sta-
le rosną, co nie oznacza, że wszystkie one mogą 
być spełnione. Odbiorcy spodziewają się bowiem 
od Rzecznika już nie tylko informacji na temat 
podstaw prawnych działania przedsiębiorstwa 
energetycznego w danej sprawie, czy wyjaśnie-
nia wzajemnych praw i obowiązków, lecz proszą 
o aktywne włączenie się Rzecznika w prowadze-
nie przekazanej sprawy, np. wnosząc o napisanie 
w ich imieniu pisma do przedsiębiorstwa czy pism 
procesowych do sądu, reprezentowania ich przed 
przedsiębiorstwem, reprezentowania ich przed są-
dem czy pomoc prawną podczas procesu sądowego. 

Osoby zwracające się o pomoc do Rzecznika 
traktują go per analogia, jak Rzecznika Konsumen-
tów, a Rzecznik nie ma uprawnień do występowania 
w imieniu odbiorców i reprezentowania ich przed są-
dami powszechnymi czy polubownymi/arbitrażowy-
mi. Powoduje to nie tylko nieporozumienia, ale spo-
tyka się to często z niezrozumieniem i przyjmowane 

 113) Regulamin organizacyjny URE, dostępny na www.ure.gov.
pl w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej – Status prawny 
i kompetencje.

jest jako odmowa udzielenia pomocy nie z powodu 
ograniczeń prawnych, ale jako przejaw złej woli i lek-
ceważenia odbiorcy przez organ regulacyjny. 

Ten stan rzeczy wymaga zatem nowych uregu-
lowań, które pozwoliłyby Rzecznikowi rzeczywiście 
wzmacniać pozycję odbiorcy wobec przedsię-
biorstw energetycznych. 

2.2. Formy działania Rzecznika

Rzecznik realizuje swoje zadania w różnych 
formach: bezpośrednio udzielając odpowiedzi na 
zgłaszane przez odbiorców problemy (o których 
mowa poniżej) oraz pośrednio upowszechniając 
informacje adresowane do szerszego grona od-
biorców, zamieszczane na stronie internetowej 
URE w zakładce „Dla odbiorcy energii” – „Rzecznik 
Odbiorców Paliw i Energii” oraz „Poradnik Odbior-
cy”, o którym mowa dalej. 

Bezpośredni kontakt z odbiorcą w pracy Rzeczni-
ka jest dominujący, to ponad 70% wszystkich spraw. 

Zmieniony w 2010 r. sposób pracy Rzecznika 
polega w większym stopniu, niż to miało miejsce 
poprzednio, na współpracy z przedsiębiorstwami 
energetycznymi. Rzecznik coraz częściej wyko-
rzystuje możliwość uzyskania informacji w spra-
wie przedstawionej przez odbiorcę, bezpośrednio 
w przedsiębiorstwie energetycznym. Wydaje się, 
że czas „prostych pytań i prostych odpowiedzi” po-
legających na podaniu odbiorcy konkretnego prze-
pisu prawnego, mającego zastosowanie w jego 
sprawie, już się kończy. Odbiorcy zwracają się do 
Rzecznika z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu, czy 

wręcz rozwiązanie problemu powstałego w kon-
taktach z przedsiębiorstwem energetycznym. Dla 
udzielenia odbiorcy pełnej i rzetelnej odpowie-
dzi na poruszone przez niego kwestie, konieczne 
obecnie jest także pozyskanie informacji od przed-
siębiorstwa energetycznego w przedmiotowej 
sprawie. Zwiększona aktywność Rzecznika powin-
na się przyczynić do polepszenia pozycji odbiorcy 
wobec przedsiębiorstwa energetycznego. 

2.3. Charakterystyka spraw 

Najczęściej pomocy u Rzecznika szukają od-
biorcy energii elektrycznej (ok. 70%), rzadziej 
gazu (ponad 16%) i ciepła (ponad 9%). Jedno-
cześnie są to głównie odbiorcy z gospodarstw 
domowych, chociaż również osoby prowadzące 
działalność gospodarczą (małe fi rmy), przedsta-
wiciele przedsiębiorstw, spółdzielni oraz wspólnot 
mieszkaniowych.

Na rys. 27 (str. 163) została przedstawiona cha-
rakterystyka przedmiotowa problemów, z jakimi 
zgłaszali się do Rzecznika odbiorcy.

W strukturze przedmiotowej ogółu rozpatrywa-
nych spraw wyróżniały się: fakturowanie (ponad 
16%) oraz różne aspekty zawartej czy też zawie-
ranej umowy z przedsiębiorstwem energetycznym 
(ponad13%). Łącząc pokrewne zagadnienia: fak-
turowanie, cena, bonifi katy (za nieprzestrzeganie 
standardów jakościowych obsługi odbiorców), 
okazało się, że odbiorców najbardziej interesowa-
ły kwestie ekonomiczne. W następnej kolejności 
istotną sprawą jest status odbiorcy, stąd wiele 
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pytań i problemów związanych z treścią umów. 
Szczególną w tym zakresie pozycję miały sprawy 
dotyczące nowych umów kompleksowych na pali-
wo gazowe. 

Wiele spraw kierowanych do Rzecznika dotyczy-
ło umów zawartych i sporów powstałych na tle ich 
realizacji oraz umów zawieranych; tych pierwszych 
było dużo więcej, a niestety poza bardzo ogólną 
informacją prawną Rzecznik nie ma środków, aby 
w takich sprawach pomagać. Wynika to z braku 
kompetencji Prezesa URE w tym zakresie: Prezes 
URE nie może orzekać w sprawach dotyczących 
umów już zawartych, bowiem nie posiada stosow-
nej jurysdykcji, a zatem nie ma uprawnień do zmie-
niania, na wniosek strony, postanowień umowy114),6), 

 114) Wyrok Sądu Najwyższego z 12 września 2003 r., sygn. akt I 
CKN 504/01 (wyrok niepublikowany) oraz z 7 października 2004 r., 

gdyż wyłączną kompetencję w tym zakresie posia-
da sąd powszechny115).7).

Natomiast oczekiwania odbiorców graniczące 
z pewnością o pełnym zakresie sprawowania nad-
zoru nad sektorem energetycznym Prezesa URE 
powodują duży napływ spraw do Rzecznika, któ-
rych jednak z braku kompetencji regulatora nie 
można rozstrzygnąć. Są to właśnie często sprawy 
będące w wyłącznej właściwości sądu powszech-
nego. Do najbardziej dotkliwych dla odbiorców 
tego typu spraw, które nota bene rzadko znajdują 
sądowe rozstrzygnięcia, należą m.in.: nielegalny 
pobór energii elektrycznej, paliw gazowych czy 
ciepła116),8), zasadność opłaty żądanej przez przed-
siębiorstwo energetyczne z tego tytułu117),9), nie-
możność nakazania zmiany postanowień zawartej 
umowy, nawet wtedy, kiedy odbiorcy narzucone 
zostały wskutek stosowania praktyki monopoli-
stycznej uciążliwe warunki umowy118),10), wysokość 
wzajemnych wierzytelności stron umowy o do-
starczenie energii elektrycznej119),11), wewnętrzne 

sygn. akt III SK 56/04; Wyrok SOKiK z 24 marca 2005 r., sygn. akt 
XVII Ame 14/04. 
 115) Należy także zauważyć, że zgodnie z uzasadnieniem wyro-
ku z 13 listopada 2003 r. (sygn. akt XVII Ame 100/02) Sąd wska-
zał, że Prezes URE nie posiada kompetencji do rozstrzygania 
sporów związanych z wykonaniem umów, gdyż wyłączną kom-
petencję w tym zakresie posiada sąd powszechny.
 116) Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w War-
szawie z 6 grudnia 2000 r., sygn. akt III SAB 174/00. 
 117) Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w War-
szawie z 6 grudnia 2000 r., sygn. akt III SAB 174/00.
 118) Wyrok Sądu Najwyższego z 7 października 2004 r., sygn. 
akt III SK 56/04.
 119) Wyrok Sądu Najwyższego z 4 marca 2004 r., sygn. akt III 
SK 8/04.

spory pomiędzy współwłaścicielami wspólnej 
nieruchomości, co do stanu technicznego we-
wnętrznych urządzeń, za pośrednictwem których 
rozprowadzane są nośniki energii w tej nierucho-
mości120),12), spory o stan techniczny instalacji we-
wnętrznej doprowadzającej gaz, powstałe między 
lokatorami oraz między lokatorami a administra-
torami budynków121),13), zmiana umowy pomiędzy 
przedsiębiorstwem energetycznym a odbiorcą 
w przedmiocie przesunięcia go z grupy taryfowej C 
do grupy taryfowej B, gdy uzależnione to jest od 
uprzedniego ustalenia, czyją własność stanowią 
urządzenia energetyczne122),14), spory o usunięcie 
z posesji urządzeń elektroenergetycznych, rozli-
czenia pomiędzy przedsiębiorstwami energetycz-
nymi i odbiorcami z tytułu posadowienia urządzeń 
energetycznych należących do przedsiębiorstwa 
energetycznego na nieruchomości gruntowej od-
biorcy, pielęgnacja drzewostanu pod liniami ener-
getycznymi, indywidualne rozliczenia z lokatora-
mi kosztów ciepła w spółdzielniach i wspólnotach 
mieszkaniowych.

W tego rodzaju sprawach, zgłoszonych przez 
odbiorców, Rzecznik może jedynie pomóc w wyja-
śnieniu sprawy poprzez ustalenie stanu prawnego 
i faktycznego oraz poinformować odbiorcę o spo-
sobie/drodze rozstrzygnięcia sporu i przysługują-
cych mu prawach.

 120) Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Antymono-
polowego z 26 kwietnia 2000 r., sygn. akt XVII Ame 52/99.
 121) Wyrok Sądu Najwyższego z 25 września 2002 r., sygn. akt 
I CKN 964/00.
 122) Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Antymono-
polowego z 20 czerwca 2001 r., sygn. akt XVII Ame 90/00.
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Do Rzecznika kierowane są także sprawy doty-
czące prośby o wyrażenie opinii na temat prawidło-
wości zapisu proponowanego klientowi w umowie 
przez przedsiębiorstwo energetyczne. Rzecznik nie 
ma jednak uprawnień do wyrażania opinii prawnej 
dotyczącej treści zawieranej umowy. Może natomiast 
poinformować odbiorcę, że w przypadku braku osią-
gnięcia porozumienia odnośnie brzmienia przepisów 
umowy, może on skierować sprawę do rozstrzygnię-
cia przez Prezesa URE. Orzekając o zawarciu umowy 
Prezes URE ma obowiązek rozstrzygnąć o wszystkich 
spornych postanowieniach umowy123).15). Prezes URE 
kształtując treść umowy będzie jednak miał na uwa-
dze równoważenie interesów obu stron, do czego jest 
zobowiązany na mocy art. 23 ust. 1 ustawy – Prawo 
energetyczne. Oznacza to, że postanowienia umowy 
zawartej przed Prezesem URE nie zawsze mogą być 
zgodne z tymi, jakich oczekiwał wnioskodawca124).16). 

Na uwagę zasługuje fakt, że problemy, dominu-
jące w poprzednich latach, jak np. związane z niele-
galnym poborem energii elektrycznej, czy gazu tra-

 123) Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Antymono-
polowego z 4 grudnia 2000 r., sygn. akt XVII Ame 27/00.
 124)  „(…) złożenie wniosku wszczynającego postępowanie ad-
ministracyjne w sprawie zawarcia decyzją administracyjną spor-
nej umowy nie daje stronie prawa do uzyskania decyzji w peł-
ni uwzględniającej jej propozycje. Musi się ona bowiem liczyć 
z ewentualnością, że wobec braku zgody drugiej strony na pro-
ponowane postanowienia umowy, rozstrzygając spór Prezes URE 
weźmie pod uwagę szerszy kontekst gospodarczy wiążący się 
z zaspokojeniem określonych potrzeb energetycznych, a w szcze-
gólności zaś kryteria wskazane w art. 1 ust. 2 Prawa energetycz-
nego (…)” – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Anty-
monopolowego z 7 kwietnia 1999 r., sygn. akt XVII Ama 85/98/E; 
z 12 stycznia 2000 r., sygn. akt VII Ame 49/99 oraz Wyrok SOKiK
z 25 czerwca 2009 r., sygn. akt XVII AmE 206/08.

cą na znaczeniu (sprawy te np. w 2006 r. stanowiły 
19% całości, podczas gdy w 2009 r. i w 2010 r. – już 
tylko ok. 6%). Pojawiły się za to nowe zagadnienia, 
w ubiegłych latach wprawdzie występujące, lecz 
w znacznie mniejszym stopniu, jak np. związane ze 
zmianą zawartej już z przedsiębiorstwem energe-
tycznym umowy, czy też realizacją jej postanowień. 

W zakresie spraw dotyczących energii elektrycz-
nej (rys. 28) odbiorców najbardziej zajmowały rów-
nież sprawy dotyczące tzw. fakturowania (ponad 
17%), następnie zawartej lub zawieranej umowy 
(11%) oraz przyłączenia do sieci elektroenerge-
tycznej (11%). Zwraca uwagę ponad 6-cio% udział 
spraw związanych z możliwością zmiany sprzedawcy 
energii elektrycznej. Ma to swój bezpośredni zwią-
zek z przeprowadzoną przez URE kampanią „Masz 
Wybór. Prąd to też Towar”, informującej o możliwo-
ści zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, o której 
jest też informacja w innym miejscu sprawozdania.

Rysunek 28. Problemy odbiorców w 2010 r. – energia 
elektryczna

Na zagadnienia związane z szeroko pojętym 
fakturowaniem – sprawy związane z opłatą za 
pobraną energię elektryczną i zawartość faktury/
rachunku – najczęściej składają się pytania doty-
czące wysokości stawek i cen, sposobów rozliczeń, 
terminów wnoszenia opłat. Dla odbiorców istotne 
były też informacje dotyczące podstaw prawnych 
z powodu wątpliwości, co do prawidłowości otrzy-
mywanych z przedsiębiorstwa energetycznego 
wyliczeń. Odbiorców interesowały ponadto szer-
sze sprawy z tym związane, takie jak zasady za-
twierdzania taryf przez Prezesa URE, czy zasady 
opracowywania taryf przez przedsiębiorstwa ener-
getyczne. 

Do Rzecznika zwracali się także odbiorcy 
w konkretnej sytuacji, mając kłopoty w opłaca-
niu rachunków, z prośbą o umożliwienie pomocy 
w ich opłacaniu lub podjęcie decyzji o bezpłatnym 
dostarczaniu im energii elektrycznej, z uwagi na 
szczególną sytuację życiową. W tych przypadkach 
Rzecznik nie mógł spełnić oczekiwań odbiorcy. 
Brak jest bowiem prawno-systemowych rozwiązań 
określających zasady udzielania tego rodzaju po-
mocy125).17). Jedynie same przedsiębiorstwa energe-
tyczne, w ramach przyjętych przez siebie progra-
mów lub ośrodki pomocy społecznej mogą takiej 
pomocy udzielić. 

Wiele spraw kierowanych do Rzecznika doty-
czyło umów zawartych i sporów powstałych na tle 
ich realizacji, w tym najczęściej te, które dotyczyły 
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Od-

 125) Prace nad prawnym rozwiązaniem ustawowym nie zostały 
do końca 2010 r. zakończone.
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biorców interesowało wszystko, co było związane 
z tym procesem, tj. od złożenia wniosku o przyłą-
czenie do sieci do postanowień zawieranej umo-
wy oraz wykonania postanowień zawartej umowy, 
przede wszystkim w przedmiocie terminu wyko-
nania przyłącza. Nagminne przedłużanie terminu 
wykonania przyłącza jest częstym tematem wpły-
wających do Rzecznika skarg na przedsiębiorstwa. 

Także w przypadku spraw dotyczących paliw 
gazowych, najwięcej dotyczyło różnych aspektów 
umów zawartych oraz zawieranych (ponad 26%), 
a także tzw. fakturowania (ponad 19%) i ceny pa-
liwa gazowego (ponad 13%), co pokazuje poniż-
szy rys. 29.

