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Wykaz skrótów używanych 
w Sprawozdaniu
Publikatory prawne podane są wg stanu na 29 kwietnia 2022 r.

ACER, Agencja
Agency for the Cooperation of Energy Regulators 
− Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki

CEER The Council of European Energy Regulators ‒ 
Rada Europejskich Regulatorów Energii

CSIRE Centralny System Informacji o Rynku Energii

dyrektywa
2009/73/WE

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu 
ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE 
(Dz. U. UE L 211/94 z późn. zm.)

dyrektywa 2019/944

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE 
(Dz. U. UE L 158/125)

ENTSO-E

The European Network of Transmission System 
Operators for electricity – Europejska Sieć 
Operatorów Systemów Przesyłowych energii 
elektrycznej

ENTSO-G
The European Network of Transmission System 
Operators for gas – Europejska Sieć Operatorów 
Systemów Przesyłowych gazu

ERRA Energy Regulators Regional Association ‒ Regionalne 
Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki

GK PGNiG Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa

GUD Generalna Umowa Dystrybucji

GUD-K Generalna Umowa Dystrybucji dla Usługi 
Kompleksowej

GUS Główny Urząd Statystyczny
IRiESD Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
IRiESP Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
JWCD Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane
KDT Kontrakty długoterminowe
KE Komisja Europejska

Kpa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 735 z późn. zm.)

Kpc ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowa-
nia cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.)

KSE Krajowy System Elektroenergetyczny
LNG Liquefied Natural Gas − Skroplony Gaz Ziemny

NEMO Nominated Electricity Market Operator − Nominowany 
Operator Rynku Energii Elektrycznej

OGP Gaz-System S.A. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
OIRE Operator informacji rynku energii
Ordynacja
podatkowa

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podat-
kowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)

OREO Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A.
OSD Operator Systemu Dystrybucyjnego
OSM Operator Systemu Magazynowania
OSP Operator Systemu Przesyłowego
OZE Odnawialne Źródła Energii
PGNiG S.A. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
PGNiG OD Sp. z o.o. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
Prezes UOKiK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Prezes URE Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
PSE S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 
PSG Sp. z o.o. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

PTPiREE Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii 
Elektrycznej

RB rynek bilansujący

rozporządzenie 
347/2013

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. 
w sprawie wytycznych dotyczących transeuro-
pejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające 
decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozpo-
rządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 
i (WE) nr 715/2009 (Dz. U. UE L 115/39 z późn. zm.)

rozporządzenie 
543/2013

rozporządzenie Komisji (UE) nr 543/2013 
z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie dostarczania 
i publikowania danych na rynkach energii 
elektrycznej, zmieniające załącznik I do rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 714/2009 (Dz. U. UE L 163/1 z późn. zm.)

rozporządzenie 
714/2009
(utraciło moc
31 grudnia 2019 r.)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci w odniesieniu do 
transgranicznej wymiany energii elektrycznej 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 
(Dz. U. UE L 211/15 z późn. zm.)

rozporządzenie 
715/2009

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu 
ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1775/2005 (Dz. U. UE L 211/36 z późn. zm.)

rozporządzenie 
2015/1222

rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 
z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne 
dotyczące alokacji zdolności przesyłowych 
i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi 
(Dz. Urz. UE L 197/24 z późn. zm.)

rozporządzenie 
2016/631

rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia  
14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci do-
tyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek 
wytwórczych do sieci (Dz. U. UE L 112/1 z późn. zm.)

rozporządzenie 
2016/1388

rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 
z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks 
sieci dotyczący przyłączenia odbioru
(Dz. U. UE L 223/10)

rozporządzenie 
2016/1447

rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 
z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks 
sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia 
do sieci systemów wysokiego napięcia prądu
stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem 
prądu stałego (Dz. U. UE L 241/1)

rozporządzenie 
2016/1719

rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 
26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne 
dotyczące długoterminowej alokacji zdolności 
przesyłowych (Dz. U. UE L 259/42)

rozporządzenie 
2017/1485

rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 
2  sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne 
dotyczące pracy systemu przesyłowego energii 
elektrycznej (Dz. U. UE L 220/1 z późn. zm.)

rozporządzenie 
2017/1938

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. 
dotyczące środków zapewniających
bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego
i uchylające rozporządzenie (UE) nr 994/2010
(Dz. U. UE L 280/1 z późn. zm.)

rozporządzenie 
2017/2195

rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 
z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające
wytyczne dotyczące bilansowania
(Dz. U. UE L 312/6 z późn. zm.)

rozporządzenie 
2017/2196, NC ER

rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 
24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci 
dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy 
systemów elektroenergetycznych
(Dz. U. UE L 312/54 z późn. zm.)
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rozporządzenie 
2019/941

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/941 z dnia 5 czerwca 2019 r. w spra-
wie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze
energii elektrycznej i uchylające dyrektywę 
2005/89/WE (Dz. U. UE L 158/1)

rozporządzenie 
2019/942

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustana-
wiające Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki (Dz. U. UE L 158/22)

rozporządzenie 
2019/943

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie 
rynku wewnętrznego energii elektrycznej
(Dz. U. UE L 158/54 z późm. zm.)

rozporządzenie BAL

rozporządzenie Komisji (UE) nr 312/2014 
z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks 
sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach
przesyłowych (Dz. U. UE L 91/15)

rozporządzenie CAM

rozporządzenie Komisji (UE) 2017/459 z dnia
16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci 
dotyczący mechanizmów alokacji zdolności
w systemach przesyłowych gazu i uchylające roz-
porządzenie (UE) nr 984/2013 (Dz. U. UE L 72/1)

rozporządzenie IO

rozporządzenie Komisji (UE) 2015/703 z dnia
30 kwietnia 2015 r. ustanawiające kodeks sieci
dotyczący zasad interoperacyjności i wymiany 
danych (Dz. U. UE L 113/13)

rozporządzenie 
NC TAR

rozporządzenie Komisji (UE) 2017/460 z dnia
16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci 
dotyczący zharmonizowanych struktur taryf prze-
syłowych dla gazu (Dz. U. UE L 72/29 z późn. zm.)

rozporządzenie 
paliwowe

rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych 
z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegóło-
wego wykazu paliw ciekłych, których wytwarza-
nie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie 
lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, 
wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga 
wpisu do rejestru podmiotów przywożących 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2332 z późn. zm.)

rozporządzenie 
REMIT

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. 
w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii (Dz. U. UE L 326/1)

rozporządzenie 
systemowe
ciepłownicze

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 16, poz. 92 z późn. zm.)

rozporządzenie 
systemowe
elektroenergetyczne

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.)

rozporządzenie
systemowe gazowe

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 
2010 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1158 z późn. zm.)

rozporządzenie
taryfowe
ciepłownicze

rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 
2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształ-
towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 
z późn. zm.)

rozporządzenie
taryfowe
elektroenergetyczne

rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 503 z późn. zm.)

rozporządzenie 
taryfowe gazowe

rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami 
gazowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 280)

SGT EuRoPol GAZ S.A. System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.

SOKiK Sąd Okręgowy w Warszawie − Sąd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów

TGE S.A. Towarowa Giełda Energii S.A.
TOE Towarzystwo Obrotu Energią

TPA Third Party Access − Zasada Dostępu Strony 
Trzeciej do Sieci

UE Unia Europejska
UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
URE, Urząd Urząd Regulacji Energetyki
ustawa − Prawo 
energetyczne,
Prawo energetyczne

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energe-
tyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)

ustawa ‒ Prawo 
przedsiębiorców

ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsię-
biorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.)

ustawa z 22 lipca 
2016 r.

ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy ‒ 
Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1165 z późn. zm.)

ustawa z 30 listopada 
2016 r.

ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy 
‒ Prawo energetyczne oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1986)

ustawa z 9 listopada 
2018 r.

ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy 
‒ Prawo energetyczne oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 z późn. zm.)

ustawa z 19 lipca 
2019 r.

ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1524 z późn. zm.)

ustawa z 31 lipca 
2019 r.

ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regula-
cyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.)

ustawa z 20 maja 
2021 r.,
ustawa zmieniająca

ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – 
Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1093 z późn. zm.)

ustawa ADR
ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądo-
wym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1823)

ustawa covidowa

ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)

ustawa MFW
ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wy-
twarzania energii elektrycznej w morskich farmach 
wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234 z późn. zm.)

ustawa OZE ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źró-
dłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.)

ustawa o biopaliwach ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponen-
tach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2022 r. poz. 403)

ustawa o cenach
ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie usta-
wy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538 z późn. zm.)

ustawa o CHP
ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu
energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 553)

ustawa o dostępie 
do informacji 
publicznej

ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2176 z późn. zm.)

ustawa o efektyw-
ności energetycznej

ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności
energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166)

dotychczasowa 
ustawa o efektyw-
ności energetycznej

ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności 
energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 216 z późn. zm.)

ustawa o elektromo-
bilności i paliwach 
alternatywnych

ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobil-
ności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 110 z późn. zm.)

ustawa o finansach 
publicznych

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

ustawa o prawach 
konsumenta

ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsu-
menta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)
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ustawa o rozwiązaniu 
KDT

ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach 
pokrywania kosztów powstałych u wytwórców 
w związku z przedterminowym rozwiązaniem 
umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii 
elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 311)

ustawa o rynku 
mocy

ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1854)

ustawa o statystyce ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 459 z późn. zm.)

ustawa o systemie 
monitorowania 
i kontrolowania 
jakości paliw

ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości paliw
(Dz. U. z 2021 r. poz. 133 z późn. zm.)

ustawa o systemie 
rekompensat

ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekom-
pensat dla sektorów i podsektorów energochłon-
nych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1896 z późn. zm.)

ustawa o zamówie-
niach publicznych

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. − Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 
z późn. zm.)

ustawa o zapasach

ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naf-
towej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 
zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń 
na rynku naftowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2249 
z późn. zm.)

ustawa z 17 września 
2021 r.,
ustawa zmieniająca 
OZE 

ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie 
ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1873)

Szanowni Państwo,

przekazuję na Państwa ręce Sprawozdanie 
z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
w roku 2021 – czasu, w którym wszyscy byliśmy 
świadkami bardzo dynamicznych zmian i bezpre-
cedensowej sytuacji na rynkach energii. 

Był to kolejny rok funkcjonowania organu re-
gulacyjnego w trudnych warunkach wynikających 

z epidemii COVID-19 oraz rekordowo rosnącej in-
flacji. Podobnie jak w latach ubiegłych, rok ten był 
czasem bardzo intensywnych prac legislacyjnych, 
poświęconych w szczególności istotnej nowelizacji 
ustawy Prawo energetyczne, ustawy OZE, ustawy 
o rynku mocy czy ustawy o efektywności energe-
tycznej. Procesy te zostały zakończone uchwale-
niem przepisów nowelizujących. 

Był to też rok rosnących kosztów zakupu energii 
elektrycznej na rynku hurtowym. Wartość kontrak-
tów zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii 
(TGE) potwierdza, że w ubiegłym roku cena ener-
gii – zarówno z dostawą na rok 2022, jak i na ko-
lejne lata ‒ gwałtownie rosła. Jeszcze w listopadzie 
2020 r. cena energii w kontraktach terminowych 
oscylowała na poziomie 242 zł/MWh, by w listopa-
dzie 2021 r. osiągnąć poziom 470 zł/MWh. Drugim 
czynnikiem, znacząco przekładającym się na ceny 
energii w Polsce, były i są koszty zakupu upraw-
nień do emisji dwutlenku węgla. Nasza energetyka 
w większości oparta jest bowiem na tym paliwie: 
80 proc. wyprodukowanej w ubiegłym roku w kra-
ju energii elektrycznej pochodziło właśnie z węgla. 
Jednocześnie koszty uprawnień w okresie od maja 
2019 r. do listopada 2021 r. wzrosły od 100 do 
310 zł za tonę. Wysokie hurtowe ceny energii oraz 
koszty zakupu praw do emisji CO2 były głównymi 
przyczynami wzrostu rachunków za energię elek-
tryczną.

Przyjęta przez Rząd RP w lutym 2021 roku 
„Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” oraz 
przedłożony Komisji Europejskiej „Krajowy Plan 
Odbudowy”, zapowiadają liczne działania moder-
nizacyjne i restrukturyzacyjne, które nie pozosta-

ną bez wpływu na bieżące funkcjonowanie oraz 
koszty finansowe ponoszone między innymi przez 
przedsiębiorstwa energetyczne. Dlatego wśród 
ważnych projektów zainicjowanych i realizowa-
nych w ubiegłym roku przez Urząd Regulacji Ener-
getyki była „Karta Efektywnej Transformacji Sieci 
Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki”. Analizując 
wnioski z licznych konsultacji przeprowadzonych 
z uczestnikami rynku energii, w tym z przedstawi-
cielami dystrybucji oraz niezależnymi ekspertami, 
zainaugurowałem projekt, którego efektem ma 
być wypracowanie i zawarcie porozumienia między 
regulatorem a branżą dystrybucyjną, które określi 
m.in. strategiczne cele, jakie powinny zostać zreali-
zowane do 2030 r. Zmiany, jakim już podlega polska 
energetyka, czego przykładem jest intensywny roz-
wój odnawialnych źródeł energii, stanowią wyzwa-
nie dla wszystkich uczestników rynku, w tym także 
dla Prezesa URE, w zakresie jego kompetencji i pro-
wadzenia transparentnej, przewidywalnej regula-
cji akceptowalnej zarówno przez stronę rządową, 
przedsiębiorców, jak i społeczeństwo.

Ubiegły rok charakteryzował się także dyna-
miczną i dotychczas nieobserwowaną sytuacją na 
europejskim rynku gazu, skutkującą wysokimi ce-
nami tego paliwa, rosnącymi kosztami pozyskania 
gazu ziemnego zarówno na TGE i innych platfor-
mach obrotu, jak i w kontraktach B2B. W 2021 r. 
weszła w życie wspomniana już nowelizacja usta-
wy Prawo energetyczne, która miała zminimalizo-
wać podwyżki cen paliwa gazowego dla odbiorców 
w gospodarstwach domowych. Nowo wprowadzo-
ny do systemu taryfowego mechanizm jest roz-
wiązaniem szczególnym, wynikającym z potrzeby 
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reakcji na sytuację na krajowym i europejskim 
rynku gazu. 

Innym ważnym działaniem na rynku gazu była 
reakcja URE na liczne wątpliwości odbiorców co 
do stosowania taryf zatwierdzonych przez Preze-
sa URE w przypadkach, gdy paliwo gazowe jest 
dostarczane do budynków, gdzie odbiorcą jest 
właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, 
a faktycznym beneficjentem gospodarstwo domo-
we. Urząd opracował i opublikował szczegółową 
informację oraz stanowisko Prezesa URE w tej 
kwestii.

Ważną zmianą dla odbiorców energii, wpro-
wadzoną w lipcu minionego roku, był ustawowy 
zakaz zawierania umów sprzedaży energii i gazu 
z odbiorcami w gospodarstwach domowych poza 
lokalem przedsiębiorstwa. To rozwiązanie postu-
lowane było między innymi przez Prezesa URE, 
w związku licznymi przypadkami oszustw i wpro-
wadzania w błąd odbiorców podczas sprzeda-
ży bezpośredniej w tzw. formule door-to-door. 
Zakaz prowadzenia takiej sprzedaży oznacza, że 
przedsiębiorstwa energetyczne nie mogą już za-
wierać umów np. podczas wizyty przedstawiciela 
w domu odbiorcy. Wprowadzanie zakazu zawie-
rania umów sprzedaży gazu i energii elektrycz-
nej poza lokalem przedsiębiorstwa, nie ogranicza 
jednak możliwości zawarcia takiej umowy na od-
ległość np. telefonicznie.

Od sześciu lat ustawowym obowiązkiem Pre-
zesa URE, a jednocześnie przedsięwzięciem 
budzącym duże zainteresowanie środowiska 
energetycznego, jest organizowanie i rozstrzy-
ganie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej 

ze źródeł odnawialnych. W wyniku przepro-
wadzonych w 2021 roku aukcji sprzedano po-
nad 50 TWh mocy. Z uwagi na dominujący 
udział projektów fotowoltaicznych w aukcjach 
przeprowadzonych w ubiegłym roku, pomi-
mo wyższej o ponad 50 proc. zakontraktowa-
nej mocy instalacji w porównaniu do 2020 r., 
w wyniku aukcji sprzedano ilość energii elek-
trycznej zbliżoną do tej w 2020 r. W ubiegłym 
roku szczególną rolę odgrywały także rozwią-
zania prawne dedykowane wytwórcom, których 
oferty wygrały aukcje dotychczas przeprowadzo-
ne, obejmujące wydłużenie terminu sprzedaży 
energii po raz pierwszy w systemie aukcyjnym, 
zaktualizowanie oferty aukcyjnej, a także uzy-
skanie zgody Prezesa URE na przeniesienie praw 
i obowiązków wynikających z wygranej aukcji. 
Wszystkie ww. regulacje spotkały się z dużym 
zainteresowaniem wytwórców.

Poza aukcjami OZE, w 2021 r. przeprowadzi-
liśmy także trzy aukcje na premię kogeneracyj-
ną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej 
w jednostkach kogeneracji. W ich rezultacie je-
denaście jednostek kogeneracyjnych otrzyma po-
nad 787 mln zł wsparcia. 

W ubiegłym roku weszła w życie ustawa o pro-
mowaniu wytwarzania energii elektrycznej w mor-
skich farmach wiatrowych. To dokument wyzna-
czający ramy prawne do rozwoju farm wiatrowych 
na Morzu Bałtyckim. Regulacje te mają kluczowe 
znaczenie w kontekście zobowiązań naszego kraju 
do realizacji ambitnych celów klimatycznych, za-
równo europejskich, jak i tych, które zostały wska-
zane w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. 

W 2021 roku ważnym, po raz drugi realizo-
wanym przez Prezesa URE zadaniem, było przy-
znanie rekompensat dla przedsiębiorstw ener-
gochłonnych. To nowy system wsparcia, dla-
tego wymagał od nas rozpoznania obszarów 
związanych z działalnością sektorów energo-
chłonnych. Celem systemu jest ograniczenie 
ryzyka relokacji przedsiębiorstw, które rozwa-
żają przeniesienie działalności do innego regio-
nu ze względu na wysokie koszty pośrednie, 
które muszą ponosić w naszym kraju (zjawi-
sko tzw. carbon leakage). Do 31 marca 2021 r. 
do URE wpłynęło 76 wniosków o przyznanie re-
kompensat za rok 2020, przy czym pozytywnie 
rozpatrzono 70 z nich. Łączna kwota przyznanych 
rekompensat wyniosła ponad 815 mln zł.

Polecam Państwu lekturę Sprawozdania za 
rok 2021. Zawiera ono nie tylko podsumowanie 
prac prowadzonych w Urzędzie Regulacji Ener-
getyki w ubiegłym roku, 
ale jest też kompendium 
wiedzy o wszystkich 
aspektach rynku ener-
getycznego w Polsce, 
który niewątpliwie w mi-
nionym roku był wyjąt-
kowo nieprzewidywalny 
i przyniósł wiele nowych 
wyzwań dla wszystkich 
jego uczestników. Rafał Gawin 

Prezes URE
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Część I. Prezes URE ‒ 
instytucja regulacyjna

1. Status prawny i ustawowe 
obowiązki Prezesa URE

I. Rok 2021 był dwudziestym czwartym rokiem 
obowiązywania ustawy – Prawo energetyczne 
i jednocześnie dwudziestym trzecim rokiem funk-
cjonowania organu regulacyjnego. Prezes URE 
jest centralnym organem administracji rządowej, 
utworzonym na mocy ustawy – Prawo energe-
tyczne, w celu realizacji zadań z zakresu regulacji 
gospodarki paliwami i energią oraz promowania 
konkurencji. Podstawowym aktem prawnym okre-
ślającym prawa i obowiązki Prezesa URE pozostaje 
ustawa – Prawo energetyczne. Niemniej, na prze-
strzeni lat, wiele innych obowiązków Prezesa URE 
zostało określonych również w innych przepisach 
prawa, w tym regulacjach unijnych stosowanych 
wprost bez obowiązku ich implementacji do krajo-
wego porządku prawnego.

Ustawa – Prawo energetyczne na przestrze-
ni już ponad dwóch dekad obowiązywania była 
wielokrotnie nowelizowana (kilkadziesiąt razy), 
ośmiokrotnie też ogłoszono jej tekst jednolity1). 

 1) Ostatni tekst jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne, Dz. U. 
z 2021 r. poz. 716.

W roku sprawozdawczym miały miejsce kolejne 
zmiany tej ustawy, w tym jedna szczególnie istot-
na, o czym niżej. Coroczne nowelizacje ustawy 
– Prawo energetyczne czynią jej przepisy coraz 
bardziej złożonymi, co skutkuje występowaniem 
licznych rozbieżności i wątpliwości interpreta-
cyjnych i to zarówno na poziomie postępowania 
administracyjnego, jak i sądowego. Ma to istotny 
wpływ na konieczność podejmowania decyzji nie 
tylko w złożonych stanach faktycznych, ale przede 
wszystkim prawnych.

Pierwotna wersja ustawy – Prawo energe-
tyczne ograniczała w zasadzie zakres zadań 
Prezesa URE do ścisłej regulacji rynku energii 
i gazu, poprzez stosowanie takich instrumen-
tów jak koncesje, taryfy czy kary, co znajdowa-
ło odzwierciedlenie w szczególności w brzmie-
niu art. 23 tej ustawy. Na przestrzeni prawie 
ćwierćwiecznego obowiązywania ustawy – Pra-
wo energetyczne, jej liczne zmiany, jak również 
nowelizacje pozosta-
łych ustaw określa-
jących uprawnienia 
i obowiązki Prezesa 
URE (o czym niżej), 
modyfikują charakter 
i zakres kompetencji 
tego organu. Obecnie 
– na skutek m.in. po-
stępującego rozwoju 
konkurencji na rynku 
energii i gazu – cha-
rakter zadań organu 
regulacyjnego ewo-

luuje w kierunku określonego w prawie euro-
pejskim, a w ślad za nim w prawie krajowym, 
podziału uprawnień i obowiązków pomiędzy 
bezpieczeństwem, rozwojem rynku i zrównowa-
żonym rozwojem. Przybiera to postać szeroko 
pojętego monitoringu funkcjonowania regulo-
wanych sektorów, wsparcia istotnych aspek-
tów ich rozwoju (m.in. promocja kogeneracji, 
efektywności i odnawialnych źródeł energii), 
w tym zapewnienia bezpieczeństwa dostaw 
energii elektrycznej do odbiorców końcowych, 
wsparcia przemysłów energochłonnych i elek-
tromobilności promowania konkurencji, kontroli 
i sprawozdawczości wynikającej m.in. z obo-
wiązku realizacji współpracy międzynarodowej. 
Z kolei zmiany prawa na rynku paliw ciekłych, 
jak również rozszerzanie zakresu kompetencji 
kontrolnych, skutkują wyposażeniem Prezesa 
URE w uprawnienia typowo inspekcyjne czy 
wręcz „operacyjne” (REMIT). 

„Jesteśmy w procesie ogromnej zmiany, którą trzeba umiejętnie zarządzić. Dlatego 
właśnie dziś regulator sektorowy jest potrzebny bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej. 

Zmieniający się rynek energii niesie nowe wyzwania dla wszystkich jego uczestni-
ków, w tym również dla organów regulacyjnych. Szczególnie teraz, przy tak dużej dyna-
mice zmian w otoczeniu rynkowym, stabilna perspektywa dla przedsiębiorców, którzy 
tworzą tkankę rynku, jest bardzo ważna. Dlatego w mojej opinii w tak niestabilnym 
otoczeniu najbardziej właściwą i skuteczną jest regulacja oparta na celach. Należy zatem 
przede wszystkim dobrze zdefiniować cele ‒ nie tylko w horyzoncie kadencji organu, 
ale z perspektywy funkcjonowania regulowanych przedsiębiorstw. To postrzegam jako 
największe wyzwanie dla regulatora, które jednocześnie sprawia, że rola tego organu jest 
dla rynku nie tylko potrzebna, ale i niezbędna.”

Rafał Gawin, Prezes URE
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Rok sprawozdawczy był też kolejnym rokiem 
funkcjonowania organu regulacyjnego w uciążli-
wych warunkach wynikających z wybuchu epide-
mii COVID-19. 

Pamiętać również należy, że na regulacje kra-
jowe przekładają się zmiany uwarunkowań ze-
wnętrznych związanych z polityką realizowaną 
przez Unię Europejską, które wraz z przyjętą kra-
jową polityką energetyczną, determinują posze-
rzanie obszarów podlegających właściwości rze-
czowej Prezesa URE.

Podobnie jak w latach ubiegłych, rok 2021 prze-
biegał pod znakiem bardzo intensywnych prac legi-
slacyjnych, poświęconych w szczególności istotnej 
nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne, ustawy 
OZE, ustawy o rynku mocy czy ustawy o efektyw-
ności energetycznej. Procesy te zostały zakończone 
uchwaleniem ustaw nowelizujących. Podkreślić przy 
tym należy, że ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne oraz niektórych innych ustaw doko-
nuje licznych zmian także w innych ustawach z ob-
szaru właściwości Prezesa URE (w szczególności: 
ustawa Prawo o miarach, ustawa o systemie mo-
nitorowania i kontrolowania jakości paliw, ustawa 
o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych 
i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sy-
tuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego 
Państwa i zakłóceń na rynku naftowym, ustawa 
o odnawialnych źródłach energii oraz ustawa o ryn-
ku mocy, ustawa o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych, ustawa o promowaniu energii 
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, usta-
wa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej 
w morskich farmach wiatrowych). 

II. Ustawa – Prawo energetyczne, pomimo 
usytuowania przez ustawodawcę zadań organu 
regulacyjnego w coraz większej liczbie przepi-
sów odrębnych (o czym niżej), pozostaje pod-
stawowym aktem prawnym określającym prawa 
i obowiązki Prezesa URE. Ustawa ta oparta jest 
na zasadzie jednorodności rynków paliw i energii, 
regulując tym samym funkcjonowanie rynku gazu 
ziemnego, energii elektrycznej, ciepła oraz paliw 
ciekłych, a także w ograniczonym zakresie znaj-
duje zastosowanie w odniesieniu do odnawialnych 
źródeł energii i kogeneracji.

Podstawowym przepisem o charakterze kom-
petencyjnym, określającym zadania Prezesa URE, 
jest art. 23 ustawy – Prawo energetyczne. Prze-
pis ten, po licznych nowelizacjach na przestrzeni 
dwudziestu kilku lat działalności regulatora, za-
wiera obszerny katalog kompetencji tego organu, 
determinowanych wzrastającym zakresem obo-
wiązków po stronie przedsiębiorstw energetycz-
nych. W konsekwencji kolejnych zmian, obecnie 
określa on następujące uprawnienia i obowiązki 
Prezesa URE:
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 weryfikowanie 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;

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) 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 wykonywania przez przedsię-
biorstwa energetyczne zajmujące się wytwarza-
niem energii elektrycznej obowiązku publicznej 
sprzedaży tej energii na zasadach określonych 
w art. 49a ust. 1,

6) kontrolowanie wykonywania przez przedsię-
biorstwa energetyczne zajmujące się obrotem 
paliwami gazowymi obowiązku sprzedaży gazu 
ziemnego wysokometanowego na zasadach 
określonych w art. 49b ust. 1,

7) uzgadnianie projektów planów rozwoju przed-
siębiorstw energetycznych,
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8) wyznaczanie operatorów systemu przesyło-
wego, systemu dystrybucyjnego, systemu 
magazynowania, systemu skraplania gazu 
ziemnego lub systemu połączonego oraz pu-
blikowanie w Biuletynie URE i zamieszczanie 
na swojej stronie internetowej w Biuletynie 
Informacji Publicznej informacji o danych ad-
resowych, obszarze działania i okresie, na któ-
ry zostali wyznaczeni operatorami systemu,

9) przyznawanie certyfikatów niezależności,
10) kontrolowanie wypełniania przez właścicie-

la sieci przesyłowej oraz operatora systemu 
przesyłowego gazowego obowiązków okre-
ślonych w ustawie oraz umowie powierzającej 
pełnienie obowiązków operatora, w tym mo-
nitorowanie powiązań pomiędzy właścicielem 
sieci przesyłowej a operatorem systemu prze-
syłowego gazowego oraz przepływu informa-
cji między nimi,

11) informowanie Komisji Europejskiej o wyzna-
czeniu operatorów systemów przesyłowych,

12) wydawanie decyzji ustalającej treść umowy 
powierzającej pełnienie obowiązków operato-
ra sytemu przesyłowego gazowego,

13) 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 regazyfikacji skroplonego 
gazu ziemnego,

14) zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji 
sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz in-
strukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazy-

nowej i instalacji skroplonego gazu ziemnego 
(oraz ich zmian),

15) 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,

16) kontrolowanie standardów jakościowych ob-
sługi odbiorców oraz kontrolowanie na wniosek 
odbiorcy dotrzymania parametrów jakościo-
wych paliw gazowych i energii elektrycznej,

17) 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 714/2009, a tak-
że wykonywanie innych obowiązków organu 
regulacyjnego wynikających z tego rozporzą-
dzenia oraz rozporządzeń wydanych na pod-
stawie art. 6 i art. 18 tego rozporządzenia,

18) kontrolowanie realizacji przez operatora sys-
temu przesyłowego gazowego lub operatora 
systemu połączonego gazowego oraz innych 
uczestników rynku paliw gazowych obowiąz-
ków wynikających z przepisów rozporządzenia 
715/2009, a także wykonywanie innych obo-
wiązków organu regulacyjnego wynikających 
z tego rozporządzenia oraz zatwierdzanie 
odpowiednich punktów w systemie przesyło-
wym, objętych obowiązkiem, o którym mowa 
w art. 18 tego rozporządzenia, a także wy-

konywanie obowiązków organu regulacyjnego 
wynikających z rozporządzeń przyjętych na 
podstawie art. 8 oraz art. 23 tego rozporzą-
dzenia, 

19) zatwierdzanie metod alokacji zdolności prze-
syłowych i zarządzania ograniczeniami, opra-
cowanych zgodnie z przepisami rozporządze-
nia 714/2009 oraz rozporządzeń przyjętych na 
podstawie art. 6 i art. 18 tego rozporządzenia 
lub rozporządzenia 715/2009 oraz rozporzą-
dzeń przyjętych na podstawie art. 8 i art. 23 
tego rozporządzenia, 

20) rozstrzyganie spraw z wniosków operatorów 
systemu elektroenergetycznego, do których 
sieci są przyłączane urządzenia, instalacje lub 
sieci, o których mowa w rozporządzeniach do-
tyczących kodeksów sieci tj. rozporządzeniu 
2016/631, rozporządzeniu 2016/1388 i rozpo-
rządzeniu 2016/1447, w zakresie oceny czy te 
urządzenia, instalacje lub sieci spełniają wy-
mogi uznania ich za istniejące czy nowe, 

21) zatwierdzanie wymogów ogólnego stoso-
wania, w rozumieniu art. 7 rozporządzenia 
2016/631, w art. 6 rozporządzenia 2016/1388 
oraz w art. 5 rozporządzenia 2016/1447, okre-
ślone przez operatora systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego,

22) rozstrzyganie spraw w zakresie określonym 
w art. 7 ust. 8 rozporządzenia 2016/631, art. 6 
ust. 8 rozporządzenia 2016/1388 oraz art. 5 
ust. 8 rozporządzenia 2016/1447,

23) rozstrzyganie sporów w zakresie m.in. odmo-
wy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci 
(w tym dotyczących zwiększenia mocy przy-
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łączeniowej, odmowy przyłączenia w pierw-
szej kolejności instalacji odnawialnego źródła 
energii lub infrastruktury lądowania drogowe-
go transportu publicznego lub ogólnodostęp-
nej stacji ładowania, a także odmowy przy-
łączenia mikro instalacji), umowy sprzedaży, 
umowy o świadczenie usług przesyłania lub 
dystrybucji paliw lub energii, umowy o świad-
czenie usług transportu gazu ziemnego, umo-
wy o świadczenie usługi magazynowania paliw 
gazowych, umowy o udostępnienie części in-
stalacji do magazynowania paliwa gazowego, 
umowy o świadczenie usługi skraplania gazu 
ziemnego oraz umowy kompleksowej, a także 
w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania 
dostarczania paliw gazowych lub energii, 

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

25) podejmowanie działań w celu kształtowania, 
ochrony i rozwoju konkurencji na rynku ener-
gii elektrycznej i paliw gazowych,

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

27) współdziałanie z Komisją Nadzoru Finansowego,
28) współpraca z organami regulacyjnymi państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz 
z Agencją, w szczególności w zakresie spo-
rządzania i stosowania kodeksów sieci oraz 
zatwierdzania metod zarządzania ogranicze-
niami opracowanymi zgodnie z przepisami 

rozporządzenia 714/2009 oraz rozporządzenia 
715/2009, a także w zakresie integracji kra-
jowych sektorów energetycznych na poziomie 
regionalnym,

29) zawieranie umów z organami regulacyjnymi 
państw członkowskich Unii Europejskiej lub 
państw członkowskich Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
w celu zacieśniania współpracy w zakresie 
regulacji,

30) zwracanie się do Agencji w sprawie zgodności 
decyzji wydanych przez inne organy regula-
cyjne, z wytycznymi, o których mowa w roz-
porządzeniu 714/2009 lub w rozporządzeniu 
715/2009 oraz informowanie Komisji Europej-
skiej o niezgodności tych decyzji,

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

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

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

34) zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczą-
cych przedsiębiorstw energetycznych, w tym 
obliczanie i ogłaszanie w terminie do 31 marca 
każdego roku:
a) średniej ceny sprzedaży energii elektrycz-

nej na rynku konkurencyjnym oraz sposobu 
jej obliczenia;

b) średnich cen sprzedaży ciepła, wytworzone-
go w należących do przedsiębiorstw posia-

dających koncesje jednostkach wytwórczych 
niebędących jednostkami kogeneracji:
– opalanych paliwami węglowymi;
– opalanych paliwami gazowymi;
– opalanych olejem opałowym;
– stanowiących instalacje odnawialnego 

źródła energii;
c) średniej ceny energii elektrycznej dla od-

biorcy energii elektrycznej w gospodar-
stwie domowym uwzględniającej opłatę 
za świadczenie usługi dystrybucji energii 
elektrycznej, obliczanej na podstawie cen 
zawartych w umowach kompleksowych

– w poprzednim roku kalendarzowym,
35) zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczą-

cych przedsiębiorstw energetycznych, w tym 
obliczanie i ogłaszanie, w terminie do 90 dni 
od dnia zakończenia każdego kwartału, śred-
nich cen sprzedaży energii elektrycznej na 
rynku konkurencyjnym w poprzednim kwarta-
le, oraz ogłaszanie sposobu ich obliczania, 

36) gromadzenie i przekazywanie do Komisji Euro-
pejskiej informacji o ilości energii elektrycznej 
importowanej z państw niebędących członka-
mi Unii Europejskiej,

37) wykonywanie zadań, obowiązków oraz ko-
rzystanie z uprawnień określonych w sposób 
wiążący dla organu regulacyjnego w rozporzą-
dzeniu REMIT,

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

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

b) mechanizmów bilansowania systemu ga-
zowego lub systemu elektroenergetycz-
nego i zarządzania ograniczeniami w kra-
jowym systemie gazowym i elektroener-
getycznym;

c) warunków przyłączania podmiotów do sieci 
i ich realizacji oraz dokonywania napraw tej 
sieci;

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 operatorów systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych ich zadań;

h) wypełniania przez przedsiębiorstwo ener-
getyczne obowiązków z zakresu księgowo-
ści wymienionych w art. 44,

39) kontrolowanie przedsiębiorstwa energetycz-
nego lub podmiotu przywożącego na zasa-
dach określonych w ustawie,

40) prowadzenie w postaci elektronicznej:
a) rejestru podmiotów przywożących;
b) wykazu podmiotów, które złożyły wnioski 

o udzielenie, zmianę lub cofnięcie koncesji albo 
o udzielenie lub zmianę promesy koncesji;

c) rejestru przedsiębiorstw energetycznych 
posiadających koncesję;

d) wykazu podmiotów posiadających promesę 
koncesji;

e) wykazu podmiotów, wobec których toczy-
ło się postępowanie w sprawie udzielenia 
koncesji, które zostało następnie umorzo-
ne lub zakończyło się odmową udzielenia 
koncesji lub pozostawieniem wniosku bez 
rozpoznania;

f) wykazu przedsiębiorstw energetycznych, 
którym cofnięto koncesję;

g) wykazu podmiotów, którym koncesja wy-
gasła, wraz z podaniem podstawy i daty 
wygaśnięcia koncesji,

41) podejmowanie działań informacyjnych mają-
cych na celu ochronę uzasadnionych intere-
sów odbiorców paliw gazowych, energii elek-
trycznej lub ciepła w gospodarstwie domo-
wym, w szczególności publikowanie na stro-
nie internetowej URE informacji dotyczących 
powtarzających się lub istotnych problemów 
prowadzących do sporów między przedsię-
biorstwami energetycznymi a odbiorcami pa-
liw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła 
w gospodarstwie domowym, a także o przed-

siębiorstwach energetycznych, na które zosta-
ły złożone uzasadnione skargi tych odbiorców 
dotyczące tych problemów,

42) wydawanie decyzji w sprawie uznania syste-
mu dystrybucyjnego za zamknięty oraz kon-
trolowanie cen i stawek opłat stosowanych 
w tym systemie,

43) kontrolowanie zapewnienia równego i otwar-
tego dostępu do sieci transportowej dwutlen-
ku węgla i podziemnych składowisk dwutlenku 
węgla oraz rozstrzyganie sporów w zakresie 
odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług 
przesyłania dwutlenku węgla,

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

W roku sprawozdawczym, pomimo licznych no-
welizacji ustawy – Prawo energetyczne, brzmienie 
art. 23 ust. 2 nie uległo znaczącej zmianie. 

