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Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Rafał Gawin

Doktor nauk technicznych ze specjalnością elektroenergetyka i
gospodarka energetyczna. Swoją karierę od początku związał z
energetyką. W Urzędzie Regulacji Energetyki od 2004 roku,
ostatnio – od 2014 roku – jako zastępca dyrektora
Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich.
Urzędnik służby cywilnej (od 2007 r.).

Ma doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad spółkami energetycznymi, ze szczególnym
uwzględnieniem nadzoru w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu oraz inwestycji i
rozwoju.

Posiada szerokie doświadczenie we współpracy międzynarodowej – był m.in. członkiem
grup roboczych Europejskiej Grupy Regulatorów Energii i Gazu (ERGEG) oraz Agencji ds.
Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER); członkiem Komitetu ds. Transgranicznej
Wymiany Energii Elektrycznej (Komisja Europejska) oraz ekspertem Komisji w programach
TAIEX (szkolenia dla krajów ościennych UE i kandydujących do UE), a także ekspertem
Florenckiej Szkoły Regulacji (Florence School of Regulation) oraz projektów bliźniaczych
(Twinning Projects). Wielokrotnie reprezentował URE na forum międzynarodowym.

W 2013  r. był ekspertem narodowym w Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji
Energetyki (ACER) w Lubljanie, gdzie jako członek zespołu ds. monitorowania rynków brał
udział m.in w pracach nad raportem Agencji dot. oceny krajowych rynków energii, w
pracach w obszarze Inicjatyw Regionalnych oraz nad zagadnieniami związanymi z
nieplanowymi przepływami energii. Był także odpowiedzialny za współpracę z krajowymi
organami regulacji energetyki.

Wykładowca. Jako ekspert prawa energetycznego jest autorem wielu publikacji i opracowań
dotyczących funkcjonowania rynków energii elektrycznej, w tym zasad dostępu do sieci,
mechanizmów bilansowania systemu oraz regionalnych rynków energii elektrycznej,
współautor komentarza do ustawy Prawo energetyczne.

Na stanowisko Prezesa URE powołany przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza
Morawieckiego 24 lipca 2019 roku.



W marcu 2021 roku został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady
Regulatorów ACER (ACER Board of Regulators), która jest ciałem o charakterze
opiniodawczym i doradczym wobec dyrektora Agencji.
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