Rysunek 29. Problemy odbiorców w 2010 r. – paliwa 
gazowe

Od początku działalności Rzecznika, w grupie 
spraw dotyczących ciepła dominują sprawy odno-
szące się do zasad oraz prawidłowości rozliczenia 
kosztów ciepła w spółdzielniach mieszkaniowych, 

wspólnotach mieszkaniowych oraz w budynkach 
komunalnych (ponad 46%), co przedstawia poniż-
szy rys. 30.

Rysunek 30. Problemy odbiorców w 2010 r. – ciepło

W sprawach tego rodzaju Rzecznik może je-
dynie udzielić informacji, w jaki sposób można 
postąpić, wykorzystując możliwość postępowania 
„wewnątrzspółdzielczego”, czy „wspólnotowego”, 
aby wyjaśnić sprawę.

Należy bowiem podkreślić, że problem indywi-
dualnego rozliczenia kosztów ciepła ze spółdziel-
nią mieszkaniową/wspólnotą mieszkaniową nie 
jest zagadnieniem dotyczącym rozliczeń pomiędzy 
odbiorcą a przedsiębiorstwem energetycznym126).18). 

 126) Zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo energetyczne od-
biorcą jest każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub ener-
gię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym. 
W przypadku domów wielolokalowych, każdy z właścicieli, czy 
też użytkowników poszczególnych lokali (mieszkań) posiada 
umowy zawarte z przedsiębiorstwami energetycznymi, dotyczące 
sprzedaży energii elektrycznej i gazu (a zatem to on jest odbiorcą 

Jest to zatem problematyka, która nie należy do 
zadań Prezesa URE. 

W przypadku wątpliwości co do sposobu i wy-
sokości wnoszonych opłat za dostarczone ciepło, 
możliwe jest wyjaśnienie tej sprawy przez lokatora 
jedynie z organami spółdzielni (Walne Zgroma-
dzenie, Zarząd, Rada Nadzorcza), a w przypad-
ku braku osiągnięcia porozumienia – na drodze 
sądowej. W przypadku braku osiągnięcia poro-
zumienia z władzami spółdzielni mieszkaniowej, 
można także zainteresować sprawą właściwy dla 
danej spółdzielni związek rewizyjny lub Krajową 
Radę Spółdzielczą, a także ministra właściwego 
do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej 
i mieszkaniowej.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych ist-
nieje możliwość przedyskutowania przez lokatora 
z członkami oraz zarządem wspólnoty mieszkanio-
wej problemu rozliczeń kosztów ciepła i postulo-
wania zmiany stosowanych zasad na najbliższym 
zebraniu ogółu właścicieli. Właściciel lokalu może 
zaskarżyć uchwałę w sprawie rozliczeń kosztów 
ciepła do sądu z powodu jej niezgodności z prze-
pisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo 
jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządza-
nia nieruchomością wspólną lub w inny sposób na-
rusza jego interesy.

Inaczej wygląda natomiast sytuacja lokatorów 
w budynkach komunalnych. Lokator mieszkania 

paliw lub energii). W przypadku ciepła sprawa wygląda inaczej. 
Umowę sprzedaży ciepła zawiera z przedsiębiorstwem energe-
tycznym właściciel budynku wielolokalowego lub zarządzający 
budynkiem, który jest zobowiązany rozliczyć koszty ciepła do-
starczonego do budynku (-ów). 
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w budynku komunalnym nie jest bezradny wo-
bec przyjmowanych przez komunalny zakład go-
spodarki mieszkaniowej zasad rozliczeń m.in. za 
dostarczone ciepło. Należy jednak zauważyć, że 
dochodzenie swoich praw wymaga jego aktyw-
ności. Trzeba bowiem zapoznać się z przyjętymi 
przez Radę Gminy zasadami rozliczeń kosztów cie-
pła (uchwałami) i obowiązującymi w zakładzie go-
spodarki komunalnej dokumentami. W przypadku 
wątpliwości – należy starać się je wyjaśnić w ko-
munalnym zakładzie gospodarki mieszkaniowej. 
W przypadku dalszych niejasności – należy przy-
pomnieć sobie treść podpisanej umowy np. naj-
mu, w której powinny być zawarte postanowienia 
dotyczące sposobu rozstrzygania sporów. W przy-
padku braku osiągnięcia porozumienia – powsta-
łym sporem można zainteresować organy gminy. 
W przypadku braku osiągnięcia porozumienia na 
szczeblu lokalnym – sprawą można zainteresować 
wojewodę, regionalną izbę obrachunkową czy Pre-
zesa Rady Ministrów.

2.4. Działalność informacyjna
 Rzecznika

Są to przede wszystkim informacje praktyczne 
zamieszczane na stronie internetowej URE w za-
kładce „Dla odbiorcy energii” – „Rzecznik Odbior-
ców Paliw i Energii” oraz „Poradnik Odbiorcy”. 
W Poradniku prezentowane są informacje dotyczą-
ce tematów, jakie najczęściej poruszane są przez 
odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych 
oraz ciepła. Szczególna uwaga zwrócona jest na 

edukację prawną odbiorcy z pomocą przytaczania 
pełnych nazw aktów prawnych oraz miejsca ich 
publikacji, zaś omawiane kwestie przedmiotowe 
opatrzone są odniesieniem do stosownego prze-
pisu prawnego.

Oddzielnym działem „Poradnika” jest „Oszczę-
dzanie energii”, w którym poza praktycznymi infor-
macjami dotyczącymi oszczędzania energii w go-
spodarstwach domowych, znajdują się informacje 
o organizacjach zajmujących się racjonalizacją 
zużycia energii, które dysponują literaturą facho-
wą, mają własne bazy danych, niekiedy ułatwiają 
kontakty między przedsiębiorcami, świadczą usłu-
gi doradcze, prowadzą audyt energetyczny oraz 
szkolenia.

Informacja o zmianach na stanowisku Rzeczni-
ka w URE, zadaniach i przedmiocie załatwianych 
spraw, poszerzona o nowe dane teleadresowe, 
została opublikowana w Biuletynie SKT – wydaw-
nictwa Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, 
adresowanego m.in. do powiatowych/miejskich 
rzeczników konsumentów127).19).

2.5. Współpraca z innymi urzędami,
 organizacjami i instytucjami
 konsumenckimi 

W 2010 r. Rzecznik podjął współpracę z De-
partamentem Polityki Konsumenckiej UOKiK, Sto-
warzyszeniem Konsumentów Polskich, Federacją 
Konsumentów, CSRinfo, Pracodawcami RP oraz 

 127) Biuletyn SKP nr 3 (32) wrzesień 2010 r.

Krajową Agencją Poszanowania Energii SA w spra-
wach dotyczących ochrony odbiorców. Przedsta-
wiciele Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, 
Federacji Konsumentów, CSRinfo, Pracodawców 
RP oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii 
SA stali się następnie członkami Zespołu do Spraw 
Koordynacji Prac nad Problematyką Społecznej 
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycz-
nych w Urzędzie Regulacji Energetyki – „Strefa 
Odbiorcy”, któremu więcej miejsca poświęcono 
w dalszej części sprawozdania.

Wśród spraw skierowanych do Rzecznika były 
pisma przysłane z innych urzędów. W 2010 r. prze-
kazane zostały 103 sprawy, przy czym najwięcej 
spraw przekazali miejscy/powiatowi rzecznicy kon-
sumentów (30 spraw) a następnie: UOKiK, urzędy 
gmin, organizacje konsumenckie, Rzecznik Praw 
Obywatelskich, Ministerstwo Gospodarki, Najwyż-
sza Izba Kontroli, Ministerstwo Finansów i Mini-
sterstwo Rolnictwa.

Poruszane zagadnienia dotyczyły problemów 
związanych z różnymi aspektami dostarczania za-
równo energii elektrycznej, gazu, jak i ciepła, doty-
czącymi np. umów – realizacji umowy przyłączenia 
do sieci, zawarcia umowy o przyłączenie do sieci 
gazowej, umowy dostarczania paliwa gazowego, 
umów sprzedaży ciepła dla mieszkańców domów 
wielolokalowych, cen i fakturowania – wysokości 
opłat za energię elektryczną, stawek i cen energii, 
sposobu obliczania prognozowanych należności za 
energię elektryczną, możliwości zwrotu nadpłaty, 
korekty faktury wystawionej z powodu nieprawi-
dłowo działającego układu pomiarowo-rozlicze-
niowego, ponownego sprawdzenia urządzenia 
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pomiarowo-rozliczeniowego, zmiany grupy taryfo-
wej z C na G, bonifi katy za brak dostaw energii, 
nielegalnego poboru energii elektrycznej, rozlicze-
nia należności za gaz, parametrów jakościowych 
gazu, kosztu wykonania przyłącza do miejskiej 
sieci ciepłowniczej, podziału kosztów we wspól-
nocie mieszkaniowej, podstaw prawnych działa-
nia Rzecznika, jego zadań i sposobu ich realizacji, 
przetwarzania danych osobowych. 

2.6. Inne sfery aktywności Rzecznika

Bardzo ważną inicjatywą, w której Rzecznik 
miał swój znaczący udział jest przewodniczenie 
i uczestnictwo w pracach Zespołu do Spraw Ko-
ordynacji Prac nad Problematyką Społecznej Od-
powiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych 
w Urzędzie Regulacji Energetyki – „Strefa Odbior-
cy”, któremu więcej miejsca poświęcono w dalszej 
części sprawozdania.

Rzecznik brał także udział, w charakterze obser-
watora, w pracach Zespołu do spraw Społecznej Od-
powiedzialności Przedsiębiorstw, prowadzonego pod 
kierunkiem podsekretarza stanu w Ministerstwie Go-
spodarki128).20). Zadaniem Zespołu jest przygotowanie 
rekomendacji dla administracji rządowej związanych 
z promocją i wprowadzeniem w życie zasad Społecz-
nej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

 128) Zespół ten został powołany na mocy Zarządzenia nr 38 
Prezesa Rady Ministrów z 8 maja 2009 r. w sprawie powołania 
Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, 
jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.

Rzecznik wziął także udział w pierwszych 
w historii Targach Wiedzy Konsumenckiej, impre-
zie organizowanej przez Stowarzyszenie Konsu-
mentów Polskich z okazji Światowego Dnia Praw 
Konsumenta. Targi miały na celu umożliwienie 
bezpośredniego spotkania, wymianę informacji 
i doświadczeń z trzech środowisk: konsumentów, 
organizacji/instytucji pro-konsumenckich i przed-
siębiorstw.

Rzecznik miał również możliwość prezentacji 
zasad działania oraz prowadzonych prac na rzecz 
odbiorców podczas spotkań: w Ministerstwie Go-
spodarki z Międzynarodową Agencją Energetyczną 
(MAE) oraz w UOKiK podczas spotkania dotyczą-
cego dyskusji na temat kierunków oraz zakresu 
podejmowania działań zmierzających do skutecz-
nego i efektywnego wykonania celów „Polityki 
Konsumenckiej na lata 2010–2013”. 

3. Szczególna ochrona odbiorcy
 wrażliwego społecznie

W okresie transformacji rynków energii, w tym 
postępujących procesów liberalizacji nowe dyrek-
tywy energetyczne w szczególny sposób podkre-
ślają konieczność wzmocnienia pozycji odbiorcy na 
rynku w celu wyrównania jego szans, a w szcze-
gólności konieczność wprowadzenia w ramach po-
lityki społecznej programu ochrony odbiorcy wraż-
liwego, zagrożonego ubóstwem energetycznym. 

Postulat ten wskazany został w działaniu 5.5 Pro-
gramu Działań Wykonawczych 2009–2012 do Po-
lityki energetycznej Polski do 2030 roku przyjętej 
10 listopada 2009 r. W dokumencie tym za przy-
gotowanie i wdrożenie odpowiedniego rozwiązania 
w ramach krajowego systemu pomocy społecznej 
dla najsłabszych ekonomicznie grup odbiorców 
energii elektrycznej w gospodarstwach domowych 
wskazano Ministra Gospodarki oraz Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej, bez nadania roli Prezesowi 
URE w tym zakresie.

W grudniu 2009 r. Minister Gospodarki prze-
kazał do Komitetu Rady Ministrów projekt „Zało-
żeń do aktów wprowadzających system ochrony 
odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”, będą-
cy wynikiem prac Grupy roboczej do opracowa-
nia projektu rozwiązania prawnego dotyczącego 
ochrony wrażliwych odbiorców energii elektrycznej 
w gospodarstwach domowych na konkurencyjnym 
rynku energii elektrycznej w ramach krajowego 
systemu pomocy społecznej, w skład której wszedł 
także przedstawiciel Prezesa URE. W 2010 r. nadal 
toczyły się prace nad projektem założeń z uwagi na 
fakt, że koncepcja wzbudzała liczne kontrowersje 
w zakresie przyjętych w niej rozwiązań dotyczą-
cych systemu wsparcia. W lutym 2010 r. Minister 
Gospodarki ponownie przekazał do Komitetu Rady 
Ministrów projekt „Założeń do aktów wprowadzają-
cych system ochrony odbiorcy wrażliwego energii 
elektrycznej”. Projekt ten zawierał nową koncepcję 
wprowadzającą ryczałt w płatności za energię elek-
tryczną oraz związany z nim system rekompensat 
dla przedsiębiorstw energetycznych, polegający na 
udzielaniu im dotacji przedmiotowych. 
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11 maja 2010 r. projekt założeń został przyjęty 
przez Radę Ministrów. W konsekwencji w paździer-
niku 2010 r. przygotowany został projekt ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz nie-
których innych ustaw, będący wykonaniem „Zało-
żeń do aktów prawnych wprowadzających system 
ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”. 
Prezes URE zgłaszał uwagi do samych założeń 
systemu wsparcia odbiorców wrażliwych, jak i do 
projektu ustawy. 

Niezależnie od powyższego warto podkreślić, 
że Prezes URE w 2010 r. podejmował liczne prace 
na rzecz tematu odbiorcy wrażliwego społecznie 
w ramach działalności edukacyjno-informacyjnej 
prowadzonej przez oddziały terenowe URE oraz 
powołanych w URE zespołów, o czym mowa w in-
nej części sprawozdania.

4. Działania na rzecz społecznej
 odpowiedzialności przed-

siębiorstw energetycznych
 i Strefa Odbiorcy 

Wspieranie konkurencyjności w sektorze ener-
getycznym oraz równoważenie interesów przed-
siębiorstw i odbiorców energii to misja i zasadni-
cze cele Prezesa URE. Z tego powodu Prezes URE 
aktywnie angażuje się w wiele przedsięwzięć pro-
mujących koncepcję społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw energetycznych (SOBE); w opinii 
Prezesa URE realizacja idei SOBE jest potrzebna 
zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorstwom 
energetycznym. W ramach propagowania tej kon-
cepcji w 2010 r. Prezes URE nie tylko kontynuował 
działania rozpoczęte w 2009 r., lecz rozszerzył je 
także na „Strefę Odbiorcy”.

1. Prezes URE, Decyzją Nr 15/2009 z 15 września 
2009 r., powołał Zespół do Spraw Koordynacji 

Prac nad Problematyką Społecznej Odpowiedzialno-
ści Przedsiębiorstw Energetycznych w URE. Decyzją 
Nr 10/2010 Prezesa URE z 24 maja 2010 r. posze-
rzono prace Zespołu, obejmując nimi także „Strefę 
Odbiorcy”. 

W skład Zespołu weszli wybrani pracownicy 
komórek organizacyjnych URE, głównie oddzia-
łów terenowych oraz przedstawiciele: Pricewater-
houseCoopers Polska, Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu, CSRinfo, Stowarzyszenia Konsumentów 
Polskich, Federacji Konsumentów, Det Norske
Veritas Poland Sp. z o.o., Pracodawców RP, Krajo-
wej Agencji Poszanowania Energii SA. W pracach 
Zespołu brał także udział przedstawiciel Instytutu 
Pracy i Spraw Socjalnych. Skład Zespołu ulegał 
sukcesywnym zmiano w miarę przystępowania do 
niego coraz to nowych instytucji i organizacji.