Nadal jednak aktualna pozostaje teza, że za-
kres kompetencji Prezesa URE ulega nieustające-
mu i znaczącemu zwiększeniu i to nie tylko pod 
względem ilości, ale również stopnia złożoności 
kolejnych zadań. Zmienia się tym samym charak-
ter nadzoru Prezesa URE nad rynkami regulowany-
mi, determinowany zmieniającymi się warunkami 
zewnętrznymi, zmierzając do jak najpełniejszego 
wykorzystania instrumentów prawnych do realiza-
cji powierzonych zadań. 

Nadal kontynuowana jest, obserwowana w la-
tach ubiegłych tendencja do rozszerzania zakre-
su kompetencji Prezesa URE w odrębnych aktach 
prawnych odnoszących się do wąskiego zakresu 
obszaru objętego regulacją tego organu. Przykła-
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dem takich przepisów mogą być ustawy: o rynku 
mocy, o CHP oraz o systemie rekompensat. Przy 
czym zauważyć należy, że coraz bardziej utrudnio-
ne jest pozyskanie środków na realizację tych za-
dań, mimo ich wskazania zarówno w regułach wy-
datkowych poszczególnych ustaw, jak i w Ocenie 
Skutków Regulacji nowoprojektowanych i noweli-
zowanych ustaw. Dodatkowo, w przypadku rozpo-
rządzeń unijnych, na podstawie których obecnie 
Prezes URE realizuje znaczną część swoich zadań, 
reguły wydatkowe w ogóle nie istnieją ze względu 
na brak konieczności wdrażania tych przepisów do 
krajowych przepisów prawa.

III. Skutkiem opisanych powyżej zmian 
jest umiejscowienie kompetencji Prezesa URE 
w zróżnicowanych aktach prawnych, regulują-
cych wyodrębnione segmenty rynku. Podjęte 
intensywne działania legislacyjne ustawodawcy 
oddziaływują istotnie na zakres zadań realizo-
wanych przez Prezesa URE, który na przestrzeni 
ostatnich lat ulega nieustającemu rozszerzaniu. 
Znaczące zmiany regulacji prawnych w zakre-
sie szeroko pojętej energetyki spowodowały, 
że aktualnie szczegółowe zadania Prezesa URE, 
przewidziane przez ustawodawcę, zawierają się 
we wskazanych poniżej ustawach. Mając na 
uwadze, że do realizacji poszczególnych zadań 
wynikających z tych ustaw odniesiono się w dal-
szej części Sprawozdania, w tym miejscu wypa-
da poprzestać jedynie na wskazaniu tych aktów 
prawnych: 
1) ustawa – Prawo energetyczne, 
2) ustawa OZE, 

3) ustawa o promowaniu wytwarzania energii 
elektrycznej w morskich farmach wiatrowych 
(MFW), 

4) ustawa o rynku mocy,
5) ustawa o efektywności energetycznej,
6) ustawa o CHP,
7) ustawa o biopaliwach, 
8) ustawa o zapasach, 
9) ustawa o rozwiązaniu KDT,

10) ustawa o elektromobilności i paliwach alterna-
tywnych,

11) ustawa o systemie monitorowania i kontrolo-
wania jakości paliw,

12) ustawa o statystyce,
13) ustawa o zamówieniach publicznych,
14) ustawa o systemie rekompensat,
15) ustawa ADR.

Należy również wskazać, że w 2021 r. Prezes 
URE realizował zadania wynikające z rozporządzeń 
unijnych, których wydanie miało na celu przyspie-
szenie procesu budowy wspólnego rynku energii 
elektrycznej oraz wspólnego rynku gazu tj.:
1) rozporządzenie 347/2013,
2) rozporządzenie 543/2013,
3) rozporządzenie 715/2009,
4) rozporządzenie 2015/1222,
5) rozporządzenie 2016/631,
6) rozporządzenie 2016/1388,
7) rozporządzenie 2016/1447,
8) rozporządzenie 2016/1719,
9) rozporządzenie 2017/1485,

10) rozporządzenie 2017/1938,
11) rozporządzenie 2017/2195,
12) rozporządzenie 2017/2196,

13) rozporządzenie BAL,
14) rozporządzenie CAM,
15) rozporządzenie IO,
16) rozporządzenie NC TAR,
17) rozporządzenie REMIT,
18) rozporządzenie 2019/941,
19) rozporządzenie 2019/942,
20) rozporządzenie 2019/943. 

IV. W 2021 r. dokonano szeregu istotnych 
zmian z zakresu szeroko rozumianego obsza-
ru prawa energetycznego. Na uwagę zasługuje 
przede wszystkim ustawa z 20 maja 2021 r., wpro-
wadzająca znaczące zmiany w prawach i obowiąz-
kach uczestników regulowanych rynków. Do naj-
istotniejszych należą:
1) zmiana w podejściu do stosowania zasady TPA 

na rynku gazu polegająca na odmiennym usze-
regowaniu kolejności zdarzeń uprawniających 
przedsiębiorstwa energetyczne do odmowy re-
alizacji obowiązków w zakresie dostępu do sieci 
(art. 4h),

2) zwiększenie zakresu ochrony odbiorcy w go-
spodarstwie domowym poprzez wprowadzenie 
zakazu zawierania umów sprzedaży paliw ga-
zowych lub energii elektrycznej poza lokalem 
przedsiębiorstwa (art. 5 ust. 4c),

3) uregulowanie funkcjonowania zamkniętych sys-
temów dystrybucyjnych, w tym stwierdzanie 
w drodze decyzji, że określony system dystry-
bucyjny jest systemem zamkniętym, określenie 
zasad zwolnień z obowiązków operatorskich (tj. 
przedkładania do zatwierdzania taryf, sporzą-
dzania planów rozwoju i wprowadzenie kon-
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troli stosowania cen i stawek opłat ‒ art. 9da 
i nast.),

4) zmiany zakresu podmiotów zobowiązanych do 
opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci 
(IRiESP i IRiESD) oraz zmiana procedury za-
twierdzania tych instrukcji (art. 9g),

5) istotne zmiany w obszarze koncesjonowania 
obejmujące w szczególności nowe rodzaje kon-
cesji (magazynowanie energii elektrycznej i pa-
liw gazowych, skraplanie i regazyfikacja gazu 
ziemnego), nowe zwolnienia z obowiązku uzy-
skania koncesji (art. 32 i nast.),

6) uszczegółowienie postanowień dotyczących usta-
nowienia zabezpieczenia majątkowego przez 
podmiot ubiegający się o koncesję (art. 38),

7) poszerzenie katalogu przypadków umożliwia-
jących Prezesowi URE cofnięcie koncesji lub 
zmianę jej zakresu (art. 41 ust. 4),

8) zmiany w procedurze zatwierdzania taryf, w tym 
określenie terminu do złożenia do zatwierdzenia 
taryfy lub jej zmiany, uregulowanie zasad rozli-
czeń między przedsiębiorstwem energetycznym 
a odbiorcami w okresie pomiędzy uzyskaniem 
koncesji a zatwierdzeniem taryfy, zmiana zasad 
stosowania taryfy dotychczasowej (art. 47),

9) poszerzenie katalogu kar pieniężnych w kon-
sekwencji wprowadzenia nowych obowiąz-
ków, określenie dolnych progów wysokości 
kary (art. 56).
Szczególnie ważną zmianą, dokonaną powyż-

szą ustawą, jest określenie zasad funkcjonowania 
systemu pomiarowego (art. 11t i nast.). Do naj-
istotniejszych regulacji związanych z utworzeniem 
Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii 

(CSIRE), należy powołanie operatora informacji 
rynku energii (OIRE), jako podmiotu odpowiedzial-
nego za zarządzanie i administrowanie CSIRE oraz 
przetwarzanie zgromadzonych w tym systemie 
informacji na potrzeby realizacji procesów rynku. 
Powołanie OIRE ma na celu zapewnienie odbiorcy 
swobody wyboru dostawcy, niedyskryminowanie 
sprzedawców, rozwój i płynność konkurencyjności 
rynku energii. Cele te będą realizowane przy po-
mocy CSIRE, który służyć ma przede wszystkim 
przetwarzaniu informacji na potrzeby realizacji pro-
cesów zachodzących na rynku energii oraz wymia-
ny informacji pomiędzy użytkownikami systemu. 
Podstawowym założeniem ustawodawcy jest, aby 
wszystkie rozliczenia za energię elektryczną oraz 
związane z tym usługi były prowadzone przy wy-
korzystaniu danych udostępnianych przez CSIRE. 
Zauważyć przy tym należy, że wejście w życie 
opisanych regulacji zostało rozłożone w czasie. 
W roku sprawozdawczym weszły w życie przepisy 
umożliwiające budowanie struktury systemu infor-
macyjnego, pozostałe regulacje zaczną obowiązy-
wać w okresie późniejszym.

Jak wynika z powyższego, nowelizacja ustawy – 
Prawo energetyczne wprowadziła nowe, kluczowe 
rozwiązania z punktu widzenia kompetencji Preze-
sa URE i funkcjonowania rynku energii elektrycz-
nej i rynku gazu, w tym dalszego nadzoru nad in-
frastrukturą przesyłową, w szczególności gazową. 

Ponadto, w roku sprawozdawczym miały miej-
sce inne nowelizacje ustawy – Prawo energetycz-
ne, dokonane odrębnymi ustawami. Poniżej przed-
stawiono je w porządku chronologicznym. 

1. 1 września 2021 r. weszły w życie zmiany wyni-
kające z ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmia-
nie ustawy o rynku mocy2). Zmiana polegała na 
wprowadzeniu art. 8e1, który uściślił warunki 
uwzględniane przy sporządzaniu ekspertyzy 
wpływu urządzeń, instalacji lub sieci na system 
elektroenergetyczny.

2. Kolejne zmiany, które weszły w życie 8 września 
2022 r. i 22 września 2021 r., wynikają z usta-
wy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie usta-
wy o systemie monitorowania i kontrolowania 
jakości paliw oraz niektórych innych ustaw3). 
Ustawą tą m.in. dodano art. 62da, który posze-
rza i doprecyzowuje obowiązek sprawozdawczy 
przedsiębiorstw działających na rynku paliw 
ciekłych. 

3. Od 30 października 2021 r. obowiązują również 
zmiany wprowadzone ustawą z dnia 17 wrze-
śnia 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii oraz niektórych innych ustaw4). 
Dokonano zmiany art. 10a poprzez dodanie 
przepisu zawierającego delegację dla ministra 
właściwego do spraw energii do wydania rozpo-
rządzenia w sprawie określenia metody analizy 
ekonomicznej kosztów i korzyści budowy, prze-
budowy lub znacznej modernizacji jednostki 
wytwórczej, sieci ciepłowniczej lub sieci chłod-
niczej oraz doprecyzowano zakres obowiązku 
uzyskania koncesji dla wytwarzania energii 
z biogazu rolniczego. 

 2) Dz. U. z 2021 r. poz. 1505.
 3) Dz. U. z 2021 r. poz. 1642.
 4) Dz. U. z 2021 r. poz. 1873.
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4. Z kolei 10 grudnia 2021 r. weszły w życie zmia-
ny wynikające z ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. 
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne5). Usta-
wą tą wprowadzono jednorazową regulację 
w celu ochrony odbiorców przed niespotyka-
nym dotychczas wzrostem cen paliw gazowych. 
W dodanym art. 62f określono szczególne za-
sady taryfowania, w tym możliwość rozłożenia 
w czasie uzasadnionych kosztów poniesionych 
przez przedsiębiorstwa energetyczne. 

5. 24 grudnia 2021 r. weszły w życie zmiany wy-
nikające z ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. 
o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych oraz niektórych innych ustaw6). 
Zmiany dokonane powyższą ustawą polega-
ły na dostosowaniu regulacji Prawa energe-
tycznego do zmienionych przepisów ustawy 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 
W szczególności, uwzględniono infrastrukturę 
ładowania drogowego w regulacjach dotyczą-
cych przyłączenia do sieci elektroenergetycz-
nej oraz poszerzono zakres kompetencji Preze-
sa URE w przypadku odmowy przyłączenia do 
tej sieci w pierwszej kolejności infrastruktury 
ładowania drogowego transportu publicznego 
(art. 8 ust. 1). 
Jak wynika z powyższego, zakres dokonanych 

w roku sprawozdawczym zmian ustawy ‒ Prawo 
energetyczne jest bardzo obszerny i niewątpliwie 
wywrze znaczący wpływ na funkcjonowanie po-
szczególnych rynków regulowanych, a co za tym 

 5) Dz. U. z 2021 r. poz. 2271.
 6) Dz. U. z 2021 r. poz. 2269.

idzie, w oczywisty sposób przełoży się na upraw-
nienia i obowiązki organu regulacyjnego. 

V. W 2021 r. miały miejsce trzy nowelizacje 
ustawy o odnawialnych źródłach energii, przy 
czym dwie z nich weszły w życie w roku sprawoz-
dawczym tj.:
1) wspomniana w pkt IV ustawa z 20 maja 2021 r. 

‒ dostosowała ona przepisy ustawy OZE 
w zakresie nowych rozwiązań przygotowanych 
w nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne 
ujednolicając rozwiązania dotyczące funkcjono-
wania i rozwoju magazynów energii elektrycz-
nej oraz wprowadzające rozwiązania w zakresie 
inteligentnego opomiarowania,

2) ustawa z 17 września 2021 r. − w ramach tej 
nowelizacji m.in.:
a) zmieniono definicję małej instalacji po-

przez podniesienie górnego progu łącznej 
mocy zainstalowanej elektrycznej z poniżej 
0,5 MW do 1 MW oraz dla instalacji o mocy 
osiągalnej cieplnej w skojarzeniu mniejszej 
niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowa-
na elektryczna jest nie większa niż 1 MW. 
Wraz ze zmianą definicji dokonano zmiany 
przepisów ustawy OZE prowadzących do 
przeniesienia „z urzędu” przedsiębiorców 
posiadających koncesję, których instalacje 
spełniają warunki określone dla małej insta-
lacji, do rejestru wytwórców energii w ma-
łej instalacji;

b) wprowadzono definicję mocy zainstalowanej 
elektrycznej instalacji odnawialnego źródła 
energii;

c) zmodyfikowano przepisy w zakresie rozlicze-
nia opustów (w tym: art. 4 ust. 2a):
 – poszerzono obowiązek operatorów sie-

ci dystrybucyjnych do przekazywania 
danych pomiarowych obejmujących go-
dzinowe ilości energii elektrycznej wpro-
wadzonej do sieci dystrybucyjnej elektro-
energetycznej i pobranej z tej sieci przez 
prosumenta energii odnawialnej przed 
sumarycznym bilansowaniem i po suma-
rycznym bilansowaniu ilości energii wpro-
wadzonej do tej sieci i z niej pobranej;

 – doprecyzowano treść art. 4 ust. 2a poprzez 
wskazanie, że rozliczenia prosumentów 
energii odnawialnej w systemie opustów 
dokonuje się na podstawie danych po-
miarowych obejmujących godzinowe ilo-
ści energii elektrycznej wprowadzonej do 
sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej 
i pobranej z tej sieci przez prosumenta 
energii odnawialnej przed sumarycznym 
bilansowaniem i po sumarycznym bilan-
sowaniu ilości energii wprowadzonej do 
tej sieci i z niej pobranej z wszystkich faz 
bez względu na to czy mikroinstalacja jest 
jednofazowa czy trójfazowa;

 – zmieniono treść art. 4 ust. 3 i 14, czyli 
dookreślono od jakiej wartości dokonuje 
się rozliczenia ilości energii elektrycznej 
wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej 
elektroenergetycznej i pobranej z tej sie-
ci przez prosumenta energii odnawialnej 
(w związku ze zmianą art. 4 ust. 2a) oraz 
– w związku z powyższymi zmianami ‒ 
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doprecyzowano zakres delegacji ustawo-
wej w art. 4 ust. 14;

d) dokonano zmiany przepisów w zakresie spół-
dzielni energetycznych (m.in. sprecyzowano 
pojęcia członka spółdzielni energetycznej);

e) przedłużono do 30 czerwca 2047 r. maksy-
malny okres:
 – obowiązku zakupu niewykorzystanej 

energii elektrycznej po stałej cenie albo 
prawa do dopłaty do ceny rynkowej ener-
gii elektrycznej w ramach systemów FIT 
oraz FIP;

 – obowiązku zakupu energii elektrycznej po 
stałej cenie albo prawa pokrycia ujemne-
go salda w ramach systemu aukcyjnego,

3) ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie 
ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 
niektórych innych ustaw7), która co do zasady 
wchodzi w życie 1 kwietnia 2022 r. 
 
VI. Zmiana ustawy o efektywności energetycz-

nej, dokonana ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r. 
o zmianie ustawy o efektywności energetycznej 
oraz niektórych innych ustaw8), zaczęła obowią-
zywać co do zasady 22 maja 2021 r. Zmiany tej 
ustawy polegały w szczególności na objęciu jej re-
gulacjami dodatkowo sektora paliw ciekłych. Istot-
ną zmianą było rozszerzenie „katalogu” sposobów 
realizacji obowiązku efektywnościowego poprzez 
wprowadzenie tzw. programów dofinansowań, 
polegających na wymianie urządzeń lub instala-

 7) Dz. U. z 2021 r. poz. 2376.
 8) Dz. U. z 2021 r. poz. 868.

cji służących do celów ogrzewania lub przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej na urządzenia lub 
instalacje charakteryzujące się wyższą klasą efek-
tywności energetycznej lub przyłączeniu do sieci 
ciepłowniczej, na podstawie umów zawieranych 
z odbiorcami końcowymi. Nowelizacja ustawy roz-
szerzyła także katalog przedsięwzięć służących 
poprawie efektywności energetycznej, o którym 
mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, o przedsięwzięcia 
dotyczące oszczędności paliw ciekłych oraz pojaz-
dów służących do transportu drogowego lub kole-
jowego. Zmianie uległy także zasady wydawania 
świadectw efektywności energetycznej (tzw. „białe 
certyfikaty”). Sprecyzowano, że świadectwa efek-
tywności energetycznej, wydawane na podstawie 
tej ustawy, obejmują wyłącznie przedsięwzięcia 
planowane. Ponadto, ustawodawca wyłączył moż-
liwość uzyskiwania świadectw w przypadku przed-
sięwzięć, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 
lit. b ustawy (modernizacja lub wymiana urządzeń 
lub instalacji wykorzystywanych w procesach prze-
mysłowych energetycznych, telekomunikacyjnych 
lub informatycznych), w odniesieniu do procesów 
energetycznych prowadzonych w instalacjach 
spalania paliw objętych systemem handlu upraw-
nieniami do emisji, z wyjątkiem urządzeń potrzeb 
własnych rozumianych jako urządzenia lub insta-
lacje pomocnicze służące procesowi wytwarzania 
energii elektrycznej lub ciepła. Doprecyzowano 
wymogi w zakresie oświadczeń o prawdziwości 
danych zawartych we wniosku o wydanie świadec-
twa efektywności energetycznej. Nowela określiła 
również wymagania wobec osób sporządzających 
audyt efektywności energetycznej. Prezes URE 

uzyskał uprawnienie do pozostawienia bez roz-
poznania nieuzupełnionego w terminie wniosku 
o wydanie świadectwa efektywności energetycz-
nej, a także do odmowy, w drodze decyzji, prze-
kazania podmiotowi organizującemu obrót świa-
dectwami efektywności energetycznej informacji 
o wydanym świadectwie.

VII. Zakres kompetencji Prezesa URE został 
także rozszerzony przez ustawę z dnia 2 grud-
nia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych 
ustaw9). W szczególności, organ regulacyjny upraw-
niony został do zatwierdzania, w drodze decyzji, 
ogólnych warunków przetargu na sprzedaż ogól-
nodostępnej stacji ładowania, przeprowadzanego 
na wniosek operatora systemu dystrybucyjnego 
(OSD). Ponadto, organ regulacyjny opracowywać 
będzie wytyczne zapewniające przeprowadzenie 
tego przetargu w sposób przejrzysty i niedyskrymi-
nacyjny, które publikowane będą w Biuletynie In-
formacji Publicznej URE. Dodatkowo, nie rzadziej 
niż raz na 5 lat, organ regulacyjny przeprowadzać 
będzie konsultacje rynkowe celem ustalenia, czy 
istnieją podmioty zainteresowane nabyciem ogól-
nodostępnej stacji ładowania, której właścicielem 
jest OSD. Podobne konsultacje Prezes URE będzie 
również przeprowadzał na wniosek właścicie-
la wskazanej wyżej stacji. Ponadto, Prezes URE 
wydawać będzie decyzję zobowiązującą OSD do 
przeprowadzenia przetargu na sprzedaż ogólnodo-
stępnej stacji ładowania. Ustawa wprowadza także 

 9) Dz. U. z 2021 r. poz. 2269.
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uprawnienie Prezesa URE do wymierzania kar na 
przedsiębiorców, którzy nie przestrzegają warun-
ków korzystania z usługi ładowania. Przepisy po-
wyższe weszły w życie 24 grudnia 2021 r. 

VIII. 1 września 2021 r. weszła w życie ustawa 
z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku 
mocy10). Zmiany dokonane powyższą ustawą wy-
nikały z potrzeby dostosowania przepisów ustawy 
o rynku mocy do rozporządzenia 2019/943. Prze-
pisy tego rozporządzenia weszły w życie 4 lipca 
2019 r. i bezpośrednio na ich podstawie odbyła się 
pierwsza aukcja mocy w 2020 r. Rozporządzenie 
ustanowiło przepisy mające zapewnić funkcjono-
wanie wewnętrznego rynku energii oraz wymogi 
dotyczące polityki ochrony środowiska, w tym tak-
że limitów emisji CO2 w odniesieniu do zdolności 
wytwórczych objętych mechanizmami zdolności 
wytwórczych. Rozporządzenie to wprowadziło 
również zmiany w zasadach uczestnictwa jedno-
stek wytwórczych w mechanizmach mocowych 
funkcjonujących w państwach członkowskich. 
Podstawową kwestią regulowaną powyższą nowe-
lizacją było zatem określenie zasad udziału w ryn-
ku mocy, począwszy od 1 lipca 2025 r., jednostek 
emitujących powyżej 550 g CO2 pochodzącego 
z paliw kopalnych na kWh wytworzonej energii 
elektrycznej („limit emisji”). W odniesieniu do 
uprawnień organu regulacyjnego, należy wskazać 
na nowe kompetencje informacyjne Prezesa URE 
związane z organizacją aukcji mocy. 

 10) Dz. U. z 2021 r. poz. 1505.

IX. Rok sprawozdawczy był pierwszym rokiem 
obowiązywania uchwalonej 17 grudnia 2020 r. 
ustawy MFW, która weszła w życie, co do zasady, 
18 lutego 2021 r. Ustawa ta reguluje zasady i wa-
runki udzielania wsparcia dla energii elektrycznej 
wytwarzanej w morskich farmach wiatrowych, za-
sady i warunki przygotowania oraz realizacji inwe-
stycji w zakresie budowy, eksploatacji i likwidacji 
morskich farm wiatrowych. Ustawa w sposób kom-
pleksowy reguluje zagadnienia związane z promo-
waniem wytwarzania energii elektrycznej w mor-
skich farmach wiatrowych, wprowadzając model 
koncepcji dwustronnego kontraktu różnicowego 
(ang. contract for difference, CfD), która jest sto-
sowana w przypadku obecnie funkcjonującego sys-
temu wparcia dla OZE. W ramach wsparcia wpro-
wadzonego ustawą, wytwórcy energii elektrycznej 
w morskich farmach wiatrowych, którzy zostaną 
dopuszczeni do systemu wsparcia, uzyskają prawo 
do pokrycia tzw. ujemnego salda, co w praktyce 
oznacza pokrycie różnicy pomiędzy rynkową ceną 
energii, a ceną umożliwiającą wytwórcom pokrycie 
kosztów wytwarzania energii elektrycznej na mo-
rzu. W ustawie wyróżniono dwa sposoby przyzna-
wania prawa do pokrycia ujemnego salda. 

Regulacje zawarte w tej ustawie przewidują sze-
reg nowych kompetencji dla Prezesa URE, związa-
nych z realizacją systemu wsparcia wytwarzania 
energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. 

W tym miejscu należy ogólnie wskazać, że nowe 
zadania organu regulacyjnego koncentrują się 
w pierwszym etapie na wydaniu decyzji o przyzna-
niu wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego salda 
dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej 

farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci, doko-
naniu notyfikacji pomocy indywidualnej do Komisji 
Europejskiej oraz wydaniu decyzji w trybie art. 18 
ust. 1 ustawy MFW, w drugim etapie ‒ na orga-
nizowaniu i przeprowadzeniu aukcji mających na 
celu uzyskanie prawa do pokrycia ujemnego salda 
dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej 
farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci.

Ponadto ustawa reguluje także zagadnienia 
związane z odmową przyłączenia morskiej farmy 
wiatrowej do sieci, łańcuchem dostaw materia-
łów i usług czy wymierzaniem kar pieniężnych. 
Dokonane w 2021 r. nowelizacje tej ustawy miały 
na celu doprecyzowanie kwestii związanych z za-
bezpieczeniami, w tym z gwarancjami bankowy-
mi11) oraz dostosowanie jej brzmienia do przepisu 
ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko oraz niektórych innych ustaw12).

2. Organizacja i funkcjonowanie 
Urzędu

Prezes URE jest centralnym organem admini-
stracji rządowej realizującym zadania z zakresu 

 11) Dz. U. z 2021 r. poz. 1093. Nowelizacją tą dokonano także 
usprawnienia procedury przeprowadzania aukcji uregulowanej 
w ustawie o CHP.
 12) Dz. U. z 2021 r. poz. 784.
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spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz 
promowania konkurencji. Regulator wykonuje zada-
nia przy pomocy Urzędu Regulacji Energetyki (URE), 
który funkcjonuje na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy 
‒ Prawo energetyczne oraz Zarządzenia nr 90 Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w spra-
wie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energety-
ki13), zmienionego Zarządzeniem nr 50 Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.14)

W okresie 1 stycznia − 16 maja 2021 r., w skład 
URE wchodziły następujące komórki organizacyjne 
i wyodrębnione stanowiska:
1) Departament Efektywności Energetycznej 

i Kogeneracji,
2) Departament Komunikacji Społecznej,
3) Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów,
4) Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsu-

menckich,
5) Departament Rynków Energii Elektrycznej 

i Ciepła,
6) Departament Rynku Paliw Ciekłych,
7) Departament Rynku Paliw Gazowych,
8) Departament Źródeł Odnawialnych,
9) Biuro Dyrektora Generalnego,

10) Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Nie-
jawnych,

11) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego

 13) Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Pre-
zesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Regu-
lacji Energetyki (M.P. z 2017 r. poz. 885).
 14) Zarządzenie nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 
2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzę-
dowi Regulacji Energetyki (M.P. z 2021 r. poz. 434).

oraz następujące oddziały terenowe, które obej-
mowały swoim zasięgiem terytorialnym woje-
wództwa:
1) Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdań-

sku – pomorskie i warmińsko-mazurskie,
2) Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Ka-

towicach – śląskie i świętokrzyskie,
3) Południowo-Wschodni Oddział Terenowy z sie-

dzibą w Krakowie – małopolskie i podkarpackie,
4) Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lubli-

nie – lubelskie i podlaskie,
5) Środkowo-Zachodni Oddział Terenowy z siedzi-

bą w Łodzi – łódzkie i mazowieckie,
6) Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Pozna-

niu – wielkopolskie i kujawsko-pomorskie,
7) Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą 

w Szczecinie – zachodniopomorskie i lubuskie,
8) Południowo-Zachodni Oddział Terenowy z sie-

dzibą we Wrocławiu – dolnośląskie i opolskie.

Od 17 maja 2021 r., na podstawie Zarządze-
nia nr 50 Prezesa Rady Ministrów14), w skład URE 
wchodziły dodatkowo: Departament Monitoro-
wania Rynku oraz Wieloosobowe Stanowisko ds. 
Współpracy Międzynarodowej.

3. Kapitał ludzki

Urząd Regulacji Energetyki na koniec 2021 r. 
zatrudniał 379 osób, w tym 246 kobiet i 133 męż-
czyzn. Przeciętne zatrudnienie, w przeliczeniu na 
pełny etat, wyniosło 351,75.

Wśród pracowników, 334 osób (88,1 proc.) 
to członkowie korpusu służby cywilnej, których 
zatrudnienie reguluje ustawa z dnia 21 listopada 
2008 r. o służbie cywilnej15), 43 osoby (11,4 proc.) 
to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomoc-
niczych, robotniczych i obsługi na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracowni-
kach urzędów państwowych16), 1 osoba zatrudniona 
na wysokim stanowisku państwowym według za-
sad określonych w ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. 
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe17) oraz 1 osoba zatrudniona 
na stanowisku Koordynatora ds. negocjacji według 
zasad określonych w ustawie – Prawo energetyczne.

Korpus służby cywilnej

Według stanu na 31 grudnia 2021 r., Urząd za-
trudniał członków korpusu służby cywilnej w na-
stępujących grupach stanowisk:
1) wyższe stanowiska w służbie cywilnej: 23 osoby,
2) stanowiska średniego szczebla zarządzania: 

1 osoba,
3) stanowiska koordynujące w służbie cywilnej: 

35 osób,
4) stanowiska samodzielne w służbie cywilnej: 

146 osób,
5) stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej: 

127 osób, 

 15) Dz. U. z 2021 r. poz. 1233 z późn. zm.
 16) Dz. U. z 2020 r. poz. 537 z późn. zm.
 17) Dz. U. z 2020 r. poz. 1637 z późn. zm.
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6) stanowiska wspomagające w służbie cywilnej: 
2 osoby.

Wśród członków korpusu służby cywilnej, 55 osób 
posiadało status urzędnika służby cywilnej, w tym 
49 osób, które pomyślnie przeszły postępowanie 
kwalifikacyjne (32 kobiety i 17 mężczyzn) oraz 
6 absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Pu-
blicznej (2 kobiety i 4 mężczyzn). Tym samym, 
urzędnicy służby cywilnej stanowili 16,5 proc. 
członków korpusu służby cywilnej oraz 14,5 proc. 
ogółu zatrudnionych w Urzędzie.

Struktura wykształcenia

Wyższe wykształcenie posiada 357 osób (bli-
sko 95 proc. zatrudnionych), w tym wszyscy 
pracownicy merytoryczni. Pozostali pracownicy, 
zatrudnieni głównie na stanowiskach pomocni-
czych, posiadają wykształcenie średnie i poli-
cealne.

Struktura wiekowa 
i staż pracy

Średnia wieku w Urzę-
dzie w 2021 r. wyniosła 
ponad 44 lata. Ludzie mło-
dzi, przed 40-tym rokiem 
życia, stanowią znaczący 
odsetek ogółu zatrudnio-
nych (34,3 proc.). Wśród 
zatrudnionych, 3 osoby 
posiadały ustalone prawo do 
emerytury, natomiast 20 osób 

posiadało orzeczenia o stopniu niepełnospraw-
ności.

Rysunek 2. Zatrudnienie w URE w poszczególnych gru-
pach wiekowych

Źródło: URE.

Rysunek 3. Zatrudnienie w URE według doświadczenia 
zawodowego (w latach)

Źródło: URE.

Średni ogólny staż pracy pracownika URE 
wyniósł nieco ponad 19 lat. Pracownicy wcho-
dzący w życie zawodowe, posiadający do 5 lat 
ogólnego stażu pracy, stanowili 8,7 proc. za-
trudnionych. 

Niemal połowa zatrudnionych (43,3 proc.) 
pracuje w Urzędzie dłużej niż 5 lat. Średni staż 
w Urzędzie w 2021 r. wyniósł ponad 9 lat.

Rysunek 4. Zatrudnienie w URE według stażu w Urzę-
dzie (w latach)

Źródło: URE.

Fluktuacja

W okresie sprawozdawczym do pracy w Urzę-
dzie przyjęto 49 osób, 4 spośród nich (8,2 proc.) 
zrezygnowało z pracy w URE przed końcem roku. 

Stosunek pracy ustał z 34 osobami, w tym 
w związku z przejściem na emeryturę rozwiązano 
stosunek pracy z 3 osobami. 

Wskaźnik rotacji w Urzędzie w 2021 r. wyniósł 
blisko 9 proc.

Rysunek 1. Zatrudnienie w URE w poszczególnych grupach stanowisk

Źródło: URE.
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4. Budżet

Plan dochodów i wydatków na 31 grudnia 2021 r. 
dla części 50 – Urząd Regulacji Energetyki wynosił:
• dochody: 130 800 tys. zł,
• wydatki: 59 335 tys. zł.

Wykonanie budżetu Urzędu wyniosło:
• dochody przekazane do budżetu państwa: 

163 064,1 tys. zł, tj. 124,7 proc. planu,
• wydatki ogółem: 58 940,6 tys. zł, tj. 99,3 proc. 

planu. 

4.1. Dochody budżetu państwa 
wykonane przez URE

Na 2021 r. Urząd planował wykonanie dochodów 
w wysokości 130 800 tys. zł. Dochody zrealizowano 
w wysokości 163 064,1 tys. zł, tj. 124,7 proc. planu 
ogółem. Na powyższą kwotę złożyły się wpływy 
z tytułu:
• opłat koncesyjnych – 139 616,8 tys. zł,
• kar pieniężnych od osób prawnych i innych jed-

nostek organizacyjnych – 22 283,7 tys. zł,
• odsetek od nieterminowych wpłat opłat konce-

syjnych – 326,9 tys. zł,
• odsetek od kaucji – 531,6 tys. zł,
• opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 

uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 
postępowania sądowego i prokuratorskiego – 
288,5 tys. zł, 

• rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6,3 tys. zł,
• różnych dochodów – 5,3 tys. zł,

• kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 
i kosztów upomnień ‒ 1,9 tys. zł,

• wpłat z różnych opłat – 1,1 tys. zł,
• opłaty prolongacyjnej – 1,9 tys. zł,
• sprzedaży składników majątkowych – 0,1 tys. zł.