Zadaniem Zespołu jest: 1) koordynacja prac 
związanych z problematyką pomocy odbiorcom 
wrażliwym społecznie w uniknięciu wstrzymania 
dostaw energii elektrycznej, paliw gazowych oraz 
ciepła, 2) koordynacja prac związanych z proble-
matyką ubóstwa energetycznego, 3) koordynacja 
prac związanych z implementacją koncepcji spo-

łecznej odpowiedzialności biznesu do sektora elek-
troenergetycznego, 4) współpraca z ekspertami 
innych organów oraz organizacji zajmujących się 
społeczną odpowiedzialnością biznesu, 5) przepro-
wadzenie szkoleń i przekazanie informacji pracow-
nikom URE. Celem tych prac jest upowszechnienie 
wiedzy z zakresu prac Zespołu wśród pracowni-
ków URE, zwłaszcza z oddziałów terenowych,
6) upowszechnianie wiedzy z zakresu prac Zespołu 
poprzez: uczestniczenie w konferencjach poświę-
conych tematyce objętej pracami Zespołu, przy-
gotowanie szkoleń czy materiałów do publikacji.

W 2010 r. członkowie Zespołu wzięli udział 
w 258 przedsięwzięciach.

Głównymi tematami, na których skupiły się pra-
ce Zespołu w 2010 r. były: odbiorca wrażliwy spo-
łecznie, świadomość energetyczna, popularyzacja 
ogólnej koncepcji społecznej odpowiedzialności 
biznesu, zmiana sprzedawcy, pozostałe działania 
mające na celu upowszechnianie wiedzy o rynku 
energii i jego uwarunkowaniach.

Adresatami podejmowanych działań byli: od-
biorcy paliw i energii, miejscy i powiatowi rzecz-
nicy konsumentów, Miejskie i Gminne Ośrodki 
Pomocy Społecznej, instytucje władzy publicznej, 
przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych, 
młodzież szkolna (rys. 31 str. 169).

Najliczniejszymi grupami docelowymi, do któ-
rych docierali członkowie Zespołu byli, podobnie 
jak w 2009 r., przedstawiciele przedsiębiorstw 
energetycznych oraz instytucji władzy publicznej, 
a następnie odbiorcy paliw i energii oraz młodzież 
szkolna (kuratoria-szkoły) i seniorzy (uniwersytety 
trzeciego wieku).
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Rysunek 31. Adresaci działań podejmowanych przez 
członków Zespołu

Do podstawowych form realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć zaliczono: spotkania, szkolenia, warsz-
taty, konferencje, publikacje artykułów w Biuletynie 
URE oraz prasie, wygłaszanie referatów, prezentacje 
na spotkaniach, nawiązanie współpracy z organiza-
cjami, przedsiębiorstwami energetycznymi, stowarzy-
szeniami, w tym także Wojewódzkim Zespołem Za-
rządzania Kryzysowego, Wojewódzkim Zespołem ds. 
Bezpieczeństwa Energetycznego, Wojewódzką Radą 
ds. Bezpieczeństwa Energetycznego, prowadzenie za-
jęć dydaktycznych dla młodzieży oraz seniorów. 

Rysunek 32. Dane ogólne – forma realizacji wszystkich 
podjętych przez Zespół tematów

Z uwagi na zróżnicowaną tematykę porusza-
ną w poszczególnych przedsięwzięciach, poniżej, 
w zestawieniach ilościowych, przedstawiono każdy 
temat.

W 2010 r. członkowie Zespołu podejmowali 
różne inicjatywy mające na celu przybliżenie pro-
blemów odbiorców wrażliwych społecznie ich ad-
resatom, poprzez m.in. przedstawienie: aspektów 
pracy ośrodków pomocy społecznej (OPS) związa-
nych z udzielaniem pomocy odbiorcom nie będą-
cym w stanie terminowo uiszczać należności, form 
współpracy OPS z przedsiębiorstwami energetycz-
nymi i organami administracji publicznej, możliwo-
ści ograniczenia i zapobiegania ubóstwu energe-
tycznemu, a także zachęcanie do współpracy na 
rzecz odbiorcy wrażliwego społecznie.

Głównymi adresatami działań podejmowanych 
przez Zespół w zakresie tematyki odbiorcy wrażli-
wego były, podobnie jak w ubiegłym roku, przed-
siębiorstwa energetyczne i ośrodki pomocy spo-
łecznej oraz instytucje władzy publicznej (rys. 33).

Przyjętymi formami realizacji tego tematu były 
głównie bezpośrednie spotkania, szkolenia oraz 
warsztaty (rys. 34).

Nadto, w 2010 r. pracownicy URE na bieżąco 
udzielali porad oraz pomocy prawnej odbiorcom, 
w tym odbiorcom wrażliwym społecznie.

Jednocześnie, Oddział Centralny URE konty-
nuował inicjatywę zapoczątkowaną w 2009 r., tj. 
stały dyżur ekspercki. Głównym zamierzeniem sta-
łego dyżuru eksperckiego jest udzielanie konkret-
nej pomocy prawnej wielu odbiorcom. Założono, 
że osoby, które mają problem związany ze zrozu-

mieniem prawa energetycznego oraz kontaktami 
z przedsiębiorstwem energetycznym nie zawsze 
wiedzą, że w URE mogą uzyskać wsparcie infor-
macyjne, dlatego też ustanowienie konkretnego 
dyżuru miało m.in. na celu ośmielenie tych odbior-
ców, którzy obawiają się, że w urzędzie nikt nie ze-
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Rysunek 34. Odbiorca wrażliwy społecznie – forma re-
alizacji tematu
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chce lub nie znajdzie czasu, by z nimi porozma-
wiać. Wydaje się, że szczególnie dla odbiorców 
wrażliwych społecznie, projekt ten jest szansą 
na prawidłowe sformułowanie i przeanalizowa-
nie problemu, a w konsekwencji na uzyskanie in-
formacji o krokach prawnych, jakie należy podjąć 
w danej sytuacji.

Działania podejmowane przez Zespół na rzecz 
odbiorców wrażliwych społecznie wpisywały się 
również w realizację celów i zasad przewodnich 
Roku 2010 – ogłoszonego Europejskim Rokiem 
Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. 

Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu spo-
łecznemu jest podstawowym celem polityki spo-
łecznej prowadzonej przez Rząd we współpracy 
z jednostkami samorządu terytorialnego i orga-
nizacjami pozarządowymi. Zgodnie z Krajowym 
Programem Wdrażania Europejskiego Roku Walki 
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010129),21), 
obchody Roku 2010 w Polsce zainaugurowała kon-
ferencja otwierająca – w lutym ub.r., w Warszawie. 
W marcu 2010 r. nastąpiło rozpoczęcie działań 
Roku (17 marca   – Dzień Pracy Socjalnej).

Działania, poprzez które realizowane były cele 
i zasady przewodnie Roku 2010, to m.in.: konfe-
rencje ogólnokrajowe i seminaria lokalne; szkolenia 
i warsztaty; publikacje do szerokiego rozpropago-
wania (ulotki, biuletyny informacyjne); wydarzenia 
angażujące przedstawicieli władz szczebla krajowe-
go, regionalnego i lokalnego; konferencja i publika-
cja upowszechniająca wyniki badań dotyczące róż-
nych aspektów ubóstwa i wykluczenia społecznego.

 129) www.mpips.gov.pl

Prace podejmowane przez oddziały tereno-
we URE wpisywały się w realizację celów i zasad 
przewodnich Roku 2010, jakimi są: Uznanie praw 
– uznanie podstawowego prawa osób dotkniętych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym do godne-
go życia i do pełnego uczestnictwa w życiu spo-
łeczeństwa; Wspólna odpowiedzialność i uczest-
nictwo – zwiększanie odpowiedzialności publicz-
nej za politykę i działania w dziedzinie integracji 
społecznej, podkreślające zarówno zbiorową, jak 
i indywidualną odpowiedzialność w zwalczaniu 
ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz znaczenie 
promowania i wspierania działalności w ramach 
wolontariatu; Spójność – propagowanie bardziej 
spójnego społeczeństwa poprzez uświadamia-
nie korzyści płynących dla całego społeczeństwa, 
z którego wyeliminowano ubóstwo, wspierającego 
sprawiedliwy podział i w którym nikt nie żyje na 
marginesie; Zaangażowanie i konkretne działania 
– podkreślenie silnego zaangażowania polityczne-
go UE i państw członkowskich na rzecz wywarcia 
decydującego wpływu na likwidację ubóstwa i wy-
kluczenia społecznego oraz propagowania tego 
zaangażowania i działań na wszystkich szczeblach 
sprawowania władzy.

Oprócz wyżej przedstawionych form realizacji 
tematu związanego z odbiorcą wrażliwym spo-
łecznie, członkowie Zespołu – oddziały terenowe 
URE, skierowali liczne zaproszenia do współpracy 
przy obchodach Roku 2010 do Miejskich/Gmin-
nych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów 
Gmin. W zaproszeniach zwracano uwagę na pro-
blemy i obawy ludzi, którzy zmagają się z pro-
blemem ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz 

wskazywano potrzebę działania celem wyelimino-
wania tego problemu, jednakże wiele z tych za-
proszeń spotkało się z brakiem odzewu ze strony 
adresatów.

Dla oszacowania wpływu podwyżek cen energii 
elektrycznej na skalę ubóstwa, nawiązano współ-
pracę z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz 
Głównym Urzędem Statystycznym (GUS) w zakre-
sie wykonania opracowania dotyczącego danych 
na temat wydatków gospodarstw domowych na 
energię (nie tylko elektryczną, ale także gaz, cen-
tralne ogrzewanie, opał i inne źródła ogrzewania 
możliwe do wymienienia) za 2008 r. Przekazane 
przez GUS dane statystyczne zostały poddane 
analizie. 

GUS zaproponował uruchomienie prac metodolo-
gicznych na temat „odbiorcy wrażliwego społecznie” 
oraz „ubóstwa energetycznego”, zmierzających do 
włączenia tej tematyki do Programu Badań Staty-
stycznych Statystyki Publicznej na 2011 rok. W ra-
mach prowadzonej współpracy regulator zwrócił 
się do Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych z propo-
zycją podjęcia takich prac.

Zespół podjął się również popularyzacji ogólnej 
koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu 
(SOB) w toku prowadzonych szkoleń, seminariów 
– kierowanych głównie do przedsiębiorstw energe-
tycznych – mających na celu propagowanie i wy-
mianę doświadczeń w zakresie SOB, wdrażanie tej 
koncepcji do praktyki (rys. 35 str. 171).

W niektórych przypadkach działania z zakresu 
SOB powiązane były z tematyką odbiorcy wrażli-
wego społecznie, czy też efektywnością energe-
tyczną (rys. 36 str. 171).
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Rysunek 35. Społeczna odpowiedzialność biznesu – 
adresaci

Rysunek 36. Społeczna odpowiedzialność biznesu – 
forma realizacji tematu

W 2010 r. Zespół prowadził zróżnicowane akcje 
edukacyjne w zakresie racjonalnego korzystania 
z energii elektrycznej i promowania idei jej oszczę-
dzania, propagując mechanizmy wdrażające efek-
tywność energetyczną. Adresatami tych działań byli 
głównie seniorzy, młodzież szkolna i studenci, wśród 

których próbowano zaszczepić nawyki oszczędzania 
energii, oraz instytucje władzy publicznej.

Rysunek 37. Świadomość energetyczna – adresaci

Najczęstszą formą przekazania wiedzy w za-
kresie świadomości energetycznej były szkolenia, 
warsztaty, spotkania i konferencje.

Rysunek 38. Świadomość energetyczna – forma reali-
zacji tematu

Niejednokrotnie podczas przedsięwzięć doty-
czących szeroko rozumianej świadomości energe-
tycznej, poruszano także kwestie odbiorcy wraż-
liwego, upowszechniano ogólną wiedzę o rynku 
energii.

W związku z prowadzoną Przez URE kampanią 
edukacyjno-informacyjną „Masz Wybór. Prąd to 
też towar” Zespół podjął działania mające na celu 
przybliżenie odbiorcom końcowym energii elek-
trycznej problematyki związanej z ekonomicznymi 
i prawnymi aspektami zmiany sprzedawcy. Głów-
nymi adresatami podejmowanych w tym zakresie 
działań byli odbiorcy energii elektrycznej, ale także 
przedsiębiorstwa energetyczne i OPS. 

Rysunek 39. Zmiana sprzedawcy – adresaci

Natomiast najczęstszą formą upowszechniania 
wiedzy na temat zmiany sprzedawcy były szkole-
nia oraz referaty (rys. 40 str. 172).

W 2010 r. Zespół dużo uwagi poświęcił eduka-
cji dzieci i młodzieży oraz seniorów. Warunkiem 
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skorzystania z dostępnych informacji jest bowiem 
posiadanie wiedzy, umiejętności i postaw w danej 
sytuacji. Edukacja dzieci i młodzieży odbywała 
się głównie w formie szkoleń i warsztatów pro-
wadzonych w szkołach. Szkołom przekazywano 
także płyty CD z materiałami szkoleniowymi i dy-
daktycznymi. 

Rysunek 41. Edukacja dzieci i młodzieży – forma reali-
zacji tematu

Edukację seniorów prowadzono natomiast pod-
czas szkoleń, warsztatów, głównie przy współpra-
cy z uniwersytetami trzeciego wieku, OPS oraz 
dziennymi domami opieki. 

Rysunek 42. Edukacja seniorów – forma realizacji te-
matu

Podobnie jak w przypadku edukacji dzieci i mło-
dzieży, działalność adresowana do seniorów wspo-
magana była płytami CD przekazywanymi uniwer-
sytetom trzeciego wieku. 

Oprócz wymienionych wcześniej tematów, pra-
cownicy oddziałów terenowych URE brali udział 
w przedsięwzięciach, w trakcie których przybliżano 
informacje dotyczące energetyki w różnych aspek-
tach, m.in.:
• upowszechniania wiedzy na temat rynku paliw 

i energii, zachodzących na nim procesów, praw 
i obowiązków odbiorców, 

• zasad rozliczeń za energię, paliwa gazowe, ciepło,
• polepszenia relacji przedsiębiorstw energe-

tycznych z odbiorcami poprzez zachęcanie do 
podnoszenia standardów jakościowych (w tym 
obsługi odbiorców),

• regulacji ustawy – Prawo energetyczne i wpły-
wu na kształt rynku energetycznego w Polsce,

• zagrożenia ciągłej i niezawodnej dostawy me-
diów energetycznych do odbiorców,

• zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego,
• upowszechniania wiedzy w zakresie OZE.

Adresatami tych przedsięwzięć były głównie 
przedsiębiorstwa energetyczne, instytucje wła-
dzy publicznej, młodzież szkolna, ale również 
odbiorcy paliw i energii, rzecznicy konsumentów 
i OPS.

Rysunek 43. Upowszechnianie wiedzy – adresaci

Najczęstszymi formami dotarcia z informacja-
mi do zainteresowanych były konferencje, szko-
lenia, bezpośrednie spotkania, seminaria oraz 
warsztaty. 

Rysunek 40. Zmiana sprzedawcy – forma realizacji tematu

1 7
10

1 9

45

1 5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ar
ty

ku
ł

ko
nf

er
en

cj
a

re
fe

ra
ty

se
m

in
ar

iu
m

sp
ot

ka
ni

e

sz
ko

le
ni

e

w
ar

sz
ta

ty

w
sp

ół
pr

ac
a

1 1 1

20

2
1

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

ko
nf

er
en

cj
a

re
fe

ra
ty

sp
ot

ka
ni

e

sz
ko

le
ni

e

w
ar

sz
ta

ty

w
sp

ół
pr

ac
a

1 1 2

29

1 2

0

5

10

15

20

25

30

de
ba

ta

re
fe

ra
ty

sp
ot

ka
ni

e

sz
ko

le
ni

e

w
ar

sz
ta

ty

w
sp

ół
pr

ac
a

50

21
14

8

58

10 3

0

10

20

30

40

50

60

in
st

yt
uc

je
w
ła

dz
y

pu
bl

ic
zn

ej

ku
ra

to
ri

a-
sz

ko
ły

od
bi

or
cy

O
PS

pr
ze

ds
ię

bi
or

st
w

a
en

er
ge

ty
cz

ne

rz
ec

zn
ic

y
ko

ns
um

en
tó

w

un
iw

er
sy

te
ty

tr
ze

ci
eg

o 
w

ie
ku



WZMOCNIENIE POZYCJI ODBIORCY

173nr 2 (76) 30 czerwca 2011 Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

SPRAWOZDANIE 2010

Rysunek 44. Upowszechnianie wiedzy – forma realiza-
cji tematu

Pozostałe, nie wymienione wcześniej działania 
oddziałów terenowych URE, polegały głównie na 
współpracy m.in. z Wojewódzkim Zespołem ds. 
Bezpieczeństwa Energetycznego przy Wojewodzie 
Warmińsko-Mazurskim, Wojewódzką Radą ds. Bez-
pieczeństwa przy Wojewodzie Pomorskim, Urzę-
dem Miejskim w Katowicach w ramach programu 
URBACT II, Wojewódzkim Zespołem Zarządzania 
Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkie-
go, Wojewódzką Radą ds. Bezpieczeństwa Energe-
tycznego przy Wojewodzie Zachodniopomorskim.