Dochody realizowane przez URE pochodzą 
głównie z corocznych opłat wnoszonych przez 

przedsiębiorstwa energetyczne, którym udzielono 
koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesy-
łania i dystrybucji oraz obrotu paliwami i energią 
oraz kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa 
URE na przedsiębiorstwa energetyczne.

4.2. Wydatki

W 2021 r. Urząd realizował wydatki budżetowe 
w rozdziale 75001 Urzędy naczelnych i centralnych 

organów admini-
stracji rządowej. 
Zgodnie z usta-
wą budżetową 
na rok  2021 
z dnia 20 stycz-
nia 2021 r.18), 
zmienioną usta-
wą o zmianie 
ustawy budżeto-
wej na rok 2021 
z dnia 1 paździer-
nika 2021 r.19), 
limit wydatków 
w części 50 ‒ 

Urząd Regulacji Energetyki ustalony został w wy-
sokości 55 424 tys. zł.

Do 31 grudnia 2021 r. dokonano 16 zmian 
w planie wydatków. Z tego dwie zmiany wynikały 

 18) Dz. U. z 2021 r. poz. 190.
 19) Dz. U. z 2021 r. poz. 1900.

Rysunek 6. Dochody odprowadzone przez URE do budżetu państwa w latach 1998‒2021 [tys. zł]

Źródło: URE.

Rysunek 5. Struktura zrealizowanych dochodów URE 
w 2021 r.

Źródło: URE.
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z decyzji Ministra Finansów i dotyczyły zwiększenia 
budżetu URE o kwotę 3 911 tys. zł. Decyzje te 
podwyższyły budżet URE o środki z rezerw celo-
wych i były przeznaczone na sfinansowanie zadań 
wynikających z ustawy MFW oraz zadań w obsza-
rze wyznaczonym zapisami ustawy OZE (kontynu-
acja rezerwy na poziomie z lat poprzednich). Plan 
po zmianach wynosił 59 335 tys. zł, szczegółowe 
dane podane zostały w tabeli poniżej.

Tabela 1. Plan wydatków budżetowych URE na 2021 r.

Plan wydatków 
na 2021 r.

[tys. zł]

Plan wydatków 
na 2021 r. 

– po zmianach
[tys. zł]

Ustalony limit wydatków, 
w tym: 55 424 59 335,0

świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 10 21,0

wydatki bieżące, w tym: 54 814 59 094,0
wynagrodzenia 37 247 39 449,3
pochodne od wynagrodzeń 7 266 7 230,4
pozostałe wydatki bieżące 10 301 12 414,3

wydatki majątkowe 600 220,0

Źródło: URE.

Największą pod względem wielkości realizacji 
pozycją wydatków bieżących Urzędu były wyna-
grodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły 
46 348,2 tys. zł i stanowiły 78,6 proc. poniesio-
nych wydatków ogółem oraz wydatki związane 
z najmem pomieszczeń biurowych w wysokości 
6 774,5 tys. zł, tj. 11,5 proc. wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:
• składek do organizacji międzynarodowych 

(361,4 tys. zł, tj. 0,6 proc. wydatków ogółem),

• różnych obligatoryjnych wydatków, w tym: 
wpłat na PFRON, odpisów na ZFŚS, badań 
wstępnych i okresowych, świadczeń na rzecz 
osób fizycznych, różnych opłat i składek, wpłat 
na PPK (820,8 tys. zł, tj. 1,4 proc.),

• podróży służbowych krajowych i zagranicznych 
(30,3 tys. zł, tj. 0,1 proc. wydatków ogółem),

• energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych 
(485,9 tys. zł, tj. 0,8 proc. wydatków ogółem),

• innych wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń 
bezosobowych, nagród konkursowych, zakupu ma-
teriałów (m.in. biurowych, tonerów, paliwa, części 
zamiennych i eksploatacyjnych) i wyposażenia, 
zakupu środków żywności, zakupu usług remonto-
wych, zakupu usług pozostałych (m.in. informatycz-
nych, monitoringu, czystości, pocztowych), zakup 

usług obejmujących tłu-
maczenia, analiz i opinii, 
szkoleń pracowników, 
kosztów postępowania 
sądowego (3 916,1 tys. zł, 
tj. 6,6 proc. wydatków 
ogółem).

Wydatki majątkowe 
wyniosły 203,4 tys. zł, tj. 
0,4 proc. ogółu poniesio-
nych wydatków i dotyczyły 
głównie zakupów sprzę-
tów i oprogramowania.

Wszystkie wydatki 
dokonywane były w spo-
sób celowy i oszczędny, 
zgodnie z przyjętymi 
w Urzędzie procedurami 

umożliwiającymi terminową realizację zadań oraz 
w granicach kwot ustalonych w planie po zmianach. 
Umowy, których przedmiotem były dostawy towa-
rów i usług, zawierane były na zasadach określo-
nych w ustawie o zamówieniach publicznych.

Mimo zauważenia potrzeb URE, co realnie prze-
łożyło się na zwiększenie budżetu w ustawie bu-
dżetowej, w dalszym ciągu odnotowywany jest 
niedobór środków finansowych na realizację zadań 
Prezesa URE.

4.3. Inne

W 2021 r. prowadzono intensywne działania 
windykacyjne w celu efektywnego dochodzenia 

Rysunek 7. Struktura wydatków URE w 2021 r. 

Źródło: URE.
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należności Skarbu Państwa z tytułu opłat konce-
syjnych i kar pieniężnych. W przypadku bezsku-
teczności działań podejmowanych przez organy 
egzekucyjne wobec pierwotnie zobowiązanych, 
podejmowano próby przenoszenia odpowiedzial-
ności na osoby trzecie na podstawie przepisów 
Ordynacji podatkowej.

Prezes URE uczestniczył aktywnie w postępo-
waniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 
co skutkowało zabezpieczeniem wierzytelności 
Skarbu Państwa w tych postępowaniach.

W wyniku ww. działań:
• wydano 366 decyzji w obszarze windykacji na-

leżności z tytułu opłat koncesyjnych i kar pie-
niężnych, 

• wystawiono 742 upomnienia w trybie art. 15 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowa-
niu egzekucyjnym w administracji20), 

• zgodnie z przepisami ww. ustawy, wystawiono 
612 tytułów wykonawczych do urzędów skar-
bowych, w zakresie windykowanych należno-
ści dotyczących opłat i kar pieniężnych, w celu 
wszczęcia postępowania egzekucyjnego,

• zabezpieczono wierzytelności Prezesa URE 
w 47 postępowaniach upadłościowych i restruk-
turyzacyjnych.

5. Kontrola zarządcza

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Pre-
zes URE jest zobowiązany do zapewnienia funk-

 20) Dz. U. z 2022 r. poz. 479.

cjonowania w urzędzie adekwatnej, skutecznej 
i efektywnej kontroli zarządczej. Jest ona rozumia-
na jako ogół działań podejmowanych dla zapew-
nienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny 
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie:
1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz 

procedurami wewnętrznymi,
2) skuteczności i efektywności działania,
3) wiarygodności sprawozdań,
4) ochrony zasobów,
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego 

postępowania,
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7) zarządzania ryzykiem.

W roku sprawozdawczym, w URE funkcjonował 
system kontroli zarządczej uwzględniający aspek-
ty wynikające ze standardów kontroli zarządczej, 
określonych przez Ministra Finansów, zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 5/2016 Prezesa URE z 17 paź-
dziernika 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzę-
dzie Regulacji Energetyki Systemu kontroli zarząd-
czej, zmienionym Zarządzeniem nr 1/2018 Prezesa 
URE z 28 maja 2018 r.

System kontroli zarządczej stanowi zbiór pro-
cedur i wytycznych dotyczących ogółu działań 
podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów 
i zadań Urzędu w sposób zgodny z prawem, efek-
tywny, oszczędny i terminowy. System ten obej-
muje w szczególności:
• wyznaczanie celów i zadań do Planu działal-

ności URE na dany rok kalendarzowy oraz do 
rocznych planów działalności komórek orga-
nizacyjnych, a także mierników określających 

stopień realizacji celów i zadań służących ich 
osiągnięciu,

• analizę i zarządzanie ryzykiem,
• monitorowanie realizacji celów i zadań służących 

ich osiągnięciu w Planie działalności URE oraz 
planach działalności komórek organizacyjnych,

• ocenę stanu kontroli zarządczej, w tym sporzą-
dzanie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej,

• zapewnianie Prezesowi URE i Dyrektorowi Ge-
neralnemu informacji o stanie kontroli zarząd-
czej w URE, w szczególności sporządzanie spra-
wozdań i analiz. 
W URE działa zespół ds. zarządzania ryzykiem, 

będący organem doradczym Prezesa URE w zakre-
sie identyfikacji i analizy ryzyka (powołany decyzją 
Prezesa URE nr 12/2016). 

Kierujący komórkami organizacyjnymi wykony-
wali w 2021 r. zadania związane z funkcjonowa-
niem systemu kontroli zarządczej w URE, tj.:
• przygotowali propozycje celów, zadań i wartości 

miernika do Planu działalności URE na 2021 r., 
zgodnie z kompetencjami kierowanej komórki 
organizacyjnej,

• przygotowali plan działalności kierowanej ko-
mórki organizacyjnej na 2021 r. oraz monitoro-
wali realizację celów i zadań określonych w ww. 
planie,

• przygotowali sprawozdania z planu działalności 
na 2021 r. kierowanej komórki organizacyjnej,

• monitorowali realizację celów i zadań w Planie 
działalności URE na 2021 r., zgodnie z kompe-
tencjami kierowanej komórki organizacyjnej,

• przeprowadzali samoocenę kontroli zarządczej 
w kierowanej komórce organizacyjnej,
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• przygotowali oświadczenia cząstkowe o stanie 
kontroli zarządczej w kierowanej komórce or-
ganizacyjnej,

• identyfikowali ryzyka związane z realizacją za-
dań i działaniem kierowanej komórki organiza-
cyjnej w cząstkowych rejestrach ryzyk,

• dokonywali oceny wpływu ryzyka na uzyskane 
wyniki i cele kierowanej komórki organizacyj-
nej,

• określali praktyczne sposoby zarządzania ryzy-
kiem i jego minimalizowania,

• zapewniali dokumentowanie procesów związa-
nych z funkcjonowaniem systemu kontroli za-
rządczej w kierowanej komórce organizacyjnej.
Przygotowano Plan działalności URE na 2021 r., 

do którego propozycje celów i zadań oraz wielkości 
mierników przedstawili kierujący komórkami orga-
nizacyjnymi. Dokument opracowano zgodnie z ce-
lami strategicznymi Polityki energetycznej Polski 
do 2030 r. oraz Krajowego Planu na rzecz energii 
i klimatu, priorytetami URE, w szczególności przy-
jętymi przy planowaniu budżetu zadaniowego.

Celem do realizacji w 2021 r. było Równowa-
żenie interesów przedsiębiorstw energetycznych 
i odbiorców paliw i energii (działanie 6.2.1.7 ‒ Re-
gulacja sektora paliwowo-energetycznego, realiza-
cja systemów wsparcia energetyki przyjaznej śro-
dowisku oraz wspieranie konkurencji na rynkach 
paliw i energii, podzadanie 6.2.1 ‒ Rynki paliw 
i energii, zadanie 6.2. W Bezpieczeństwo gospo-
darcze państwa i gospodarka złożami kopalin)21). 

 21) Plan działalności URE na 2021 r. – wersja grudzień 2020 r. 
i wersja maj 2021 r.

Najważniejsze zadania służące realizacji powyż-
szego celu22):
1. Nadzór nad rynkami energii elektrycznej i pa-

liw, w tym:
1.1. Koncesjonowanie na rynkach energii elek-

trycznej paliw gazowych i paliw ciekłych;
1.2. Zatwierdzanie taryf energii elektrycznej i cie-

pła oraz w zakresie przesyłu, dystrybucji re-
gazyfikacji i magazynowania paliw gazowych 
oraz obrotu paliwami gazowymi w zakresie 
sprzedaży paliw gazowych do odbiorców 
w gospodarstwach domowych; 

1.3. Wyznaczanie operatorów systemów elektro-
energetycznych dystrybucyjnych i przesyło-
wych oraz systemów gazowych;

1.4. Uzgadnianie i aktualizacja projektów planów 
rozwoju elektroenergetycznych i gazowych 
przedsiębiorstw sieciowych;

1.5. Wprowadzenie bodźców do maksymaliza-
cji efektywności ekonomicznej prowadzonej 
działalności dystrybucyjnej elektroener-
getycznej. Powyższe działanie wiąże się 
z koniecznością opracowania nowego mode-
lu regulacji służącego ocenie efektywności 
kosztowej pięciu największych Operatorów 
Systemów Dystrybucyjnych (OSD), w okresie 
kolejnych 5 lat;

1.6. Aktualizacja zasad i sposobu ustalania oraz 
uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu 
z zaangażowanego kapitału (kosztu kapitału) 
w celu wsparcia inwestycji związanych z pro-
cesem transformacji energetycznej;

 22) Plan działalności URE na 2021 r. – wersja maj 2021 r.

1.7. Zatwierdzanie planów ograniczeń dla przed-
siębiorstw energetycznych zajmujących się 
przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych; 

1.8. Nadzór nad realizacją obowiązku utrzymy-
wania zapasów obowiązkowych paliw i gazu 
ziemnego;

1.9. Uzgadnianie planu wprowadzania ograniczeń 
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej;

1.10. Nadzór nad wykonaniem przez przedsiębior-
stwa energetyczne obowiązku sprzedaży 
energii elektrycznej lub paliwa gazowego;

1.11. Realizacja zadań wynikających z obowiązku 
wpisu do Rejestru podmiotów przywożących;

1.12. Budowa przez Prezesa Rządowej Agencji 
Rezerw Strategicznych systemu teleinforma-
tycznego do obsługi sprawozdań i informacji 
składanych przez przedsiębiorców posiada-
jących koncesje paliwowe lub wpisanych do 
rejestru podmiotów przywożących. Rola Urzę-
du Regulacji Energetyki ‒ udział poprzez do-
radztwo eksperckie (planowane zakończenie: 
30 czerwca 2023 r.);

1.13. Rozwój elektromobilności ‒ wyznaczanie opera-
torów stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 

2. Udział w pracach legislacyjnych, w tym:
2.1. Nowelizacja ustawy ‒ Prawo energetyczne;
2.2. Zmiana ustawy ‒ Prawo energetyczne i innych 

ustaw w zakresie projektu Krajowej Admini-
stracji Skarbowej dot. uszczelniania rynku pa-
liw ciekłych pod nazwą Connect;

2.3. Nowelizacja ustawy o systemie rekompensat 
dla sektorów i podsektorów energochłonnych 
na potrzeby jej dostosowania do Wytycznych 
Komisji Europejskiej z dnia 21 września 2020 r. 
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w sprawie niektórych środków pomocy pań-
stwa w kontekście systemu handlu przydziała-
mi emisji gazów cieplarnianych;

2.4. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach 
energii;

2.5. Zmiana rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 347/2013 w sprawie wy-
tycznych dotyczących transeuropejskiej infra-
struktury energetycznej;

2.6. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych za-
sad kształtowania i kalkulacji taryf w obrocie 
paliwami gazowymi. Prace będą polegały na 
dostosowaniu regulacji do rozporządzenia Ko-
misji (UE) 2017/460 oraz do zmian w ustawie 
− Prawo energetyczne;

2.7. Wynikających z ustaw i dokumentów rządo-
wych w obszarze transformacji energetycznej 
(zadania wynikające z Polityki Energetycznej 
Polski, program upowszechniania CNG i LNG 
w transporcie, program budowy stacji gazo-
wych do zasilania pojazdów, prace nad roz-
wiązaniami prawnymi ułatwiającymi rozbudo-
wę sieci przesyłowych i dystrybucyjnych ga-
zowych, zwiększenie dostępności gazu ziem-
nego w celu ograniczania emisji, prace dot. 
programów upowszechniających inne rodzaje 
gazów takich jak biometan i wodór);

2.8. Innych, wynikających z programu pracy rządu 
oraz instytucji Unii Europejskiej.

3. Działalność w zakresie efektywnego wykorzy-
stania energii i ochrony konkurencyjności sek-
torów narażonych na ucieczkę emisji, w tym:

3.1. Wspieranie wysokosprawnej kogeneracji;
3.2. Wspieranie efektywności energetycznej;

3.3. Udzielanie rekompensat dla sektorów i pod-
sektorów energochłonnych.

4. Działalność w zakresie rynku energii ze źródeł 
odnawialnych (OZE) w tym:

4.1. Przeprowadzanie aukcji na sprzedaż energii 
elektrycznej z OZE; 

4.2. Zapewnienie funkcjonowania systemów 
wsparcia energii wytwarzanej z OZE: taryf 
gwarantowanych (FIP), dopłat do ceny rynko-
wej (FIT); 

4.3. Realizacja zadań wynikających z przepisów 
ustawy o promowaniu wytwarzania energii elek-
trycznej w morskich farmach wiatrowych, w ra-
mach tzw. „pierwszej fazy” systemu wsparcia;

4.4. Zapewnienie funkcjonowania systemu wspar-
cia w postaci świadectw pochodzenia energii 
wytwarzanej z OZE;

4.5. Monitorowanie rozliczenia obowiązków wyni-
kających z funkcjonowania systemów wspar-
cia wytwarzania energii elektrycznej z OZE, 
w tym monitorowanie ulg przysługujących 
odbiorcom przemysłowym;

4.6. Wydawanie gwarancji pochodzenia energii 
elektrycznej z OZE.

5. Działalność w zakresie ochrony praw konsu-
menta na rynkach, w tym:

5.1. Działania informacyjne mające na celu ochro-
nę praw konsumentów;

5.2. Współpraca z UOKiK oraz miejskimi lub powia-
towymi rzecznikami praw konsumentów;

5.3. Udział w pracach nad wdrożeniem dyrektywy 
2019/944 (działanie uzależnione od terminów 
przedstawienia propozycji przez Min. Klimatu 
i Środowiska);

5.4. Przygotowanie cyklicznych spotkań ze spółka-
mi obrotu oraz dystrybucji celem przedysku-
towania problemów zgłaszanych przez konsu-
mentów (do udziału w spotkaniach zapraszani 
są również przedstawiciele UOKiK);

5.5. Udział w pracach nad przygotowaniem zasad 
funkcjonowania (CSIRE, OIRE ‒ raportowanie 
danych, przygotowanie zasad funkcjonowania 
sprzedaży rezerwowej);

5.6. Aktualizacja Zbioru Praw Konsumenta.
6. Współpraca międzynarodowa, w tym: 
6.1. Projekty o międzynarodowym zasięgu, mają-

ce szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa 
energetycznego Polski, w których URE uczest-
niczy:
a) Zawarcie porozumienia z duńskim orga-

nem regulacji energetyki w zakresie za-
sad współpracy dotyczących wykonywania 
zadań organów regulacyjnych dla części 
gazociągu Baltic Pipe ‒ zgodnie z Umową 
między RP a Królestwem Danii w sprawie 
projektu Baltic Pipe podpisaną 11 grudnia 
2018 r.,

b) Określenie zasad współpracy pomiędzy OGP 
Gaz-System S.A. oraz SGT EuRoPol GAZ S.A. 
(tj. właścicielem sieci przesyłowej dla pol-
skiego odcinka gazociągu jamalskiego) po 
wygaśnięciu obecnie obowiązującej umowy 
powierzającej (tj. 31 grudnia 2022 r.) usta-
lonej decyzją Prezesa URE z 19 grudnia 2019 r. 
(termin zakończenia: do końca 2022 r.),

c) Ustalanie metodologii cen referencyjnych 
po 2022 r. w zakresie własnej sieci prze-
syłowej OGP Gaz-System S.A. oraz w za-
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kresie sieci przesyłowej będącej własnością 
przedsiębiorstwa energetycznego SGT Eu-
RoPol GAZ S.A. ‒ rozporządzenie NC TAR, 
współpraca z ACER, krajami połączonymi 
z Polską (termin zakończenia: marzec 2022 r.),

d) Wdrożenie zasad funkcjonowania wielu 
NEMO w polskim obszarze rynkowym,

e) Obliczenie wartości niedostarczonej ener-
gii oraz kosztu wejścia nowej jednostki na 
rynek na podstawie metodyki stanowiącej 
załącznik do decyzji ACER nr 23/2020 dnia 
2 października 2020 r. „Methodology for 
calculating the value of lost load, the cost 
of new entry and the reliability standard”23) 
przygotowanej zgodnie z art. 23(6) rozpo-
rządzenia 2019/943,

f) Współpraca z regulatorami w ramach re-
gionów wyznaczania zdolności przesyło-
wych (Core, Hansa i Baltic) dotyczących 
energii elektrycznej,

g) Współpraca z regulatorami Czech (ERU) 
i Niemiec (BNeztA) w celu rozpatrzenia 
wniosków OGP Gaz-System w sprawie za-
twierdzenia propozycji projektów przepu-
stowości przyrostowych dla dwu połączeń 
międzysystemowych Polska-Niemcy (Kra-
jowy System Przesyłowy ‒ Trading Hub 
Europe i System Gazociągów Tranzytowych 
‒ Trading Hub Europe) oraz połączenia Pol-
ska-Czechy;

6.2. Współpraca z regulatorami UE w zakresie 
funkcjonowania rynków;

 23) Microsoft Word ‒ VOLL CONE RS ‒ Annex I (europa.eu).

6.3. Udział na forum ACER i CEER w pracach nad 
założeniami i zmianami do instrumentów re-
gulacyjnych związanych z wdrażaniem Green 
Deal;

6.4. Działania w zakresie wdrożenia kodeksów sie-
ciowych;

6.5. Wdrożenie Interim Market Projekt (zaanga-
żowani są: regulatorzy oraz operatorzy syste-
mów przesyłowych energii elektrycznej z Au-
strii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Wę-
gier i Polski oraz Nord Pool, TGE, EPEX Spot 
i inne giełdy europejskie) ‒ projekt ma na celu 
połączenie krajów uczestniczących w 4M MC 
z obszarem MRC poprzez wprowadzenie przy-
działu przepustowości w oparciu o wyznacza-
nie zdolności przesyłowych netto (NTC) na 
zasadach implicit na sześciu granicach: PL-DE, 
PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT i HU-AT.

7. Działalność informacyjno-edukacyjna, w tym:
7.1. Popularyzacja wiedzy o rynku energii, gazu 

i paliw poprzez:
 – Prowadzenie i aktualizacje strony interne-

towej Urzędu, strony podmiotowej Biulety-
nu Informacji Publicznej oraz strony Koor-
dynatora ds. Negocjacji przy Prezesie URE 
‒ dalsza modernizacja serwisów interneto-
wych w celu zwiększenia czytelności strony 
oraz dostępności informacji dla użytkowni-
ków serwisów. Na bieżąco aktualizowana 
angielska wersja serwisu ure.gov.pl,

 – Prowadzenie oficjalnego Urzędowego pro-
filu @UREgovPL na Twitterze. Komuni-
kacja w czasie rzeczywistym ‒ codzienne 
informacje o najważniejszych zdarzeniach 

dotyczących rynków energii w Polsce i na 
świecie − w tym działaniach Prezesa URE, 
Komisji Europejskiej, ACER, CEER, ERRA,

 – Wysyłka newslettera do subskrybentów,
 – Współpraca ze środkami masowego prze-

kazu ‒ działania proaktywne i reaktywne, 
których celem jest informowanie opinii 
publicznej o działaniach podejmowanych 
przez Prezesa URE oraz edukacja wszyst-
kich uczestników rynku;

7.2. Opracowywane w cyklu rocznym wydawnic-
twa i publikacje, w tym:
a) Sprawozdanie z działalności Prezesa URE 

za 2020 r.,
b) Raport za lata 2019−2020: Warunki podej-

mowania i wykonywania działalności go-
spodarczej w zakresie wytwarzania, prze-
syłania lub dystrybucji energii elektrycznej 
i paliw gazowych oraz realizacja przez ope-
ratorów systemu gazowego i elektroener-
getycznego planów rozwoju uwzględniają-
cych zaspokojenie obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na paliwa gazowe lub 
energię elektryczną,

c) 4 numery Biuletynu URE (kwartalnik),
d) Biuletyny Branżowe URE: Energia elek-

tryczna, Paliwa gazowe, Paliwa ciekłe, Cie-
pło,

e) Raport ‒ wytwarzanie energii elektrycznej 
w Polsce w małych instalacjach OZE (pod-
stawa prawna: art. 17 ustawy OZE),

f) Sprawozdanie ‒ informacje dotyczące kar 
pieniężnych nałożonych w 2020 r. (podsta-
wa prawna: art. 171 ustawy OZE),
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g) Raport ‒ Energetyka cieplna w liczbach 
(dane za 2020 r.);

7.3. Udział Prezesa URE i jego przedstawicieli 
w wydarzeniach branżowych ‒ w tym w ini-
cjatywach objętych honorowym patronatem 
Prezesa URE (konferencje, debaty, warsztaty 
itp.), wystąpienia w panelach dyskusyjnych, 
prezentacje popularyzujące wiedzę na temat 
rynku i praw odbiorcy;

7.4. Organizacja/współorganizacja spotkań dla 
przedstawicieli sektora (np.: spotkanie dla 
branży ciepłowniczej) poświęconych najważ-
niejszym/aktualnym problemom branży;

7.5. Udział w inicjatywach organizowanych przez 
stowarzyszenia branżowe i konsumenckie ma-
jących na celu edukację wszystkich uczestni-
ków rynku;

7.6. Współpraca z Punktem Informacji dla Przed-
siębiorcy (weryfikacja, aktualizacja i publika-
cja procedur realizowanych przez Urząd, wy-
nikających z zadań Prezesa URE, na stronie 
biznes.gov.pl);

7.7. Współpraca z Kancelarią Prezesa Rady Mini-
strów w zakresie upubliczniania zbiorów in-
formacyjnych Urzędu, zgodnie z „Programem 
otwierania danych publicznych”, na stronie 
dane.gov.pl;

7.8. Przygotowanie rekomendacji dla jednostek 
sektora finansów publicznych dotyczących 
optymalizacji wydatków ponoszonych na 
energię elektryczną, służących oszczędnemu 
gospodarowaniu energią elektryczną i środka-
mi publicznymi wydatkowanymi na jej pozy-
skanie.

Sprawozdanie z wykonania Planu działalno-
ści URE na 2021 r., wraz z oświadczeniem o sta-
nie kontroli zarządczej, określa stopień realizacji 
zaplanowanych celów. Prezes URE przedstawia 
ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej opartą 
o wyniki monitoringu realizacji zadań i celów, kon-
troli zewnętrznych, samooceny kontroli zarządczej 
i oceny z przeprowadzanych audytów, składając 
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 
ubiegły.

Plan działalności URE na 2021 r., sprawozdanie 
z wykonania Planu działalności URE na 2021 r. oraz 
oświadczenie Prezesa URE o stanie kontroli zarząd-
czej za 2021 r., są dostępne w Biuletynie Informacji 
Publicznej24) URE na stronie www.bip.ure.gov.pl

6. Sądowa kontrola działalności 
Prezesa URE

I. W 2021 r. Prezes URE wydał łącznie 8 451 de-
cyzji administracyjnych. Natomiast odwołania do 
SOKiK wniesiono od 281 decyzji. Powyższe wska-
zuje, że odsetek zaskarżonych decyzji jest nadal 
wysoki i kształtuje się na poziomie 3,3 proc.

Dokonując – na przestrzeni ostatnich 10 lat 
– porównania procentowego zestawienia liczby 
wniesionych środków zaskarżenia do liczby pod-
jętych decyzji, należy zauważyć, że odsetek od-
wołań od wydanych przez Prezesa URE decyzji 

 24) Obowiązek publikacji wynika z przepisów art. 70 ustawy 
o finansach publicznych.

ulega corocznym zmianom, natomiast liczba wy-
danych decyzji w ostatnich latach ulega stopnio-
wemu zmniejszeniu. Zauważyć przy tym należy, że 
wzrost liczby odwołań w minionych latach zwią-
zany był z coraz większym zakresem skompliko-
wania prawa, natomiast spadek liczby wydanych 
w ostatnich dwóch latach decyzji, wynikał również 
z postępującej liberalizacji przepisów i zmniejsza-
nia m.in. obszarów koncesjonowanych ‒ co nie po-
zostało bez wpływu na liczbę wniesionych środków 
zaskarżenia.

W 2021 r. do SOKiK przekazane zostały 264 od-
wołania, a w 17 przypadkach Prezes URE zmienił de-
cyzję w trybie samokontroli na podstawie art. 47948 
§ 2 Kpc.

Odrębną kategorię postępowań przed SOKiK 
stanowią zażalenia na postanowienia wydane 
przez Prezesa URE ‒ w 2021 r. wniesiono ich 32.

Tabela 2. Dane dotyczące wydanych decyzji administra-
cyjnych i odwołań od nich w poprzednich latach

Rok
Liczba wydanych 

decyzji
administracyjnych

Liczba
wniesionych 

odwołań

Ujęcie procentowe 
odwołań do

wydanych decyzji
2021 8 451 281 3,3%
2020 8 518 340 4,0%
2019 10 025 394 3,9%
2018 12 051 438 3,6%
2017 12 979 363 2,8%
2016 7 673 179 2,3%
2015 7 843 189 2,4%
2014 6 549 153 2,3%
2013 5 454 134 2,4%
2012 5 402 170 3,2% 

Źródło: URE.

http://www.bip.ure.gov.pl


26 nr 2 (114) 29 lipca 2022Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

SPRAWOZDANIE 2021
PREZES URE − INSTYTUCJA REGULACYJNA

II. Do 31 grudnia 2021 r. SOKiK wydał łącz-
nie 323 wyroki, w tym w 270 przypadkach oddalił 
odwołania od decyzji Prezesa URE, w 17 zmienił 
zaskarżone decyzje (w 12 poprzez obniżenie wy-
sokości kary a w 5 ‒ poprzez odstąpienie od jej 
wymierzenia), a w 33 przypadkach uchylił zaskar-
żone decyzje, ponadto w 3 przypadkach Sąd uchy-
lił zaskarżone decyzje w części.

W 2021 r. SOKiK wydał 100 postanowień, w tym 
w 22 przypadkach oddalił zażalenia na postano-
wienia Prezesa URE, w 59 przypadkach odrzucił 
środek zaskarżenia, a w 17 sprawach umorzył po-
stępowanie sądowe. Jedynie w 2 sprawach Sąd 
uchylił postanowienia Prezesa URE.

III. W 2021 r. w 166 przypadkach wyroki SOKiK 
zostały zaskarżone do Sądu Apelacyjnego w War-
szawie, przy czym w 51 sprawach apelacje zostały 
wniesione przez Prezesa URE, zaś w 115 – przez 
strony.

Sąd Apelacyjny Warszawie w 2021 r. rozpo-
znał 204 apelacje wniesione od wyroków SOKiK. 
W wyniku rozpoznania tych apelacji, Sąd Apela-
cyjny w 102 przypadkach oddalił apelacje powo-
da uwzględniając stanowisko SOKiK i regulato-
ra. W 78 przypadkach Sąd uwzględnił apelacje 
Prezesa URE, a w 11 przypadkach ‒ apelacje po-
woda. W 11 przypadkach oddalił apelacje wniesio-
ne przez Prezesa URE. Ponadto, w 2 przypadkach 
Sąd Apelacyjny zmienił orzeczenie Sądu I instancji 
obniżając wysokość kary.

Sąd Apelacyjny wydał także 35 rozstrzygnięć 
w sprawie zażaleń na postanowienia SOKiK. Spo-
śród nich, 10 zażaleń wniesionych przez powoda 

zostało przez Sąd Apelacyjny oddalonych, w 5 spra-
wach Sąd uwzględnił zażalenia (1 wniesione przez 
Prezesa URE i 4 przez powoda). W 8 przypadkach 
Sąd odrzucił zażalenie powoda, w 11 ‒ apelacje 
powoda oraz 1 skargę kasacyjną wniesioną przez 
stronę powodową. 

IV. Od wyroków Sądu Apelacyjnego w 2021 r. 
wniesiono 36 skarg kasacyjnych do Sądu Najwyż-
szego (6 skarg wniósł Prezes URE, 30 ‒ strony).

Sąd Najwyższy rozpoznał 2 skargi kasacyjne: 
w 1 przypadku uwzględnił skargę wniesioną przez 
powoda, a w 1 przypadku ‒ przez Prezesa URE 
i uchylił zaskarżone orzeczenia Sądu Apelacyj-
nego. Ponadto, w 3 przypadkach Sąd Najwyższy 
przyjął do rozpoznania skargi kasacyjne (2 skargi 
stron i 1 Prezesa URE), a w 3 przypadkach posta-
nowieniem odmówił przyjęcia skarg kasacyjnych 
do rozpoznania (2 skarg wniesionych przez stronę 
i 1 przez Prezesa URE). 

V. Spośród orzeczeń Sądu Najwyższego wy-
danych w roku sprawozdawczym, na szczególną 
uwagę zasługują zaprezentowane poniżej. 

1. Uchwała Sądu Najwyższego z 20 października 
2021 r. w sprawie o sygnaturze I NZP 2/21
W uchwale powyższej Sąd Najwyższy udzielił 

odpowiedzi na pytania zadane przez Sąd Apelacyj-
ny w Warszawie:

1. Czy do odbiorcy niebędącego przedsiębiorcą 
w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lip-
ca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. 2017, poz. 2168 t.j.), który naruszył ograni-

czenia poboru energii elektrycznej, o jakich mowa 
w art. 11c ust. 2 pkt 2 oraz art. 11 ust. 7 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz. U. 2020, nr 833 t.j.), może mieć zastosowanie 
art. 56 ust. 1 pkt 3a ustawy Prawo energetyczne?

w razie odpowiedzi pozytywnej:
2. Czy kara pieniężna nakładana na odbiorcę, 

który nie był przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 
ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. 2017, poz. 2168 
t.j.) za delikt administracyjny z art. 56 ust. 1 pkt 3a 
ustawy Prawo energetyczne powinna być wymie-
rzona w granicach wyznaczonych przez art. 56 
ust. 3 ustawy Prawo energetyczne?

Sąd Najwyższy podzielając pogląd Prezesa URE 
uznał, że dopuszczalne jest nałożenie kary 
pieniężnej na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 3a 
ustawy – Prawo energetyczne także na od-
biorcę niebędącego przedsiębiorcą w ro-
zumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej, który naruszył 
ograniczenia poboru energii elektrycznej, 
o jakich mowa w art. 11 c ust. 2 pkt 2 oraz 
art. 11 ust. 7 ustawy ‒ Prawo energetycz-
ne, przy czym wymierzana kara pienięż-
na jest wówczas limitowana dyrektywami 
wymiaru kary określonymi w art. 56 ust. 6 
ustawy – Prawo energetyczne, a jej maksy-
malna wysokość nie może przekroczyć 15% 
przychodu osiągniętego przez ukarany pod-
miot w poprzednim roku podatkowym.

W uzasadnieniu uchwały, Sąd Najwyższy roz-
ważając problem wykładni art. 56 ust. 1 pkt 3a 
ustawy ‒ Prawo energetyczne, w kontekście pod-
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miotowego zakresu jego zastosowania, przychy-
lił się do poglądu, w myśl którego art. 56 ust. 1 
ustawy, określający w sposób wyczerpujący czyny 
zagrożone karami pieniężnymi, które powinny być 
wymierzane każdemu, kto się ich dopuści (Karze 
pieniężnej podlega ten, kto), nie jest ściśle po-
wiązany funkcjonalnie z art. 56 ust. 3 ustawy 
(w brzmieniu przed 3 lipca 2021 r.) określającym 
górną granicę wysokości kary pieniężnej, o której 
mowa m.in. w art. 56 ust. 1 pkt 3a ustawy, lecz 
wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorców. Zda-
niem Sądu Najwyższego, wykładnia językowa 
art. 56 ust. 1 ustawy nie budzi wątpliwości. Usta-
wodawca stwierdzając, że Karze pieniężnej pod-
lega ten, kto przesądził, że ukaranym może być 
każdy, kto dopuścił się któregoś z czynów enume-
ratywnie wymienionych w tym artykule. W ocenie 
Sądu Najwyższego, prawidłowości wykładni gra-
matycznej przedmiotowych przepisów nie neguje 
wykładnia systemowa oraz funkcjonalna. Trzeba 
bowiem przyjąć, że czynu określonego w art. 56 
ust. 1 pkt 3a ustawy, polegającego na niestoso-
waniu się do ograniczeń w poborze energii, może 
dopuścić się każdy jej odbiorca. W takiej sytuacji 
nieracjonalne byłoby przyjęcie wykładni ogranicza-
jącej możliwość karania wyłącznie do odbiorców 
będących przedsiębiorcami. Sąd Najwyższy pod-
kreślił, że przepis art. 56 ust. 3 ustawy samodziel-
nie nie reguluje wysokości kary pieniężnej, jaka 
może zostać wymierzona przez Prezesa URE pod-
miotowi, który dopuścił się czynu z art. 56 ust. 1 
pkt 3a ustawy. Zasady wymiaru kary zostały bo-
wiem uregulowane w art. 56 ust. 6 ustawy, w od-
niesieniu do wszystkich podlegających tej karze 

podmiotów. Wprowadzenie ograniczenia wyso-
kości kary, na zasadzie stosowania art. 56 ust. 3 
ustawy w drodze analogii do odbiorców nie będą-
cych przedsiębiorcami, jest podyktowane wymo-
giem równego traktowania podmiotów podlegają-
cych karze, które znalazły się w tożsamej sytuacji 
faktycznej i prawnej (obie te grupy są odbiorcami 
i dopuszczają się tożsamego czynu). Jak wyja-
śnił Sąd Najwyższy w omawianej uchwale, do tej 
grupy odbiorców nie będących przedsiębiorcami 
będzie miał zastosowanie powołany przepis jedy-
nie w części zawierającej ograniczenie wysokości 
kary pieniężnej do 15 proc. przychodu odbiorcy, 
osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Prezentowane rozstrzygnięcie jest bardzo istot-
ne dla praktyki regulacyjnej Prezesa URE w obsza-
rze zasad wymierzania kar. 

2. Wyrok z 14 kwietnia 2021 r., sygn. akt I NSK 9/21
W powołanym wyżej wyroku Sąd Najwyższy, 

uwzględniając skargę kasacyjną Prezesa URE 
w sprawie o udzielenie koncesji, uchylił wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie zmieniający wy-
rok SOKiK i uchylający decyzję Prezesa URE o cof-
nięciu koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych.

Cofnięcie koncesji nastąpiło w związku z niezło-
żeniem przez przedsiębiorcę zabezpieczenia ma-
jątkowego, o którym mowa w art. 38a ust. 1 usta-
wy – Prawo energetyczne w wysokości 10 mln zł. 
Przedsiębiorca prowadząc działalność w zakresie 
wytwarzania paliw ciekłych oraz działalność w za-
kresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą uzna-
wał, że powinien złożyć jedynie jedno zabezpie-
czenie majątkowe w kwocie 10 mln zł i takie zło-

żył. W ocenie bowiem przedsiębiorcy, użyty w tym 
przepisie spójnik „oraz” stanowi koniunkcję, co 
prowadzi do wniosku, że dla podmiotu zamierzają-
cego prowadzić oba rodzaje działalności, wymaga-
ne jest złożenie jednego zabezpieczenia w kwocie 
10 mln zł. Natomiast, w ocenie Prezesa URE, sto-
sownie do art. 38a ust. 1 ustawy – Prawo ener-
getyczne, przedsiębiorca powinien złożyć dwa od-
rębne zabezpieczenia w kwocie po 10 mln zł, gdyż 
spójnik „oraz” użyty w części wstępnej (wspólnej) 
tego przepisu ma charakter enumeracyjny i wy-
magane jest złożenie zabezpieczenia w wysokości 
10 mln zł dla każdego rodzaju działalności.

Sąd Najwyższy dokonał wykładni art. 38a 
ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne uznając, że 
w przypadku gdy dany podmiot ubiega się równo-
legle o udzielenie mu dwóch koncesji na wykony-
wanie obydwu rodzajów działalności wskazanych 
w art. 38a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, 
podmiot ten obowiązany jest do wniesienia zabez-
pieczenia majątkowego odrębnie dla każdej z tych 
działalności, a więc de facto zabezpieczenia mająt-
kowego w wysokości 20 mln zł.

Tym samym Sąd Najwyższy potwierdził prawi-
dłowość dokonanej przez Prezesa URE interpreta-
cji powyższego przepisu.

 
VI. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-

go w Warszawie (WSA) w 2021 r. zostało przeka-
zanych 6 skarg wniesionych przez strony. W roku 
sprawozdawczym WSA wydał 13 orzeczeń. Roz-
patrywane przez WSA sprawy dotyczyły: odmowy 
udostępnienia informacji publicznej, skarg Prezesa 
URE na koszty postępowania egzekucyjnego, skarg 
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na bezczynność Prezesa URE oraz pozostawienia 
bez rozpoznania wniosku o zmianę koncesji. 

W wyniku rozpoznania tych skarg Sąd: w 5 przy-
padkach oddalił skargi, w 2 przypadkach uwzględ-
nił skargi Prezesa URE. W 1 przypadku WSA uchylił 
decyzję Prezesa URE. W 1 przypadku Sąd stwier-
dził, że organ dopuścił się przewlekłości z rażącym 
naruszeniem prawa (przy czym wyrok ten został 
zmieniony wyrokiem NSA, który nie uznał narusze-
nia za rażące)25). W 2 przypadkach WSA wydał po-
stanowienia o odrzuceniu skarg. Dodatkowo WSA 
rozpatrzył dwie skargi w wyniku uchylenia swoich 
wyroków przez NSA, o czym niżej.

VII. W 2021 r. do Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego (NSA) nie przekazano skarg kasacyjnych. 
Natomiast NSA w ubiegłym roku rozpoznał 6 skarg 
kasacyjnych wniesionych w latach ubiegłych. 
W 3 przypadkach Sąd uwzględnił skargi stron 
i uchylił zaskarżone orzeczenia WSA, przy czym 
dwie z powyższych dotyczyły skarg na czynności 
Prezesa URE w przedmiocie rozstrzygnięcia prze-
targu na wybór przedsięwzięć służących poprawie 
efektywności energetycznej. Dodatkowo wyjaśnić 
należy, że w sprawach tych, jako przyczynę uchy-
lenia, NSA wskazał, że uzasadnienie zaskarżonego 
wyroku jest lakoniczne w stopniu uniemożliwiają-
cym poznanie racji i argumentów, którymi kiero-
wał się Sąd I instancji stwierdzając, że kontrolowa-
ne działanie organu administracji nie jest niezgod-
ne z prawem. Zatem, to wyłącznie stwierdzenie, 
że zaskarżony wyrok nie poddaje się instancyjnej 

 25) Wyrok NSA z 11 stycznia 2022 r., sygn. akt II GSK 1709/21.

kontroli legło u podstaw jego uchylenia i przeka-
zania sprawy do ponownego rozpoznania WSA. 
W omawianych sprawach, WSA po ponownym 
rozpoznaniu – oddalił skargi stron.

W pozostałych 3 sprawach Sąd oddalił skargi 
kasacyjne, w przy czym w 1 przypadku skargę 
wniesiono przez Prezesa URE.

VIII. Statystyka spraw rozstrzygniętych w po-
szczególnych sądach w 2021 r. przedstawia się na-
stępująco: 

Sąd
Liczba spraw 

wygranych przez 
Prezesa URE

Liczba spraw 
przegranych przez 

Prezesa URE
SOKiK 380 43
Sąd Apelacyjny w Warszawie 215 26
Sąd Najwyższy 1 1

Wyjaśnić należy, że niekorzystne rozstrzygnięcia 
(sądu I i II instancji) zostały, co do zasady, zaskar-
żone przez Prezesa URE. Zatem, spraw tych nie 
można na obecnym etapie uznać za definitywnie 
zakończone w sposób negatywny dla organu regu-
lacyjnego, ponieważ środki zaskarżenia wniesione 
przez Prezesa URE nie zostały jeszcze rozstrzy-
gnięte. Tym niemniej rozstrzygnięcia niekorzystne 
dla Prezesa URE stanowią wyraz odosobnionych 
poglądów poszczególnych składów sądu, które nie 
znajdują uznania w sądach wyższych instancji.

IX. Dokonana analiza spraw sądowych wskazu-
je, że w ostatnich latach można zaobserwować co-
raz większy stopień skomplikowania prowadzonych 
przez Prezesa URE postępowań (w szczególności pod 

względem prawnym, ale także faktycznym). W wielu 
sprawach, z uwagi na niejednoznaczność oraz czę-
ste zmiany przepisów prawa, występują duże wąt-
pliwości interpretacyjne, co skutkuje niejednokrotnie 
rozbieżnością w orzecznictwie, a w konsekwencji 
korzystaniem przez strony z przysługujących im dal-
szych środków zaskarżenia. W innych przypadkach, 
ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wia-
domości specjalnych (zwłaszcza technicznych i eko-
nomicznych). Toteż sądy niejednokrotnie korzystają 
z wiedzy specjalistów przeprowadzając dodatkowe 
dowody z opinii biegłych, jak również coraz częściej 
dopuszczane są dowody z przesłuchania świadków 
lub stron (głównie przedsiębiorców). Ponadto nie-
rzadko zachodzi potrzeba złożenia dodatkowych 
wyjaśnień, co nie pozostaje bez wpływu na termin 
zakończenia sprawy. W konsekwencji, rozpatrzenie 
sprawy i wydanie wyroku poprzedzone jest kilkoma 
rozprawami. Niejednokrotnie ma miejsce odraczanie 
wydania wyroku (zasadniczo do 14 dni) po zamknię-
ciu rozprawy – co świadczy o tym, że sądy mają duże 
wątpliwości co do ocenianej materii poszczególnych 
spraw. Wszystko to powoduje wydłużanie czasu 
trwania poszczególnych postępowań sądowych, 
w sądach wszystkich instancji i rodzajów, przed które 
jest pozywany Prezes URE.

Z drugiej strony, z uwagi na sytuację epidemio-
logiczną kraju i związane z tym zmiany w prze-
pisach postępowania cywilnego, nastąpiły zmia-
ny w funkcjonowaniu sądów. Wskutek regulacji 
związanych z wprowadzeniem stanu epidemii, 
sądy uzyskały uprawnienie do kierowania większej 
liczby spraw na posiedzenia niejawne oraz prze-
prowadzania rozpraw z wykorzystaniem środków 
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komunikacji elektronicznej. Praktyka ta znajduje 
szerokie zastosowanie w sądach rozpoznających 
sprawy z odwołań od decyzji Prezesa URE. Jak po-
kazuje praktyka, rozwiązania powyższe znacznie 
przyspieszyły rozpoznawanie spraw – co bez wąt-
pienia potwierdzają przedstawione wyżej statystyki.

Odnosząc się do liczby spraw przegranych należy 
dodatkowo wyjaśnić, że uchylenie lub zmiana decyzji 
Prezesa URE przez Sąd Okręgowy niejednokrotnie 
następuje z przyczyn niezależnych od organu regu-
lacyjnego. W roku sprawozdawczym obserwowano 
rozbieżność stanowisk sądu I i II instancji w spra-
wach dotyczących kar pieniężnych za nieprzestrze-
ganie obowiązku stosowania się do ograniczeń w po-
borze energii elektrycznej, jak również w sprawach 
odwołań od decyzji Prezesa URE ustalających wyso-
kość opłaty koncesyjnej z tytułu uzyskania kolejnej 
koncesji w danym roku. Podkreślić przy tym należy, 
że orzeczenia Sądu Apelacyjnego w całości podziela-
ją wykładnię Prezesa URE. Sprzyja to ujednoliceniu 
orzecznictwa w istotnych dla praktyki regulacyjnej 
obszarach. Aktualna pozostaje kwestia zmiany stanu 
prawnego lub faktycznego sprawy zaistniałego już 
po wydaniu zaskarżonej decyzji, które to okoliczno-
ści Sąd rozpoznający sprawę uwzględnia z urzędu. 
W orzecznictwie (także Sądu Najwyższego) przeważa 
pogląd, zgodnie z którym do oceny zasadności roz-
strzygnięcia Prezesa URE powinno się przyjmować 
stan prawny i faktyczny z dnia wydawania zaskarżo-
nej decyzji. Jednakże sądy niejednokrotnie dokonują 
oceny na podstawie okoliczności istniejących w dacie 
wydania wyroku. Takie niejednolite podejście sądów 
skutkuje częstszym wnoszeniem środków zaskarże-
nia przez strony przegrywające.

Obserwowana w ubiegłych latach tendencja do 
apriorycznego obniżania poziomu kar wymierza-
nych przez Prezesa URE, jak również do odstępo-
wania od wymierzania kar, wydaje się zanikać. Na-
dal jednak zdarza się, że sądy zmniejszają wyso-
kość kary wskazując na aktualną na dzień orzeka-
nia sytuację finansową przedsiębiorcy, która uległa 
zmianie już po wydaniu decyzji. Sądy, podobnie 
jak w latach poprzednich, miarkując karę, najczę-
ściej obniżają jej wysokość (lub odstępują od jej 
wymierzenia), co skutkuje zmianą decyzji Prezesa 
URE w tym zakresie, chociaż – co do zasady – sąd 
podziela stanowisko organu regulacyjnego w kwe-
stii stwierdzonego naruszenia prawa.

Nowym obszarem orzecznictwa sądowego 
w roku sprawozdawczym jest instytucja przedaw-
nienia, której stosowanie budzi liczne wątpliwo-
ści wynikające z dokonanych w ubiegłych latach 
zmian stanu prawnego26). Wytyczony przez sądy 
kierunek będzie miał istotne znaczenie dla prak-
tyki regulacyjnej.

X. W ostatnich latach w ustawie – Prawo ener-
getyczne wprowadzono szereg przepisów o cha-
rakterze karnym, w których po złożeniu przez Pre-
zesa URE zawiadomienia o popełnieniu przestęp-
stwa, postępowania toczą się z oskarżenia publicz-
nego. W sprawach tych, w roku sprawozdawczym, 
zostało wydanych 28 postanowień o umorzeniu 
postępowania albo o odmowie wszczęcia docho-
dzenia. Na postanowienia te Prezes URE złożył 

 26) Por. wyroki Sądu Apelacyjnego z 7 maja 2021 r. sygn. akt VII 
AGa 794/20 oraz z 23 listopada 2021 r. sygn. akt VII AGa 403/21.

21 zażaleń, zaś w pozostałych 7 przypadkach nie 
znalazł podstaw do wniesienia środka zaskarżenia. 
Rozpatrując powyższe zażalenia prokuratorzy wyż-
szej instancji oraz sądy coraz częściej przełamują 
− dający się zauważyć − oportunizm w prowadze-
niu tego rodzaju spraw i wydają postanowienia 
uchylające zaskarżone postanowienia. 

XI. Wydatki Prezesa URE z tytułu kosztów pro-
cesów w 2021 r. wyniosły 47 129,94 zł. Uzyskany 
przychód w postaci zwrotu kosztów procesów wy-
niósł natomiast 288 460,99 zł.

7. Kontrola działalności 
Prezesa URE przez Najwyższą 
Izbę Kontroli oraz inne 
instytucje kontrolne

W 2021 r. w URE przeprowadzone zostały trzy 
kontrole przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK):

Kontrola K/21/001 ‒ Realizacja przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki zadań dotyczących 
rynku paliw ciekłych; przeprowadzona przez NIK 
od 24 lutego do 30 kwietnia 2021 r.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował na-
stępujące obszary:
1. Finansowanie zadań i sytuacja kadrowa URE;
2. Kontrole przedsiębiorców uczestniczących 

w obrocie paliwami ciekłymi;
3. Realizacja zadań w zakresie monitorowania 

i koncesjonowania rynku paliw ciekłych.
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W ocenie ogólnej kontroli NIK stwierdziła, że 
Prezes URE realizował zadania dotyczące rynku 
paliw ciekłych zgodnie z kompetencjami, o których 
mowa w ustawie ‒ Prawo energetyczne. W zakre-
sie działalności kontrolnej dotyczącej rynku paliw 
ciekłych, właściwie realizowano obowiązki wynika-
jące z ustawy ‒ Prawo energetyczne. Prezes URE 
wykonywał zadania w zakresie monitorowania 
i koncesjonowania rynku paliw ciekłych, prowadził 
analizę zjawisk występujących na tym rynku oraz 
składał propozycje zmian funkcjonowania w ob-
szarach wymagających, w jego opinii, dalszego 
doskonalenia. Prowadzone były okresowe analizy 
danych zbiorczych dostępnych w URE. W miarę 
dostępnych środków finansowych, URE rozwijał 
systemy informatyczne tak, by wspierały realizację 
zadań.

Prezes URE podejmował inicjatywy mające na 
celu ujednolicenie sposobu prowadzenia kontro-
li przez organy i instytucje państwowe wskazane 
w art. 23r ust. 3 Prawa energetycznego do wspie-
rania realizacji zadań URE na rynku paliw ciekłych. 
W tym celu, opracowano i opublikowano na stronie 
BIP URE informator kontroli, zawierający opis wy-
magań i obowiązków w zakresie dotyczącym paliw 
ciekłych, które powinny być spełnione w toku kon-
troli przeprowadzanej na podstawie przepisów od-
rębnych przez podmioty wskazane w art. 23r ust. 3 
ustawy ‒ Prawo energetyczne.

URE zrealizował wszystkie wnioski pokontrolne 
NIK wystosowane w wystąpieniu pokontrolnym 
przekazanym do URE po kontroli pt. Zapobie-
ganie nielegalnemu obrotowi paliwami ciekły-
mi (P/16/018), która objęła okres od 1 stycznia 

2015 r. do 30 czerwca 2016 r. W odniesieniu do 
dwóch spośród ośmiu wniosków, które dotyczyły 
„rozważenia celowości opracowania wewnętrznych 
procedur regulujących całość zadań ustawowych 
Prezesa URE i pracowników Urzędu w zakresie 
monitorowania i koncesjonowania rynku paliw 
ciekłych” – URE odstąpił od ich opracowania. Re-
alizacja wniosków pokontrolnych przyczyniła się 
do poprawy skuteczności działań URE w obszarze 
obrotu paliwami ciekłymi.

W obszarze 1 i obszarze 3, NIK nie stwierdziła 
nieprawidłowości i pozytywnie oceniła realizację 
zadań przez Prezesa URE. W obszarze 2 stwier-
dzono nieprawidłowości, ale NIK wskazała, że brak 
jest przesłanek, by stwierdzić, że powstanie nie-
prawidłowości przyczyniło się do osłabienia nad-
zoru nad rynkiem paliw ciekłych, szczególnie, że 
pozostałe działania URE w zakresie regulacji tego 
rynku były stale realizowane, a problem szarej 
strefy po wprowadzeniu I pakietu paliwowego zo-
stał w dużej mierze ograniczony.

Zbadana próba postępowań dotyczących udzie-
lania koncesji oraz ich odmów nie wykazała nie-
prawidłowości poza jednostkowym przypadkiem, 
w którym stwierdzono wielomiesięczną zwłokę we 
wszczęciu postępowania administracyjnego.

W wyniku kontroli stwierdzono w dalszym cią-
gu niewystarczający poziom finansowania działal-
ności URE, wpływający na możliwość skutecznej 
realizacji zadań w obszarze paliw ciekłych. Brak 
środków finansowych uniemożliwił niezbędne in-
westycje w infrastrukturę IT, kluczową z punktu 
widzenia skuteczności działania URE w kontrolo-
wanym zakresie. W toku konstruowania projektów 

budżetu na rok przyszły, Prezes URE sygnalizował 
Ministrowi Finansów, że planowana wysokość fi-
nansowania będzie niewystarczająca dla sprawne-
go funkcjonowania URE.

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, 
NIK sformułowała uwagę (jako wniosek pokontrol-
ny) dotyczącą konieczności dotrzymywania usta-
wowych terminów obowiązujących dla postępo-
wań administracyjnych oraz wzmocnienia kontroli 
zarządczej nad procesem udzielania koncesji przez 
Prezesa URE.

Kontrola P/21/065 – Rozwój morskiej energetyki 
wiatrowej; przeprowadzona przez Delegaturę NIK 
w Gdańsku od 16 czerwca do 17 października 2021 r.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował reali-
zację zadań Prezesa URE dotyczących przedsię-
wzięć związanych z morskimi farmami wiatrowymi 
w polskich obszarach morskich oraz identyfikowa-
nie barier i problemów w tym zakresie i podejmo-
wanie działań w celu ich usunięcia, w tym uregu-
lowania lub usprawniania procedur administra-
cyjnych w zakresie odnoszącym się do morskiej 
energetyki wiatrowej.

NIK stwierdziła, że Prezes URE prawidłowo zre-
alizował zadania wynikające z ustawy o promowa-
niu MFW, w tym rozpatrzył wszystkie wnioski i ter-
minowo przyznał siedmiu wytwórcom prawo do 
pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ener-
gii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie 
wiatrowej i wprowadzonej do sieci. Ponadto, na 
stronach internetowych URE zamieszczono prze-
wodnik dla wytwórców ubiegających się o przy-
znanie takiego prawa, zawierający m.in. informa-
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cje w sprawie zabezpieczeń finansowych, wzór 
gwarancji i wzór harmonogramu rzeczowo-finan-
sowego oraz informacje dotyczące efektu zachęty 
i informacje dotyczące pomocy publicznej.

NIK przedstawiła następujące wnioski pokontrolne:
1. W ramach uzgadniania projektów planów roz-

woju operatora systemu przesyłowego elek-
troenergetycznego, wyjaśnianie ocen operato-
ra, co do udziału odnawialnych źródeł energii 
w bilansie energetycznym kraju, w kontekście 
planów w tym zakresie ujętych w polityce ener-
getycznej państwa.

2. Monitorowanie funkcjonowania systemu elek-
troenergetycznego w związku z posiadanymi 
informacjami dotyczącymi morskich form wia-
trowych, w tym dotyczące warunków podejmo-
wania i wykonywania działalności gospodarczej 
w zakresie przesyłania energii elektrycznej.

Kontrola P/21/069 – Wykorzystanie biomasy 
w produkcji energii; przeprowadzona przez Dele-
gaturę NIK w Katowicach od 22 lipca do 21 paź-
dziernika 2021 r.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował po-
stępowania w sprawach dotyczących wydawania 
świadectw pochodzenia energii elektrycznej wy-
tworzonej z biomasy oraz monitoring procesów 
związanych ze wsparciem wytwarzania energii 
elektrycznej z biomasy.

W ocenie NIK, Prezes URE, realizując w latach 
2018‒2020 zadania dotyczące wspierania proce-
sów wytwarzania energii elektrycznej z biomasy, 
wynikające z ustawy OZE, skutecznie ograniczał 
ryzyko przyznania pomocy publicznej nieupraw-

nionym do tego wytwórcom energii. Czynności 
podejmowane w tym zakresie, polegające na 
opracowaniu, stosowaniu i egzekwowaniu stoso-
wania procedur dotyczących uzyskania i umorze-
nia świadectw pochodzenia, wydawania gwarancji 
pochodzenia energii oraz wydawania świadectw 
o dopuszczeniu do aukcji, były transparentne i jed-
nakowe w stosunku do wszystkich podmiotów. 

Prezes URE złożył umotywowane zastrzeżenia 
do części wystąpienia pokontrolnego NIK odnoszą-
cego się do terminowości wydawania świadectw 
pochodzenia energii elektrycznej, gwarancji pocho-
dzenia i zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji oraz 
dokumentowania czynności związanych z procesem 
ubiegania się o wydanie świadectw pochodzenia.

Informacje o kontrolach są dostępne w Biule-
tynie Informacji Publicznej URE na stronie www.
bip.ure.gov.pl. Dokumenty kontroli udostępniane 
są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy o do-
stępie do informacji publicznej.

CZĘŚĆ II. Elektroenergetyka

1. Rynek energii elektrycznej 
– sytuacja ogólna

1.1. Rynek hurtowy 

Wielkość i struktura wytwarzania 
energii elektrycznej

Wolumen krajowej produkcji energii elektrycz-
nej brutto w 2021 r. ukształtował się na wyższym 
poziomie w stosunku do roku poprzedniego i wy-
niósł 173 583 GWh (wzrost o 14 proc. w porów-
naniu z 2020 r.). W omawianym okresie krajo-
we zużycie energii elektrycznej brutto wyniosło 
174 402 GWh i wzrosło o 5,4 proc. w porównaniu 
z 2020 r. 

Zwiększenie krajowego zużycia energii elek-
trycznej było nieznacznie mniejsze niż wzrost PKB 
w 2021 r., które według wstępnych szacunków 
GUS wyniosło 5,7 proc.27)

Na rysunku 8 (str. 32) przedstawiono informa-
cje dotyczące zmiany krajowej produkcji i zużycia 
energii elektrycznej w 2021 r. i w latach poprzed-
nich na tle zmian PKB. 

W 2021 r. w krajowym bilansie przepływów fi-
zycznych energii elektrycznej udział importu sta-

 27) Produkt krajowy brutto w 2021 r., https://stat.gov.pl/ob-
szary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-naro-
-dowe/produkt-krajowy-brutto-w-2021-roku-szacunek-wstep-
ny,2,11.html

Praca Jana z Golubia-Dobrzynia,
wyróżniona w konkursie plastycznym URE „Skąd się bierze prąd”

http://www.bip.ure.gov.pl
http://www.bip.ure.gov.pl
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nowił 8,0 proc. całkowitego przychodu, zaś udział 
eksportu wyniósł 7,6 proc. rozchodu energii elek-
trycznej28). W porównaniu z 2020 r., udział impor-
tu zmniejszył się o 3,8 punktu procentowego, zaś 
udział eksportu wzrósł o 3,4 punktu procentowego.

 28) Bilans handlowy wymiany międzysystemowej został opisa-
ny w pkt 9.2. „Kontrolowanie realizacji obowiązków w zakresie 
warunków dostępu do sieci”, w dalszej części Sprawozdania.

W tabeli 3 przedstawiono strukturę produkcji, 
zużycie i krajowe saldo przepływów fizycznych 
w wymianie transgranicznej energii elektrycznej 
w latach 2020‒2021.

Struktura produkcji energii elektrycznej w 2021 r. 
zmieniła się nieznacznie w stosunku do 2020 r. 
Zdecydowana większość wytwarzania oparta jest 
nadal na paliwach konwencjonalnych, tj. węglu 
kamiennym oraz węglu brunatnym (rys. 9).

Rysunek 8. Zmiany krajowej produkcji i zużycia energii elektrycznej na tle zmian PB w latach 2005‒2021

Uwaga: Dane dotyczące PKB za lata poprzednie w niniejszym Sprawozdaniu mogą różnić się od analogicznych danych 
w Sprawozdaniach wcześniejszych ze względu na weryfikację poziomu PKB dokonywaną przez GUS.

Źródło: URE na podstawie danych GUS i PSE S.A.

Tabela 3. Struktura produkcji, krajowe saldo przepły-
wów fizycznych w wymianie transgranicznej oraz zużycie 
energii elektrycznej w latach 2020‒2021 [GWh]*

2020 r. 2021 r. Dynamika** 

Produkcja energii 
elektrycznej ogółem, 
w tym produkcja 
przez:

152 308 173 583 113,97

elektrownie na węglu 
kamiennym 71 546 93 037 130,04

elektrownie na węglu 
brunatnym 37 969 45 367 119,48

elektrownie gazowe 13 924 13 366 95,99

elektrownie
przemysłowe 9 799 -

elektrownie zawodowe 
wodne 2 698 2 830 104,89

elektrownie wiatrowe 14 174 14 234 100,42

elektrownie inne 
odnawialne 2 198 4 749 216,06

Saldo wymiany
zagranicznej 13 224 820 6,20

Krajowe zużycie 
energii 165 532 174 402 105,36

 * Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie 
pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego 
prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przy-
padkach mogą one różnić się od ostatecznych danych 
przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetycz-
ne dla celów statystycznych.

** 2021 r./2020 r.; 2020 r. = 100.

Uwaga: Od 1 stycznia 2021 r. elektrownie przemysłowe 
są wliczane do elektrowni zawodowych cieplnych i nie są 
wprost porównywalne z danymi z lat ubiegłych. Wynika 
to z modernizacji systemów informatycznych OSP.

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.
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W 2021 r. moc zainstalowana w KSE wyniosła 
53 656 MW, a moc osiągalna 54 382 MW, co stano-
wi wzrost odpowiednio o 9,0 proc. oraz o 10,8 proc. 
w stosunku do 2020 r.29) 

Średnie roczne zapotrzebowanie na moc 
ukształtowało się na poziomie 23 673,00 MW, 
przy maksymalnym zapotrzebowaniu na poziomie 
27 617,20 MW, co oznacza odpowiednio wzrost 
o 5,6 proc. oraz o 3,1 proc. w stosunku do roku 
poprzedniego. 

 29) Według stanu na 31 grudnia 2020 r. i 31 grudnia 2021 r., 
dane PSE S.A.

Relacja mocy dyspozycyjnej do mocy osiągalnej 
w 2021 r. wyniosła 57,6 proc. (spadek o 4,1 punk-
tu procentowego w stosunku do 2020 r.)30).

Struktura podmiotowa hurtowego rynku energii

W 2021 r., podobnie jak w latach poprzednich, 
grupa kapitałowa PGE Polska Grupa Energetycz-
na S.A. miała największy udział w rynku energii 

 30) Dane na podstawie średnich rocznych wartości ze szczytu 
wieczornego dni roboczych, dane PSE S.A.

w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej. 
Wyniósł on 42,4 proc., podczas gdy w 2020 r. 
stanowił 40,6 proc.31) Grupa ta w badanym okre-
sie utrzymywała również pozycję lidera na rynku 
sprzedaży do odbiorców końcowych.

Udział grup kapitałowych w energii elektrycznej 
wprowadzonej do sieci prezentuje rysunek poniżej. 

Rysunek 10. Udział grup kapitałowych w wolumenie 
energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w 2021 r. 
(przy uwzględnieniu struktury podmiotowej według sta-
nu na 31 grudnia 2021 r.)

Uwaga: Do grupy „pozostałych wytwórców” zaliczono 
zarówno wytwórców funkcjonujących w grupach kapita-
łowych (np. Azoty, E.ON, Polenergia, FORTUM), jak i wy-
twórców działających samodzielnie na rynku wytwarza-
nia energii elektrycznej tj. poza grupami kapitałowymi.

Źródło: Dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska i URE.

 31) Udział liczony według wolumenu energii elektrycznej 
wprowadzonej do sieci. Przy czym przy obliczeniu tego wskaźni-
ka uwzględniono strukturę podmiotą według stanu na 31 grudnia 
2021 r.

Rysunek 9. Porównanie struktury produkcji energii elektrycznej w latach 2020‒2021 [GWh]

Uwaga: Wielkości procentowe zaokrąglone do pełnych wartości. 

Od 1 stycznia 2021 r. elektrownie przemysłowe są wliczane do elektrowni zawodowych cieplnych i nie są wprost porów-
nywalne z danymi z lat ubiegłych. Wynika to z modernizacji systemów informatycznych OSP.

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.
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Wskaźnik udziału rynkowego trzech najwięk-
szych podmiotów, mierzony według energii 
wprowadzonej do sieci (uwzględniającej ilość 
energii dostarczonej przez wytwórców bezpo-
średnio do odbiorców końcowych), w 2021 r.32) 
− po dwóch latach spadku − istotnie wzrósł 
i wyniósł 67,1 proc. (wzrost o 3,3 punktu pro-
centowego w porównaniu do 2020 r.). Wyraźny 
trend spadkowy utrzymywał się zaś dla wskaź-
nika udziału trzech największych wytwórców 
w mocy zainstalowanej – spadek o 3,8 punktu 
procentowego. Trzej najwięksi wytwórcy (skupieni 
w grupach kapitałowych: PGE Polska Grupa Ener-
getyczna S.A., ENEA S.A., TAURON Polska Energia 
S.A.) dysponowali w sumie ponad połową mocy 
zainstalowanych i odpowiadali za ponad 2/3 pro-
dukcji energii elektrycznej w kraju. Wyżej opisane 
wskaźniki zostały przedstawione w tab. 4. 

Warto zaznaczyć, że w 2021 r. liczba podmio-
tów, które dysponują co najmniej 5 proc. udziałem 
w mocach zainstalowanych, zmieniła się w porów-
naniu z rokiem poprzednim. Do grupy tej wszedł 
kolejny wytwórca, tj. PKN Orlen S.A. Po przejęciu 
w 2020 r. wytwórców z grupy kapitałowej ENERGA 
S.A., stał się on również znaczącym podmiotem na 
rynku wytwarzania energii.

Wieloletni trend spadkowy dotyczący w szcze-
gólności wskaźników HHI, mierzonych według 
mocy zainstalowanej oraz według wolumenu ener-

 32) Przy obliczeniu wskaźników udziału rynkowego trzech naj-
większych podmiotów, zarówno według energii wprowadzonej 
do sieci, jak i według mocy zainstalowanej, uwzględniono struk-
turę podmiotową według stanu na 31 grudnia 2021 r.

gii wprowadzonej do sieci (uwzględniającej ilość 
energii dostarczonej przez wytwórców bezpośred-
nio do odbiorców końcowych), w 2017 r. uległ 
istotnej zmianie, której intensywność obserwuje 
się również w 2021 r. Wskaźnik koncentracji, we-
dług mocy zainstalowanej, kolejny rok utrzymywał 
tendencję spadkową (co oznacza spadek o ponad 
16 proc.), zaś ‒ według energii wprowadzonej do 
sieci, zmienił kilkuletni trend spadkowy i wzrósł 
o prawie 9 proc. wobec 2020 r.33)

 33) Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI) określany jest 
jako suma kwadratów indywidualnych udziałów w rynku wszyst-
kich przedsiębiorstw tworzących daną gałąź: HHI > 5 000 – kon-
centracja 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 we-
wnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu”, Bruksela 2005 oraz 
J. Kamiński: Metody szacowania siły rynkowej w sektorze energe-
tycznym, Polityka Energetyczna, Tom 12, Zeszyt 2/2, 2009).

Warto podkreślić, że wskaźnik ten liczony dla 
produkcji w 2021 r., utrzymywał wartość pozwa-
lającą na stwierdzenie, że stopień koncentracji na 
rynku jest wysoki. Z kolei, wskaźnik koncentracji 
liczony dla mocy zainstalowanej mieści się nadal 
w przedziale średniej koncentracji na rynku wy-
twarzania.

Zmiana wskaźnika koncentracji oraz wskaźnika 
udziału rynkowego trzech największych podmiotów 
w podsektorze wytwarzania w latach 2007‒2021 
została przedstawiona na rys. 11 (str. 35).

Odnosząc się do przedstawionych powyżej 
danych dotyczących koncentracji należy zauwa-
żyć, że odzwierciedlają one dynamikę produk-
cji energii elektrycznej w 2021 r. wobec 2020 r. 
Po spadkach produkcji w okresie epidemii 
COVID-19, w ostatnim roku odnotowano istotny 
jej wzrost (ok. 14 proc.). Wzrost ten zaobserwo-
wano głównie w źródłach wytwórczych pracu-

Tabela 4. Udziały w rynku i stan koncentracji podsektora wytwarzania*

Rok

Liczba podmiotów, 
które dysponują 
przynajmniej 5% 

udziałem
w zainstalowanych 

mocach 

Liczba podmiotów, 
które dysponują 
przynajmniej 5% 
udziałem w energii 

wprowadzonej
do sieci 

Udział trzech
największych 
podmiotów
w mocach

zainstalowanych 
[%]

Udział trzech
największych 
podmiotów 
w energii

wprowadzonej
do sieci [%]

Wskaźnik HHI33)

moc
zainstalowana

energia
wprowadzona 

do sieci

2020 3 4 58,3 63,8 1 562,2 2 019,9
2021 4 4 54,5 67,1 1 370,6 2 198,9

 * Dla wszystkich podmiotów działających w sektorze wytwarzania, które są objęte obowiązkiem statystycznym, 
z uwzględnieniem mocy zainstalowanej i energii wprowadzonej do sieci ze źródeł wiatrowych i wodnych. 