2. W ramach prac Zespołu zostały przygoto-
wane oraz przeprowadzone drugie badania 

ankietowe dotyczące społecznej odpowiedzial-
ności przedsiębiorstw energetycznych, których 
wyniki zostały zawarte w raporcie pt. Społecz-
na odpowiedzialność przedsiębiorstw energe-

tycznych w świetle drugich badań ankietowych. 
Raport130).22). 

Badanie stanowiło kontynuację przeprowadzo-
nego w 2009 r.131)

23) Rezultaty badania mają istot-
ne znaczenie dla działań Prezesa URE na rzecz 
wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw do sektora elektroenergetyczne-
go, w tym dalszych prac prowadzonych w ramach 
specjalnie do tego powołanego ww. Zespołu. 

Drugi sprawdzian stosowania społecznej odpo-
wiedzialności biznesu w energetyce potrzebny był 
regulatorowi przede wszystkim do zebrania infor-
macji służących ocenie zmian sytuacji w sferze SOB, 
co z kolei wpływa na podejmowanie przez Prezesa 
URE działań aplikacyjnych (programy, kodeksy, 
propagowanie SOB itd.); nie bez znaczenia jest też 
ich aspekt perswazyjny wobec przedsiębiorców, że 
zainteresowanie się regulatora problematyką SOB 
nie ma charakteru okazjonalnego, wręcz przeciwnie 
są to sprawy, do których Prezes URE przywiązuje 
dużą uwagę. Jest to o tyle istotne, że środki protek-
cji odbiorcy, którymi dysponuje w obecnym stanie 
prawnym są przecież bardzo ograniczone. 

Przygotowane ankiety objęły swoim zakresem za-
równo zagadnienia związane ze społeczną odpowie-
dzialnością przedsiębiorstw energetycznych (energia 
elektryczna, gaz, ciepło), jak i problemy związane 

 130) Warszawa, 4 sierpnia 2010 r., Biuletyn URE nr 5/2010.
 131) Więcej na ten temat w: Społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw energetycznych w świetle badań ankietowych. 
Raport, Zespół do Przeprowadzenia i Opracowania Badań Ankie-
towych Dotyczących Problematyki Społecznej Odpowiedzialności 
Przedsiębiorstw Energetycznych, URE, Warszawa, 30 czerwca 
2009 r. – Biuletyn URE Nr 5/2009.

z odbiorcami wrażliwymi społecznie. Ankiety podzie-
lone były na cztery części dotyczące: strategii SOB, 
zarządzania SOB, całościowych procedur SOB, kon-
kretnych działań SOB podejmowanych przez zarządy 
spółek w odniesieniu do środowiska pracowniczego, 
środowiska naturalnego, społeczności lokalnej oraz 
rynku, a także szczegółowo ujętej problematyki tzw. 
odbiorcy wrażliwego społecznie. 

Ankietami objęto okres 1 stycznia 2009 r. –
31 grudnia 2009 r., co pozwala na porównanie 
z danymi uzyskanymi z analizy ankiet za okres 
wcześniejszy. 

Próba liczyła 50 obiektów (o sześć mniej niż 
w roku poprzednim przede wszystkim ze względu 
na sytuację w gazownictwie)132).24). Mimo pozornie 
skromnej liczby, tych prawie pięćdziesięciu re-

 132) Badaniem, tak jak w roku poprzednim, objęto 
przedsiębiorstwa energetyczne znajdujące się w bazie udzie-
lonych koncesji URE, tj. uwzględniające kryteria art. 32 ustawy 
− Prawo energetyczne, reprezentujące trzy podstawowe rodzaje 
mediów energetycznych oraz wszystkie zakresy działalności 
energetycznej. Dobór próby miał charakter celowy. W odnie-
sieniu do energii elektrycznej i gazu podstawowym kryterium 
było prowadzenie profesjonalnej działalności energetycznej,
natomiast wybór przedsiębiorstw z ciepłownictwa, to w dalszym 
ciągu podejście celowo-losowe: największe, pod względem 
liczby odbiorców ciepła, spółki ciepłownicze wskazane przez 
oddziały terenowe URE. Próba reprezentuje fi rmy o różnym 
zasięgu działania i zróżnicowanym charakterze własności.
Ankiety przesłano do: w elektroenergetyce − zarządów zarów-
no grup kapitałowych, jak i członków tych grup, obejmując 
zarówno obrót, jak i dystrybucję (łącznie 33 podmioty); w gazo-
wnictwie − zarządu grupy kapitałowej oraz zarządów członków 
tej grupy w gazie, oraz operatora gazociągów przesyłowych 
(łącznie 8 podmiotów); w ciepłownictwie − zarządów zarówno 
zintegrowanych pionowo przedsiębiorstw produkcyjno-dys-
trybucyjnych, jak i zarządów przedsiębiorstw zajmujących się 
wyłącznie dystrybucją ciepła (łącznie 9 podmiotów).
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spondentów ma wysoce dominujący udział w ryn-
ku energii. Zwrot ankiet otrzymano od 77% całej 
próby badawczej, co stanowi wzrost o 17 punktów 
procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim.

Z uzyskanego materiału badawczego wyła-
nia się następujący obraz zaangażowania przed-
siębiorców energetycznych w dzieło społecznej 
odpowiedzialności biznesu. I tak okazuje się, że 
w tym środowisku przedsiębiorców koncepcja 
SOB nadal nie jest zinternalizowana, potwierdza 
to brak chociażby wyodrębnionych strategii SOB, 
ale nie tylko, również powierzchowność działań 
i zwracanie uwagi na względy wizerunkowe. Ogól-
nie rzecz biorąc koncepcja SOB, jej pewne zasady 
oraz idee związane z, szeroko mówiąc: fi lantropią, 
zachowaniami ekologicznie poprawnymi, są coraz 
lepiej znane. Gorzej jest z praktyką. Dokonuje się 
pewnych serwitutów na rzecz środowiska, lokalnej 
społeczności; szczególnie dużo uwagi poświęca się 
staraniom o pracowników, ich kwalifi kacje i zado-
wolenie. Upowszechnienie się wykładni korzyści 
ekonomicznych z tytułu „społecznie odpowiedzial-
nej, przyjaznej fi rmy”, jest zapewne istotnym mo-
tywem działań w tej sferze. Ciągle jednak ich nikła 
liczebność świadczy jednocześnie o dość formal-
nym podchodzeniu do problematyki SOB. Nadal 
dominuje logika: fi lantropia (w szerokim znacze-
niu) – wizerunek – korzyść fi rmy, śladowe dowody 
rozumienia SOB jako SOBE, czyli społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorstw energetycznych. Ge-
neralnie wynika z tego jednak, że zaangażowanie 
się fi rm w sferę SOB rośnie.

Badania te potwierdziły poprzednią obserwację, 
że mimo braku formalnej strategii na rzecz SOB 

fi rmy w znacznym stopniu zachowują się zgodnie 
z duchem koncepcji SOB, co potwierdza zarówno 
wynik pytania o główne poruszane wątki na zebra-
niach kierownictw fi rm, jak i zawarcie formalnej 
idei SOB w ogólnej strategii biznesowej fi rmy: nie 
mamy strategii, ale myślimy i zachowujemy się 
zgodnie z oczekiwaniami twórców SOB.

Z reguły podejmuje się działania, gdy zarząd 
spółki przyjął określone dokumenty, wskazują-
ce na cele, zakres i czas podejmowanych prac. 
W przypadku wdrażania koncepcji SOB mamy do 
czynienia z sytuacją „odwróconą”. Przedsiębior-
stwa energetyczne podejmują wiele działań miesz-
czących się w ramach SOB, podczas gdy nie zo-
stały wypracowane i przyjęte podstawowe doku-
menty odnoszące się do tych spraw. Konieczność 
uporządkowania i koordynacji prac podejmowa-
nych na rzecz SOB, doprowadzi prawdopodobnie 
do wypracowania przez zarządy spółek strategii na 
rzecz realizacji koncepcji SOB lub włączy te prace 
do ogólnej strategii działania spółki.

Nadal docenia się potrzebę zaangażowania 
w SOB, głównie z powodów, szeroko sprawę
ujmując wizerunkowych i tego, co szczegól-
nie ten wizerunek w oczach klientów powinien 
kształtować, czyli zachowania proekologicznie 
i filantropia. W dalszym ciągu alarmuje brak 
wskazań na „wzrost efektywności kosztowej” 
oraz brak zrozumienia, że w dziedzinach mono-
polu naturalnego trzeba być szczególnie etycz-
nym, przede wszystkim w zakresie podstawo-
wej działalności. 

W badaniach ankietowych osobne miejsce po-
święcono odbiorcy wrażliwemu społecznie.

Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane 
do podejmowania właściwych środków dla ochro-
ny odbiorców końcowych, a w szczególności do 
wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń chro-
niących odbiorców wrażliwych społecznie, łącz-
nie ze środkami pomagającymi tym odbiorcom 
uniknąć odłączenia od sieci. Brak jest dotychczas 
systemowych rozwiązań powyższej kwestii, Prezes 
URE silnie o to zabiega jednocześnie starając się 
zbierać informacje o skali zjawiska i o tym, jak fi r-
my energetyczne radzą sobie z tą sytuacją. 

Trzeba zauważyć, że w celu wypełnienia przez 
Polskę zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskie-
go i Rady 2009/72/WE z 13 lipca 2009 r. dotyczą-
cej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE133),25), 
w zakresie pomocy odbiorcom wrażliwym społecz-
nie, podjęto następujące prace. W Polityce ener-
getycznej Polski do 2030 roku134),26), Program Działań 
Wykonawczych na lata 2009–2012, działanie 5.5. – 
Ochrona najgorzej sytuowanych odbiorców energii 
elektrycznej przed skutkami wzrostu cen tej ener-
gii, przyjęto następujący sposób realizacji tego 
zadania:
• przygotowanie i wdrożenie odpowiedniego roz-

wiązania w ramach krajowego systemu pomocy 
społecznej dotyczącego ochrony najsłabszych 
ekonomicznie grup odbiorców energii elektrycz-
nej w gospodarstwach domowych. Zadanie to 

 133) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 211/55 z 14.08.2009 r.; 
art. 3 ust. 7 ww. dyrektywy.
 134) Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 10 listopada 
2009 r.
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miało zostać zrealizowane w 2010 r., a odpo-
wiedzialnym był minister właściwy ds. zabez-
pieczenia społecznego oraz minister właściwy 
ds. gospodarki135),27),

• przygotowanie i wdrożenie dodatkowego roz-
wiązania, polegającego na świadczeniu pomocy 
najuboższym grupom odbiorców energii elek-
trycznej przez przedsiębiorstwa energetyczne 
w ramach opracowywanych przez nie progra-
mów pomocy (tzw. zasada odpowiedzialno-
ści społecznej biznesu CSR – Corporate Social 
Responsibility) w sektorze elektroenergetyki 
w warunkach konkurencyjnego rynku energii 
elektrycznej. Realizacja i tego zadania miała na-
stąpić także w 2010 r., a odpowiedzialnym był 
minister właściwy ds. gospodarki.
W świetle powyższych zapisów Polityki energe-

tycznej Polski do 2030 roku ciekawym było uzy-
skanie informacji, w jaki sposób przedsiębiorstwa 
energetyczne przygotowują się do realizacji tego 
zadania, czy też może przyjęły „pozycję wyczeku-
jącą” spodziewając się ogólnych rozwiązań praw-
no-systemowych wraz z dodatkowym rozwiąza-
niem tego problemu w ramach SOB, opracowanym 
przez Ministra Gospodarki. 

W przepisach prawa nadal nie została sformu-
łowana defi nicja odbiorcy wrażliwego społecznie. 
Takiej defi nicji nie wypracowały także przedsię-
biorstwa energetyczne, dla potrzeb udzielanej po-

 135) 11 maja 2010 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do aktów 
prawnych wprowadzających system ochrony odbiorców wrażli-
wych energii elektrycznej. Z informacją na ten temat można zapo-
znać się na www.kprm.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:4734.

mocy. Tylko jeden z zarządów spółek przyjął de-
fi nicję odbiorcy wrażliwego społecznie, natomiast 
zarządy pięciu spółek planują przyjęcie takiej 
defi nicji. Jedna spółka podała własną defi nicję 
odbiorcy wrażliwego społecznie przyjętą na po-
trzeby działów obsługi klienta. Jest nim odbiorca 
pobierający energię na potrzeby prowadzonego 
gospodarstwa domowego, pobierający dodatek 
mieszkaniowy lub korzystający z pomocy spo-
łecznej w szczególności z następujących form: 
zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celo-
wego i specjalnego zasiłku celowego, świadczeń 
niepieniężnych w zakresie posiłków i niezbędne-
go ubrania. Spółka zwraca też uwagę, iż odbiorca 
wrażliwy społecznie to zarówno osoba pokrzyw-
dzona przez los – chorobę, niepełnosprawność, 
jak też osoba o niskim statusie ekonomicznym. 
Według innego przedsiębiorstwa, które planuje 
przyjęcie defi nicji odbiorcy wrażliwego społecznie 
a na chwilę obecną posługuje się wersją roboczą, 
odbiorca wrażliwy społecznie to odbiorca korzy-
stający w szczególności z pomocy Ośrodków Po-
mocy Społecznej. 

W przypadku spółek ciepłowniczych, do których 
ww. dyrektywy nie mają zastosowania, podjęta 
została próba scharakteryzowania odbiorcy wraż-
liwego społecznie, którym jest odbiorca mający 
problemy z bieżącym regulowaniem opłat za do-
starczane ciepło – odbiorca indywidualny w go-
spodarstwie domowym, mający zawartą umowę 
na dostawę ciepła (np. zamieszkujący w domku 
jednorodzinnym, w budynku wielolokalowym, 
w którym zainstalowano indywidualne urządzenia 
pomiarowe).

Analiza udzielonych odpowiedzi skłania do opi-
nii, że bez zdefi niowania benefi cjentów progra-
mów pomocy, jest ona nadal udzielana uznaniowo. 
Może to także wskazywać na przyjęcie przez przed-
siębiorstwa energetyczne postawy „wyczekującej” 
na planowane zmiany prawno-systemowe.

Brak przyjętej w spółce defi nicji odbiorcy wraż-
liwego społecznie nie oznacza, że nie były prowa-
dzone działania mające na celu pomoc odbiorcom 
w uniknięciu wstrzymania dostaw energii elek-
trycznej, gazu czy ciepła.

W tym celu spółki podjęły współpracę z ośrod-
kami pomocy społecznej. Współpraca najczęściej 
polegała na: regulowaniu przez OPS za odbiorcę 
należności: na pokrycie zadłużenia; za wznowienie 
dostarczania energii elektrycznej; za przyłączenie 
do sieci; opłacanie faktur odbiorcom, którym przy-
sługuje okresowa pomoc socjalna, w wielu przy-
padkach w formie ratalnej; opłacaniu przez OPS 
za odbiorcę zaległych należności, głównie w sy-
tuacji zagrożenia wstrzymania dostarczania ener-
gii elektrycznej w ramach prowadzonych działań 
windykacyjnych; ustalaniu terminów płatności, 
które reguluje za odbiorców OPS. W gazownictwie 
dotyczy to każdego klienta, który zgłosi, że za nie-
go rachunek reguluje OPS; składaniu przez OPS 
wniosków (jako pełnomocnicy odbiorców) o wzno-
wienie dostarczania energii elektrycznej i zasto-
sowanie w rozliczeniach przedpłatowego systemu 
rozliczeń; pośredniczeniu przez OPS w przypad-
ku rozłożenia należności na raty, w przesunięciu 
terminu płatności; uzgadnianiu stanu zadłużenia 
oraz wpłat dokonywanych przez odbiorców, którzy 
otrzymują świadczenia; uczestniczeniu OPS w dłu-
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goterminowych planach ratalnej spłaty zadłuże-
nia; zwracaniu się przez OPS z prośbą o częściowe 
lub całkowite pokrycie zadłużenia; przekazywa-
niu „informacji przez ośrodki pomocy społecznej 
o osobach oczekujących wsparcia ekonomicznego, 
udzielanie pomocy fi nansowej osobom upraw-
nionym do jej otrzymania przez ośrodki pomocy 
społecznej w formie regulowania opłat za energię 
elektryczną”; kontaktach pracowników, jednej ze 
spółek, z OPS „mających doprowadzić do wyeli-
minowania przyczyn uzasadniających wstrzymanie 
dostaw energii elektrycznej”.

Pomoc tym grupom odbiorców udzielana była 
także poprzez instalowanie przedpłatowego układu 
pomiarowo-rozliczeniowego136).28). Możliwość insta-
lowania układów przedpłatowych zarówno przed-
siębiorstwa energetyczne, jak i OPS traktują jako 
jedną z form pomocy odbiorcom w trudnej sytuacji 
fi nansowej.

Stosowane są inne zróżnicowane – poza in-
stalacją licznika przedpłatowego – formy pomo-
cy odbiorcom wrażliwym społecznie. Najbardziej 
rozpowszechnioną formą pomocy było: rozłożenie 
należności głównej na raty, rozłożenie należności 
głównej wraz z odsetkami na raty oraz zawarcie 
porozumienia o spłacie długu, przy czym dodatko-
wo stosowano również pomoc w formie rozłożenia 

 136) Przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy służący do 
rozliczeń za dostarczane paliwa gazowe, energię elektryczną lub 
ciepło przedsiębiorstwo energetyczne może zainstalować, jeżeli 
odbiorca co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy 
zwlekał z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną 
lub ciepło albo świadczone usługi przez okres co najmniej jedne-
go miesiąca (art. 6a ust. 1 pkt 1 ustawy − Prawo energetyczne).

odsetek na raty. Ponadto, w stosunku do większej, 
niż poprzednio, ilości odbiorców zaniechano win-
dykacji należności. 

Generalnie wnioski, które można wyprowadzić 
z badania są zbieżne z poczynionymi obserwa-
cjami w pierwszym badaniu137).29). W szczególności 
warto zwrócić uwagę na następujące sprawy: pro-
blem w internalizacji SOB: akceptacja obecności 
SOB w fi rmie – poparcie adekwatnym działaniem 
ograniczone; brak formalnej strategii na rzecz SOB 
– zachowania fi rm w znacznym stopniu zgodne 
z duchem koncepcji SOB; skupienie uwagi zarzą-
dów fi rm wokół takich spraw jak: w pierwszej ko-
lejności szeroko pojęty sponsoring, przedsięwzię-
cia charytatywne, ale również sprawy związane 
z pracownikami, ochroną środowiska; wśród wy-
korzystywanych przez fi rmy procedur zarządczych 
poszczególnymi sferami SOB wybija się przewaga 
pochodnych systemów ISO; szczególnie duże jest 
zaangażowanie ekologiczne fi rm. Podejmują róż-
norodne przedsięwzięcia (co często jest spowodo-
wane charakterem podstawowej działalności ener-
getycznej) indywidualnie, ale również przystępują 
do szerszych inicjatyw; ranga dużych, transnaro-
dowych fi rm (prymusi); wraz z utworzeniem grup 
kapitałowych, przedsiębiorstwa – córki oczekują 
na przyjęcie skoordynowanych działań w ramach 
grup kapitałowych przez zarządy tych grup.

Postęp, w odniesieniu do wyników uzyskanych 
w poprzednim badaniu, można odnotować w ta-
kich obszarach jak: zwiększenie zwrotu ankiet, co 

 137) Zob. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energe-
tycznych w świetle badań ankietowych. Raport, op. cit.

może świadczyć o coraz większym zainteresowa-
niu się przedsiębiorstw energetycznych koncepcją 
SOB; znaczącym wzroście obecności zasad i celów 
SOB w strategii biznesowej; posiadanie strategii 
SOB: coraz więcej przedsiębiorstw ciepłowniczych, 
a gazownictwo w całości posiada systemy zarządcze, 
procedury, wytyczne SOB – w całości jest tym objęte 
gazownictwo i ciepłownictwo, zaś w elektroenergety-
ce nastąpił wyraźny wzrost; dobrowolne inicjatywy/
autoregulacja – wyraźny wzrost w gazownictwie oraz 
w przedsiębiorstwach ciepłowniczych; we wszystkich 
fi rmach gazowniczych i ciepłowniczych realizowa-
ne były działania SOB dotyczące oddziaływania na 
pracowników i miejsce pracy, w przedsiębiorstwach 
elektroenergetycznych można zaobserwować nie-
wielki wzrost zaangażowania; we wszystkich fi r-
mach gazowniczych i ciepłowniczych realizowane 
były działania SOB dotyczące oddziaływania na 
środowisko naturalne, w przedsiębiorstwach elek-
troenergetycznych nastąpił znaczny wzrost zaan-
gażowania; we wszystkich fi rmach gazowniczych 
i ciepłowniczych realizowane były działania SOB 
dotyczące oddziaływania na społeczność lokalną, 
w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych nastą-
pił znaczny wzrost zaangażowania; niewielki wzrost 
zaangażowania gazownictwa w działania SOB wobec 
rynku i większy wzrost zaangażowania się „w rynek” 
– przedsiębiorstw ciepłowniczych; wzrost zaanga-
żowania się przedsiębiorstw gazowniczych w wyko-
rzystywanie dorobku ERGEG i mniejszy – przedsię-
biorstw energetycznych; wzrost zewnętrznego ra-
portowania działań w zakresie SOB w gazownictwie; 
ocena audytora – coraz więcej działań z zakresu SOB 
temu podlega, głównie w odniesieniu do sponso-
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ringu/działań charytatywnych, raportowania i BHP; 
coraz więcej fi rm może pochwalić się zdobywanymi 
nagrodami i wyróżnieniami oraz przystępowaniem 
do nowych konkursów; przystąpienie nowych przed-
siębiorstw energetycznych do Deklaracji w sprawie 
zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej 
w Polsce, przedstawionej przez PGNiG SA podczas 
I Ogólnopolskiej Konferencji Zrównoważonego 
Rozwoju w Branży Energetycznej, która odbyła się 
w Warszawie, 17 czerwca 2009 r. 

Regres można natomiast zaobserwować w przed-
siębiorstwach elektroenergetycznych w zakresie: po-
siadania strategii na rzecz SOB; przyjmowania przez 
zarządy spółek dobrowolnych inicjatyw/autoregula-
cji; zmniejszenia aktywności wobec rynku; spadku 
zewnętrznego raportowania działań w zakresie SOB.

Przedsiębiorstwa energetyczne nadal wyrażają 
pogląd, zgodnie z którym Prezes URE jest predy-
stynowany do roli edukatora w sferze upowszech-
niania koncepcji SOB w energetyce.

Te szczególne pola aktywności regulacyjnej 
Prezesa URE będą tak długo ważne, dopóki zaist-
nienie konkurencji na rynku energii zbliży sytuację 
energetyki do normalnych warunków prowadzenia 
biznesu i wtedy też będzie można mówić o moż-
liwościach pełnego urzeczywistnienia koncepcji 
SOB, już bez tak szerokiego wsparcia regulato-
ra. Niemniej już teraz nawet niepełne zaangażo-
wanie w SOB w sektorze powinno się przyczynić 
do wspierania polityki energetycznej państwa 
w zakresie wdrażania zagadnień dotyczących 
usług o charakterze użyteczności publicznej. 

1. Organizacja i funkcjonowanie
 urzędu

Prezes URE jest centralnym organem admini-
stracji rządowej realizującym zadania z zakresu 
spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz 
promowania konkurencji, działającym na podsta-
wie przepisów ustawy – Prawo energetyczne. Pre-
zes URE wykonuje zadania przy pomocy Urzędu 
Regulacji Energetyki. Urząd powstał na podstawie 
art. 21 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. 
zm.) oraz Zarządzenia Ministra Gospodarki z 1 paź-
dziernika 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzę-
dowi Regulacji Energetyki w celu obsługi Prezesa 
URE (M. P. z 2007 r. Nr 71, poz. 769). Na mocy 
ww. przepisów oraz Zarządzenia Prezesa URE
z 26 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia regu-
laminu organizacyjnego urzędu (Zarządzenie
nr 1/2010 z późn. zm.), w jego skład wchodzą na-
stępujące komórki organizacyjne:
1) departamenty i biura:

 – Gabinet Prezesa,
 – Departament Przedsiębiorstw Energetycznych,
 – Departament Taryf,
 – Departament Promowania Konkurencji,
 – Biuro Prawne,
 – Biuro Obsługi Urzędu,

2) oddziały:
 – Oddział Centralny w Warszawie,

 – Południowo-Wschodni Oddział Terenowy 
z siedzibą w Krakowie,

 – Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Po-
znaniu,

 – Środkowo-Zachodni Oddział Terenowy z sie-
dzibą w Łodzi,

 – Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lu-
blinie,

 – Północny Oddział Terenowy z siedzibą 
w Gdańsku,

 – Północno-Zachodni Oddział Terenowy z sie-
dzibą w Szczecinie,

 – Południowy Oddział Terenowy z siedzibą 
w Katowicach,

 – Południowo-Zachodni Oddział Terenowy 
z siedzibą we Wrocławiu.

3) wyodrębnione stanowiska:
 – Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji 

Niejawnych,
 – Stanowisko Koordynatora do Spraw Współ-

pracy Międzynarodowej,
 – Stanowisko Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii,
 – Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.

2. Zatrudnienie i kwalifi kacje

31 grudnia 2010 r. w URE zatrudnionych było 
300 osób, z czego 273 osoby to członkowie kor-

Część V. Funkcjonowanie urzędu
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pusu służby cywilnej, a 27 osób to pracownicy 
urzędu, do których nie mają zastosowania prze-
pisy ustawy o służbie cywilnej (tj. pracownicy za-
trudnieni na stanowiskach robotniczych i obsługi, 
dyrektorzy oddziałów terenowych, kierownicze 
stanowiska państwowe). 

155 osób pracowało w departamentach i biu-
rach „Centrali” urzędu oraz 145 osób było zatrud-
nionych w oddziałach terenowych. 

Spośród osób zatrudnionych w URE, 31 grudnia 
2010 r. 60 osób posiadało status urzędnika służby 
cywilnej, w tym 50 osób, które pomyślnie przeszły 
postępowanie kwalifi kacyjne (w 2010 r. – 5 osób) 
oraz 10 absolwentów Krajowej Szkoły Administra-
cji Publicznej. Urzędnicy służby cywilnej stanowili 
20% osób zatrudnionych w URE. 

W 2010 r. przyjęto do pracy 26 osób, natomiast 
z 28 osobami został rozwiązany stosunek pracy, 
w tym: 
• na podstawie porozumienia stron – 8 osób, 
• na podstawie wypowiedzenia przez pracownika 

– 4 osoby, 
• z upływem czasu, na który była zawarta umowa 

– 4 osoby, 
• w związku z przejściem na rentę lub emeryturę 

– 7 osób,
• przeniesienie służbowe do innego urzędu

– 4 osoby,
• wygaśnięcie stosunku pracy – 1 osoba, 

Pracownicy z wykształceniem wyższym – 279 osób 
(tj. 93% zatrudnionych), w tym:
• doktor – 8 osób, 
• magister inżynier – 72 osoby, 

• magister – 184 osoby, 
• inżynier – 5 osób, 
• licencjat – 10 osób. 

Struktura wykształcenia przedstawia się nastę-
pująco:
• ekonomiści – 22%,
• prawnicy – 20%,
• energetycy i elektrycy – 8%,
• mechanicy – 6%, 
• specjaliści z zakresu zarządzania – 10%, 
• specjaliści z zakresu ochrony środowiska – 7%, 
• administratywiści – 8%, 
• inne zawody – 19%. 

Według stanu na 31 grudnia 2010 r. w urzędzie 
zatrudnionych było 178 kobiet i 122 mężczyzn. 

3. Budżet

Plan dochodów i wydatków na 31 grudnia 2010 r. 
dla części 50 – Urząd Regulacji Energetyki (URE) 
wynosił:
• dochody – 94 126 tys. zł, 
• wydatki – 35 028 tys. zł.

Wykonanie budżetu URE ukształtowało się na-
stępująco:
• dochody wyniosły 95 804 tys. zł, tj. 101,8% 

planu,
• wydatki wyniosły 34 861 tys. zł, tj. 99,5% planu 

po zmianach.

3.1. Dochody

Opłaty z tytułu uzyskania koncesji

W 2010 r. łączne wykonanie dochodów URE wy-
niosło 95 804 tys. zł. Podstawowe źródło docho-
dów, tak jak w ubiegłych latach, stanowiły opłaty 
z tytułu uzyskania koncesji wnoszone przez przed-
siębiorstwa energetyczne, zgodnie z art. 34 ust. 1 
ustawy – Prawo energetyczne, w wysokości okre-
ślonej przepisami rozporządzenia Rady Ministrów 
z 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu 
pobierania przez Prezesa URE corocznych opłat 
wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, 
którym została udzielona koncesja (Dz. U. z 1998 r. 
Nr 60, poz. 387 i z 1999 r. Nr 92, poz. 1049). 

Z tytułu opłat koncesyjnych do budżetu pań-
stwa wpłynęło 95 645 tys. zł, co stanowi 101,7% 
planowanych na 2010 r. dochodów z tego tytułu. 
Dochody uzyskane w 2010 r. były o 2,4% wyższe 
w porównaniu do 2009 r. Szczegółowe zestawie-
nie kwot wniesionych opłat w podziale na rodzaje 
koncesjonowanej działalności przedstawia poniż-
sza tab. 48 (str. 179).

W 2010 r. w celu wyegzekwowania należności 
z tytułu opłat koncesyjnych oraz kar pieniężnych 
nałożonych na przedsiębiorstwa energetyczne, 
prowadzono następujące działania windykacyjne:
• wysłano 1 270 wezwań do zapłaty,
• w stosunku do 355 przedsiębiorstw energetycz-

nych wszczęto z urzędu postępowanie admini-
stracyjne w sprawie obliczenia opłaty, w związ-
ku z uregulowaniem opłat umorzono 135 tych 
postępowań,
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Tabela 48. Wpływy z opłat koncesyjnych uzyskane 
w 2010 r.

Lp.
Rodzaj działalności
koncesjonowanej

Wniesione opłaty 
w 2010 r.

liczba
kwota 

[tys. zł]

1 Wytwarzanie ciepła 438 4 637

2 Przesyłanie i dystrybucja ciepła 447 1 809

3 Obrót ciepłem 120 1 954

4 Wytwarzanie energii elektrycznej 171 12 788

5
Przesyłanie i dystrybucja energii 
elektrycznej

109 3 685

6 Dystrybucja energii elektrycznej 87 6 027

7 Obrót energią elektryczną 313 23 342

8 Wytwarzanie paliw ciekłych 84 4 456

9 Magazynowanie paliw ciekłych 66 158

10 Przesyłanie i dystrybucja paliw ciekłych 1 12

11 Obrót paliwami ciekłymi 7 762 31 919

12 Wytwarzanie paliw gazowych 1

13
Przesyłanie i dystrybucja paliw 
gazowych

41 3 507

14 Dystrybucja paliw gazowych 19 35

15 Obrót paliwami gazowymi 73 1 286

16 Magazynowanie paliw gazowych 1

17 Skraplanie gazu ziemnego 3 1

18 Obrót gazem ziemnym z zagranicą 20 29

RAZEM 9 756 95 645

Źródło: URE.