 Przy obliczeniu wskaźników udziału rynkowego trzech największych podmiotów oraz wskaźników HHI, zarówno według 
energii wprowadzonej do sieci, jak i według mocy zainstalowanej, uwzględniono strukturę podmiotów według stanu na 
31 grudnia 2021 r. 

Źródło: Dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska i URE.
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jących na paliwach stałych ‒ węglu kamiennym 
i brunatnym. Wytwórcy skupieni w największych 
grupach kapitałowych pod względem udziału 
w krajowym wytwarzaniu istotnie zwiększyli swoją 
produkcję energii elektrycznej w 2021 r., co prze-
łożyło się na prezentowane wyżej wskaźniki.

Sprzedaż energii w poszczególnych
segmentach

Struktura i mechanizmy funkcjonowania rynku 
nie odbiegają od analogicznych struktur i mecha-
nizmów, jakie ukształtowały się w większości in-

nych państw europejskich, uznanych za rynki kon-
kurencyjne. Uczestnicy rynku mają, na równych 
prawach, szeroki dostęp do różnych form zakupu 
i sprzedaży energii elektrycznej oraz dostęp do in-
formacji dotyczących wolumenów i cen, po jakich 
kontraktowana i sprzedawana na rynku hurtowym 
jest energia elektryczna.

Tabele 5 i 6 przedstawiają kształtowanie się 
form zakupu i sprzedaży energii elektrycznej 
w segmentach wytwarzania i obrotu w latach 
2020‒2021.

Zakup energii w poszczególnych segmentach

Tabele 7 i 8 (str. 36) przedstawiają kształtowa-
nie się form zakupu energii elektrycznej w segmen-
tach wytwarzania i obrotu w latach 2020−2021.

Sprzedaż poprzez giełdę energii

Obrót na giełdzie energii prowadzony jest przez 
całą dobę przez 365 (lub 366) dni w roku. Uczest-

Rysunek 11. Stan koncentracji podsektora wytwarzania oraz udziały w ryn-
ku największych podmiotów według energii wprowadzonej do sieci w latach 
2007‒2021

Źródło: Dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska i URE.

Tabela 5. Formy sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców w latach 2020‒2021 [TWh]

Rok Przedsiębior-
stwa obrotu

Rynki regulowane, 
w tym giełda energii

Rynek
bilansujący Eksport Odbiorcy 

końcowi 
Pozostała
sprzedaż*

2020** 30,9 105,5 10,8 0,1 1,8 2,6
2021 32,2 108,3 13,7 0,1 1,7 1,5

 * Pozostała sprzedaż obejmuje ilość energii elektrycznej sprzedawanej do OSP i OSD, do drobnych 
dystrybutorów lokalnych oraz do pozostałych odbiorców.

** Dane zostały zmienione w porównaniu z danymi w Sprawozdaniu Prezesa URE za 2020 r. w związku 
ze skorygowaniem danych przez badane podmioty.

Źródło: Dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska i URE.

Tabela 6. Formy sprzedaży energii elektrycznej przez spółki obrotu w latach 2020‒2021 [TWh]

Rok Przedsiębior-
stwa obrotu

Rynki regulowane, 
w tym giełda energii

Rynek
bilansujący Eksport Odbiorcy 

końcowi 
Pozostała
sprzedaż*

2020** 110,4 96,5 7,4 1,5 127,0 28,1
2021 111,0 118,9 7,3 1,4 133,1 23,8

 * Pozostała sprzedaż obejmuje ilość energii elektrycznej sprzedawanej do OSP i OSD, do drobnych 
dystrybutorów lokalnych, do przedsiębiorstw wytwórczych oraz do innych odbiorców.

** Dane zostały zmienione w porównaniu z danymi w Sprawozdaniu Prezesa URE za 2020 r. w związku 
ze skorygowaniem danych przez badane podmioty.

Źródło: Dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska i URE.
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nikami rynku giełdowego prowadzonego przez 
TGE S.A. (Rynek Towarów Giełdowych ‒ RTG oraz 
od 1 maja 2020 r. ‒ Zorganizowana Platforma Ob-
rotu – OTF) mogą być przedsiębiorstwa obrotu 
i wytwarzania energii elektrycznej oraz duzi od-
biorcy końcowi, którzy mogą działać samodzielnie 
po wstąpieniu w poczet członków odpowiednio 
RTG i OTF (poprzez zawarcie stosownej umowy 
z TGE S.A.) lub za pośrednictwem domów makler-
skich lub za pośrednictwem innych podmiotów po-
siadających status członka RTG oraz OTF ze swo-
jej własnej grupy kapitałowej mogących zawierać 
transakcje na rzecz innych podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej.

Na rys. 12 przedstawiono wolumen obrotu 
energią elektryczną w danym roku na wszystkich 
rynkach energii elektrycznej na TGE S.A. w latach 
2011‒2021.

Całkowity wolumen transakcji zawartych 
w 2021 r. na wszystkich rynkach energii elektrycz-
nej na TGE S.A. wyniósł 225,2 TWh, co oznacza 
spadek o 7,4 proc. w stosunku do 2020 r., w któ-
rym całkowity wolumen zawartych transakcji wy-
niósł 243,2 TWh. Natomiast sprzedaż energii 
elektrycznej w całym okresie notowań wszystkich 
kontraktów z fizyczną dostawą energii elektrycz-
nej w 2021 r. wyniosła 240,4 TWh, co stanowiło 
138,5 proc.34) produkcji energii elektrycznej brutto 
w 2021 r.

W roku sprawozdawczym TGE S.A. prowadziła 
następujące rynki sprzedaży energii elektrycznej: 

 34) W odniesieniu do produkcji energii elektrycznej w 2021 r. 
według danych PSE S.A.

Tabela 7. Formy zakupu energii elektrycznej przez wytwórców w latach 2020‒2021 [TWh]

Rok Przedsiębiorstwa obrotu Rynki regulowane, 
w tym giełda energii

Rynek
bilansujący Import Pozostałe

kierunki zakupu
2020* 8,7 21,4 11,0 0,7 0,2
2021 8,9 6,9 9,8 0,2 0,2

* Dane zostały zmienione w porównaniu z danymi w Sprawozdaniu Prezesa URE za 2020 r. w związku ze skorygowaniem 
danych przez badane podmioty.

Źródło: Dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska i URE.

Tabela 8. Formy zakupu energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa obrotu w latach 2020‒2021 [TWh]

Rok Elektrownie

Instalacje odna-
wialnego źródła 

energii bezpośred-
nio (OZE)

Przedsiębior-
stwa obrotu

Rynki regulo-
wane, w tym 
giełda energii

Rynek
bilansujący Import

Inne
kierunki 
zakupu

Sprzedawca 
zobowiązany**

2020* 43,7 11,2 111,5 193,3 4,7 4,9 1,3 0,3

2021 51,3 12,4 107,2 213,0 5,5 2,8 2,1 0,2

 * Dane zostały zmienione w porównaniu z danymi w Sprawozdaniu Prezesa URE za 2020 r. w związku ze skorygowaniem 
danych przez badane podmioty.

** Sprzedawca zobowiązany ‒ obejmuje zakup energii elektrycznej pochodzącej z mikroinstalacji innych niż prosument 
oraz z instalacji innej niż mikroinstalacja.

Źródło: Dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska i URE.

Rysunek 12. Całkowity wolumen obrotu energią elektryczną w danym roku na wszystkich rynkach energii elektrycznej 
na TGE S.A. [TWh]

Źródło: URE na podstawie danych TGE S.A.
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Rynek Dnia Bieżącego (RDB, ang. SIDC) – w mo-
delu XBID, Rynek Dnia Następnego (RDN) oraz 
w zakresie rynku instrumentów terminowych, 
w tym również w systemie aukcji, Rynek Termi-
nowy Produktów z dostawą energii elektrycznej 
(RTPE) Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF). 

W 2021 r. status aktywnych członków Rynku 
Dnia Bieżącego RDB TGE S.A. posiadało 30 pod-
miotów, Rynku Dnia Następnego RDN TGE S.A. 
‒ 45 podmiotów, Rynku Terminowego Produktów 
(RTPE) Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF) 
TGE S.A. ‒ 41 podmiotów. Biorąc pod uwagę, że 
jeden podmiot może jednocześnie działać na RDB, 
RDN i RTPE OTF lub tylko na jednym z ww. rynków, 
łącznie na wszystkich wyżej wymienionych rynkach 
energii elektrycznej prowadzonych przez TGE S.A. 
aktywnie w obrocie uczestniczyło 47 podmiotów. 

Największy wolumen obrotu realizowany był na 
RTPE OTF. W 2021 r. na tym rynku (wraz z au-
kcjami) zawarto 46 663 transakcji, a łączny wo-

lumen obrotu na nim wyniósł 
188,9 TWh. Najbardziej płynnym 
kontraktem był kontrakt roczny 
w dostawie pasmowej na 2022 r. 
(BASE_Y-22). Wolumen obrotu na 
tym kontrakcie wyniósł 104,4 TWh 
– stanowi to 55,3 proc. łącznego 
wolumenu obrotu odnotowanego 
na parkiecie RTPE OTF w 2021 r. 

W omawianym okresie na RDN 
zawarto 1 231 625 transakcji. 
Jednocześnie, członkowie giełdy 
zrealizowali transakcje zakupu/
sprzedaży energii elektrycznej 

o łącznym wolumenie ok. 33,9 TWh, co oznacza 
wzrost o ok. 3,7 proc. w stosunku do roku poprzed-
niego. Na RDB zawarto 492 459 transakcji, a łączny 
wolumen obrotu na tym rynku wyniósł 2,4 TWh.

Rysunek 13. Struktura obrotu energią elektryczną w la-
tach 2020−2021 na rynkach prowadzonych przez TGE 
S.A. [MWh]

Źródło: URE na podstawie danych TGE S.A.

Transakcje bilateralne

Kontrakty dwustronne zawierane bezpośrednio 
pomiędzy uczestnikami rynku tworzą tzw. rynek 
OTC (over the counter). Warunki handlowe tych 
kontraktów, obejmujące m.in. cenę i ilość energii 
elektrycznej oraz terminy dostaw, są wynikiem ne-
gocjacji między ich stronami, prowadzonych w ra-
mach kodeksowej swobody zawierania umów i są 
znane tylko stronom danego kontraktu. Kontrakty 
dwustronne są zawierane w szerokim horyzoncie 
czasowym od umów rocznych, poprzez kwartal-
ne i miesięczne porozumienia transakcyjne, aż do 
transakcji dobowo-godzinowych. 

W ramach kontraktów OTC wytwórcy energii 
elektrycznej sprzedają tę część energii elektrycz-
nej, która wynika z wyłączeń z obliga giełdowego, 
o których mowa w art. 49a ust. 5 pkt 1-8 usta-
wy – Prawo energetyczne. Dodatkowo, od 2019 r. 
w ramach energii elektrycznej będącej przedmio-
tem obrotu w kontraktach dwustronnych jest ener-
gia wytworzona i sprzedana na podstawie umów 
sprzedaży zawartych przed 1 stycznia 2019 r. 
z dostawą w roku realizacji obliga35). Strukturę 
wyłączeń energii elektrycznej z obowiązku sprze-
daży na giełdzie, która jest z kolei przedmiotem 

 35) Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o zmianie ustawy ‒ Prawo energetyczne oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 z późn. zm.; dalej „ustawa 
z 9 listopada 2018 r.”), zgodnie z którym przepisu art. 49a ust. 1 
ustawy zmienianej w art. 1 (tj. ustawy – Prawo energetyczne), 
w brzmieniu nadanym tą ustawą, nie stosuje się do energii elek-
trycznej będącej przedmiotem umów zawartych do dnia wejścia 
w życie tej ustawy (tj. 1 stycznia 2019 r.).

„Przez wiele lat sektor elektroenergetyki był względnie stabilny, nie 
dochodziło do tak dużych zmian, czy wręcz turbulencji, z jakimi mamy do 
czynienia dziś. Obecnie sektor ma nadal odpowiadać na potrzeby społe-
czeństwa i gospodarki, ale też wypełniać znacznie szersze cele klimatyczne. 

Obserwujemy szybki rozwój odnawialnych i rozproszonych źródeł 
wytwarzania, co ma ogromny wpływ na cały system elektroenergetyczny, 
w tym na działalność sieciową. Wymaga ona przeprowadzenia wielu kosz-
townych inwestycji, aby jak najpełniej integrować OZE z systemem. W mo-
jej opinii będzie to największym wyzwaniem tego sektora. Proces zmiany 
musi bowiem odbyć się sprawiedliwie, w sposób zrównoważony i akcepto-
walny przez jego interesariuszy.”

Rafał Gawin, Prezes URE
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kontraktacji w ramach OTC, przedstawiono szerzej 
w dalszej części niniejszego Sprawozdania.

Na podstawie danych Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska oraz URE, w 2021 r. wolumen kon-
traktów zawieranych na rynku OTC, nie uwzględ-
niający kontraktów wewnątrzgrupowych, wyniósł 
12,9 TWh i był o 9,3 proc. wyższy w porównaniu 
do 2020 r., kiedy to wyniósł 11,8 TWh.

Ceny na hurtowym rynku energii
elektrycznej w 2021 r.

Kształtowanie się cen energii elektrycznej 
dostarczonej w 2021 r. obrazują trzy wskaź-
niki cenowe publikowane przez Prezesa URE, 
tj. średnia roczna i kwartalna cena sprzedaży 
energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym 
oraz średnia kwartalna cena energii elektrycz-
nej sprzedanej na zasadach innych niż wynika-
jące z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energe-
tyczne. Ceny te zostały omówione w części IX 
niniejszego Sprawozdania.

Ceny na rynku SPOT TGE S.A.

Na rys. 14 przedstawiono ceny energii elektrycz-
nej na Rynku Dnia Następnego RDN prowadzonym 
przez TGE S.A., mierzone indeksem IRDN24. In-
deks ten przedstawia średnią arytmetyczną cenę 
ze wszystkich transakcji, za wyjątkiem kontraktów 
blokowych, na sesji giełdowej RDN, liczoną po da-
cie dostawy dla całej doby.

Średnia ważona wolumenem cena energii elek-
trycznej na RDN w 2021 r. wyniosła 401,17 zł/MWh 
i była wyższa względem 2020 r. o 190,06 zł/MWh, 
kiedy to cena ta wyniosła 210,11 zł/MWh.

Ceny na rynku RTT/RTPE OTF TGE S.A.

W 2021 r. odnotowano wzrost cen energii 
elektrycznej na rynku terminowym prowadzo-
nym przez TGE S.A., czego odzwierciedleniem jest 
wzrost cen rok do roku kontraktów terminowych 
BASE_Y (kontrakt roczny w dostawie pasmowej 
na kolejny rok). Średnioważona wolumenem cena 

transakcyjna kontraktu BASE_Y-22 w całym 2021 r. 
ukształtowała się na poziomie 384,16 zł/MWh, 
podczas gdy w 2020 r. średnioważona wolume-
nem cena transakcyjna analogicznych kontraktów 
terminowych BASE_Y-21 wyniosła 231,87 zł/MWh. 

Jednocześnie, średnia miesięczna cena kon-
traktów BASE_Y-22 zawieranych w grudniu 2021 r. 
wyniosła 721,84 zł/MWh, podczas gdy śred-
nia miesięczna cena analogicznych kontraktów 
BASE_Y-21 zawieranych w grudniu 2020 r. wynio-
sła 235,3 zł/MWh. Oznacza to wzrost ceny tych 
kontraktów o ok. 206,8 proc.

Na poniższym rysunku przedstawiono średnio-
miesięczny CDS (Clean Dark Spread) na tle śred-

Rysunek 14. Średniodobowe ceny energii elektrycznej w transakcjach SPOT mierzone indeksem IRDN24 [zł/MWh] oraz 
dzienny wolumen obrotu energią elektryczną na rynku RDN (bez kontraktów blokowych) [MWh] w poszczególnych mie-
siącach lat 2019‒2021

Źródło: URE na podstawie danych TGE S.A.
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niomiesięcznych cen energii elektrycznej ‒ instru-
mentu BASE_Y-2236), jego wolumenu i kosztów 
emisji CO2 i wolumenu notowanego na TGE S.A. 

Rysunek 15. Średniomiesięczny CDS na tle średnio-
miesięcznych cen energii elektrycznej ‒ instrumentu 
BASE_Y-22, jego wolumenu i kosztów emisji CO2 i wolu-
menu notowanego na TGE S.A.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGE 
S.A., ICE, ARP. 

1.2. Rynek detaliczny

Rynek detaliczny energii elektrycznej w 2021 r. 
mierzył się, na niespotykaną wcześniej skalę, 
z rozwojem aktywności konsumenckiej (prosu-
menci). W drugiej połowie roku zamieszanie na 
rynku wywołały gwałtowne wzrosty cen energii 
(spowodowane wzrostem cen na rynku hurto-

 36) Roczny kontrakt terminowy na dostawę energii elektrycz-
nej, którego wykonanie przypada w 2022 r.

wym). Jednocześnie rok 2021 przyniósł odbiorcom 
energii w gospodarstwach domowych zmianę po-
legającą na zakazie sprzedaży energii elektrycznej 
w formule „door to door”, która – wskutek nadużyć 
nieuczciwych sprzedawców ‒ w przeszłości spo-
wodowała wiele problemów po stronie odbiorców.

37)

Kryterium określającym zasięg rynku detalicz-
nego w elektroenergetyce nie jest wolumen trans-
akcji, ale przeznaczenie energii elektrycznej na 
własne potrzeby odbiorcy (zarówno bytowe, jak 
i technologiczne). W 2021 r. szczegółowym ba-
daniem Prezesa URE objętych zostało 27 spółek 
obrotu energią elektryczną o największym wo-

 37) Liczba odbiorców w poszczególnych grupach taryfowych 
jest niższa niż podana w Sprawozdaniu z działalności Prezesa 
URE za 2020 r., co związane jest z rozpoczętym w 2021 r. proce-
sem ujednolicania definicji stosowanych w monitorowaniu rynku 
detalicznego, w tym definicji „odbiorcy”.

lumenie sprzedaży oraz 47 największych opera-
torów systemów dystrybucyjnych. Do sieci OSD 
uwzględnionych w badaniu przyłączonych było 
17 175 694 odbiorców energii elektrycznej, z których 
15 516 059 (ok. 90,3 proc.) stanowiły gospodar-
stwa domowe (dane na postawie badania ankieto-
wego Prezesa URE). Odbiorcy w tej ostatniej gru-
pie zużyli w ciągu 2021 r. 33 959 365 MWh energii 
elektrycznej, co stanowiło 22,8 proc. całego wolu-
menu sprzedanej energii (tab. 9 i 10).

Strona podażowa detalicznego rynku energii 
to sprzedawcy energii oferujący towar odbiorcom 
końcowym. W grupie tej znajduje się 6 sprzedaw-
ców funkcjonujących w ramach grup kapitało-
wych, wspólnie z operatorami systemów dystrybu-
cyjnych, ale w ramach odrębnych osób prawnych. 
Druga grupa to sprzedawcy w podmiotach będą-
cych jednocześnie operatorami systemów dystry-
bucyjnych (w 2021 r. było ich 182), a trzecia to 
niezależni sprzedawcy energii elektrycznej ‒ pod-

Tabela 9. Liczba odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej – wg grup taryfowych

Grupy taryfowe A B C G
w tym

gospodarstwa 
domowe

SUMA

liczba odbiorców37) 568 39 724 1 314 467 15 820 935 15 516 059 17 175 694
lliczba PPG 1 016 48 590 1 642 604 16 828 650 16 424 584 18 520 860

Źródło: URE na podstawie badania ankietowego.

Tabela 10. Wolumen energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym w 2021 r.

Grupy taryfowe A B C G
w tym

gospodarstwa 
domowe

SUMA

wolumen [MWh] 26 876 473 61 266 813 25 369 866 35 238 556 33 959 365 148 751 708

Źródło: URE na podstawie badania ankietowego.
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mioty niezwiązane z działalnością dystrybucyjną 
na terenie Polski. 

Poszczególni sprzedawcy, w celu prowadzenia 
działalności handlowej w obrębie danej sieci dys-
trybucyjnej, zawierali umowy dystrybucyjne (tzw. 
generalne umowy dystrybucyjne) z operatorami 
tych sieci, a największa liczba zawartych umów 
przez jednego sprzedawcę wyniosła 110. Zawar-
cie generalnej umowy dystrybucyjnej umożliwia 
świadczenie sprzedaży, jednakże do podjęcia dzia-
łalności konieczne jest zawarcie umowy sprzedaży 
z odbiorcą. W 2021 r. trzech sprzedawców energii 
(ENEA S.A., PGE Obrót S.A. oraz TAURON Sprze-
daż Sp. z o.o.) prowadziło sprzedaż w obszarze 
dystrybucyjnym 60 lub więcej OSD.

Sprzedawcy powiązani z OSD, w ramach tego 
samego przedsiębiorstwa energetycznego lub w ra-
mach grup kapitałowych, o ile prowadzą sprzedaż 
energii elektrycznej na rzecz gospodarstw domo-
wych, obciążeni są publicznoprawnym obowiąz-
kiem sprzedaży (tzw. sprzedaż z urzędu, z ceną 
podlegającą co do zasady regulacji) do odbiorców 
z tej grupy, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej 
powiązanego z nimi OSD. Równocześnie mogą oni 
sprzedawać energię w ramach oferty rynkowej (ze 
swobodnie ukształtowaną ceną) dla innych grup 
odbiorców, a także dla gospodarstw domowych 
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej innych OSD. 
Sprzedawcy ci mogą także przedstawiać ofertę 
rynkową odbiorcom w gospodarstwach domo-
wych przyłączonym do sieci dystrybucyjnej OSD 
powiązanego z tym sprzedawcą, jednakże w takim 
przypadku wybór pomiędzy ofertą taryfową a ryn-
kową jest prawem odbiorcy. Z danych sześciu naj-

większych sprzedawców energii elektrycznej, po-
zyskanych w badaniu Prezesa URE wynika, że na 
31 grudnia 2021 r., spośród gospodarstw do-
mowych będących klientami tych sprzedawców, 
61 proc. kupowało energię w oparciu o umowy 
z zatwierdzoną taryfą, pozostali zaś kupowali ener-
gię z cenami wynikającymi z ofert rynkowych.

Rysunek 16. Odbiorcy w gospodarstwach domowych 
korzystający z tzw. oferty rynkowej sprzedawcy i korzy-
stający z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE (stan 
na koniec 2021 r.)

Źródło: URE na podstawie danych od PGE Obrót S.A., 
ENERGA-OBRÓT S.A., E.ON S.A., TAURON Sprzedaż 
Sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o., ENEA S.A. 

Spośród sprzedawców niepowiązanych kapi-
tałowo z operatorami systemów dystrybucyjnych 
funkcjonującymi na terenie kraju, część ograniczy-
ła swoją aktywność wyłącznie do rynku hurtowe-
go i tylko niektórzy przedstawiali oferty odbiorcom 
końcowym. Na podstawie badania ankietowego 
przeprowadzonego wśród 47 największych OSD, 

ustalono liczbę sprzedawców prowadzących dzia-
łalność na rynku detalicznym w 2021 r. Wyniosła 
ona 168, przy czym za kryterium aktywności przy-
jęto posiadanie przynajmniej jednej ważnej umowy 
sprzedaży, niezależnie od typu odbiorcy (gospodar-
stwo domowe czy odbiorca instytucjonalny). 

Sprzedawcy energii elektrycznej funkcjonujący 
aktywnie na rynku detalicznym są zobowiązani 
do zamieszczania na swoich stronach interneto-
wych oraz udostępniania do publicznego wglądu 
w siedzibie informacji o cenach sprzedaży oraz 
warunkach ich stosowania. W przypadku sprze-
dawców oferujących energię odbiorcom w gospo-
darstwach domowych, Prezes URE kontynuował 
w 2021 r. publikację zestawienia ofert, zawierają-
cego ceny, stawki opłat oraz informacje o obszarze 
obowiązywania oferty. Na koniec 2021 r., oferty dla 
gospodarstw domowych przedstawiało 35 sprze-
dawców energii elektrycznej, działających aktyw-
nie w tym segmencie. 

Na detalicznym rynku energii elektrycznej 
funkcjonują także podmioty niebędące rynkowy-
mi „graczami”, lecz spełniające daleko ważniejszą 
funkcję dla rozwoju rynku niż tylko zarządzanie 
infrastrukturą techniczną. Mowa tu o operatorach 
systemów dystrybucyjnych, którzy zobowiązani są 
zachować niezależność od powiązanych kapitało-
wo sprzedawców energii, równoprawnie trakto-
wać wszystkich użytkowników sieci dystrybucyj-
nej i działać w taki sposób, żeby optymalizować 
warunki dostaw i pracy sieci, sprzyjając rozwojowi 
rynku. Liczba OSD w 2021 r. wyniosła 185, z cze-
go 5 największych OSD objętych jest obowiązkiem 
tzw. unbundlingu (rozdziału) prawnego. 
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Ważną instytucją rynku energii elektrycznej 
jest sprzedaż rezerwowa, gwarantująca odbiorcy 
ciągłość dostaw energii w przypadkach niezawi-
nionych przez odbiorcę (np. trudności finansowe 
sprzedawcy skutkujące brakiem możliwości kon-
tynuacji działalności). W przypadku odbiorców 
w gospodarstwach domowych przyłączonych do 
sieci elektroenergetycznej OSD o napięciu znamio-
nowym do 1 kV, cena energii elektrycznej sprze-
dawanej w ramach świadczenia rezerwowej usługi 
kompleksowej nie powinna przekraczać iloczynu 
współczynnika 2,5 i średniej ceny sprzedaży ener-
gii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o której 
mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy ‒ Pra-
wo energetyczne. W innych przypadkach, cena 
oferowana przez sprzedawców rezerwowych jest 
kształtowana dowolnie i określona w publicznie 
dostępnych cennikach sprzedawców. 

W 2021 r. przeprowadzone zostało kolejne ba-
danie, z cyklu monitoringu Prezesa URE, funkcjo-
nowania rynku detalicznego w zakresie uruchamia-
nia i obsługi sprzedaży rezerwowej w 2020 r. Z ba-
dania powstał Raport, w którym przedstawione zo-
stały dane dotyczące OSDp (PGE Dystrybucja S.A., 
TAURON Dystrybucja S.A., ENERGA-OPERATOR 
S.A., ENEA Operator Sp. z o.o., Stoen Operator 
Sp. z o.o.) oraz sześciu największych sprzedawców 
(PGE Obrót S.A., ENERGA Obrót S.A., TAURON 
Sprzedaż Sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE 
Sp. z o.o., E.ON. S.A. i ENEA S.A.). Zakresem ba-
dania zostały objęte informacje o sprzedawcach, 
którzy oferowali sprzedaż rezerwową odbiorcom 
końcowym przyłączonym do sieci OSD oraz o od-
biorcach końcowych, dla których operator urucho-

mił sprzedaż rezerwową i/lub wskazany sprzedaw-
ca świadczył sprzedaż rezerwową. Wyniki tego 
badania, jak również badań przeprowadzonych 
w latach ubiegłych, będą nadal wykorzystywane 
w bieżących pracach URE, m.in. w zakresie prac 
koncepcyjnych nad nowym modelem sprzedaży 
rezerwowej (więcej na temat założeń nowego 
modelu w części XIII niniejszego Sprawozdania). 
Podsumowanie tego badania zostało również prze-
kazane Prezesowi UOKiK do ewentualnego wyko-
rzystania. 

W 2021 r. sprzedażą rezerwową i sprzedażą w try-
bie art. 5ab ustawy ‒ Prawo energetyczne, objętych 
zostało 41 124 odbiorców, z czego 26 871 stanowili 
odbiorcy w gospodarstwach domowych. Według sta-
nu na 31 grudnia 2021 r., ww. sprzedaż prowadzona 
była dla 20 402 odbiorców (14 695 odbiorców w go-
spodarstwach domowych). 

W związku z sygnałami otrzymywanymi z rynku 
wskazującymi, że odbiorcy końcowi, których za-
warte na czas określony umowy sprzedaży ener-
gii elektrycznej lub kompleksowe kończyły się 
31 grudnia 2021 r., mają trudności w znalezieniu 
ofert od 1 stycznia 2022 r., Prezes URE przepro-
wadził w grudniu 2021 r. wśród pięciu OSDp ba-
danie dotyczące szacowanej liczby odbiorców, dla 
których z ww. przyczyny prawdopodobna stała 
się konieczność uruchomienia 1 stycznia 2022 r. 
sprzedaży rezerwowej na podstawie art. 5aa usta-
wy ‒ Prawo energetyczne lub zawarcia umowy ze 
sprzedawcą z urzędu na podstawie art. 5ab usta-
wy. Wyniki badania przekazane zostały Minister-
stwu Klimatu i Środowiska. 

W 2021 r. doszło do wstrzymania dostaw ener-
gii elektrycznej do 191 876 odbiorców, co stanowi 
1,1 proc. ogólnej liczby odbiorców. Około 77,6 proc. 
przypadków wstrzymania dostaw energii dotyczy-
ło odbiorców w gospodarstwach domowych. Przy-
czyną prawie wszystkich tych zdarzeń (98,5 proc. 
ogółem, a 98,3 proc. w grupie gospodarstw domo-
wych), był brak terminowej płatności za pobraną 
energię elektryczną.

Ceny 

Rok 2021 był kolejnym rokiem wzrostu cen 
energii elektrycznej i opłat dystrybucyjnych ‒ we 
wszystkich grupach taryfowych ceny osiągnęły 
najwyższy w badanym okresie poziom. Średnia 
cena energii za IV kwartał 2021 r., porównana 
z ceną w analogicznym okresie poprzedniego roku, 
wykazuje wzrost o 6,62 proc., a opłaty dystrybu-
cyjne wzrosły średnio o 16,35 proc. Wzrosty cen 
energii najsilniej dotknęły odbiorców z grupy tary-
fowej A (44,58 proc.). Tylko w grupie odbiorców 
przyłączonych do sieci niskich napięć wzrost nie 
był prawie zauważalny (0,18 proc.). Dla odbiorców 
w gospodarstwach domowych wzrost cen wyniósł 
średnio 6,47 proc., pamiętać należy jednak, że po-
nad 60 proc. tych odbiorców korzysta z cen usta-
lonych w taryfach zatwierdzonych przez Prezesa 
URE. Ostatecznie, z punktu widzenia odbiorcy, 
istotny jest poziom średniej ceny, za którą naby-
wa on energię elektryczną w punkcie poboru (tj. 
cena energii wraz z usługą dystrybucji). W 2021 r. 
koszt zaopatrzenia w energię elektryczną wzrósł 
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średnio o 10,38 proc., ponieważ dynamika wzro-
stu wysokości opłat dystrybucyjnych także była 
ponadprzeciętnie wysoka (w grupie gospodarstw 
domowych wzrost wyniósł 15,92 proc., a najwyż-
szy ‒ 32,48 proc. ‒ był w grupie taryfowej B). 

Ogółem, w roku sprawozdawczym, cena energii, 
stawki opłat dystrybucyjnych i łączny koszt zaopa-
trzenia w energię wzrosły we wszystkich grupach 
odbiorów, a ich wartość (nominalnie) ukształtowa-
ła się na wcześniej nieobserwowanym poziomie.

W tab. 11 przedstawione są dane dotyczące cen 
energii elektrycznej oraz opłat dystrybucyjnych 
w IV kwartale 2020 r. i 2021 r., dla odbiorców po-
siadających umowy kompleksowe. 

Wytwarzanie energii elektrycznej w mikro-
instalacjach odnawialnych źródeł energii

Zgodnie z przepisami art. 6a ustawy OZE, na 
podstawie przekazanych Prezesowi URE przez 
operatorów systemów dystrybucyjnych elektro-
energetycznych, sprawozdań rocznych zawiera-
jących m.in. informacje o: łącznej ilości energii 
elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do 
sieci, łącznej ilości energii elektrycznej sprzedanej 
sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytwo-
rzona z odnawialnego źródła energii w mikroinsta-

Tabela 11. Ceny za energię elektryczną i opłaty dystrybucyjne dla odbiorców posiadających umowy kompleksowe

Wyszczególnienie

IV kwartał 2020 r. IV kwartał 2021 r.

średnia cena 
sprzedaży

w tym:
średnia cena 

sprzedaży

w tym:
opłata za energię 

elektryczną
opłata

dystrybucyjna
opłata za energię 

elektryczną
opłata

dystrybucyjna
[zł/MWh]

Ogółem odbiorcy 540,70 332,10 208,60 596,80 354,10 242,70
w tym: odbiorcy na WN (grupy A) 338,20 278,60 59,68 465,80 402,80 63,00
odbiorcy na SN (grupy B) 444,50 328,70 115,79 482,70 329,30 153,40
odbiorcy na nN (grupy C) 697,40 416,10 281,20 786,40 466,50 319,90
odbiorcy grup G 547,10 310,70 236,40 594,80 325,40 269,30

w tym: gospodarstwa domowe 546,20 310,70 235,50 603,80 330,80 273,00

Źródło: URE na podstawie danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Rysunek 17. Porównanie poziomów cen: średniej ceny sprzedaży, ceny energii elektrycznej oraz poziomu opłat dystrybucyjnych, stosowanych w umowach kompleksowych, w latach 
2016‒2021 – średnio dla wszystkich odbiorców oraz dla odbiorców w poszczególnych grupach taryfowych [zł/MWh]

Źródło: URE na podstawie danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
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lacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej, ro-
dzaju mikroinstalacji oraz jej mocy zainstalowanej 
elektrycznej, przygotowany został zbiorczy raport 
obejmujący dane dotyczące mikroinstalacji, w tym 
mikroinstalacji prosumenckich.

Poniżej przedstawiono najważniejsze infor-
macje dotyczące wytwarzania energii elektrycz-
nej w mikroinstalacjach odnawialnych źródeł 
energii.

Tabela 12. Łączna ilość energii elektrycznej, wprowa-
dzonej przez prosumenta energii odnawialnej do sieci 
operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenerge-
tycznych, oraz łączna moc zainstalowana instalacji wyko-
rzystywanych przez prosumentów, wg stanu na 31 grud-
nia 2021 r. 

Nazwa operatora 
systemu

dystrybucyjnego

Liczba
prosumen-
tów [szt.]

Łączna ilość 
energii 

elektrycznej 
wprowadzo-

nej przez 
prosumen-
tów do sieci 

[MWh]

Łączna moc 
zainstalowana 
instalacji wy-
korzystywa-
nych przez 
prosumen-
tów [MWh]

ENEA Operator
Sp. z o.o. 108 589 375 577,355 822,080

ENERGA-OPERATOR 
S.A. 163 051 566 701,329 1 200,551

Energoserwis
Kleszczów Sp. z o.o. 1 262 3 522,147 7,099

Stoen Operator
Sp. z o.o. 9 243 23 699,903 67,208

PGE Dystrybucja 
S.A. 295 842 838 761,355 1 890,369

TAURON Dystrybucja 
S.A. 268 395 875 560,052 1 847,765

Pozostali 810 4 618,959 17,745

SUMA 847 192 2 688 441,100 5 852,817

Źródło: URE na podstawie danych OSD.

Tabela 13. Zestawienie rodzaju mikroinstalacji oraz ich 
mocy zainstalowanej elektrycznej, wg stanu na 31 grud-
nia 2021 r. 

Rodzaj mikroinstalacji Liczba mikroin-
stalacji [szt.]

Łączna moc 
zainstalowa-

na [MW]
wykorzystująca biogaz inny niż 
biogaz rolniczy 21 0,130

wykorzystująca biogaz rolniczy 38 1,178
wykorzystująca biomasę 44 0,425
wykorzystująca promieniowanie 
słoneczne 855 664 6 089,432

wykorzystująca promieniowanie 
słoneczne/biogaz inny niż biogaz 
rolniczy

2 0,051

wykorzystująca promieniowanie 
słoneczne/wiatrowa 61 0,700

wykorzystująca promieniowanie 
słoneczne/wodna 4 0,067

wiatrowa 69 0,468
wodna 313 8,123
SUMA 856 216 6 100,574

Źródło: URE na podstawie danych OSD.

2. Regulowanie działalności 
przedsiębiorstw 
elektroenergetycznych

2.1. Koncesje

3 lipca 2021 r. weszła w życie duża noweliza-
cja ustawy – Prawo energetyczne. Wśród licznych 
zmian znalazły się rozwiązania przewidziane dla 
magazynów energii. Nowe przepisy wprowadziły 
do ustawy definicję magazynu energii, określiły 

zasady przyłączenia magazynu do sieci i wprowa-
dziły korzystne rozwiązania dotyczące rozliczania 
magazynowania energii. 

Jednocześnie objęto regulacją prowadzenie 
działalności gospodarczej polegającej na maga-
zynowaniu energii. Wraz z nowelizacją ustawy, 
wprowadzono wymóg uzyskania koncesji dla ma-
gazynów energii o mocy powyżej 10 MW. Maga-
zyny energii o mocy od 50 kW do 10 MW będą 
wymagały jedynie wpisu do odpowiedniego reje-
stru, który prowadzić będą operatorzy systemów 
elektroenergetycznych (OSE). Uregulowano także 
kwestie elektrowni szczytowo-pompowych (ESP). 
Takie elektrownie to funkcjonująca w Polsce od 
lat technologia wielkoskalowego magazynowania 
energii elektrycznej. W ESP dokonuje się zamiana 
energii elektrycznej w potencjalną energię grawi-
tacyjną wody. Proces polega na wpompowaniu 
wody ze zbiornika dolnego do górnego w czasie, 
gdy produkcja prądu jest większa niż zapotrzebo-
wanie, a następnie, gdy pobór energii elektrycznej 
jest duży, zachodzi proces odwrotny. ESP stanowią 
potężny magazyn energii o ogromnej pojemno-
ści i sprawności energetycznej. Obecnie w Polsce 
funkcjonuje 6 takich elektrowni, które do noweli-
zacji ustawy – Prawo energetyczne były traktowa-
ne jako jednostki wytwórcze, a z chwilą zmiany 
ustawy ‒ wypełniają definicję magazynu energii 
elektrycznej w zakresie, w jakim pracują w cyklu 
szczytowo-pompowym. Ustawodawca umożliwił 
podmiotom prowadzącym w dniu wejścia w życie 
zmiany ustawy – Prawo energetyczne, prowadze-
nie działalności w zakresie magazynowania energii 
elektrycznej, pod warunkiem złożenia, w terminie 
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6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmie-
niającej (tj. do 3 stycznia 2022 r.), wniosku do Pre-
zesa URE o udzielenie koncesji na magazynowanie 
energii elektrycznej (MEE). W konsekwencji, takie 
wnioski wpłynęły do dwóch oddziałów terenowych 
URE. Procedowane są wnioski o udzielenie kon-
cesji MEE dla 5 elektrowni szczytowo-pompowych 
należących do: ENERGA-OPERATOR S.A. – ESP Ży-
dowo, PGE Energia Odnawialna S.A. ‒ ESP Żarno-
wiec, ESP Porąbka-Żar, ESP Solina i ESP Dychów. 
O ile trzy wymienione jako pierwsze stanowią 
magazyn energii elektrycznej w czystej postaci, 
to dwie kolejne są to elektrownie z dopływem na-
turalnym, funkcjonujące zarówno jako magazyny 
energii, jak i jednostki wytwórcze. W tym miejscu 
warto wskazać, że elektrownie pracujące z dopły-
wem naturalnym, wymagają odrębnego podejścia 
do procedowania wniosku o udzielenie koncesji, 
tzn. wyodrębnienia części magazynowej i części 
wytwarzającej energię. 

Elektrownie szczytowo-pompowe, jako maga-
zyny energii, to nie jedyne nowe wyzwania stoją-
ce przed oddziałami terenowymi URE, które takie 
wnioski rozpatrują. W 2021 r. wpłynął pierwszy 
‒ i jak dotąd jedyny ‒ wniosek o udzielenie pro-
mesy koncesji na magazyn energii elektrycznej 
w postaci akumulatora litowo-jonowego o mocy 
269,400 MW. Niemniej, z uwagi na kierunki rozwo-
ju w zakresie magazynowania energii należy przy-
puszczać, że w kolejnych latach wniosków w tym 
zakresie będzie zdecydowanie więcej.

Zgodnie z obowiązującym w 2021 r. brzmieniem 
art. 32 ustawy – Prawo energetyczne, uzyskania 

koncesji wymagało wykonywanie działalności go-
spodarczej w zakresie:
• wytwarzania energii elektrycznej, z wyłącze-

niem: wytwarzania energii elektrycznej w źró-
dłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycz-
nej nieprzekraczającej 50 MW niezaliczanych 
do instalacji odnawialnych źródeł energii lub do 
jednostek kogeneracji a także z wyłączeniem 
wytwarzania energii elektrycznej w mikroin-
stalacji38) lub w małej instalacji39), wytwarzania 
energii elektrycznej wyłącznie z biogazu rolnicze-
go, w tym w kogeneracji, wyłącznie z biopłynów 
w rozumieniu ustawy OZE, energii elektrycznej 
wprowadzonej do sieci trakcyjnej przyłączonej 
do sieci dystrybucyjnej operatora systemu dys-
trybucyjnego elektroenergetycznego albo sieci 
dystrybucyjnej operatora systemu dystrybucyj-
nego elektroenergetycznego w następstwie ha-
mowania pojazdów, o których mowa w art. 5h 
ust. 1 ustawy ‒ Prawo energetyczne,

 38) Pod pojęciem mikroinstalacji należy rozumieć instalację 
odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elek-
trycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektro-
energetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo 
o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, 
w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa 
niż 50 kW (art. 2 pkt 19 ustawy OZE).
 39) Pod pojęciem małej instalacji należy rozumieć instalację 
odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elek-
trycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączoną 
do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym 
niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu więk-
szej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zain-
stalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 
1 MW (art. 2 pkt 18 ustawy OZE w brzmieniu obowiązującym od 
30 października 2021 r.).

• magazynowania energii elektrycznej w maga-
zynach energii elektrycznej o łącznej mocy za-
instalowanej elektrycznej większej niż 10 MW,

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

a) obrotu energią elektryczną dokonywanego 
na giełdzie towarowej w rozumieniu przepi-
sów ustawy z 26 października 2000 r. o gieł-
dach towarowych lub rynku organizowanym 
przez podmiot prowadzący na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany 
w rozumieniu przepisów ustawy z 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 
przez towarowe domy maklerskie lub domy 
maklerskie prowadzące działalność makler-
ską w zakresie obrotu towarami giełdowymi 
oraz przez spółkę prowadzącą giełdę towaro-
wą, giełdową izbę rozrachunkową, Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub 
przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papie-
rów Wartościowych S.A. przekazał wykony-
wanie czynności z zakresu zadań, o których 
mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. 
o obrocie instrumentami finansowymi, naby-
wające energię elektryczną, z tytułu realizacji 
zadań określonych w ustawie z 26 października 
2000 r. o giełdach towarowych;

b) obrotu energią elektryczną innego, niż okre-
ślony w lit. b, dokonywanego przez giełdową 
izbę rozrachunkową, przez Krajowy Depo-
zyt Papierów Wartościowych S.A., lub przez 
spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie 
czynności z zakresu zadań, o których mowa 
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w art. 48 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. 
o obrocie instrumentami finansowymi, naby-
wające lub zbywające energię elektryczną, 
z tytułu realizacji zadań określonych w usta-
wie z 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, w odniesieniu do transakcji 
zawieranych poza giełdą towarową lub ryn-
kiem, o których mowa w lit. b;

c) obrotu energią elektryczną dokonywanego 
w ramach działalności wyznaczonych opera-
torów rynku energii elektrycznej w zakresie 
uregulowanym rozporządzeniem 2015/1222;

d) obrotu energią elektryczną przez spółdzielnię 
energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 33a 
ustawy OZE, dokonywanego w ramach dzia-
łalności prowadzonej na rzecz wszystkich 
odbiorców należących do tej spółdzielni.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 
energetyczne, koncesję może otrzymać wniosko-
dawca mający siedzibę lub miejsce zamieszka-
nia na terytorium państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, pań-
stwa członkowskiego Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji. 
Ustawa – Prawo energetyczne formułuje warunki, 
które musi spełniać wnioskodawca, aby otrzymać 
koncesję (art. 33 ust. 1) oraz przesłanki uniemożli-
wiające otrzymanie koncesji (art. 33 ust. 3).

W ślad za działaniami z lat poprzednich, w wy-
niku otrzymywanych od przedsiębiorców informa-
cji na temat planowanego zakończenia działalności 

koncesjonowanej, a także w toku prowadzonych 
postępowań administracyjnych w sprawach cof-
nięcia koncesji, Prezes URE monitoruje przebieg 
procesów związanych z zakończeniem działalności 
w celu zbadania, czy interes odbiorców nie został 
zagrożony. W takich sytuacjach regulator ma bo-
wiem prawo i obowiązek interweniowania. 

W 2021 r. Prezes URE aktywnie monitorował 
sytuację odbiorców przedsiębiorstwa, które zgło-
siło zamiar zaprzestania działalności koncesjono-
wanej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 
oraz obrotu energią elektryczną i systematycznie 
przekazuje odbiorców do innego przedsiębiorstwa 
prowadzącego działalność w zakresie dystrybucji 
energii elektrycznej, w celu zapewnienia ciągłości 
dostaw energii elektrycznej.

Udzielanie koncesji

Prezes URE w 2021 r. realizował obowiązki 
w zakresie dotyczącym koncesjonowania przedsię-
biorstw elektroenergetycznych przy pomocy: De-
partamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła 
(departament DRE), Departamentu Efektywności 
Energetycznej i Kogeneracji (departament DEK), 
Departamentu Źródeł Odnawialnych (departament 
DZO) oraz oddziałów terenowych.

W roku sprawozdawczym Prezes URE udzielił 
359 koncesji w zakresie energii elektrycznej. Licz-
bę koncesji udzielonych zgodnie z właściwością 
w podziale na poszczególne rodzaje działalności 
koncesjonowanej w zakresie energii elektrycznej 
przedstawia tab. 14.

Tabela 14. Liczba koncesji udzielonych w 2021 r. oraz 
liczba ważnych koncesji w URE, wg stanu na koniec 2021 r.

Energia
elektryczna

Koncesje udzielone 
w 2021 r.

[szt.]

Koncesje ważne
na koniec 2021 r. 
(dotyczy Urzędu

jako całości) [szt.]
Wytwarzanie 336 1 704
Przesyłanie lub 
dystrybucja 6 188

Obrót 17* 407**
Razem 359 2 299

  * W tym 2 koncesje wydane dla podmiotu mającego 
siedzibę za granicą.

** W tym 27 koncesji wydanych dla podmiotów mają-
cych siedzibę za granicą.

Źródło: URE.

W 2021 r. wydano również 203 decyzje udzie-
lające promesy koncesji/promesy zmiany koncesji 
na wytwarzanie energii elektrycznej i 5 decyzji 
udzielających promesy koncesji/promesy zmiany 
koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

Tabela 15. Instalacje OZE (instalacje objęte koncesją 
Prezesa URE, wpisem do rejestru wytwórców ener-
gii w małej instalacji, mikroinstalacje40)), wg stanu na 
31 grudnia 2021 r. 

Rodzaj instalacji OZE
Sumaryczna moc

zainstalowana 
[MW]

Liczba
instalacji

Instalacje wykorzystujące biogaz* 132,372 213
Instalacje wykorzystujące biomasę 1 418,750 55

 40) Mikroinstalacje wytwarzające energię elektryczną objętą 
systemem świadectw pochodzenia albo systemem taryf gwaran-
towanych albo aukcyjnym systemem wsparcia.
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Rodzaj instalacji OZE
Sumaryczna moc

zainstalowana 
[MW]

Liczba
instalacji

Instalacje wykorzystujące energię 
promieniowania słonecznego 1 693,191 2 400

Instalacje wykorzystujące
energię wiatru 7 158,971 1 292

Instalacje wykorzystujące
hydroenergię 990,456 786

Instalacje wykorzystujące tech-
nologię współspalania biomasy, 
biopłynów, biogazu lub biogazu 
rolniczego z innymi paliwami**

13 906,956 30

Łącznie 25 300,696 4 776

 * Nie uwzględnia danych dotyczących instalacji wytwa-
rzających energię elektryczną z biogazu rolniczego 
wpisanych do rejestru prowadzonego przez Dyrekto-
ra Generalnego KOWR.

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

Źródło: URE.

Tabela 16. Projektowane instalacje OZE na podstawie 
ważnych na 31 grudnia 2021 r. promes koncesji

Rodzaj instalacji OZE
Sumaryczna moc

zainstalowana 
[MW]

Liczba
instalacji

Instalacje wykorzystujące biogaz* 6,956 5

Instalacje wykorzystujące biomasę 73,332 15

Instalacje wykorzystujące energię 
promieniowania słonecznego 676,861 273

Instalacje wykorzystujące
energię wiatru 2 058,450 113

Instalacje wykorzystujące 
hydroenergię 0,000 0

Instalacje termicznego
przekształcania odpadów 2 517,633 3

Rodzaj instalacji OZE
Sumaryczna moc

zainstalowana 
[MW]

Liczba
instalacji

Instalacje wykorzystujące
energię geotermalną 2,180 2

Łącznie 5 335,412 411

* Nie uwzględnia ewentualnie projektowanych insta-
lacji wytwarzających energię elektryczną z biogazu 
rolniczego, które będą podlegać wpisowi do rejestru 
prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Źródło: URE.

Zmiany koncesji

W 2021 r. wydano 468 decyzji zmieniających 
udzielone koncesje. Zmiany te podyktowane były 
przede wszystkim:
• zmianą nazwy lub siedziby koncesjonariusza,
• zmianą warunków wykonywania działalności 

(rozszerzenie bądź ograniczenie zakresu teryto-
rialnego wykonywania działalności),

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

Cofnięcia, stwierdzenie wygaśnięcia koncesji

W 2021 r. cofnięto 50 koncesji na skutek:
• trwałego zaprzestania wykonywania działalno-

ści gospodarczej lub niepodjęcia działalności 
objętej koncesją,

• nie dysponowania środkami finansowymi 
w wielkości gwarantującej prawidłowe wykony-
wanie działalności, 

• rażącego naruszenia warunków określo-
nych w koncesji lub innych warunków wy-
konywania koncesjonowanej działalności 
gospodarczej.

Ponadto, stwierdzono wygaśnięcie 427 kon-
cesji, głównie w konsekwencji zmiany usta-
wy OZE dokonanej ustawą zmieniającą OZE. 
W wyniku zmiany definicji małej instalacji OZE, 
jej przedział łącznej mocy zainstalowanej elek-
trycznej określony został jako: moc większa niż 
50 kW i nie większa niż 1 MW (przed noweli-
zacją ‒ moc większa niż 50 kW i mniejsza niż 
500 kW). Powyższe zmiany miały istotny wpływ 
na zakres reglamentacji działalności gospodar-
czej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii, skutkując „migra-
cją” części instalacji OZE objętych dotychczas 
obowiązkiem uzyskania koncesji Prezesa URE do 
zbioru małych instalacji OZE. 

Wprowadzenie wyżej przedstawionych zmian 
przepisów prawa skutkowało koniecznością pod-
jęcia przez URE czynności mających na celu 
dostosowanie warunków wykonywania regla-
mentowanej działalności gospodarczej do no-
wych regulacji prawnych. Zgodnie z dyspozycją 
przepisów przejściowych ustawy zmieniającej 
OZE, w roku sprawozdawczym rozpoczęto pro-
ces wpisania do rejestru małych instalacji OZE 
wytwórców „migrujących” z systemu koncesyj-
nego, a zmiany te zostały potwierdzone wyda-
niem w ustawowych terminach stosownych za-
świadczeń.
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Odmowy udzielenia koncesji,
pozostawienie wniosków bez rozpoznania 

W 2021 r. w 5 przypadkach wydano decyzję 
odmawiającą udzielenia koncesji na obrót energią 
elektryczną, w 1 na wytwarzanie oraz 1 na dys-
trybucję energii elektrycznej. Powodem odmowy 
udzielenia koncesji było stwierdzenie, że przed-
siębiorcy nie dysponują środkami finansowymi 
w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywa-
nie działalności oraz nie są w stanie udokumento-
wać możliwości ich pozyskania. 

W 39 przypadkach wnioski o udzielenie koncesji 
bądź jej zmiany oraz w 11 przypadkach wnioski 
o promesy koncesji, zgodnie z zapisami art. 35 
ust. 2b ustawy – Prawo energetyczne, załatwiono 
bez rozpoznania, po uprzednim wezwaniu do uzu-
pełnienia wniosku. 

2.2. Rejestr wytwórców w małych 
instalacjach odnawialnych 
źródeł energii

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy OZE, działalność 
gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w ma-
łej instalacji, jest działalnością regulowaną w rozu-
mieniu ustawy ‒ Prawo przedsiębiorców i wymaga 
wpisu do rejestru wytwórców wykonujących dzia-
łalność gospodarczą w zakresie małych instalacji 
(zwanego dalej „Rejestrem”). 

Rejestr wytwórców energii w małej instalacji 
prowadzi Prezes URE, który podejmuje działania 

przede wszystkim w oparciu o wniosek lub informa-
cję przekazaną przez wytwórcę energii elektrycznej 
w małej instalacji, ale także z urzędu. Kwestie zwią-
zane z dokonywaniem i zmianą wpisu do Rejestru, 
składaniem wniosków o wpis oraz wykreślaniem 
z Rejestru uregulowane zostały w art. 7-16a i 18 
ustawy OZE, przy czym art. 18 ust. 1 tej ustawy 
stanowi, że w sprawach dotyczących wykonywania 
działalności w zakresie wytwarzania energii elek-
trycznej z odnawialnych źródeł energii w małej in-
stalacji w zakresie nieuregulowanym w rozdziale 2 
ustawy OZE, stosuje się przepisy ustawy ‒ Prawo 
przedsiębiorców.

Rejestr wytwórców energii w małej instalacji 
jest jawny i publicznie dostępny do wglądu w Biu-
letynie Informacji Publicznej URE w dziale „Reje-
stry i bazy”. 

Zadania związane z prowadzeniem Rejestru 
rozdzielone zostały w URE pomiędzy departament 
DZO i oddziały terenowe URE. Departament DZO 
prowadził sprawy w zakresie wytwarzania energii 
elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła 
energii wykorzystujących: biomasę albo biomasę 
z innymi paliwami, biopłyny z innymi paliwami, 
biogaz z innymi paliwami, biogaz rolniczy z inny-
mi paliwami oraz wytwarzania energii elektrycznej 
i ciepła w jednostkach kogeneracji stanowiących 
instalacje odnawialnego źródła energii wykorzy-
stujących: biomasę albo biomasę z innymi pali-
wami, biopłyny z innymi paliwami, biogaz albo 
biogaz z innymi paliwami, biogaz rolniczy z innymi 
paliwami. Do działań realizowanych przez oddziały 
terenowe URE należało prowadzenie Rejestru dla 
wytwórców wytwarzających energię elektryczną, 

w tym w kogeneracji, oraz w źródłach odnawial-
nych wykorzystujących w procesie przetwarzania 
energię: wiatru, hydroenergię, promieniowania 
słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydro-
termalną, fal, prądów i pływów morskich, pozy-
skiwaną wyłącznie z biogazu (jeśli wytwarzanie 
nie obejmuje wytwarzania w kogeneracji – do 
10 grudnia 2021 r.). Od 10 grudnia 2021 r., do wła-
ściwości oddziałów terenowych URE należą także 
sprawy związane z dokonaniem wpisu do Rejestru 
w zakresie pozyskiwania energii i ciepła w jednost-
kach kogeneracji stanowiących instalacje odnawial-
nego źródła energii wykorzystujących biogaz, zaś 
sprawy w zakresie wytwarzania energii elektrycznej 
w instalacjach odnawialnego źródła energii wyko-
rzystujących biogaz z innymi paliwami, pozostają 
nadal we właściwości departamentu DZO. 

Tabela 17. Instalacje OZE wpisane do rejestru wytwór-
ców energii w małej instalacji − stan na 31 grudnia 2021 r. 

Rodzaj instalacji OZE Sumaryczna moc
zainstalowana [MW]

Liczba
instalacji

Instalacje wykorzystujące biogaz* 43,287 132
Instalacje wykorzystujące biomasę 0,670 3
Instalacje wykorzystujące energię 
promieniowania słonecznego 758,541 1 128

Instalacje wykorzystujące
energię wiatru 170,919 294

Instalacje wykorzystujące hydroenergię 77,074 375
Łącznie 1 050,491 1 932

*  Nie uwzględnia danych dot. instalacji wytwarzających 
energię elektryczną z biogazu rolniczego wpisanych 
do rejestru prowadzonego przez Dyrektora General-
nego KOWR.

Źródło: URE.
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W 2021 r. doszło do dużej zmiany w zakresie 
regulowania działalności polegającej na wytwarza-
niu energii elektrycznej w instalacjach odnawial-
nych źródeł energii. Przepisy ustawy zmieniającej 
OZE, które weszły w życie 30 października 2021 r., 
zmodyfikowały m.in. definicję małej instalacji od-
nawialnego źródła energii. 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 2 pkt 18 
ustawy OZE, mała instalacja to instalacja odnawial-
nego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 
elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 
1 MW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej 
o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo 
o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej 
niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna 
moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 
50 kW i nie większa niż 1 MW

Art. 6 ust. 1 ustawy zmieniającej OZE, zobo-
wiązał Prezesa URE ‒ w terminie nie dłuższym niż 
90 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniają-
cej OZE ‒ do wpisania z urzędu do Rejestru wy-
twórców wykonujących działalność gospodarczą 
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z od-
nawialnych źródeł energii w małej instalacji, którzy 

w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej OZE 
posiadali ważne koncesje na wykonywanie działal-
ności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Ozna-
czało to „przepisanie” z koncesji na wytwarzanie 
energii elektrycznej do Rejestru instalacji o mocy 
od 500 kW do 1 MW.

Wykonując powyższy obowiązek, oddziały te-
renowe URE w okresie od 30 października do 
31 grudnia 2021 r. wydały łącznie 361 zaświad-
czeń o wpisie do Rejestru i 56 zaświadczeń o zmia-
nie tego wpisu. Część zadań pozostała do zrealizo-
wania w 2022 r. 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy zmieniającej 
OZE, oddziały terenowe URE stwierdziły wyga-
śnięcie koncesji na wytwarzanie energii elektrycz-
nej: 399 w całości i 25 w części. Ponadto, doko-
nały na wniosek wytwórców: 211 nowych wpisów, 
86 zmian we wpisach już istniejących oraz wykre-
śliły 37 wytwórców z Rejestru. Żadnemu z wnio-
skodawców nie odmówiono dokonania wpisu lub 
zmiany wpisu w Rejestrze, nie wydano też ani 
jednej decyzji o zakazie wykonywania działalności 
regulowanej.

Na uwagę zasługuje, odnotowany w 2021 r. 
w oddziałach terenowych URE, dynamiczny wzrost 
spraw związanych z prowadzeniem Rejestru ‒ 
o niemal 450 proc. w odniesieniu do roku ubiegłe-
go. W dużej mierze był on spowodowany zmianą 
definicji małej instalacji i koniecznością podjęcia 
przez Prezesa URE działań z urzędu, choć także licz-
ba spraw wnioskowych wzrosła ponad dwukrotnie.

Rysunek 18. Liczba spraw prowadzonych w OT URE 
z zakresu Rejestru

Źródło: URE.

2.3. Taryfy i warunki ich kształtowania

W 2021 r. Prezes URE prowadził postępowania 
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii elek-
trycznej dla:

Tabela 18. Działalność OT URE na rynku MIOZE w 2021 r. ‒ Rejestr

Liczba spraw dot. Rejestru Zaświadczenia Decyzje Postanowienia Zawiadomie-
nia o pozo-

stawieniu bez 
rozpoznania

prowadzonych 
w 2021 r.

zakończonych 
w 2021 r. wpis zmiana wykreślenie odmowa 

wpisu
odmowa 
zmiany

zakaz wy-
konywania 
działalności

umorzenie zwrot podania odmowa 
wszczęcia

na wniosek 372 347 211 86 37 0 0 0 6 1 6 4
z urzędu 418 418 361 56 0 0 0 0 1 0 0 0
Razem 790 765 572 142 37 0 0 0 7 1 6 4

Źródło: URE.
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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 dzia-
łalności – dla odbiorców przyłączonych do sie-
ci dystrybucyjnych 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,

4) pozostałych przedsiębiorstw energetycznych, 
tzw. przedsiębiorstw energetyki przemysłowej, 
w zakresie obrotu energią elektryczną (grupy G) 
i w zakresie dystrybucji energii elektrycznej dla 
odbiorców przyłączonych do sieci tych przed-
siębiorstw.

Zatwierdzanie taryfy dla operatora 
systemu przesyłowego – PSE S.A. 

W sierpniu 2021 r. Prezes URE wezwał PSE S.A. 
do przedłożenia wniosku o zatwierdzenie taryfy 
na 2022 r., w zakresie prowadzonej przez przed-
siębiorstwo działalności. Przedsiębiorstwo złożyło 
wniosek pod koniec września 2021 r., a przedłożo-
na taryfa została skalkulowana przez przedsiębior-
stwo jako taryfa jednoroczna. W trakcie kolejnych 
miesięcy taryfowania, analizie podlegały zarówno 

poszczególne pozycje kosztowe, jak również wiel-
kości energii i mocy stanowiące podstawę kalku-
lacji stawek opłat przesyłowych. Postępowanie 
w sprawie zatwierdzenia taryfy PSE S.A. na 2022 r. 
zakończyło się wydaniem 17 grudnia 2021 r. decy-
zji przez Prezesa URE. 

Zatwierdzanie taryf dla operatorów systemów 
dystrybucyjnych (OSD), którzy 1 lipca 
2007 r. dokonali rozdziału działalności

Na początku 2021 r. kontynuowane były postę-
powania administracyjne w sprawie zatwierdze-
nia taryf na 2021 r. dla pięciu największych OSD, 
wszczęte w 2020 r. Postępowania w sprawie za-
twierdzenia taryf dla ww. przedsiębiorstw nie zo-
stały zakończone w 2020 r. z przyczyn niezależnych 
od Prezesa URE. Decyzje zatwierdzające taryfy dla 
pięciu największych OSD na okres do końca 2021 r., 
zostały wydane w dniach 5-14 stycznia 2021 r.

Taryfy operatorów systemów dystrybucyjnych 
(OSD) na 2022 r., skalkulowane zostały w oparciu 
o wytyczne opracowane na jeden rok. 

Wytyczne do kalkulacji taryf na 2022 r. opisano 
w dokumencie „TARYFY OSD NA ROK 2022 (doty-
czy OSD, którzy dokonali, z dniem 1 lipca 2007 r., 
rozdzielenia działalności)” i wraz z załącznikami zo-
stały one przekazane poszczególnym OSD w trak-
cie prowadzonych postępowań administracyjnych.

Jednocześnie, Prezes URE, mając na uwadze 
potrzeby rynku w zakresie uzyskania informa-
cji o podstawowych założeniach przyjmowanych 
w procesie taryfowania sektora dystrybucji, podjął 

decyzję o publikacji na stronie internetowej URE 
kluczowych parametrów uwzględnionych w kalku-
lacji taryf OSD na 2022 r.41)

Ze względu na niezależne uwarunkowania skut-
kujące koniecznością opracowania wytycznych 
i zatwierdzenia taryf dla OSD wyłącznie na jeden 
rok, kalkulacja taryf OSD na 2022 r. opierała się na 
częściowo zmodyfikowanych dotychczasowych za-
łożeniach obowiązujących przy kalkulacji taryf dla 
tych przedsiębiorstw. 

Wnioski o zatwierdzenie taryf dla usług dys-
trybucji energii elektrycznej na 2022 r. zostały 
przedłożone przez pięciu największych operato-
rów systemów dystrybucyjnych (OSD), tj. PGE 
Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A., ENEA 
Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR S.A. oraz 
Stoen Operator Sp. z o.o. pod koniec październi-
ka 2021 r. Zgodnie bowiem ze znowelizowanymi 
przepisami art. 47 ustawy – Prawo energetycz-
ne42), przedsiębiorstwa energetyczne posiadające 
koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy oraz 
ich zmiany z własnej inicjatywy nie później niż 
w terminie dwóch miesięcy przed upływem okresu 
obowiązywania taryfy poprzedniej lub na żądanie 
Prezesa URE.

Prezes URE zatwierdził 17 grudnia 2021 r. taryfy 
dla usług dystrybucji energii elektrycznej na okres 
do 31 grudnia 2022 r. dla pięciu największych 
OSD. W wyniku zatwierdzonych taryf, stawki opłat 
dystrybucyjnych dla odbiorców końcowych wzro-

 41) Informacja Prezesa URE w sprawie kalkulacji taryf OSD na 
2022 r.
 42) Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.
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sły średnio o 8 proc. Stawki opłat za usługę dys-
trybucji dla odbiorców grup taryfowych G wzro-
sły od 7,60 proc. w ENERGA-OPERATOR S.A., do 
9,70 proc. w TAURON Dystrybucja S.A. Łączny 
średni wzrost stawek opłat dystrybucyjnych dla od-
biorców grup taryfowych G, wynikający z zatwier-
dzonych taryf dla pięciu OSD, wyniósł 8,90 proc.

Zatwierdzanie taryf dla przedsiębiorstw 
obrotu pełniących funkcję 
sprzedawców z urzędu

Pod koniec października 2021 r. rozpoczął się 
proces zatwierdzania taryf dla energii elektrycznej 
na 2022 r. dla odbiorców grup taryfowych G dla 
czterech przedsiębiorstw obrotu pełniących funk-
cję sprzedawców z urzędu, tj. TAURON Sprzedaż 
Sp. z o.o., ENEA S.A., PGE Obrót S.A. oraz ENERGA- 
-OBRÓT S.A. 

W efekcie prowadzonych postępowań admini-
stracyjnych, Prezes URE 17 grudnia 2021 r. za-
twierdził, a następnie opublikował taryfy dla ener-
gii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G 
w Biuletynie Informacji Publicznej URE dla wyżej 
wskazanych przedsiębiorstw na okres do 31 grud-
nia 2022 r. Przedsiębiorstwa: innogy Polska S.A. 
oraz TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. nie przed-
kładają Prezesowi URE taryf do zatwierdzenia, na 
mocy wyroków sądowych zwalniających te przed-
siębiorstwa z obowiązku przedkładania taryf do 
zatwierdzenia.

Podwyżka cen energii elektrycznej dla odbior-
ców grup taryfowych G zakładała podwyżkę cen 

energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfo-
wych G, tj. gospodarstw domowych, o ok. 37 proc. 
Powodem tak wysokich wzrostów cen energii elek-
trycznej były rosnące koszty zakupu energii elek-
trycznej oraz koszty zakupu uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla (CO2). 

Zatwierdzanie taryf dla przedsiębiorstw 
tzw. energetyki przemysłowej

Prezes URE, oprócz taryf dla operatora systemu 
przesyłowego, operatorów systemów dystrybucyj-
nych i sprzedawców pełniących funkcję sprzedaw-
ców z urzędu, zatwierdza również taryfy dla ener-
gii elektrycznej dla tzw. przedsiębiorstw energetyki 
przemysłowej, czyli dla przedsiębiorstw, które nie 
miały obowiązku rozdzielenia działalności związanej 
z dystrybucją i obrotem energią elektryczną. Taryfy 
te zatwierdzane są w zakresie działalności związanej 
z dystrybucją energii elektrycznej, w odniesieniu do 
odbiorców wszystkich grup taryfowych na wszyst-
kich poziomach napięć, natomiast w zakresie działal-
ności związanej z obrotem energią elektryczną jedy-
nie w odniesieniu do odbiorców zakwalifikowanych 
do grup taryfowych G przyłączonych do sieci danego 
przedsiębiorstwa, tj. dla odbiorców zużywających 
energię elektryczną m.in. na potrzeby gospodarstw 
domowych, pomieszczeń gospodarczych związanych 
z prowadzeniem gospodarstw domowych, lokali 
o charakterze zbiorowego mieszkania itd., szczegó-
łowo wskazanych w taryfie przedsiębiorstwa. Należy 
zauważyć, że zasady kwalifikacji odbiorców do grup 
taryfowych są jednolite w skali kraju. 

Taryfy dla tych przedsiębiorstw są zatwierdza-
ne, zgodnie z regulaminem organizacyjnym URE, 
zarówno w centrali urzędu (departament DRE), jak 
i oddziałach terenowych URE. 

Przedsiębiorstwa, przedstawiając taryfy do za-
twierdzenia, zobowiązane były dołączyć materiał 
analityczny, pozwalający na stwierdzenie zasadno-
ści proponowanych zmian cen i stawek opłat oraz 
zgodności przedłożonej taryfy z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

W celu usprawnienia prowadzonych postę-
powań administracyjnych o zatwierdzenie taryf 
dla tych przedsiębiorstw, na stronie internetowej 
URE43) zamieszczone są zalecenia odnośnie infor-
macji, dokumentów, które należy przedstawić we 
wniosku o zatwierdzenie taryfy, jak również nie-
zbędnych załączników z danymi analitycznymi.

Załączniki te sporządzone są w dwóch plikach, 
odrębnie dla działalności w zakresie dystrybucji 
energii elektrycznej i w zakresie obrotu energią 
elektryczną. 

W sytuacji wystąpienia o zatwierdzenie taryfy 
zarówno dla działalności dystrybucji, jak i obrotu 
energią elektryczną, należy przedstawić komplet 
załączników i jeden egzemplarz tekstu taryfy obej-
mujący obydwie działalności.

Rezultatem procesu zatwierdzania taryf dla 
tego typu przedsiębiorstw jest ustalenie stawek 
opłat, a także cen w grupach taryfowych G, na po-
ziomie pokrywającym koszty uznane przez Prezesa 

 43) https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/taryfy-zalozenia/zalo-
zenia-dlkalkulac/7833,Informacja-dla-przedsiebiorstw-ener-gety
cznych-posiadajacych-koncesje-na-dystrybu.html
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URE za uzasadnione oraz w taki sposób, aby chro-
niony był również interes odbiorcy. Dodatkowo, 
sprawdzane są porównawcze płatności dla odbior-
ców według proponowanych cen i stawek opłat 
do płatności, jakie odbiorca tego przedsiębiorstwa 
ponosiłby będąc odbiorcą spółki dystrybucyjnej, 
od której przedsiębiorstwo dokonuje zakupu usług 
dystrybucji energii elektrycznej. Należy jednakże 
podkreślić, że jest to działanie dodatkowe i wspo-
magające, a nie decydujące o wysokości stawek 
opłat.

Ze względu na specyfikę przedsiębiorstw, pono-
szonych przez nie kosztów, stopnia uzmiennienia 
stawek opłat, jak również różnorodności w zakre-
sie stopnia wykorzystania mocy przez odbiorców, 
nie zawsze udaje się osiągnąć efekt niższych płat-
ności niż u dostawcy, chociażby przez fakt dodania 
do kosztów zakupu usług dystrybucyjnych kosz-
tów własnych, czy wielkości zwrotu z zaangażowa-
nego kapitału itd.