• na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady 
Ministrów z 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości 
i sposobu pobierania przez Prezesa URE corocz-
nych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa 
energetyczne, którym została udzielona konce-
sja – ustalono dla 60 przedsiębiorstw energe-
tycznych coroczne opłaty koncesyjne,

• w trybie art. 15 ustawy z 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
– wysłano 242 upomnienia, 

• zgodnie z przepisami ww. ustawy wystawiono 
240 tytułów wykonawczych do urzędów skar-
bowych (w tym 55 dotyczące kar pieniężnych),

• wysłano 262 wezwania do uregulowania odsetek.

Do koncesjonariuszy, którzy wnieśli opłaty kon-
cesyjne, a nie nadesłali informacji o sposobie wyli-
czenia tych opłat, wysłano 144 wezwania o nade-
słanie formularzy.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody URE 
ukształtowały się następująco:
• wpływy ze sprzedaży Biulety-

nu URE – 31 tys. zł,
• odsetki za nieterminowe wnie-

sienie opłat – 52 tys. zł,
• wpływy z różnych dochodów 

– 39 tys. zł,
• wpływy ze sprzedaży składni-

ków majątkowych – 37 tys. zł.

3.2. Wydatki

W 2010 r. URE realizował wydatki budżetowe 
w rozdziale 75001 urzędy naczelne i centralne or-
gany administracji rządowej. W planie po zmianach 
środki na wydatki wyniosły 35 028 tys. zł. Wykona-

nie wydatków ogółem wyniosło 34 861 tys. zł, tj. 
99,5% planu po zmianach, z tego:
• wydatki bieżące: 34 598 tys. zł, w tym:

 – na wynagrodzenia i pochodne – 25 446 tys. zł;
 – na pozostałe wydatki bieżące – 9 152 tys. zł,

• wydatki na świadczenia na rzecz osób fi zycz-
nych – 12 tys. zł,

• wydatki na zakupy inwestycyjne – 251 tys. zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych największą 
grupą były wydatki bieżące jednostek budżeto-
wych – 34 598 tys. zł. Stanowiły one 99,2% ogółu 
wydatków URE. 

Rysunek 45. Wydatki URE w 2010 r. 

Źródło: URE.

Największą pod względem wielkości realizacji 
pozycją wydatków URE były wynagrodzenia wraz 

Inne wydatki bieżące
7,8%

Wydatki majątkowe
0,7%

 Norweski Mechanizm
Finansowy

2,7%

Inne obligatoryjne
1,6%

Wynagrodzenia
i pochodne

73,0%

 Składki do organizacji
międzynarodowych

0,8%

 Związane z najmem
 pomieszczeń
biurowych

13,4%
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z pochodnymi, które wyniosły 25 446 tys. zł i sta-
nowiły 73,0% poniesionych wydatków ogółem 
oraz wydatki związane z najmem pomieszczeń 
biurowych (4 670 tys. zł – 13,4%). 

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:
• składek do organizacji międzynarodowych

(275 tys. zł – 0,8%),
• projektu realizowanego w ramach Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego (935 tys. zł – 2,7%),
• innych wydatków obligatoryjnych związanych 

z zatrudnieniem, w tym składki na PFRON, od-
pisy na ZFŚS oraz badania wstępne i okresowe 
pracowników (552 tys. zł – 1,6%),

• innych wydatków bieżących, w tym wynagro-
dzeń bezosobowych, zakupu materiałów (m.in. 
biurowych, paliwa, części zamiennych i eksplo-
atacyjnych) i wyposażenia, zakupu usług re-
montowych, zakupu usług pozostałych (m.in. 
informatyczne, monitoring, usługi czystości), 
zakupu usług telekomunikacyjnych i poczto-
wych, tłumaczeń, analiz i opinii, podróży służ-
bowych krajowych i zagranicznych, różnych 
opłat i składek, szkoleń, kosztów postępowania 
sądowego, zakupu materiałów papierniczych 
(2 720 tys. zł – 7,8%). 
Wydatki majątkowe wyniosły 251 tys. zł i sta-

nowiły 0,7% ogółu poniesionych wydatków. Do-
tyczyły głównie wydatków związanych z zakupem 
sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wszystkie wydatki dokonywane były w sposób 
celowy i oszczędny, zgodnie z przyjętymi w URE 
procedurami umożliwiającymi terminową realiza-
cję zadań oraz w granicach kwot ustalonych w pla-
nie po zmianach. Umowy, których przedmiotem 

były dostawy towarów lub usług zawierane były na 
zasadach określonych w ustawie o zamówieniach 
publicznych.

4. Kontrola wykonania budżetu 
państwa przez Prezesa URE 
w 2010 r. przeprowadzona 
przez Najwyższą Izbę Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przeprowadziła 
kontrolę dotyczącą wykonania przez Prezesa URE 
– cz. 50 budżetu państwa w 2009 r. 

W marcu 2010 r. Prezes URE otrzymał Proto-
kół Kontroli, który podpisał w kwietniu 2010 r.
28 kwietnia 2010 r. Prezes URE otrzymał Wystą-
pienie Pokontrolne, zawierające pozytywną ocenę 
z zastrzeżeniami. 

W związku z otrzymanym Wystąpieniem Po-
kontrolnym, Prezes URE, działając na podstawie
art. 62 ust. 1 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyż-
szej Izbie Kontroli, przedstawił informację o spo-
sobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków 
NIK oraz o podjętych działaniach. 

W czerwcu 2010 Prezes URE otrzymał „Infor-
mację o wynikach kontroli wykonania w 2009 r. 
budżetu państwa w części 50 Urząd Regulacji 
Energetyki”, opracowaną przez NIK – Departa-
ment Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 
(Warszawa, maj 2010 r.), do której działając na 
podstawie art. 64 ust. 2 ustawy o Najwyższej Izbie 
Kontroli, przekazał swoje stanowisko. 

Prezes URE nie otrzymał opinii Prezesa NIK od-
nośnie swojego stanowiska.

Prezes URE otrzymał „Analizę wykonania budże-
tu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2009 r.”, 
(Warszawa, czerwiec 2010 r.).

5. Projekty fi nansowane
 z Norweskiego Mechanizmu
 Finansowego (NMF) 

 3 lipca 2009 r. została wydana decyzja Mini-
stra Finansów nr 81/180/2009 o zapewnieniu fi -
nansowania z rezerwy celowej budżetu państwa 
dla projektu PL0438, w wysokości 1 313 798 zł 
z uwzględnieniem ich w budżecie na 2009 r. Na-
stępnie pismem z 11 września 2009 r. do Instytucji 
Pośredniczącej skierowano prośbę dot. przekaza-
nia wniosku do Ministra Finansów o dokonanie 
zmiany decyzji nr 81/180/2009 z 3 lipca 2009 r., 
tj. uwolnienie środków z rezerwy celowej budżetu 
państwa na 2009 r. i przeniesienie ich na 2010 r. 
Wniosek ten zyskał akceptację – 21 października 
2009 r. została wydana przez Ministra Finansów 
korekta do decyzji z 3 lipca 2009 r. nr 81/180/2009 
polegająca na przeniesieniu środków zapewnienia 
fi nansowania dla Projektu na rok 2010.

23 czerwca 2010 r. skierowano do Ministra Finan-
sów, za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wniosek 
o uruchomienie środków na realizację umowy z TVP. 
30 czerwca 2010 r. Minister Finansów wprowadził 
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zmiany w budżecie państwa uruchamiając środki na 
realizację I fazy kampanii, w części objętej przetar-
giem – decyzja nr IP10/4135/12BP/30/KLS/10/8398 
na kwotę – 344 163 zł. W odniesieniu do części za-
dania związanego z product placement w telenoweli 
TVP Benefi cjent otrzymał pozytywną decyzję o uru-
chomieniu środków 20 lipca 2010 r. – decyzja znak: 
IP10/4135/12BP/39/KLS/10/9592 na kwotę 55 870 zł. 
10 sierpnia 2010 r. skierowano do Ministra Finansów, 
za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wniosek o uru-
chomienie środków na realizację umowy z Agencją 
Reklamową DSK Sp. z o.o. w sprawie realizacji zadania 
spoty radiowe. 13 września 2010 r. Minister Finansów 
wprowadził zmiany w budżecie państwa uruchamiając 
środki na realizację zadania spoty radiowe – decyzja 
znak: IP10/4135/12BP/62/KLS/10/13300 na kwotę 
230 017 zł. 

16 września 2010 r. skierowano do Ministra 
Finansów, za pośrednictwem Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych i Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego, wniosek o uruchomienie środków na 
realizację II fazy zadań objętych przetargiem. 
Benefi cjent otrzymał pozytywną decyzję o uru-
chomieniu środków 27 października 2010 r. – de-
cyzja znak: IP10/4135/12BP/76/KLS/10/16962 
na kwotę 317 995 zł.

24 września 2010 r. Benefi cjent otrzymał zmia-
nę decyzji nr 81/180/2009 znak: BP12/9014/
D81b/RMJ/10/3872 polegającą na zmniejszeniu 
ogólnej kwoty środków zapewnionych decyzją
z 3 lipca 2009 r. nr 81/180/2009 i zmienioną de-
cyzją z 13 listopada 2009 r. Zmniejszenie środków 
z 1 313 798 zł na 948 045 zł spowodowane było 

powstaniem oszczędności w wyniku rozstrzygnię-
cia postępowań przetargowych na realizację zadań 
Projektu na kwoty niższe od planowanych.

W związku z pozytywną decyzją IP w zakresie 
wykorzystania powstałych oszczędności 1 grudnia 
2010 r. skierowano do Ministra Finansów, za po-
średnictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wniosek 
o zapewnienie fi nansowania z rezerwy celowej bu-
dżetu państwa na 2011 r. 23 grudnia 2010 r. Be-
nefi cjent otrzymał decyzję nr 370/951/2010 o za-
pewnieniu fi nansowania realizacji przedsięwzięcia 
na 2011 r. na kwotę 365 753 zł.

Wydatki łączne na realizację projektu wyniosły 
935 tys. zł. 

6. Współpraca z zagranicą 

Rok 2010 był kontynuacją dotychczasowej 
współpracy Prezesa URE z instytucjami unijnymi 
(w tym z Komisją Europejską), europejskimi i re-
gionalnymi stowarzyszeniami regulatorów energii 
oraz innymi organizacjami międzynarodowymi. 
Przedstawiciele Prezesa URE w dalszym ciągu re-
gularnie współpracowali ze stowarzyszeniami re-
gulatorów CEER, ERGEG oraz ERRA. Dodatkowo, 
w 2010 r. Prezes URE zaangażował się również 
w działania Rady Regulatorów ACER – jednego 
z organów nowopowstałej Agencji Współpracy Na-
rodowych Regulatorów Energii. Wszelkie działania 
URE w zakresie współpracy międzynarodowej były 

skierowane na realizację obowiązków Prezesa URE 
wynikających z ustawy – Prawo energetyczne, na 
wymianę doświadczeń i informacji niezbędnych do 
ich wypełniania, jak również na wzmocnienie po-
zycji polskiego regulatora na arenie europejskiej 
oraz przyszłe przygotowania do polskiej Prezyden-
cji w 2011 r.

W celu udoskonalenia i wzmocnienia współ-
pracy europejskiej URE, w kwietniu 2010 r. do-
tychczas jednoosobowe stanowisko Koordynatora 
ds. Współpracy Międzynarodowej przekształcone 
zostało w stanowisko czteroosobowe, obejmujące 
pracownika sekretariatu, dwóch pracowników me-
rytorycznych oraz osobę kierującą stanowiskiem 
Koordynatora. W ramach usprawnienia wewnętrz-
nych procedur stosowanych w ramach współpracy 
europejskiej i międzynarodowej, została opraco-
wana Decyzja Prezesa URE w sprawie powołania 
i szczegółowego zakresu zadań, składu i trybu 
działania Zespołu Ekspertów do Spraw Współpra-
cy Europejskiej i Międzynarodowej oraz roli i za-
sad funkcjonowania stanowiska Koordynatora ds. 
Współpracy Międzynarodowej. Decyzja ta reguluje 
i usprawnia wewnętrzne procedury przygotowania 
i obiegu dokumentów, stanowisk i opracowań w ra-
mach współpracy europejskiej i międzynarodowej 
urzędu. Na mocy decyzji powołany został zespół 
i podzespoły eksperckie, w skład których wcho-
dzą pracownicy URE. Zadaniem tych zespołów jest 
przygotowanie merytorycznych wkładów w prace 
europejskich stowarzyszeń regulacyjnych oraz przy-
gotowanie URE do prac w ramach Prezydencji. 

W 2010 r., mimo ograniczonych środków bu-
dżetowych przeznaczonych na wypełnianie zadań 
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związanych ze współpracą międzynarodową URE 
(zwłaszcza na zagraniczne wyjazdy pracowników), 
w kwestie współpracy europejskiej i międzynaro-
dowej zaangażowanych było ok. 30 pracowników 
urzędu.

Współpraca z Komisją Europejską

Jednym ze stałych już elementów współpracy 
Prezesa URE z Komisją Europejską jest przygoto-
wanie corocznego Raportu Krajowego na temat 
funkcjonowania rynku energii w Polsce oraz dzia-
łań podjętych przez Prezesa URE w celu zapew-
nienia konkurencji na tymże rynku. Prezes URE, 
zgodnie z ustawowym obowiązkiem, przekazał 
raport do Komisji Europejskiej 31 lipca 2010 r. Ra-
port Krajowy 2010 był już szóstą tego typu anali-
zą. Prezes URE współpracował również z KE pod-
czas negocjacji rządowej umowy gazowej z Rosją, 
w kontekście wyznaczenia operatora na Gazociągu 
Jamajskim, oraz w kwestiach związanych z wdro-
żeniem rozwiązań rynkowych na polsko-szwedz-
kim połączeniu SwePol Link. Przedstawiciele URE 
wzięli także udział w spotkaniu Komitetu KE ds. 
elektroenergetycznych połączeń transgranicznych, 
na którym dyskutowane były sprawy związane 
z mechanizmem rekompensat dla OSP za koszty 
poniesione w związku z transgraniczną wymianą 
energii. W ramach współpracy z Komisją Euro-
pejską, ekspert URE przeprowadził szkolenie dla 
tłumaczy z Departamentu Języka Polskiego DGT 
Komisji Europejskiej. Szkolenie to dotyczyło za-
gadnień z dziedziny rynku gazu i energii w Polsce 

oraz terminologii stosowanej w regulacji energety-
ki. Równolegle URE realizował bieżącą współpracę 
z Komisją poprzez wymianę aktualnych informacji 
na temat sytuacji na polskim rynku energii, udział 
w badaniach i analizach KE (m.in. dla DG SANCO). 
Pracownicy URE współpracowali także z przed-
stawicielami KE m.in. w sprawie przygotowań do 
polskiej Prezydencji, pełnego wdrożenia II pakietu 
i implementacji III pakietu energetycznego.

  

Współpraca w ramach CEER i ERGEG

W 2010 r., podobnie jak w latach poprzednich, 
przedstawiciele URE aktywnie uczestniczyli w pra-
cach CEER oraz ERGEG. Brali udział w spotkaniach 
plenarnych ERGEG, posiedzeniach Zgromadzenia 
Ogólnego CEER oraz w spotkaniach grup robo-
czych i zespołów zadaniowych, funkcjonujących 
w ramach stowarzyszenia. Eksperci URE wnosi-
li merytoryczny wkład oraz brali czynny udział 
w konsultacjach opracowywanych w CEER doku-
mentów, mających na celu wypracowanie narzę-
dzi dla przyszłego funkcjonowania europejskiego 
rynku gazu i energii elektrycznej. Oprócz stałych 
posiedzeń, przedstawiciele URE wzięli także udział 
w różnych konferencjach, w tym m.in. w posie-
dzeniach Forum Florenckiego, Forum Madryckiego 
oraz Forum Londyńskiego, jak również corocznej 
Konferencji Inicjatyw Regionalnych oraz konferen-
cji na temat liberalizacji rynku energii, organizowa-
nej przez CEER i rosyjskiego regulatora. Eksperci 
URE uczestniczyli też w szeregu organizowanych 
przez zrzeszenia warsztatów, m.in. na temat elek-

troenergetycznych połączeń transgranicznych
(w ramach Platformy 3 Partnerstwa Wschod-
niego), transpozycji postanowień III pakietu li-
beralizacyjnego czy 10-letnich planów rozwoju 
gazowych sieci przesyłowych. Ze względu na in-
formacyjno-szkoleniowy charakter tych spotkań, 
przedstawiciele Prezesa URE mieli możliwość 
uzyskania praktycznej wiedzy i pogłębienia do-
tychczasowych wiadomości. Niezwykle istotnym 
elementem współpracy Prezesa URE w ramach 
ERGEG był udział przedstawicieli urzędu w spo-
tkaniach grup roboczych w ramach regionalnych 
inicjatyw energetycznych „rynku północnego”, 
„środkowo-wschodniego” (energia elektryczna) 
oraz „rynku południowego/południowo-wschod-
niego” (gaz ziemny). W 2010 r. przedstawiciele 
Prezesa URE zaangażowani byli w prace grupy 
wdrożeniowej „Optymalizacja wykorzystania po-
łączenia międzysystemowego SwePol Link i Po-
łączenia Bałtyckiego” w ramach inicjatywy dla 
rynku północnego, której zadaniem było wypra-
cowanie rynkowych mechanizmów dostępu do 
zdolności przesyłowych połączenia SwePol Link 
dla uczestników rynku z tego regionu. W tym celu 
eksperci URE uczestniczyli w szeregu spotkań, 
z których cztery odbyły się w centralnej siedzibie 
urzędu w Warszawie. Równie intensywne prace 
trwały także w ramach energetycznej inicjatywy 
regionalnej rynku Europy Środkowo-Wschodniej, 
w której eksperci URE pracowali m.in. nad opra-
cowaniem raportu dotyczącego monitorowania 
wdrożenia wytycznych w zakresie przejrzystości 
informacji oraz kwestiami związanymi z wdroże-
niem metody fl ow-based w regionie. Wyniki prac 
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zostały zaprezentowane przez przedstawiciela 
Prezesa URE podczas spotkania interesariuszy 
w październiku 2010 r.

Współpraca w ramach ACER

W 2010 r. Prezes URE rozpoczął współpracę 
z europejskimi regulatorami energii w ramach nowej 
Agencji Współpracy Narodowych Regulatorów Energii 
(ACER). Ofi cjalne rozpoczęcie prac Agencji nastąpi-
ło na początku marca 2011 r., jednak inauguracyjne 
spotkanie Rady Regulatorów ACER miało miejsce 
w dniach 4–5 maja 2010 r. W skład Rady Regulatorów 
wchodzą wysocy rangą przedstawiciele krajowych re-
gulatorów oraz po jednym zastępcy z każdego pań-
stwa członkowskiego UE. W radzie tej zasiada także 
– bez prawa głosu – przedstawiciel Komisji Europej-
skiej. Prezesa URE w Radzie reprezentują wysocy 
rangą przedstawiciele urzędu. Rada Regulatorów ma 
charakter opiniodawczo-doradczy. Do jej kompetencji 
należy m.in. zatwierdzanie programu prac Agencji na 
nadchodzący rok, czy udzielanie dyrektorowi ACER 
wskazówek dotyczących wykonywania jego zadań. 
Zgodnie z założeniami zawartymi w rozporządzeniu, 
ACER ma zapewnić ramy współpracy krajowym or-
ganom regulacyjnym. Celem Agencji jest m.in. mo-
nitorowanie sytuacji w sektorach energetycznych oraz 
koordynowanie współpracy unijnych regulatorów. 
Podczas majowego spotkania wybrane zostały władze 
instytucji, w trakcie kolejnych spotkań przedstawiciele 
unijnych urzędów regulacji energetyki przygotowywali 
merytoryczne i organizacyjne podstawy dla przyszłej 
działalności Agencji.

Współpraca w ramach ERRA

Równolegle z pracami na forum unijnym, 
URE kontynuowało także współpracę w ramach 
ERRA. W kwietniu 2010 r. Prezes URE, który peł-
nił już funkcję członka Prezydium ERRA, został 
wybrany na zastępcę wiceprzewodniczącego 
stowarzyszenia. Przedstawiciele Prezesa URE 
brali aktywny udział w posiedzeniach Komitetu 
ds. Koncesjonowania/Konkurencji ERRA oraz 
w spotkaniach Grupy Roboczej ERRA ds. Regu-
lacji Prawnych. Prezes URE wziął udział w po-
siedzeniach Prezydium ERRA oraz w konferencji 
z okazji 15-lecia albańskiego regulatora, której 
współorganizatorem było stowarzyszenie. Pod-
czas dwudniowej konferencji Prezes URE po-
prowadził panel dotyczący efektywności ener-
getycznej oraz regulacyjnych aspektów smart 
metering i smart grids, a także przedstawił pre-
zentację na temat podejścia Unii Europejskiej, 
europejskich regulatorów oraz Polski do pro-
blematyki inteligentnego opomiarowania. W ra-
mach współpracy z ERRA przedstawiciel Prezesa 
URE wziął udział w konferencji zorganizowanej 
przez turecki urząd regulacyjny, na której, jako 
przedstawiciel ERRA, wygłosił prezentację na te-
mat niezależności regulatorów rynków energii. 
Pracownicy URE brali również udział w bieżącej 
współpracy urzędu z ERRA, która polegała m.in. 
na uczestnictwie w badaniach ankietowych oraz 
udzielaniu informacji dla Stowarzyszenia m.in. 
z zakresu smart metering i smart grids czy też 
na temat polskiego sektora gazowego i energii 
elektrycznej. Ostatecznie zakończone zostały 

również prace nad raportem na temat ciepłow-
nictwa, który realizowany był w ramach projektu 
badań porównawczych ERRA.

Prezes URE współpracował z unijnymi regulato-
rami energii oraz innymi instytucjami międzynaro-
dowymi nie tylko w ramach prac w CEER, ERGEG, 
ACER czy ERRA. W 2010 r. przedstawiciele Prezesa 
URE wzięli udział w spotkaniach m.in. z przedsta-
wicielami czeskiego regulatora, tematem którego 
było funkcjonowanie rynku energii w Czechach. 
Natomiast w ramach współpracy URE z Ambasadą 
Królestwa Danii, przedstawiciel urzędu wziął udział 
w seminarium wyjazdowym, którego tematem 
były perspektywy rozwoju ekologicznego i wyso-
kosprawnego systemu ciepłowniczego. Spotkania 
te były okazją nie tylko do zacieśnienia wzajemnej 
współpracy, lecz również do wymiany doświadczeń 
i poszerzenia wiedzy pracowników URE. 

W ramach informacyjnej działalności urzę-
du, w 2010 r. w URE odbyło się szereg spotkań 
z przedstawicielami zagranicznych instytucji 
i przedsiębiorstw z branży energetycznej, które 
wykazywały zainteresowanie wejściem na polski 
rynek. Podczas tych spotkań eksperci URE udzielali 
informacji na temat funkcjonowania rynku energii 
w Polsce oraz warunków wejścia na tenże rynek.

Rok 2010 był okresem intensywnych prac eks-
pertów URE w obszarze międzynarodowym, co 
przyczyniło się do zacieśnienia współpracy oraz 
znacznego wzmocnienia pozycji polskiego regula-
tora na arenie europejskiej.
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1. Sądowa kontrola działalności 
Prezesa URE 

I. W 2010 r. Prezes URE wydał łącznie 4 869 de-
cyzji administracyjnych, z czego odwołania do 

SOKiK wniesiono od 209 decyzji. Oznacza to, że 
zaskarżono 4,3% wydanych decyzji.

Do SOKiK przekazane zostało 197 odwołań, 
a w 12 przypadkach Prezes URE zmienił decyzję 
w trybie samokontroli na podstawie art. 47948 § 2 
ustawy z 17 listopada 1964 r. − Kodeks postępo-
wania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, 
z późn. zm.). Ponadto od postanowień Prezesa 
URE wniesiono 48 zażaleń.

II. Do 31 grudnia 2010 r. SOKiK wydał łącznie 
106 wyroków, w tym w 82 przypadkach od-

dalił odwołania od decyzji Prezesa URE, w 6 uchy-
lił zaskarżone decyzje, a w 18 zmienił zaskarżone 
decyzje.

W 2010 r. SOKiK wydał łącznie 71 postano-
wień, w tym w 16 przypadkach oddalił zażale-
nia na postanowienia Prezesa URE, a w 4 uchylił 
zaskarżone postanowienie. Z kolei w 6 sprawach 
umorzył postępowanie sądowe z uwagi na cof-
nięcie przez stronę wniesionego odwołania,
w 31 przypadkach odrzucił odwołanie, a w 13 od-
rzucił zażalenie. Jedno postanowienie dotyczyło 
odrzucenia apelacji. 

III. W 2010 r. w 64 przypadkach orzeczenia 
SOKiK zostały zaskarżone do Sądu Ape-

lacyjnego w Warszawie, przy czym w 24 sprawach 
apelacje zostały wniesione przez Prezesa URE, zaś 
w pozostałych – przez strony.

Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznał 50 ape-
lacji wniesionych od wyroków SOKiK, przy czym
16 z nich wniósł Prezes URE, zaś pozostałe – strony. 

W 28 przypadkach Sąd Apelacyjny apelacje od-
dalił, uwzględniając stanowisko SOKiK, przy czym 
w 22 przypadkach oddalone zostały apelacje wnie-
sione przez strony, zaś w 6 przez Prezesa URE. 
Ponadto w 13 sprawach wyroki Sądu I instancji zo-
stały uchylone, a sprawy zostały przekazane temu 
Sądowi do ponownego rozpatrzenia, uwzględnia-
jąc w 9 przypadkach apelacje Prezesa URE. Z kolei 
w 9 sprawach Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżone 
wyroki. 

Sąd ten rozpoznał także 11 zażaleń wniesio-
nych na postanowienia wydane przez SOKiK. Spo-
śród tych zażaleń 9 (pochodzących od stron) zo-
stało przez Sąd oddalonych, w jednym przypadku 
Sąd odrzucił zażalenie wniesione na postanowie-
nie Sądu I instancji, w jednym przypadku umorzył 
postępowanie apelacyjne.

IV. Od wyroków Sądu Apelacyjnego wniesiono 
36 skarg kasacyjnych. W 20 przypadkach 

skargę wniósł Prezes URE, zaś w pozostałych przy-
padkach – strony. 

W 2010 r. Sąd Najwyższy rozpoznał 25 skarg 
kasacyjnych, przy czym 14 z nich wniósł Prezes 
URE, a pozostałe strony. 

Sąd Najwyższy w 6 przypadkach odmówił 
przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, 
w 13 sprawach skarga kasacyjna została odda-
lona, a w 6 przypadkach Sąd uchylił zaskarżone 
wyroki. Ponadto w jednym przypadku skarga 
kasacyjna strony została odrzucona. Rozstrzy-
gnięcie to zapadło w sprawie skargi o wzno-
wienie postępowania zakończonego posta-
nowieniem Sądu Najwyższego w przedmiocie 
odrzucenia skargi o stwierdzenie niezgodności 
z prawem wyroku Sądu Najwyższego oddalają-
cego kasację od wyroku Sądu Antymonopolo-
wego (obecnie SOKiK) oddalającego odwołanie 
od decyzji Prezesa URE odmawiającej zmiany 
taryfy dla energii elektrycznej. 

W 2010 r. Sąd Najwyższy wydał również 19 po-
stanowień w przedmiocie przyjęcia skargi kasacyj-
nej do rozpoznania.

V. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w 2010 r. zostały przekazane 4 skargi na bez-

czynność Prezesa URE.
W 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny 

(WSA) wydał 6 orzeczeń, przy czym wszystkie do-
tyczyły skarg na bezczynność Prezesa URE. W jed-
nym przypadku Sąd oddalił skargę, natomiast w po-
zostałych 5 sprawach wniesione skargi odrzucił. 

VI. W 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny 
rozpoznał jedną sprawę, której stroną był 

Prezes URE. Dotyczyła ona rozstrzygnięcia sporu 

Część VI. Kontrola działalności Prezesa URE
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kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem Miasta 
i Gminy B. a Prezesem URE w przedmiocie wska-
zania organu właściwego w sprawie skarg miesz-
kańców na odmowę przyłączenia do sieci cie-
płowniczej. Podzielając stanowisko Prezesa URE, 
Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił wniosek 
Burmistrza Miasta i Gminy B.

Statystyka spraw rozstrzygniętych w SOKiK 
w 2010 r., przedstawia się następująco: Prezes 
URE wygrał 149 spraw138)

1) (w tym w 6 przypadkach 
sąd umorzył postępowanie wszczęte odwołaniem 
od decyzji Prezesa URE), a przegrał 28139).2).

Odnosząc się do spraw przegranych godzi się 
wyjaśnić, że zmiana decyzji Prezesa URE przez 
SOKiK jest konsekwencją kontynuacji przyjętej 
w ostatnim okresie przez ten Sąd polityki łagodze-
nia kar, co oznacza, iż Sąd wzorem roku poprzed-
niego, częściej obniża ich wysokość. Do drugiej 
kategorii spraw, w której Sąd zmienił większość 
zaskarżonych decyzji Prezesa URE, należą odwo-
łania od decyzji ustalających wysokość korekty 
rocznej kosztów osieroconych dokonywanej w try-
bie i na zasadach określonych w ustawie o roz-
wiązaniu KDT. Nadmienić należy, że niekorzystne 
rozstrzygnięcia zostały zaskarżone przez Prezesa 
URE do Sądu Apelacyjnego. Zatem, spraw tych 

 138) Przez co należy rozumieć: oddalenie odwołania od decyzji 
Prezesa URE, oddalenie zażalenia na postanowienia Prezesa 
URE, odrzucenie tych odwołań i zażaleń, odrzucenie apelacji Po-
woda, umorzenie postępowania odwoławczego.
 139) Przez co należy rozumieć: uchylenie zaskarżonej decyzji 
Prezesa URE, uchylenie zaskarżonego postanowienia Prezesa 
URE, zmianę zaskarżonej decyzji.

– wbrew dotychczasowej statystyce – nie można 
uznać za przegrane, ponieważ apelacje wniesione 
przez Prezesa URE nie zostały jeszcze rozstrzy-
gnięte przez Sąd Apelacyjny. 

Statystyka spraw rozstrzygniętych w Sądzie 
Apelacyjnym w Warszawie w 2010 r., przedstawia 
się następująco: Prezes URE wygrał 43 sprawy140),3), 
przegrał 17 spraw141),4), w jednym przypadku Sąd 
umorzył postępowanie apelacyjne. 

W odniesieniu do spraw przegranych przez 
Prezesa URE wyjaśnienia wymaga, że również 
Sąd Apelacyjny wyznaje politykę liberalizacji kar, 
co skutkuje niejednokrotnie obniżaniem ich wy-
sokości. Kolejne trzy rozstrzygnięcia Sądu Ape-
lacyjnego niekorzystne dla Prezesa URE są wy-
nikiem odmiennej interpretacji przepisów Prawa 
energetycznego dokonanej przez ten Sąd i organ 
regulacyjny, skutkujące zastosowaniem nowych 
regulacji prawnych, które nie obowiązywały 
w dacie wydania zaskarżonych decyzji. Orzecze-
nia te są obecnie przedmiotem skarg kasacyjnych 
do Sądu Najwyższego. 