Dodatkowym, nowym elementem taryf dla 
energii elektrycznej w 2021 r., który mógł w spo-
sób zasadniczy wpłynąć na wynik finansowy przed-
siębiorstw, także na zmianę płatności odbiorców, 
była konieczność uwzględnienia przy ustalaniu 
przychodu regulowanego, stosownie do przepi-
sów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska 
z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniającego rozpo-
rządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształ-
towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 
energią elektryczną44), salda konta regulacyjnego 
(w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. była to 

 44) Dz. U. z 2021 r. poz. 2053.

zaliczka na poczet salda konta regulacyjnego) 
‒ stosownie do zasad określonych w tym rozpo-
rządzeniu ‒ wynikającego z różnicy pomiędzy 
przychodami planowanymi w taryfie, a faktycz-
nie uzyskanymi w 2020 r. (zarówno na plus, jak 
i na minus). Ze względu na skomplikowany cha-
rakter tej regulacji, część przedsiębiorstw zamiast 
wystąpić w 2021 r. o zatwierdzenie taryfy lub jej 
zmianę np. z tytułu wzrostu kosztów przeniesio-
nych, w której koniecznym byłoby uwzględnienie 
wyniku salda konta regulacyjnego, wystąpiła je-
dynie o przedłużenie obowiązującej taryfy. Należy 
jednakże wskazać, że powyższe rozliczenie salda 
konta regulacyjnego za 2020 r. nastąpi w 2022 r.

2.4. Obowiązki sprawozdawcze 
i informacyjne przedsiębiorstw 
energetycznych związane 
z funkcjonowaniem systemów 
wsparcia OZE i CHP

Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne 
wytwórców energii elektrycznej 
w małych instalacjach OZE 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 7 ustawy OZE, 
w brzmieniu obowiązującym do 1 lutego 2022 r., 
wytwórca wykonujący działalność gospodarczą 
w zakresie małych instalacji, wpisany do rejestru 
małych instalacji, do 31 grudnia 2021 r. był obo-
wiązany przekazywać Prezesowi URE, w terminie 
30 dni od dnia zakończenia każdego kwartału, 
sprawozdania kwartalne zawierające informacje, 

o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy OZE, 
dotyczące:
• łącznej ilości energii elektrycznej wytworzonej 

w małej instalacji,
• energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy 

zobowiązanemu, która została wytworzona 
z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji 
i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej, 

• łącznej ilości zużytych paliw do wytwarzania 
energii elektrycznej w małej instalacji oraz ro-
dzaju tych paliw,

• energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom koń-
cowym.
Zgodnie z art. 168 pkt 11, art. 169 ust. 1 pkt 1 

oraz art. 170 ust. 4 pkt 2 ustawy OZE, karze pie-
niężnej w wysokości 1 000 zł wymierzanej przez 
Prezesa URE podlega ten, kto nie przedkłada 
w terminie Prezesowi URE wskazanego powyżej 
sprawozdania kwartalnego lub podaje w tym spra-
wozdaniu nieprawdziwe informacje.

Na 31 grudnia 2021 r., do złożenia kwartalne-
go sprawozdania przez wytwórców prowadzących 
działalność gospodarczą polegającą na wytwarza-
niu energii elektrycznej w instalacji OZE wykorzy-
stującej biomasę, w tym w kogeneracji lub wyko-
rzystującej biogaz inny niż biogaz rolniczy, w tym 
w kogeneracji (sprawozdania składane do depar-
tamentu DZO), były zobowiązane 53 przedsię-
biorstwa energetyczne, co oznacza, że w 2021 r. 
przeanalizowano 194 takie sprawozdania. 

W przypadku oddziałów terenowych URE, zobo-
wiązanych do złożenia sprawozdania kwartalnego 
było 1 200 wytwórców (według stanu na 31 grud-
nia 2021 r.). Wskazuje to na przyrost przedsię-
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biorstw prowadzących działalność polegającą na 
wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł energii w małej instalacji wpisanych do Re-
jestru (rok wcześniej zobowiązanych było 720 wy-
twórców), co przełożyło się na wzrost liczby złożo-
nych sprawozdań kwartalnych: w 2021 r. wpłynęło 
i zostało przeanalizowanych 3 144 sprawozdań 
kwartalnych, wobec 2 700 takich sprawozdań rok 
wcześniej. 

Należy wskazać, że większość wytwórców zło-
żyła wymagane sprawozdania kwartalne w termi-
nie. Część jednak obowiązku nie dopełniła. Ko-
rzystali oni jednak z ochrony, jaką ustawodawca 
zapewnił art. 15zzzzzn2 ustawy covidowej. Zgod-
nie z tą regulacją, oddziały terenowe URE zawia-
damiały wytwórców, którzy nie złożyli sprawozdań 
kwartalnych, o uchybieniu terminu wyznaczając im 
jednocześnie termin 30 dni na złożenie wniosku 
o przywrócenie terminu do złożenia sprawozda-
nia. W odniesieniu zaś do wytwórców, którzy zło-
żyli sprawozdania kwartalne po upływie 30 dni od 
zakończenia kwartału, w oparciu o powołany wyżej 
przepis, zaniechano wszczynania postępowań o na-
łożenie kary pieniężnej, uznając, że przepis depena-
lizował takie zachowanie, a postępowania wszczęte 
zakończono bez nałożenia kary pieniężnej. 

Należy zaznaczyć, że jedynie w incydentalnych 
przypadkach wytwórcy nie przedłożyli sprawozda-
nia kwartalnego, pomimo skierowania do nich infor-
macji o uchybieniu terminu i wyznaczeniu dodatko-
wego 30-dniowego terminu. Wobec nich wszczęto 
postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Jednocześnie, w oddziałach terenowych URE 
oraz w departamencie DZO, prowadzono postę-

powania w sprawie nałożenia kar pieniężnych na 
wytwórców, którzy nie dopełnili w terminie obo-
wiązku sprawozdawczego przed wejściem w życie 
powołanego wyżej art. 15zzzzzn2. W 2021 r. pro-
wadzonych było 201 takich postępowań, zakoń-
czono 165, z czego nałożeniem kary zakończyły się 
82 postępowania. W pozostałych przypadkach od-
stąpiono od nałożenia kary lub umorzono wszczęte 
postępowania.

Kolejnym obowiązkiem wynikającym z ustawy 
OZE, zawartym w art. 9 ust. 1 pkt 8, ciążącym na 
wytwórcach wykonujących działalność gospodar-
czą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii w małej instala-
cji, jest przekazywanie Prezesowi URE informa-
cji o wytworzeniu po raz pierwszy energii elek-
trycznej w małej instalacji lub jej wytworzeniu po 
modernizacji tej instalacji oraz dacie zakończenia 
modernizacji.

Na 31 grudnia 2021 r. zobowiązanych do 
przekazania takiej informacji było 215 przed-
siębiorstw należących do właściwości oddzia-
łów terenowych URE. Analiza danych wskazuje 
na niedopełnianie powyższego obowiązku przez 
większość podmiotów, ponieważ wymaganą in-
formację złożyło jedynie 37 wytwórców. Usta-
wodawca nie przewidział jednak żadnej sankcji 
z tytułu niedopełnienia powyższego obowiązku. 
Niemniej, oddziały terenowe w trakcie podejmo-
wania innych czynności, jak np. monitorowania 
działalności wytwórcy czy poprawności złożo-
nych sprawozdań kwartalnych, wzywały wy-
twórców do przedstawienia wskazanych wyżej 
informacji o pierwszym wytworzeniu.

Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne 
operatorów systemów elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 9c ust. 12 ustawy – Prawo ener-
getyczne, operator systemu elektroenergetyczne-
go, w obszarze swojego działania, jest obowiązany 
przedstawiać Prezesowi URE informacje o ilościach 
energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach 
odnawialnego źródła energii przyłączonych do 
jego sieci i wprowadzonej do systemu elektroener-
getycznego, z podziałem na poszczególne rodzaje 
źródeł, w terminie do: 
1) 31 lipca – za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 

danego roku, 
2) 31 stycznia – za okres od 1 lipca do 31 grudnia 

roku poprzedniego.
Zgodnie z brzmieniem art. 6a ust. 1 ustawy 

OZE, operator systemu dystrybucyjnego elektro-
energetycznego jest obowiązany przekazać Preze-
sowi URE sprawozdanie roczne zawierające: 
1) informacje o:

a) łącznej ilości energii elektrycznej, o której 
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy OZE, wprowa-
dzonej przez prosumenta energii odnawial-
nej do sieci;

b) łącznej ilości energii elektrycznej sprzeda-
nej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym 
mowa w art. 40 ust. 1 ustawy OZE, która 
została wytworzona z odnawialnego źródła 
energii w mikroinstalacji i wprowadzona do 
sieci dystrybucyjnej, 

2) wykaz wytwórców energii elektrycznej w mi-
kroinstalacji, ze wskazaniem terminu wprowa-
dzenia po raz pierwszy do sieci dystrybucyjnej 
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przez poszczególnych wytwórców energii elek-
trycznej wytworzonej z odnawialnego źródła 
energii w mikroinstalacji,

3) wskazanie rodzaju mikroinstalacji oraz jej mocy 
zainstalowanej elektrycznej

– w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku ka-
lendarzowego.

W myśl art. 6a ust. 2 ustawy OZE, na podsta-
wie wyżej wymienionych sprawozdań, Prezes URE, 
w terminie 75 dni od dnia zakończenia roku kalen-
darzowego, sporządza zbiorczy raport, który:
1) przekazuje ministrom właściwym do spraw: kli-

matu, energii oraz gospodarki,
2) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej 

URE, z zachowaniem przepisów o ochronie da-
nych osobowych. 
Zgodnie z brzmieniem art. 40 ust. 2 ustawy OZE, 

operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroener-
getycznych, w terminie do 15 września każdego 
roku, przekazują Prezesowi URE informacje do-
tyczące sprzedawców energii elektrycznej o naj-
większym wolumenie jej sprzedaży w okresie od 
1 stycznia do 31 sierpnia tego roku odbiorcom koń-
cowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego 
operatora na obszarze działania tego operatora. Po-
wyższe informacje służą Prezesowi URE do wyzna-
czenia sprzedawców zobowiązanych na następny 
rok. W 2021 r. obowiązek ten został zrealizowany, 
a szczegółowe informacje przedstawione zostały 
w części III. System wsparcia odnawialnych źródeł 
energii, kogeneracji i efektywności energetycznej 
(pkt 6. Wyznaczanie sprzedawców zobowiązanych).

Zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy OZE, płatnik 
opłaty OZE, którym w myśl art. 95 ust. 2 ustawy 

OZE jest operator systemu dystrybucyjnego elek-
troenergetycznego, jest obowiązany przekazać 
operatorowi systemu przesyłowego elektroener-
getycznego oraz Prezesowi URE w szczególności 
informację o:
1) ilościach energii elektrycznej, która stanowi 

podstawę do naliczenia opłaty OZE,
2) wielkości należnych środków z tytułu opłaty OZE
– w terminie do szóstego dnia miesiąca następu-
jącego po okresie rozliczeniowym, o którym mowa 
w art. 101 ustawy OZE. 

W myśl art. 100 ust. 2a ustawy OZE, zobowią-
zanym do przekazywania Prezesowi URE wyżej 
wymienionych informacji w analogicznym termi-
nie, jest również operator systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego.

Art. 56 ust. 1 pkt 24 ustawy – Prawo energe-
tyczne stanowi, że karze pieniężnej podlega ten, 
kto będąc operatorem wyznaczonym na podstawie 
art. 9h tej ustawy, nie realizuje obowiązków ope-
ratora wynikających z ustawy.

Praca Piotra z Nowego Targu, wyróżniona w konkursie plastycznym URE „Skąd się bierze prąd”
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Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne przedsiębiorstw energetycznych, które wygrały aukcje na sprzedaż energii elektrycznej, o których 
mowa w ustawie OZE

Rodzaj informacji Podstawa prawna jej przekazania Termin przekazania Uwagi
Aukcje przeprowadzone w latach 2016-2017

Oświadczenie potwierdzające, że skumulowane, 
otrzymane do dnia zakończenia okresu sprawozdawczego 
wsparcie nie przekracza maksymalnej wartości pomocy 
publicznej, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy OZE 
i zawierające informacje o wartości otrzymanej pomocy 
publicznej

art. 4 ust. 4 ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie 
ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 
niektórych innych ustaw

90 dni od dnia zakończenia okresu pełnych trzech 
lat, w których przysługiwało wsparcie oraz od dnia 
zakończenia okresu określonego w przepisach 
wydanych na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy OZE 
tj. od zakończenia okresu wsparcia

W 2021 r. obowiązek był realizowany przez wytwórców, którzy mi-
growali z systemu aukcyjnego do systemu FIT/FIP, o którym mowa 
w art. 70a-70f ustawy OZE, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 
2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw oraz do 30 marca 2022 r. przez wytwórców, którzy rozpoczęli 
korzystanie z aukcyjnego systemu wsparcia po 1 stycznia 2018 r.

Potwierdzona przez operatora sieci przesyłowej elektro-
energetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektro-
energetycznej informacja o terminie wytworzenia po raz 
pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy OZE w brzmieniu obowią-
zującym przed wejściem w życie ustawy z 7 czerwca 
2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 
energii oraz niektórych innych ustaw

30 dni od dnia wytworzenia po raz pierwszy tej 
energii Obowiązek jest realizowany na bieżąco

Informacja o ilości energii elektrycznej wytworzonej 
z odnawialnych źródeł energii wyrażona w MWh, jaka 
wytworzona została w poprzednim roku kalendarzowym

art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy OZE w brzmieniu obowią-
zującym przed wejściem w życie ustawy z 7 czerwca 
2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 
energii oraz niektórych innych ustaw

30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego 1. Obowiązek za 2020 r. był realizowany do 30 stycznia 2021 r. 
2. Obowiązek za 2021 r. był realizowany do 30 stycznia 2022 r.

Aukcje przeprowadzone w latach 2018-2021
Oświadczenie o pomocy inwestycyjnej, o której mowa 
w art. 39 ust. 1 ustawy OZE, udzielonej po dniu 
złożeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 3 
pkt 9 ustawy OZE

art. 39 ust. 7 ustawy OZE w brzmieniu obowiązują-
cym po wejściu w życie ustawy z 7 czerwca 2018 r. 
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 
oraz niektórych innych ustaw

Najpóźniej w dziesiątym dniu miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiło udzielenie pomocy 
inwestycyjnej

Obowiązek jest realizowany na bieżąco

Oświadczenie o nieudzieleniu pomocy inwestycyjnej, 
o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy OZE
w poprzednim roku kalendarzowym, albo oświadczenie 
o wartości tej pomocy

art. 39 ust. 9 ustawy OZE w brzmieniu obowiązują-
cym po wejściu w życie ustawy z 7 czerwca 2018 r. 
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 
oraz niektórych innych ustaw

30 dni od zakończenia roku kalendarzowego 1. Obowiązek za 2020 r. był realizowany do 30 stycznia 2021 r. 
2. Obowiązek za 2021 r. był realizowany do 30 stycznia 2022 r.

Informacja o dniu wytworzenia oraz wprowadzenia en. 
el. z odnawialnych źródeł energii do sieci, potwierdzona 
przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub 
operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i jej 
sprzedaży po raz pierwszy w ramach systemu aukcyjnego

art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy OZE w brzmieniu obowią-
zującym po wejściu w życie ustawy z 7 czerwca 2018 r. 
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 
oraz niektórych innych ustaw

30 dni od dnia sprzedaży energii elektrycznej
po raz pierwszy w ramach wygranej oferty aukcyjnej Obowiązek jest realizowany na bieżąco

Informacja o ilości energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł energii, jaką wytwórca sprzedał w poprzednim 
roku kalendarzowym w ramach systemu aukcyjnego

art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy OZE w brzmieniu obowią-
zującym po wejściu w życie ustawy z 7 czerwca 2018 r. 
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 
oraz niektórych innych ustaw

30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego 1. Obowiązek za 2020 r. był realizowany do 30 stycznia 2021 r. 
2. Obowiązek za 2021 r. był realizowany do 30 stycznia 2022 r.

Aukcje przeprowadzone w latach 2016-2021

Opinia akredytowanej jednostki, o której mowa 
w art. 77 ust. 3 ustawy o CHP, potwierdzająca zasadność 
uznania instalacji za instalację, o której mowa w art. 77 
ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a ustawy 
OZE

1. art. 184c ust. 5 ustawy OZE
2. art. 93a ustawy OZE

1. W terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu 
aukcyjnego. 
2. Do 15 marca każdego roku następującego po 
roku, w którym wytworzono energię elektryczną 
w wysokosprawnej kogeneracji.

1. Obowiązek jest realizowany na bieżąco.
2. Obowiązek za 2020 r. był realizowany do 15 marca 2021 r.
3. Obowiązek za 2021 r. był realizowany do 15 marca 2022 r.

Źródło: URE.
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Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne 
przedsiębiorstw energetycznych 
związane z funkcjonowaniem systemów 
wsparcia CHP

Zgodnie z ustawą o CHP, do 15 marca każde-
go roku wytwórcy energii elektrycznej z wysoko-
sprawnej kogeneracji uczestniczący w systemach 
wsparcia dla energii elektrycznej z jednostek ko-
generacyjnych zobowiązani są, zgodnie z art. 77 
ust. 1 ustawy o CHP, do złożenia Prezesowi URE 
sprawozdania rocznego CHP za rok poprzedni. 
Obowiązek dotyczy wytwórców energii elektrycz-
nej uprawnionych do otrzymania premii:
• gwarantowanej (PG),
• gwarantowanej indywidualnej (PGI),
• kogeneracyjnej (PK),
• kogeneracyjnej indywidualnej (PKI), 

a także uczestniczących w systemie wsparcia 
w formie gwarancji pochodzenia CHP (GPCHP). 

Niezłożenie ww. sprawozdania we wskazanym 
terminie lub przekazanie w sprawozdaniu informa-
cji nieprawdziwych lub niepełnych, sankcjonowane 
jest karą pieniężną na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 6 
ustawy o CHP. Wraz ze sprawozdaniem, wytwórca 
składa opinię akredytowanej jednostki stwierdza-
jącą prawidłowość danych zawartych w sprawoz-
daniu oraz zasadność składanego wniosku o wy-
płatę danego rodzaju premii. Wytwórcy energii 
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji są 
obowiązani zamieścić w ww. sprawozdaniu dane 
określone na podstawie rzeczywistej średniorocz-
nej sprawności przemiany energii chemicznej pa-
liwa w energię elektryczną lub mechaniczną i cie-
pło użytkowe w kogeneracji, wyznaczone zgod-
nie z przepisami wydanymi na podstawie art. 58 

ustawy o CHP. Do sprawozdania należy dołączyć 
schemat zespołu urządzeń wchodzących w skład 
jednostki kogeneracji, a także opinię sporządzoną 
przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Cen-
trum Akredytacji. Opinia wykonana na podstawie 
badania przeprowadzonego dla danej jednostki 
kogeneracji, ma na celu potwierdzenie prawidło-
wości danych zawartych w sprawozdaniu oraz za-
sadności złożenia wniosków o wypłatę wsparcia.

W 2021 r. wytwórcy uprawnieni do korzystania 
z systemów wsparcia złożyli Prezesowi URE spra-
wozdania za rok 2020. Zostały one potwierdzone 
przez operatorów systemu elektroenergetycznego, 
do których sieci są przyłączone jednostki kogeneracji 
uczestniczące w systemach wsparcia, w zakresie:
1) ilości energii elektrycznej wytworzonej w jedno-

stce kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprze-
danej – w odniesieniu do jednostek kogeneracji 

Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne przedsiębiorstw energetycznych, które otrzymały zaświadczenie o możliwości sprzedaży niewykorzy-
stanej energii elektrycznej zgodnie z przepisami art. 70a-70f ustawy OZE

Rodzaj informacji Podstawa prawna jej przekazania Termin przekazania Uwagi

Oświadczenie o pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 39a ust. 1 
ustawy OZE, udzielonej po dniu złożeniu oświadczenia, o którym mowa 
w art. 70b ust. 3 pkt 6 ustawy OZE

art. 39a ust. 7 ustawy OZE 
Najpóźniej w dziesiątym dniu miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiło udzielenie pomocy 
inwestycyjnej

Obowiązek jest realizowany na bieżąco

Oświadczenie o nieudzieleniu pomocy inwestycyjnej, o której mowa 
w art. 39a ust. 1 ustawy OZE w poprzednim roku kalendarzowym, 
albo oświadczenie o wartości tej pomocy

art. 39a ust. 9 ustawy OZE 30 dni od zakończenia roku kalendarzowego 1. Obowiązek za 2020 r. był realizowany do 30 stycznia 2021 r. 
2. Obowiązek za 2021 r. był realizowany do 30 stycznia 2022 r.

Informacja o stanie wykonania harmonogramu, o którym mowa 
w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. e ustawy OZE art. 70b ust. 11 ustawy OZE 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego 1. Obowiązek za 2020 r. był realizowany do 30 stycznia 2021 r. 

2. Obowiązek za 2021 r. był realizowany do 30 stycznia 2022 r.
Opinia akredytowanej jednostki, o której mowa
w art. 77 ust. 3 ustawy o CHP, potwierdzająca zasadność uznania instalacji 
za instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 
8a, 9a lub 10a ustawy OZE 

art. 93a ustawy OZE
Do 15 marca każdego roku następującego po roku, 
w którym wytworzono energię elektryczną
w wysokosprawnej kogeneracji

1. Obowiązek za 2020 r. był realizowany do 15 marca 2021 r. 
2. Obowiązek za 2021 r. był realizowany do 15 marca 2022 r.

Źródło: URE.
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o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniej-
szej niż 1 MW,

2) ilości energii elektrycznej wytworzonej w jedno-
stce kogeneracji – w odniesieniu do jednostek 
kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej 
mniejszej niż 1 MW, wchodzących w skład źró-
deł o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 
mniejszej niż 1 MW.
Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy o CHP, Prezes 

URE, po weryfikacji ww. dokumentów, wydaje 
decyzję o rzeczywistej ilości energii elektrycznej 
wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji albo 
wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej, 
co do której wytwórca uprawniony był do otrzymy-
wania wsparcia. 

W 2021 r. wydano 64 decyzje o rzeczywistej ilości 
energii elektrycznej z wysokosprawnej kogenera-
cji, w tym 36 decyzji dotyczyło potwierdzenia ilości 
energii elektrycznej wytworzonej w jednostce koge-
neracji, natomiast 28 ‒ potwierdzenia ilości energii 
elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, 
wprowadzonej do sieci i sprzedanej. Obecnie toczy 
się 16 postępowań w związku ze sprawozdaniami 
złożonymi przez wytwórców za rok 2020. Ponadto, 
nadal toczą się postępowania dotyczące 4 podmio-
tów obowiązanych do złożenia sprawozdań rocznych 
CHP za rok 2019. Powyższe jest związane z terminem 
określonym w art. 99 ustawy o CHP, w którym wska-
zano, że w okresie do 24 miesięcy od dnia wydania 
pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności 
pomocy publicznej przewidzianej w rozdziałach 3-5 
ustawy o CHP ze wspólnym rynkiem, uprawnione 
podmioty (których jednostki spełniają ustawową 
definicję „istniejącej jednostki kogeneracji”) mogą 

składać wnioski o wypłatę premii gwarantowanej 
lub premii gwarantowanej indywidualnej za okres od 
1 stycznia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień 
wydania decyzji o dopuszczeniu. Termin ten upłynął 
16 kwietnia 2021 r.

Podmioty, które wygrały pierwszą aukcję CHP 
w 2019 r. oraz dwie kolejne w 2020 r., zobowiąza-
ne były do przekazania ‒ w terminie do 30 stycznia 
2021 r. ‒ informacji o stanie realizacji inwestycji 
(art. 76 ust. 1 ustawy o CHP) i oświadczenia o po-
mocy inwestycyjnej (art. 14 ust. 9 ustawy o CHP), 
a także oświadczenia o nowej pomocy inwestycyj-
nej (patrz art. 14 ust. 7 ustawy o CHP) w termi-
nie do dziesiątego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiło udzielenie takiej 
pomocy, w przypadku udzielenia nowej pomocy 
inwestycyjnej. Wszystkie te podmioty zrealizowa-
ły ww. obowiązki w odniesieniu do 11 jednostek, 
które wygrały w 3 aukcjach przeprowadzonych 
w latach 2019‒2020. 

3. Wyznaczanie operatorów 
systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych

W świetle obowiązujących regulacji ustawy – 
Prawo energetyczne, operatorów systemów elek-
troenergetycznych i gazowych (zwanych dalej 
„operatorami systemów”) wyznacza Prezes URE 
w drodze decyzji: 
• na wniosek właściciela sieci lub instalacji, o którym 

mowa w art. 9h ust. 1 ustawy, 

• z urzędu w przypadkach określonych w art. 9h 
ust. 9 ustawy.

Ustawa – Prawo energetyczne określa wa-
runki funkcjonowania oraz zadania operatorów 
systemów. Operatorzy systemów dystrybucyj-
nych elektroenergetycznych (OSD) funkcjo-
nujący w przedsiębiorstwie pionowo zinte-
growanym, obsługujący więcej niż 100 000 
przyłączonych do swojej sieci odbiorców, mają 
obowiązek uzyskania niezależności pod wzglę-
dem formy prawnej, organizacyjnej oraz po-
dejmowania decyzji (art. 9d ustawy – Prawo 
energetyczne). W Polsce działa jeden operator 
systemu przesyłowego elektroenergetycznego 
– PSE S.A.

Wyznaczanie operatorów systemów
dystrybucyjnych elektroenergetycznych
(OSD)

W 2021 r. Prezes URE wyznaczył 3 OSD, 
których nie dotyczył obowiązek rozdziału praw-
nego. Zgodnie ze złożonymi wnioskami, przedsię-
biorcy ci są operatorami na sieciach, na których 
prowadzą działalność koncesjonowaną. W 1 przy-
padku Prezes URE odmówił wyznaczenia OSD, 
uznając, że brak jest podstaw do stwierdzenia, że 
przedsiębiorstwo energetyczne dysponuje odpo-
wiednimi środkami ekonomicznymi i techniczny-
mi do pełnienia funkcji operatora oraz że posiada 
warunki do skutecznego zarządzania systemem 
dystrybucyjnym. 
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Zmiany w decyzjach wyznaczających OSD, 
w tym przedłużenie okresu obowiązywania

W 2021 r. Prezes URE dokonał zmian w 12 de-
cyzjach wyznaczających OSD. W wyniku tych de-
cyzji, według stanu na koniec 2021 r., na rynku 
energii elektrycznej funkcjonowało 185 operato-
rów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycz-
nych, w tym 5 prawnie wydzielonych OSD.

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji 
w sprawie wyznaczenia OSD

W 2021 r. Prezes URE w 5 przypadkach stwierdził 
wygaśnięcie decyzji w sprawie wyznaczenia OSD.

4. Zamknięte systemy dystrybucyjne

W 2021 r. do Prezesa URE wpłynęło 7 wniosków 
o stwierdzenie, na podstawie art. 9da ust. 1 usta-
wy – Prawo energetyczne, zamkniętego systemu 
dystrybucyjnego. Cztery spośród złożonych wnio-
sków opierały się na przesłance z art. 9da ust. 1 
pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, 2 − dotyczyły 
przesłanki z art. 9da ust. 1 pkt 1 ustawy, w przy-
padku ostatniego wniosku wezwano do udokumen-
towania spełnienia jednej z przesłanek z art. 9da 
ust. 1 ustawy.

Na 31 grudnia 2021 r. wszystkie postępowania 
w sprawie stwierdzenia zamkniętego systemu dys-
trybucyjnego pozostawały w toku.

5. Zatwierdzanie Instrukcji 
Ruchu i Eksploatacji Sieci

Operator Systemu Przesyłowego

Najważniejsze zmiany w IRiESP zatwierdzone 
w 2021 r. przez Prezesa URE dotyczyły:
• wymiany międzyobszarowej na połączeniach 

systemu elektroenergetycznego Polski z sys-
temami zagranicznych operatorów systemów 
przesyłowych realizowanych zarówno w celu 
wdrożenia projektu Interim Coupling Project 
(dalej: „ICP”), jak i uwzględnienia projektu ICP 
w zakresie poszerzenia operacyjnego działania 
procesu funkcjonowania wielu NEMO w polskim 
obszarze rynkowym o przekroje handlowe Pol-
ski oraz Czech, Słowacji i Niemiec,

• zasad zgłaszania przez wytwórców i uzgad-
niania z OSP planów remontowych jednostek 
wytwórczych centralnie dysponowanych (dalej: 
„JWCD”) i jednostek wytwórczych centralnie 
koordynowanych (dalej: „JWCK”) oraz zmian 
mających na celu identyfikację i aktualizację 
ograniczeń sieciowych w związku z planowany-
mi warunkami pracy sieci, w tym uwzględnie-
nia modyfikacji zasad zgłaszania i uzgadniania 
planów remontów JWCD i JWCK oraz zasad 
i terminów opracowania i zatwierdzenia planów 
wyłączeń elementów sieci zamkniętej.

Poprzez wprowadzenie − na podstawie rozpo-
rządzenia 2017/2195 − obowiązku opracowania 
i przedstawienia do zatwierdzenia organowi regu-
lacyjnemu Warunków Dotyczących Bilansowania 

(dalej: „WDB”), wiele mechanizmów dotychczas 
regulowanych przez IRiESP-Bilansowanie znajduje 
się obecnie w WDB.

W 2021 r. zaczęła obowiązywać zmiana WDB 
zatwierdzona decyzją Prezesa URE z 1 grudnia 
2020 r. zakładająca:
• umożliwienie aktywnego udziału w Rynku Bi-

lansującym (RB) zasobom innym niż Jednostki 
Wytwórcze Centralnie Dysponowane (JWCD), 
w tym stronie popytowej (DSR), poprzez m.in. 
rozszerzenie możliwości aktywnego udziału 
w RB zasobów innych niż Jednostki Grafikowe 
Wytwórcze aktywne (JGWa) oraz sterowanych 
odbiorców energii reprezentowanych w Jed-
nostkach Grafikowych Odbiorczych aktywnych 
(JGOa), pod warunkiem spełnienia przez nie 
wymagań dotyczących aktywnego udziału 
w RB. W szczególności dotyczyło to wymagań 
dla: systemów IT do wymiany informacji z OSP, 
zdolności do realizacji poleceń ruchowych OSP, 
dostępności danych pomiarowych, wymaganej 
mocy osiągalnej (co najmniej 1 MW brutto), 
a w przypadku zasobów zagregowanych, rów-
nież warunku na lokalizację poszczególnych za-
sobów tworzących grupę zasobów reprezento-
wanych w jednej Jednostce Grafikowej,

• wdrożenie dedykowanego rozwiązania dla ak-
tywnego udziału w RB magazynów energii 
elektrycznej oraz elektrowni szczytowo-pom-
powych. W tym celu wprowadzono do zmie-
nionych WDB Jednostkę Grafikową Magazynu 
aktywną (JGMa) oraz Jednostkę Grafikową Ma-
gazynu rozliczeniową (JGMr), uwzględniającą 
możliwość ładowania oraz generacji magazy-



58 nr 2 (114) 29 lipca 2022Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

SPRAWOZDANIE 2021
ELEKTROENERGETYKA

nów energii elektrycznej i elektrowni szczyto-
wo-pompowych w zakresie, w jakim ładowanie 
i generacja są możliwe ze względu na stan na-
ładowania magazynu,

• wprowadzenie możliwości aktualizacji Ofert Bi-
lansujących w ramach Rynku Bilansującego dla 
JGWa, JGMa, Jednostek Grafikowych Farm Wia-
trowych aktywnych (JGFWa), Jednostek Grafi-
kowych Fotowoltaicznych aktywnych (JGPVa), 
przyjętych do realizacji w ramach bramki zgło-
szeń danych na Rynku Bilansującym Dnia Na-
stępnego (RBN). Możliwość aktualizacji dotyczy 
części handlowej Oferty Bilansującej i może być 
zrealizowana w ramach Rynku Bilansującego 
Dnia Bieżącego (RBB),

• uszczegółowienie zasad w zakresie: obowiązku 
wyznaczenia Operatora Rynku dla Jednostek 
Grafikowych, dokonywania zgłoszeń Umów 
Sprzedaży Energii w trybie awaryjnym w ra-
mach RBB oraz zgłoszeń Grafików Jednolitego 
łączenia Rynków Dnia Następnego,

• zmianę w katalogu usług systemowych pozy-
skiwanych przez OSP, które obejmują wycofa-
nie części usług systemowych, takich jak Inter-
wencyjnej Rezerwy Zimna (IRZ), Operacyjnej 
Rezerwy Mocy (ORM), Programu Gwarantowa-
nego interwencyjnej redukcji zapotrzebowa-
nia na polecenie OSP (Program Gwarantowany 
IP-DSR) oraz Pracy Interwencyjnej (PI); rozszerze-
nie zasobów mogących świadczyć określone usługi 
oraz zastąpienie usługi redukcji zapotrzebowania 
polecenia OSP (Program Bieżący i Pogram Uprosz-
czony IP-DSR) przez usługę interwencyjnej oferto-
wej redukcji poboru mocy przez odbiorców,

• dostosowanie procedury fakturowania i rozli-
czeń finansowych na przypadek wystąpienia 
ujemnych cen rozliczeniowych na RB,

• wprowadzenie rozwiązań ograniczających arbi-
traż pomiędzy rynkiem dnia następnego i RB,

• zmianę zasady wyceny i rozliczeń generacji i re-
dukcji wymuszonej na RB,

• zmianę konwencji znaków na RB,
• dostosowanie zakresu informacji publikowanej 

przez OSP.

Dodatkowo należy wskazać, że w 2021 r. zo-
stały zatwierdzone przez Prezesa URE następujące 
modyfikacje WDB:
• zmiany zasad funkcjonowania RB umożliwia-

jące wdrożenie Jednolitego łączenia Rynków 
Dnia Następnego (dalej „SDAC”) w zakresie 
wynikającym z realizacji projektu ICP. Ponadto 
uwzględniają wdrożenie projektu ICP w proce-
sie funkcjonowania wielu NEMO w polskim ob-
szarze rynkowym,

• wprowadzenie do WDB postanowień w za-
kresie umożliwienia OSP dokonywania od-
sprzedaży, na giełdach towarowych, rynku 
regulowanym, zorganizowanej platformie 
obrotu lub w ramach Jednolitego łączenia 
Rynków Dnia Następnego lub Jednolitego 
łączenia Rynków Dnia Bieżącego, prowadzo-
nych przez wyznaczonych operatorów rynku 
energii elektrycznej, nadwyżek energii elek-
trycznej zakupionej w celu pokrywania strat 
powstałych w sieci przesyłowej podczas 
przesyłania energii elektrycznej tą siecią, 
wynikających ze zmiany zapotrzebowania na 

tę energię. Dodatkowo doprecyzowano po-
stanowienia WDB dotyczące zakupu poprzez 
Jednostkę Grafikową Bilansującą, przez OSP 
i OSD jako uczestników rynku bilansujące-
go, energii elektrycznej w celu pokrywania 
potrzeb własnych odpowiednio OSP i OSD 
związanych z wykonywaną działalnością go-
spodarczą w zakresie odpowiednio przesyła-
nia lub dystrybucji energii elektrycznej.

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych 

W 2021 r. Prezes URE zatwierdził zmiany 
IRiESD dla: TAURON Dystrybucja S.A. (zmieniona 
trzykrotnie), ENEA Operator Sp. z o.o. (zmienio-
na dwukrotnie), innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 
‒ obecnie Stoen Operator Sp. z o.o. (zmieniona 
dwukrotnie), ENERGA-OPERATOR S.A. (zmieniona 
trzykrotnie) oraz PGE Dystrybucja S.A. (zmieniona 
jednokrotnie). 