Statystyka spraw rozstrzygniętych w Sądzie 
Najwyższym w 2010 r., przedstawia się następują-

 140) Przez co należy rozumieć: oddalenie apelacji Powoda, od-
dalenie zażalenia Powoda, zmianę wyroku SOKiK na skutek ape-
lacji Prezesa, uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponow-
nego rozpatrzenia SOKiK.
 141) Przez co należy rozumieć: oddalenie apelacji Prezesa URE, 
zmianę wyroku SOKiK poprzez zmianę lub uchylenie decyzji Pre-
zesa URE, uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego 
rozpatrzenia SOKiK.

co: Prezes URE wygrał 13 spraw142),5), przegrał 12143).6). 
Wyjaśnienia wymaga, iż wśród spraw przegranych 
przez Prezesa URE 9 jest – co do zasady – tożsa-
mych. Rozstrzygnięcia niekorzystne dla Prezesa 
URE są wynikiem odmiennej interpretacji przepi-
sów Prawa energetycznego (w szczególności art. 9a
ust. 8d i 8e) dokonanej przez sądy i organ regula-
cyjny. Nadmienić należy, że również w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego zauważyć można rozbieżności in-
terpretacyjne w tym zakresie, bowiem w niektórych 
przypadkach Sąd ten oddalił skargi kasacyjne Preze-
sa URE w innych odmówił przyjęcia ich do rozpozna-
nia. Niemniej, podkreślenia wymaga, że niezależnie 
od niekorzystnych rozstrzygnięć, Sąd Najwyższy czę-
ściowo podzielił stanowisko Prezesa URE, przyjmując 
iż świadectwa pochodzenia z kogeneracji wytwórców 
– w rozumieniu ustawy o rozwiązaniu KDT (art. 2 
pkt 7) – nie mogą być przedmiotem obrotu, a mogą 
być tylko umarzane na poczet wykonania obowiązku 
wytworzenia energii z kogeneracji przez przedsię-
biorstwo energetyczne, dla którego zostały wydane. 
Takie stanowisko – w ocenie Sądu Najwyższego – nie 
budzi wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej 
zasady równości, ani zasad pomocy publicznej. 

W 2010 r. zauważyć można nieznaczny wzrost 
ilości orzeczeń wydanych w sprawach sądowych 

 142) Przez co należy rozumieć: oddalenie skargi kasacyjnej Powo-
da, uchylenie zaskarżonego wyroku SA i przekazanie sprawy temu 
sądowi do ponownego rozpoznania, odmowę przyjęcia skargi kasa-
cyjnej Powoda do rozpoznania, odrzucenie skargi kasacyjnej Powoda.
 143) Przez co należy rozumieć: oddalenie skargi kasacyjnej Po-
zwanego, uchylenie zaskarżonego wyroku SA i przekazanie spra-
wy do ponownego rozpoznania, odmowę przyjęcia skargi kasa-
cyjnej Pozwanego do rozpoznania.
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z zakresu energetyki, w szczególności dotyczy to roz-
strzygnięć zapadłych w SOKiK oraz Sądzie Najwyższym. 
Jednocześnie nadmienić należy, iż od kilku lat obserwo-
wać można wydłużenie postępowań sądowych. Wydaje 
się, że zaistniała sytuacja jest konsekwencją coraz więk-
szego stopnia skomplikowania (zarówno pod wzglę-
dem prawnym, jak i faktycznym) prowadzonych przez 
Prezesa URE postępowań. W niektórych sprawach, jak 
wskazywano wyżej, występują duże wątpliwości inter-
pretacyjne, co skutkuje niejednokrotnie rozbieżnością 
w orzecznictwie. W innych przypadkach, ustalenie stanu 
faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych 
(zwłaszcza technicznych, ekonomicznych), dlatego też 
Sądy coraz częściej korzystają z wiedzy specjalistów 
lub powołują dodatkowe dowody, co nie pozostaje bez 
wpływu na termin zakończenia sprawy. 

Wydatki Prezesa URE z tytułu kosztów procesów 
w 2010 r. wyniosły 2 397,11 zł. Uzyskany przychód 
w postaci zwrotu kosztów procesów w tym roku wy-
niósł natomiast 5 580 zł. Zauważyć przy tym należy, że 
w większości przypadków Prezes URE jest reprezento-
wany przez pracowników Biura Prawnego nie będą-
cych radcami prawnymi, w związku z tym nie w każdej 
wygranej sprawie zasądzane są koszty procesu. 

2. Kontrola działalności Prezesa URE 
przez Najwyższą Izbę Kontroli 
oraz inne instytucje kontrolne

W 2010 r. działalność Prezesa URE podlegała 
trzem kontrolom, przeprowadzonym przez Najwyż-
szą Izbę Kontroli (dwie kontrole) i Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych (jedna kontrola). 

Najwyższa Izba Kontroli

• NIK przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu 
państwa w 2009 r. przez Prezesa URE, co zostało 
omówione w Części V. pkt 4 sprawozdania,

• NIK w październiku 2010 r. rozpoczęła w cen-
trali urzędu, a następnie w czterech oddziałach 
terenowych urzędu – w Zachodnim Oddziale Te-
renowym URE z siedzibą w Poznaniu, Południo-
wym Oddziale Terenowym z siedzibą w Katowi-
cach, Środkowo-Zachodnim Oddziale Terenowym 
z siedzibą w Łodzi oraz Południowo-Zachodnim 
Oddziale Terenowym z siedzibą we Wrocławiu – 
kontrolę dotyczącą „Tworzenia 
i utrzymywania zapasów paliw 
przez elektrownie i elektrocie-
płownie”. Kontrola przeprowa-
dzana była w każdej z kontro-
lowanych komórek organiza-
cyjnych urzędu w odrębnym 
trybie, co w efekcie skutkowało 
otrzymaniem przez Prezesa 
URE pięciu protokołów kontroli, 
obejmujących jedną kontrolo-
waną jednostkę organizacyjną, 
jaką jest URE w ramach jedne-
go tematu i zakresu kontroli. 
Do końca 2010 r. Prezes URE 
otrzymał protokoły kontroli, któ-
re podpisał 13 stycznia 2011 r. 
Obecnie sukcesywnie spływają 
Wystąpienia pokontrolne odno-
śnie kontrolowanych komórek 
organizacyjnych urzędu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

W listopadzie 2010 r. Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych przeprowadził w URE, jako płatnika skła-
dek na ubezpieczenia społeczne kontrolę, protokół 
z której złożony został w urzędzie 24 stycznia 2011 r. 

Wykonywanie obowiązków płatnika składek 
przez URE, wynikających z przepisów o ubezpie-
czeniu społecznym, oceniono jako zgodne z obo-
wiązującymi przepisami, zgodne z dokumentacją 
fi nansowo-księgową, stanem faktycznym i doku-
mentami źródłowymi. 
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Aneks. Działalność regulacyjna oddziałów 
terenowych URE

Tabela 1. Działalność URE w zakresie koncesjonowania − liczba koncesjonowanych 
przedsiębiorstw – stan na 31 grudnia 2010 r. 

Koncesjonowane przedsiębiorstwa*

elektroenergetyka gazownictwo ciepłownictwo paliwa ciekłe

1 332 89 484 8 346

* Dotyczy urzędu jako całości – wszyscy koncesjonariusze.

Tabela 2. Działalność OT w zakresie koncesjonowania − w 2010 r.

Wnioski 
w spra-

wach kon-
cesyjnych 
ogółem 
rozpa-

trywane 
w 2010 r.

w tym  
zwrot 

wniosku

Decyzje w sprawach koncesyjnych Postano-
wienia 

kończące 
postę-

powania 
w spra-

wach kon-
cesyjnych

ogółem

w tym:

udzielenie zmiana 

cofnięcie,  
uchylenie 
lub wyga-
śnięcie

odmowa 
udzielenia, 
zmiany lub 
cofnięcia

promesy ogółem

2 436 37 1 768 655 632 358 23 21 113

Tabela 3. Działalność OT na rynku energii elektrycznej, gazu i ciepła − w 2010 r.

Koncesjono-
wane przed-
siębiorstwa

Decyzje o udzieleniu koncesji na działalność 
ciepłowniczą, zaopatrzenie w energię elektryczną 

i gaz
Decyzje w sprawie

ogółem

z tego: zatwierdzenia 
taryfy* dla energii 

elektrycznej**,  
gazu i ciepła 

zmian dotychczas 
stosowanych taryf na 
energię elektryczną, 

gaz i ciepło*

na 
wytwa-
rzanie

na przesyłanie 
i/lub dystry-

bucję
na obrót

1 731*** 67 20 25 22 500 554

   
  * Wszystkie decyzje w sprawie zatwierdzenia bądź zmiany taryf (zatwierdzenie, odmowa, umorzenie).
 ** Obejmuje decyzje zwalniające z obowiązku przedkładania taryf w zakresie obrotu energią elektryczną dla grup 

innych niż G.

*** Dotyczy urzędu jako całości – wszyscy koncesjonariusze.

Tabela 4. Działalność OT na rynku paliw ciekłych − w 2010 r.

Koncesjonowane 
przedsiębiorstwa 
prowadzące dzia-
łalność w zakresie 
obrotu paliwami 

ciekłymi

Wnioski w sprawach 
koncesji na obrót 
paliwami ciekłymi 

rozpatrywane 
w 2010 r.

Decyzje w sprawach koncesyjnych

ogółem

w tym:

udzielenie zmiana 
odmowa

udzielenia 
odmowa 
zmiany 

8 326* 1 843 1 199 588 301 20 1

* Dotyczy urzędu jako całości – wszyscy koncesjonariusze.

Tabela 5. Efekty regulacyjne z procesu zatwierdzania taryf w ciepłownictwie − w 2010 r.

Przychody roczne

Obniżka przychodów

Wnioskowany przez 
przedsiębiorstwa 
średni wzrost opłat 
w taryfach na ciepło 

Wzrost opłat 
w taryfach na ciepło 

zatwierdzonych 
przez Prezesa URE

wnioskowane przez 
przedsiębiorstwa 

ciepłownicze

zatwierdzone
w taryfach

[tys. zł] [%]

7 079 349,590 6 781 994,750 315 354,850 9,75 4,87

Tabela 6. Efekty regulacyjne z procesu zatwierdzania taryf dla energii elektrycznej − 
w 2010 r.

Przychody roczne

Obniżka przychodów

Wnioskowany przez 
przedsiębiorstwa 
średni wzrost opłat 
w taryfach na ener-

gię elektryczną 

Wzrost opłat 
w taryfach na 

energię elektryczną 
zatwierdzonych 

przez Prezesa URE

wnioskowane przez 
przedsiębiorstwa 

elektroenergetyczne

zatwierdzone
w taryfach

[tys. zł] [%]

187 581,760 182 046,560 5 535,200 5,75 2,63

Tabela 7. Efekty regulacyjne z procesu zatwierdzania taryf dla gazu − w 2010 r.

Przychody roczne

Obniżka przychodów

Wnioskowany przez 
przedsiębiorstwa 
średni wzrost opłat 
w taryfach dla gazu 

Wzrost opłat 
w taryfach dla gazu 

zatwierdzonych 
przez Prezesa URE

wnioskowane przez 
przedsiębiorstwa 

gazownicze

zatwierdzone
w taryfach

[tys. zł] [%]

168 903,070 168 123,920 779,150 6,68 6,19
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Tabela 8. Skargi i kary − w 2010 r.

Skargi
Nałożone kary

ogółem
z tego dotyczące:

ciepła
energii

elektrycznej
gazu paliw ciekłych ilość

łączna wysokość  
[zł]

680 148 455 72 5 63 622 652

Tabela 9. Realizacja kompetencji Prezesa URE w zakresie rozstrzygania przez OT spraw 
spornych na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy − Prawo energetyczne − w 2010 r.

Wnioski 
o wydanie 

decyzji

Decyzje

Wnioski 
o wydanie 
postano-
wienia 

o podjęciu 
lub konty-
nuowaniu 
dostaw

Postano-
wienia 

o podjęciu 
lub konty-
nuowaniu 
dostaw

ogółem

z tego:

wstrzyma-
nie dostaw

odmowa 
zawarcia 
umowy 

sprzedaży

odmowa 
zawarcia 
umowy 

o przyłącze-
nie do sieci

odmowa 
zawarcia 
umowy 

o świadcze-
nie usług 

przesyłania 
lub dystry-

bucji

181 158 36 12 104 6 17 7

Tabela 10. Działalność dotycząca monitorowania i kontroli OT*, ** − w 2010 r.

Działalność dotycząca monitorowania i kontroli w zakresie:

przestrzegania 
warunków 

prowadzenia 
działalności kon-

cesjonowanej

stosowania taryf

sposobu prowa-
dzenia ewidencji 

księgowej 
zgodnie z art. 44 
ustawy – Prawo 
energetyczne 

i udostępniania 
sprawozdań 
finansowych

dotrzymywania 
parametrów 
jakościowych 

paliw gazowych 
i energii elek-

trycznej 

realizacji obo-
wiązku świad-
czenia usług  

dystrybucji paliw 
gazowych, ener-
gii elektrycznej 

oraz ciepła

kwalifikacji osób 
zatrudnionych 

przy eksploatacji 
sieci i urządzeń

765 669 484 160 21 460

 * Dotyczy wszelkich postępowań, w których OT dokonał czynności o charakterze monitoringu lub czynności 
kontrolnych.

** Wewnętrzna procedura kontroli wskazuje, że tylko kontrola, o której mowa w ustawie o swobodzie działalności  

gospodarczej może być traktowana jako postępowanie kontrolne.

Tabela 11. Pozostała działalność OT − w 2010 r.

Sprawy nie wymienione w poprzednich tabelach wymagające od Prezesa URE podjęcia stosownych działań

ogółem
z tego dotyczące:

ciepła energii elektrycznej gazu paliw ciekłych

1 656 457 387 394 418
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Informacja Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki Nr 9/2011

w sprawie średnich cen sprzedaży ener-
gii elektrycznej wytworzonej w wyso-
kosprawnej kogeneracji za 2010 rok

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 
lit. a 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 energii elektrycznej wytworzonej 
w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce koge-
neracji:
a) opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW 
wyniosła 187,74 zł/MWh,

b) opalanej metanem uwalnianym i ujmowa-
nym przy dołowych robotach górniczych 
w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowa-
nych kopalniach węgla kamiennego lub ga-
zem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy 
wyniosła 243,59 zł/MWh,

c) innej niż wymieniona w punkcie a) i b) wyniosła 
190,47 zł/MWh.

Warszawa, dnia 31 marca 2011 r.

Informacja Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki Nr 10/2011

w sprawie średnich cen sprzeda-
ży ciepła wytworzonego w jednost-
kach wytwórczych niebędących jed-
nostkami 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 wynio-

sła 38,58 zł/GJ.

Warszawa, dnia 31 marca 2011 r.

Informacja Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki Nr 11/2011

w sprawie wskaźnika referencyjnego 
ustalanego przez Prezesa URE zgodnie 

z metodologią określoną w rozporządze-
niu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze-
śnia 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,
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) ogłaszam następujące wskaźniki refe-
rencyjne 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.
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Warszawa, dnia 30 maja 2011 r.

 
Informacja Prezesa Urzędu

Regulacji Energetyki Nr 16/2011
  

w sprawie jednostkowych opłat za-
stępczych dla kogeneracji obo-

wiązujących w 2012 r. 

Działając na podstawie art. 9a ust. 8b i 8c usta-
wy 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 i Nr 215, poz. 1664 
oraz z 2010 r. Nr  21, poz. 104 i Nr 81 poz. 530),

ogłaszam

jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbo-
lami Ozg, Ozk i Ozm, o których mowa w art. 9a 
ust. 8a ustawy – Prawo energetyczne, obowiązu-
jące w 2012 r. w wysokości:
 – Ozg = 128,80 [zł/MWh], tj. 65,94% średniej 

ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku 
konkurencyjnym;

 – Ozk = 29,30 [zł/MWh], tj. 15,00% średniej 
ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku 
konkurencyjnym;

 – Ozm = 60,00 [zł/MWh], tj. 30,72% średniej 
ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku 
konkurencyjnym.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustalił jed-
nostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami 
Ozg, Ozk i Ozm na podstawie średniej ceny sprze-
daży energii elektrycznej na rynku konkurencyj-
nym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, 
z roku poprzedzającego rok ustalenia jednostko-
wej opłaty zastępczej, biorąc pod uwagę:
1) ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej ko-

generacji,
2) różnicę między kosztami wytwarzania energii 

elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji 
i cenami sprzedaży energii elektrycznej na ryn-
ku konkurencyjnym,

3) poziom cen energii elektrycznej dla odbiorców 
końcowych,

4) poziom zagospodarowania dostępnych ilości 
metanu uwalnianego i ujmowanego przy doło-
wych robotach górniczych w czynnych, likwido-
wanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla 
kamiennego oraz gazu uzyskiwanego z prze-
twarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bio-
komponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U.
Nr 169, poz. 1199, z 2007 r. Nr 35, poz. 217
i Nr 99, poz. 666 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11).  