Do najważniejszych zmian wprowadzonych do 
IRiESD, należy zaliczyć:
• w przypadku wszystkich pięciu OSD ‒ zmiany 

wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu 
i Środowiska z dnia 21 grudnia 2020 r. zmie-
niającego rozporządzenie w sprawie pobiera-
nia opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby 
przypadających na szczytowe zapotrzebowanie 
na moc w systemie45),

• w przypadku TAURON Dystrybucja S.A. ‒ do-
datkowo zmiany umożliwiające zastosowanie 

 45) Dz. U. z 2020 r. poz. 2370.
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pomiaru półpośredniego lub bezpośredniego 
dla nowych odbiorców zaliczanych do III gru-
py przyłączeniowej, występujących o małą 
moc przyłączeniową. Zmiany miały również 
na celu umożliwienie odbiorcom zaliczanym do 
III grupy przyłączeniowej, pozostawienia obec-
nie posiadanego pomiaru bezpośredniego lub 
półpośredniego w przypadku zmiany sprzedaw-
cy lub zmiany mocy przyłączeniowej. Dodat-
kowo należy wskazać, że podobne zapisy już 
znajdują się w IRiESD innych dużych OSD,

• w przypadku ENERGA-OPERATOR S.A. ‒ dodat-
kowo zmiany dotyczące wymagań technicznych 
dla urządzeń pomiarowych.
Ponadto OSD, za wyjątkiem PGE Dystrybucja 

S.A., dokonali aktualizacji standardowych profili 
zużycia wykorzystywanych w bilansowaniu han-
dlowym miejsc dostarczania energii elektrycznej 
dla odbiorców o mocy umownej nie większej niż 
40 kW. 

6. Budowa wspólnego rynku 
energii elektrycznej – wdrożenie 
wytycznych i kodeksów 
sieciowych

Wytyczne i kodeksy sieciowe

Od 4 lipca 2019 r. obowiązuje rozporządze-
nie 2019/943, które zastąpiło rozporządzenie 
714/2009. Rozporządzenie 2019/943 nadal przy-
znaje Komisji Europejskiej kompetencję do przy-

jęcia kodeksów sieci oraz wytycznych uszczegóło-
wiających przepisy tego rozporządzenia. Kodeksy 
sieci oraz wytyczne są przyjmowane w formie 
rozporządzeń. Ich zakres obejmuje zasady funk-
cjonowania rynku, pracy systemów i przyłączania 
do sieci oraz inne kwestie transgraniczne związa-
ne z siecią oraz kwestie integracji rynku, a ich ce-
lem jest stworzenie narzędzi służących wdrożeniu 
transgranicznych rozwiązań w sposób usystema-
tyzowany. Rozporządzenia te obowiązują w pań-
stwach członkowskich i są bezpośrednio stosowa-
ne bez konieczności ich implementacji do prawa 
krajowego.

Rozporządzenia zawierają bezpośrednio obo-
wiązujące normy prawa, ale także określają me-
tody, warunki, wymogi i zasady, które mają zostać 
opracowane przez poszczególne podmioty (OSP 
i Wyznaczonych Operatorów Energii Elektrycznej 
– NEMO), a następnie podlegają zatwierdzeniu 
odpowiednio przez ACER, wszystkie organy regu-
lacyjne danego regionu lub indywidualnie przez 
każdy organ regulacyjny (lub inny właściwy organ 
zainteresowanego państwa członkowskiego). 

Wprowadzenie rozporządzenia 2019/943 nie 
wpływa na obowiązywanie kodeksów sieci oraz 
wytycznych przyjętych na podstawie rozporządze-
nia 714/2009, a prace związane z ich wdrożeniem 
trwają nadal, zarówno po stronie OSP i NEMO, jak 
i organów regulacyjnych oraz ACER. 

Należy zauważyć, że rozporządzenie 2019/943 
nałożyło na organy regulacyjne oraz ACER szereg 
kolejnych obowiązków. W 2021 r., na podstawie 
tego rozporządzenia, Prezes URE wydał decyzję 
przyznającą PSE S.A. odstępstwo od obowiązku 

udostępniania minimalnych poziomów międzystre-
fowych zdolności przesyłowych dnia następnego 
w 2022 r.46), a także był zaangażowany w sprawy 
procedowane przez ACER na podstawie tego roz-
porządzenia. 

Przepisy rozporządzenia 2019/943 obligują ope-
ratorów systemów przesyłowych do utworzenia 
regionalnych centrów koordynacyjnych, których 
zadaniem będzie uzupełnienie roli, jaką pełnią 
operatorzy systemów przesyłowych, poprzez reali-
zację zadań o znaczeniu regionalnym.

Stosownie do przepisów tego rozporządze-
nia, wniosek został przygotowany wspólnie przez 
wszystkich operatorów systemów przesyłowych 
regionu zarządzania pracą połączonych systemów 
Europy Środkowej i każdy z nich złożył go do wła-
ściwego organu regulacyjnego. PSE S.A. złożyła 
wniosek do Prezesa URE 2 lipca 2020 r.

Prezes URE zatwierdził 25 lutego 2021 r. propo-
zycję dotyczącą utworzenia regionalnych centrów 
koordynacyjnych opisaną w dokumencie: „Usta-
nowienie regionalnych centrów koordynacyjnych 
regionu zarządzania pracą połączonych syste-
mów Europy Środkowej zgodnie z art. 35 rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ryn-
ku wewnętrznego energii elektrycznej”.

Regionalne centra koordynacyjne zastąpią 
obecnie funkcjonujących koordynatorów ds. bez-
pieczeństwa regionalnego i będą wykonywać co 

 46) https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejski-
ree/decyzje/9934,Decyzja-Prezesa-URE-dotyczaca-udzielenia-
PSE-SA-odstepstwa-od-obowiazku-udostepn.html
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najmniej następujące zadania wskazane w art. 37 
ust. 1 rozporządzenia 2019/943:
• skoordynowane wyznaczanie zdolności przesy-

łowych,
• skoordynowana analiza bezpieczeństwa,
• tworzenie wspólnych modeli sieci,
• wsparcie oceny spójności planów obrony przed 

zagrożeniami i odbudowy systemu,
• prognozy wystarczalności systemu na poziomie 

regionalnym w horyzoncie czasowym od tygo-
dnia do jednego dnia,

• regionalna koordynacja planowania wyłączeń, 
• szkolenie i certyfikacja personelu pracującego 

dla regionalnych centrów koordynacyjnych,
• analiza i sprawozdawczość poeksploatacyjna 

i pozakłóceniowa,
• określanie wielkości rezerw mocy na poziomie 

regionalnym,
• ułatwianie zakupów rezerw mocy na poziomie 

regionalnym,
• wyliczenia maksymalnych zdolności wymiany 

międzysystemowej, które mogą zostać wyko-
rzystane na potrzeby udziału zagranicznych 
dostawców mocy w mechanizmach mocowych,

• wsparcie operatorów systemów przesyłowych 
w określaniu zapotrzebowania na rozbudowę 
i modernizację systemów przesyłowych.
Regionalne Centra Koordynacyjne rozpoczną 

swoją działalność 1 lipca 2022 r.
Istotną zmianą z punktu widzenia organów re-

gulacyjnych, wprowadzoną przez rozporządzenie 
2019/943, jest pozbawienie organów regulacyj-
nych kompetencji do wydawania decyzji skoor-
dynowanych na poziomie całej UE i przekazanie 

jej do ACER. Zmiana sposobu procedowania nie 
wpłynęła na zaangażowanie Prezesa URE, który 
uczestniczył ‒ poprzez swoich przedstawicieli de-
legowanych do pracy w zespołach zadaniowych 
i grupach roboczych ACER ‒ w procesie przygoto-
wania decyzji. 

Tabela 19. Obowiązujące rozporządzenia Komisji Euro-
pejskiej (kodeksy sieciowe i wytyczne KE)

Nazwa kodeksu sieci / wytycznych Publikacja 
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 
z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne 
dotyczące alokacji zdolności przesyłowych 
i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi

Dz. Urz. UE L 197 
z 25.07.2015, s. 24 

ze zm.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 
26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne 
dotyczące długoterminowej alokacji zdolności 
przesyłowych 

Dz. Urz. UE L 259 
z 27.09.2016, s. 42 

ze zm. 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 
23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne 
dotyczące bilansowania

Dz. Urz. UE L 312 
z 28.11.2017, s. 6 

ze zm.
Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 
17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci 
dotyczący przyłączenia odbioru 

Dz. Urz. UE L 223 
z 18.08.2016, s. 10 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 
14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci 
dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia 
jednostek wytwórczych do sieci 

Dz. Urz. UE L 112 
z 27.04.2016, s. 1

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 
26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci 
określający wymogi dotyczące przyłączenia do 
sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego 
oraz modułów parku energii z podłączeniem 
prądu stałego 

Dz. Urz. UE L 241 
z 8.09.2016, s. 1

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 
2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne 
dotyczące pracy systemu przesyłowego energii 
elektrycznej

Dz. Urz. UE L 220 
z 25.08.2017, s. 1

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 
24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci 
dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy 
systemów elektroenergetycznych

Dz. Urz. UE L 312 
z 28.11.2017, s. 54

Źródło: Opracowanie własne URE.

Rozporządzenie 2015/1222

Prezes URE, w ramach obowiązków wynika-
jących z rozporządzenia 2015/1222, brał udział 
we wzajemnych konsultacjach, współpracy 
i wspólnej koordynacji organów regulacyjnych. 
Brał również aktywny udział w pracach ACER 
nad propozycją zmian tego rozporządzenia. 
Większość warunków lub metod przedłożonych 
przez OSP lub NEMO, zgodnie z tym rozporzą-
dzeniem, zostało zatwierdzonych. Z uwagi na 
intensywne prace zmierzające do wdrożenia 
jednolitego łączenia rynków dnia następnego 
i dnia bieżącego, część zatwierdzonych już wa-
runków lub metod wymagała zmiany. Prezes 
URE był zaangażowany we wszystkie sprawy 
procedowane przez ACER na podstawie tego 
rozporządzenia.47)

Tabela 20. Stan prac nad procedowanymi przez ACER 
w 2021 r. metodami lub warunkami wynikającymi z roz-
porządzenia 2015/1222 (status podano na koniec 2021 r.)

Warunki lub metody Podmioty
wnioskujące Status

Zmiana regionów wyznaczania 
zdolności przesyłowych OSP

Decyzja ACER
Nr 04/202147) 
z 7 maja 2021 r.

 47) https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/
Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Deci-
-sion%2004-2021%20on%20the%20CCR.pdf; https://docu-
ments.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/
Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Decision%20
No%2004-2021_Annexes/ACER%20Decision%2004-2021%20
on%20the%20CCR%20-%20Annex%20I.pdf
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Warunki lub metody Podmioty
wnioskujące Status

Zmiana metody podziału 
dochodu z ograniczeń OSP Decyzja ACER Nr 16/202148) 

z 17 grudnia 2021 r.

Źródło: Opracowanie własne URE.48)

Rozporządzenie 2016/1719

Prezes URE brał udział we wzajemnych kon-
sultacjach, współpracy i wspólnej koordynacji 
organów regulacyjnych. Wiele warunków lub me-
tod przedłożonych przez OSP zostało już zatwier-
dzonych. Wobec wejścia w życie rozporządzenia 
2019/943, wnioski w sprawie zmian metod pier-
wotnie podlegających zatwierdzeniu przez wszyst-
kie organy regulacyjne, zostały przez podmioty 
wnioskujące bezpośrednio skierowane do ACER.
49)

Tabela 21. Stan prac nad procedowanymi przez ACER 
w 2021 r. metodami lub warunkami wynikającymi z rozporzą-
dzenia 2016/1719 (status podano na koniec 2021 r.) lub ACER

Warunki lub metody Podmioty
wnioskujące Status

Metoda podziału kosztów poniesio-
nych w celu zapewnienia gwaranto-
wania praw przesyłowych i zapłaty za 
długoterminowe prawa przesyłowe

OSP

Decyzja ACER 
Nr 12/202149) 
z 4 października 
2021 r.

 48) https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_
of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2016-
2021%20on%20the%20Congestion%20Income%20Distribution%20
Methodology.pdf; https://documents.acer.europa.eu/Official_docu-
ments/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/
ACER%20Decision%20No%2016-2021_Annexes/ACER%20Deci-
sion%2016-2021%20on%20CIDM%20-%20Annex%20I.pdf
 49) https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_
of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Deci-sion%2012 
-2021%20on%20the%20FCA-FRC%20Methodology.pdf

Warunki lub metody Podmioty
wnioskujące Status

Zmiana ujednoliconego regulaminu 
alokacji długoterminowych praw 
przesyłowych

OSP
Decyzja ACER 
Nr 15/202150) 
z 29 listopada 2021 r. 

Źródło: Opracowanie własne URE.50)

Rozporządzenie 2017/2195

Prezes URE, w ramach obowiązków wynikają-
cych z rozporządzenia 2017/2195 na poziomie eu-
ropejskim, brał udział w pracach ACER dotyczących 
funkcjonowania europejskiej platformy dla procesu 
kompensowania niezbilansowań oraz wdrażania 
europejskich platform wymiany energii bilansującej 
w zakresie rezerw odbudowy częstotliwości z ak-
tywacją nieautomatyczną oraz w zakresie wymiany 
energii bilansującej z rezerw odbudowy częstotliwo-
ści z aktywacją automatyczną. Wdrożenie platformy 
pozwoli na wymianę energii bilansującej pomiędzy 
wszystkimi podłączonymi do nich OSP z obszaru 
UE, co przyczyni się do optymalizacji kosztów pozy-
skiwania usług bilansujących w ramach UE, zwięk-
szenia płynności rynku bilansującego oraz jego 
integracji, a także wzmocnienia efektywnej konku-
rencji, niedyskryminacji oraz przejrzystości.

 50) https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_
of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Deci-
sion%-2015-2021%20on%20the%20Harmonised%20Allocation%20
Rules%20for%20Long-term%20Transmission%20Rights.pdf; https://
documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/
Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Decision%20No%2015 
-2021_Annexes/ACER%20Decision%2015-2021%20on%20the%20
Harmonised%20Allocation%20Rules%20for%20Longterm%20Trans-
mission%20Rights%20-%20Annex%20I.pdf

Tabela 22. Stan prac nad procedowanymi przez ACER 
w 2021 r. metodami lub warunkami wynikającymi z roz-
porządzenia 2017/2195 (status podano na koniec 2021 r.)

Warunki lub metody Podmioty
wnioskujące Status

Zmiana metody wyceny 
energii bilansującej i mię-
dzyobszarowych zdolności 
przesyłowych stosowane na 
potrzeby wymiany energii 
bilansującej lub obsługi 
procesu kompensowania 
niezbilansowań 

OSP Procedowana przez 
ACER

Źródło: Opracowanie własne URE.

Rozporządzenie 2017/1485 

W lutym 2021 r. zostało zakończone postępo-
wanie, wszczęte jeszcze w 2020 r. na wniosek 
OSP, o zatwierdzenie dokumentu pn.: Zakres wy-
mienianych danych dla potrzeb planowania pracy 
i prowadzenia ruchu KSE, który został opracowany 
na podstawie art. 40 ust. 5 tego rozporządzenia 
i określa zakres wymiany danych dla potrzeb plano-
wania pracy i prowadzenia ruchu KSE. Dokument 
ten jest aktualizacją obowiązującego dotychczas 
dokumentu pn. Propozycja zakresu wymienianych 
danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia 
ruchu KSE z 13 września 2018 r. zatwierdzonego przez 
Prezesa URE decyzją z 15 marca 2019 r. Koniecz-
ność aktualizacji dokumentu wynikała głównie z: 
(i) dostosowania zasad funkcjonowania rynku bi-
lansującego do nowych regulacji i wymagań okre-
ślonych w Polskim Planie Wdrażania, przyjętym 
14 maja 2020 r. przez Komitet do Spraw Europej-
skich, (ii) wejścia w życie rozwiązań rynku mocy, 
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oraz (iii) wejścia w życie zmian IRiESP. Zatwierdzo-
ny przez Prezesa URE dokument pn.: Zakres wy-
mienianych danych dla potrzeb planowania pracy 
i prowadzenia ruchu KSE, wszedł w życie 16 marca 
2021 r.

Pod koniec grudnia 2021 r. OSP wystąpił do Pre-
zesa URE z wnioskiem o zatwierdzenie dokumen-
tów: Zasady określania wielkości FRR oraz Iden-
tyfikacja środków mających na celu ograniczenie 
FRCE oraz koordynacja działań zmierzających do 
zmniejszenia FRCE, stanowiących metody i warun-
ki zawarte w umowach operacyjnych bloku LFC, 
o których mowa w art. 119. Stosownie do art. 5 
ust. 1 i 2 rozporządzenia 2017/1485, OSP opraco-
wują warunki i metody wymagane niniejszym roz-
porządzeniem i przedkładają je do zatwierdzenia 
właściwym organom regulacyjnym zgodnie z art. 6 
ust. 2 i 3 lub do zatwierdzenia podmiotowi wy-
znaczonemu przez państwo członkowskie zgodnie 
z art. 6 ust. 4, w odpowiednich terminach prze-
widzianych w niniejszym rozporządzeniu. Postępo-
wanie nie zakończyło się w 2021 r.

Tabela 23. Stan prac nad procedowanymi przez Prezesa 
URE w 2021 r. metodami lub warunkami wynikającymi 
z rozporządzenia 2017/148551)

Warunki lub metody Podmioty
wnioskujące Status

Zakres wymienianych 
danych dla potrzeb plano-
wania pracy i prowadzenia 
ruchu KSE

OSP Decyzja Prezesa URE51)

 51) https://bip.ure.gov.pl/download/3/13176/decyzjaee19.pdf

Warunki lub metody Podmioty
wnioskujące Status

Zasady określania wielkości 
FRR oraz Identyfikacja 
środków mających na celu 
ograniczenie FRCE oraz 
koordynacja działań zmie-
rzających do zmniejszenia 
FRCE

OSP Postępowanie w toku

Źródło: Opracowanie własne URE.

Rozporządzenie 2017/2196

W marcu 2021 r. zostało zakończone postę-
powanie, wszczęte w 2020 r. na wniosek OSP, 
o zatwierdzenie zmiany aktualnie obowiązujące-
go dokumentu Wykaz SGU odpowiedzialnych za 
wdrożenie w swoich instalacjach środków wynika-
jących z obowiązkowych wymogów określonych 
w rozporządzeniach (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 
i (UE) 2016/1447 lub z przepisów krajowych oraz 
wykaz środków, które mają być wdrażane przez 
przedmiotowych SGU określonych przez OSP 
zgodnie z art. 11 ust. 4 lit. c) i art. 23 ust. 4 lit. c) 
(Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 
24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci 
dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy sys-
temów elektroenergetycznych). Aktualizacja do-
tychczasowego Wykazu SGU wynikała z konieczno-
ści aktualizacji dokumentów: Plan obrony systemu 
i Plan odbudowy w zakresie Wykazu SGU w związku 
z wycofaniem z pracy modułów wytwarzania energii 
jak i uruchomieniem modułów wytwarzania energii – 
klasyfikowanych jako istniejące i nowe moduły wytwa-
rzania energii zgodnie z rozporządzeniem 2016/631.

Tabela 24. Stan prac nad procedowanymi przez Prezesa 
URE w 2021 r. metodami lub warunkami wynikającymi 
z rozporządzenia 2017/219652)

Warunki lub metody Podmioty
wnioskujące Status

Wykaz SGU odpowiedzialnych za 
wdrożenie w swoich instalacjach 
środków wynikających z obowiąz-
kowych wymogów określonych 
w rozporządzeniach (UE) 2016/631, 
(UE) 2016/1388 i (UE) 2016/1447 
lub z przepisów krajowych oraz 
wykaz środków, które mają być 
wdrażane przez przedmiotowych 
SGU określonych przez OSP zgodnie 
z art. 11 ust. 4 lit. c i art. 23 ust. 4 
lit. c (Rozporządzenia Komisji (UE) 
2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. 
ustanawiającego kodeks sieci 
dotyczący stanu zagrożenia i stanu 
odbudowy systemów elektroener-
getycznych)

OSP Decyzja Prezesa 
URE52)

Źródło: Opracowanie własne URE.

Wdrażanie wytycznych i kodeksów sieciowych 
na poziomie regionalnym i krajowym

W 2021 r. Prezes URE kontynuował działania zwią-
zane z przyłączeniowymi kodeksami sieci (rozporzą-
dzenia: 2016/631, 2016/1388 oraz 2016/1447). 

W marcu 2021 r. zostało zakończone postępo-
wanie administracyjne, wszczęte jeszcze w 2020 r. 
na wniosek OSD, o wydanie decyzji na podsta-
wie art. 4 ust. 1 lit. a ppkt (iii) rozporządzenia 
2016/1388 o konieczności zmiany obowiązującej 
umowy przyłączeniowej, czy też potrzeby zawarcia 

 52) https://bip.ure.gov.pl/download/3/13226/PSEwykazSGU.pdf
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nowej umowy przyłączeniowej oraz które wymogi 
określone w tym rozporządzeniu mają zastosowanie. 
Zgodnie z procedurą określoną w art. 4 ust. 1 lit. a 
rozporządzenia 2016/1388, OSD, którzy zamierza-
ją przeprowadzić modernizację instalacji wpływa-
jącą na zdolności techniczne danej instalacji od-
biorczej przyłączonej do systemu przesyłowego, 
instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do syste-
mu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego lub 
jednostki odbiorczej, zgłaszają z wyprzedzeniem 
swoje plany do właściwego operatora systemu 
elektroenergetycznego. Jeżeli operator systemu 
jest zdania, że zakres modernizacji lub wymiany 
urządzeń wymaga zawarcia nowej umowy przy-
łączeniowej, wówczas powiadamia Prezesa URE, 
który w ramach postępowania decyduje o tym, czy 
konieczna jest zmiana obowiązującej umowy przy-
łączeniowej, czy też potrzebna jest nowa umowa 
przyłączeniowa, oraz które wymogi określone 
w tym rozporządzeniu mają zastosowanie. Postę-
powanie zakończyło się wydaniem decyzji Prezesa 
URE z 31 marca 2021 r. o uznaniu potrzeby zawar-
cia nowej umowy przyłączeniowej oraz zastosowa-
niu ‒ stosownego dla tego przypadku ‒ wymogu 
rozporządzenia 2016/1388.

W kwietniu 2021 r. OSD wystąpił do Prezesa 
URE z wnioskiem o wydanie decyzji na podsta-
wie art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/631 
o konieczności zmiany obowiązującej umowy przy-
łączeniowej bądź zawarcia nowej umowy przyłą-
czeniowej oraz objęcia przedmiotowego zakresu 
modyfikacji wymienionymi we wniosku wymogami 
tego rozporządzenia. Zgodnie z procedurą określo-
ną w art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/631, 

właściciele zakładów wytwarzania energii, którzy 
zamierzają przeprowadzić modernizację obiektu 
lub wymianę urządzeń, co ma wpływ na zdolno-
ści techniczne modułu wytwarzania energii, zgła-
szają z wyprzedzeniem swoje plany do właściwe-
go operatora systemu. Jeżeli operator systemu 
jest zdania, że zakres modernizacji lub wymiany 
urządzeń jest taki, że konieczna jest nowa umo-
wa przyłączeniowa, wówczas powiadamia Preze-
sa URE, który w ramach postępowania decyduje 
o tym, czy konieczna jest zmiana obowiązującej 
umowy przyłączeniowej, czy też potrzebna jest 
nowa umowa przyłączeniowa, oraz które wymogi 
określone w tym rozporządzeniu mają zastosowa-
nie. W trakcie postepowania OSD uznał, że nie ma 
przesłanki do zastosowania w tej sprawie podsta-
wy prawnej z art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia 
2016/631, w efekcie postępowanie zakończyło się 
pozostawieniem wniosku OSD bez rozpoznania.

W 2021 r. zostało zakończone badanie przepro-
wadzone przez Prezesa URE w celu oceny realiza-
cji przez operatorów systemów elektroenergetycz-
nych obowiązków nałożonych przyłączeniowymi 
kodeksami sieci w zakresie przyłączania w przej-
rzysty i niedyskryminacyjny sposób wytwórców 
energii elektrycznej, odbiorców, sieci i połączeń 
prądu stałego. Badanie zostało przeprowadzone 
jeszcze w 2020 r. i obejmowało rok 2019, tj. okres, 
w którym rozpoczęło się stosowanie wymagań 
wynikających z przyłączeniowych Kodeksów Sieci. 
Badaniu podlegały wymogi techniczne stawiane 
instalacjom przyłączanym do KSE, obowiązki infor-
macyjne związane z procesem przyłączeniowym, 
a także zapisy umów i warunków ogólnych w za-

kresie ich dostosowania do wymogów przyłącze-
niowych Kodeksów Sieci. Badanie wykazało, że 
większość operatorów wypełnia obowiązki wynika-
jące z przyłączeniowych Kodeksów Sieci. Pozosta-
ła grupa operatorów jest w trakcie realizacji tych 
obowiązków lub powinna podjąć stosowne dzia-
łania w celu ich zrealizowania. Po zakończonym 
badaniu Prezes URE wystosował pismo do wszyst-
kich OSD z przypomnieniem o obowiązku stoso-
wania przepisów przyłączeniowych Kodeksów Sieci 
oraz wypełnianiu obowiązków i wymogów w nich 
zawartych, a także do podjęcia stosownych dzia-
łań w celu wyeliminowania ewentualnych niepra-
widłowości jakie zostały zidentyfikowane w prze-
prowadzonym badaniu.

Decyzja ACER w zakresie ustalenia regionów 
wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR)53), 
wydana na podstawie rozporządzenia 2015/1222, 
spowodowała konieczność podjęcia współpracy 
i wspólnej koordynacji w ramach poszczególnych 
regionów przez OSP i krajowe organy regula-
cyjne. Granice polskiego obszaru rynkowego są 
przypisane do trzech niezależnych CCR (Hansa 
– granica polsko-szwedzka, Core – granica pol-
sko-niemiecka, polsko-czeska i polsko-słowacka, 
Baltic – granica polsko-litewska). Ponadto, rozpo-

 53) Regiony wyznaczania zdolności przesyłowych zostały usta-
lone decyzją ACER nr 06/2016 z 17 listopada 2016 r. (opubli-
kowaną na stronie internetowej ACER: http://www.acer.europa.
eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20de-
cisions-/ACER%20Decision%2006-2016%20on%20CCR.pdf), 
zmienione decyzją Prezesa URE z 6 listopada 2017 r., znak: DRR.
WRE.7128.46.2017.PSt, decyzją ACER nr 04/2019 z 1 kwietnia 
2019 r. oraz decyzją ACER nr 04/2021 z 7 maja 2021 r.
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rządzenie 2017/2195 jako region wskazuje ‒ poza 
CCR ‒ także odpowiedni obszar geograficzny oraz 
obszar synchroniczny. Rozporządzenie 2017/1485 
wyróżnia dodatkowo blok regulacyjny mocy i czę-
stotliwości (blok LFC), który oznacza część obsza-
ru synchronicznego lub cały obszar synchroniczny, 
fizycznie wydzielony przez punkty pomiaru w połą-
czeniach wzajemnych z innymi blokami LFC, obej-
mujące co najmniej jeden obszar LFC, eksploato-
wane przez co najmniej jednego OSP wypełnia-
jącego obowiązki regulacji mocy i częstotliwości.

Prezes URE aktywnie uczestniczył we współpra-
cy na poziomie regionalnym.

Kluczowe prace w regionie Core w 2021 r. dotyczy-
ły projektu Core Flow-Based Market Coupling (dalej 
„Projekt Core FB MC”), tj. przejścia z metody opartej 
na zasadzie szacowania i definiowania ex ante mak-
symalnej wymiany energii między graniczącymi ze 
sobą obszarami rynkowymi (dalej „metoda NTC”) na 
metodę, w której wymiany energii między obszarami 
rynkowymi są ograniczone współczynnikami rozpły-
wu energii elektrycznej i dostępnymi marginesami na 
krytycznych elementach sieci (dalej „metoda FBA”). 
W ramach wczesnej implementacji łączenia rynków 
dnia następnego, nastąpiło wdrożenie projektu In-
terim Coupling Project (dalej jako: „ICP”), tj. roz-
poczęcie alokacji zdolności przesyłowych w ramach 
procesu łączenia rynku dnia następnego poprzez au-
kcje niejawne (implicit) w oparciu o metodę NTC na 
granicach: Węgry-Austria, Austria-Czechy, Czechy-
-Niemcy, Niemcy-Polska, Czechy-Polska oraz Polska-
-Słowacja, uzgodniony pomiędzy OSP oraz NEMO, 
który będzie funkcjonował od 17 czerwca 2021 r. do 
czasu wdrożenia Core FB MC. 

Poniższe tabele przedstawiają stan prac nad 
procedowanymi przez Prezesa URE w 2021 r. me-
todami lub warunkami wynikającymi z wytycznych 
i kodeksów sieci, które podlegają zatwierdzeniu 
przez organy regulacyjne danego regionu.

Tabela 25. Stan prac nad procedowanymi przez Prezesa 
URE w 2021 r. metodami lub warunkami wynikającymi 
z rozporządzenia 2015/1222, które podlegają zatwier-
dzeniu przez organy regulacyjne danego regionu (status 
podano na koniec 2021 r.)54)55)56)57)

Warunki lub metody CCR Podmioty
wnioskujące Status

Zmiana procedur 
rezerwowych Core OSP

Decyzja ACER
Nr 02/202154)

z 30 marca 2021 r.
Zmiana metody 
wyznaczania zdolności 
przesyłowych dnia 
następnego 

Core OSP
Decyzja Prezesa 
URE55) z 8 czerwca 
2021 r.

Wspólna metoda 
skoordynowanego 
wyznaczania zdolności 
przesyłowych dnia bie-
żącego i następnego

Hansa OSP
Decyzja Prezesa 
URE56) z 19 maja 
2021 r. 

Wspólna metoda podziału 
kosztów redysponowania 
i zakupów przeciwnych 

Hansa OSP
Decyzja Prezesa 
URE57) z 15 marca 
2021 r.

 54) https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_
of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Deci-sion%2002 
-2021%20on%20Core%20Fallback%20Procedures.pdf
 55) https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejski-
ree/decyzje/9547,Decyzja-Prezesa-URE-w-sprawie-zmiany-metody-
wyznaczania-zdolnosci-przesylowych-d.html
 56) https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejski-
ree/decyzje/9566,Decyzja-Prezesa-URE-w-sprawie-zmiany-metody-
wyznaczania-zdolnosci-przesylowych.html
 57) https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejski-
ree/decyzje/9565,Decyzja-Prezesa-URE-w-sprawie-zatwie-rdzenia
-dokumentu-pt-Wspolna-metoda-podzialu.html

Warunki lub metody CCR Podmioty
wnioskujące Status

Zmiana wspólnej 
metody koordynowa-
nego redysponowania 
i zakupów przeciwnych 

Hansa OSP
Decyzja Prezesa 
URE58) z 19 maja 
2021 r. 

Zmian wspólnej metody 
wyznaczania zdolności 
przesyłowych dnia 
bieżącego 

Core OSP

Współpraca i wspólna 
koordynacja organów 
regulacyjnych w celu 
osiągnięcia porozumienia

Źródło: Opracowanie własne URE.58)

Dla polskiego rynku bardzo istotne było także 
uruchomienie 9 lutego 2021 r. tzw. mechanizmu 
Multi-NEMO, tj. warunków dotyczących alokacji 
transgranicznych zdolności przesyłowych i innych 
niezbędnych mechanizmów ułatwiających dzia-
łanie więcej niż jednego NEMO, umożliwiające-
go operacyjny udział w rynku dnia następnego 
wszystkich NEMO mających prawo oferowania 
usług obrotu energią elektryczną w polskim obsza-
rze rynkowym (tab. 26 str. 65).

W 2021 r. przedmiotem współpracy i wspólnej 
koordynacji organów regulacyjnych była także 
zmiana zasad nominacji fizycznych praw przesy-
łowych dla granic obszarów rynkowych pomiędzy 
Austrią, Chorwacją, Czechami, Niemcami, Węgra-
mi, Polską, Słowacją i Słowenią (tab. 27 str. 65).

W 2021 r. Prezes URE, na podstawie rozpo-
rządzenia 2017/2195, prowadził postępowania 
w sprawach warunków lub metod, które podle-
gają zatwierdzeniu przez każdy organ regulacyjny

 58) https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejski-
ree/decyzje/9567,Decyzja-Prezesa-URE-w-sprawie-zmiany-metody-
skoordynowanego-redysponowania-i-zak.html
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59)60)

 59) https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_
the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Deci-sion%2014-
2021%20on%20the%20long-term%20capacity%20calculation%20
methodology%20of%20the%20Core%20capacity%20calculation%20
region.pdf; https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_
of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Deci-
sion%20No%2014-2021_Annexes/ACER%20Decision%2014-2021%20
on%20the%20Core%20LT%20CCM%20-%20Annex%20I.pdf
 60) https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejski-
ree/decyzje/9991,Decyzja-Prezesa-URE-dotyczaca-zmian-wymagan
-regionalnych-dla-regionu-wyznaczania.html

61)62)

 61) https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejskiree/
decyzje/9827,Decyzja-Prezesa-URE-zatwierdzajaca-zmiane-metody-
wyznaczania-zdolnosci-przesylow.html
 62) https://extranet.acer.europa.eu//Official_documents/Acts_of_
the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Deci-sion%2010-
2021%20on%20the%20Baltic%20CCR%20methodology%20for%20
market-based%20allocation.pdf; https://extranet.acer.europa.eu/
Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20
Annexes/ACER%20Decision%20No%2010-2021_Annexes/ACER%20
Decision%2010-2021%20on%20the%20Baltic%20CCR%20methodo-
logy%20for%20market-based%20allocation%20-%20Annex%20I.pdf

63)64)65)

 63) https://extranet.acer.europa.eu//Official_documents/Acts_of_
the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Deci-sion%2011-
2021%20on%20the%20Core%20CCR%20methodology%20for%20
market-based%20allocation.pdf; https://extranet.acer.europa.eu/
Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20
Annexes/ACER%20Decision%20No%2011-2021_Annexes/ACER%20
Decision%2011-2021%20on%20the%20Core%20CCR%20methodo-
logy%20for%20market-based%20allocation%20-%20Annex%20I.pdf
 64) https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejski-
ree/decyzje/9835,Decyzja-zatwierdzajaca-ramy-dla-ustanowienia-
europejskiej-platformy-wymiany-ener.html
 65) https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejski-
ree/decyzje/9242,Decyzja-w-sprawie-wspolnych-przepisow-dla- 
regionu-wyznaczania-zdolnosci-przesylo.html

Tabela 26. Stan prac nad procedowanymi przez Prezesa URE w 2021 r. metodami lub warunkami wynikającymi z rozporządzenia 2016/1719, które podlegają zatwierdzeniu przez wszystkie 
organy regulacyjne danego regionu (status podano na koniec 2021 r.)

Warunki lub metody CCR Podmioty wnioskujące Status
Metoda wyznaczania długoterminowych zdolności przesyłowych Core OSP Decyzja ACER Nr 14/202159) z 3 listopada 2021 r.
Zmiana wymagań regionalnych w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji Core OSP Decyzja Prezesa URE60) z 23 grudnia 2021 r. 
Zmiana wspólnej metody skoordynowanego wyznaczania długoterminowych zdolności przesyłowych Hansa OSP Decyzja Prezesa URE61) z 12 października 2021 r.

Źródło: Opracowanie własne URE.

Tabela 27. Stan prac nad procedowanymi przez Prezesa URE w 2021 r. warunkami lub metodami wynikającymi z rozporządzenia 2017/2195, które podlegają zatwierdzeniu przez wszystkie 
organy regulacyjne z regionu, którego to dotyczy regionu (status podano na koniec 2021 r.)

Warunki lub metody CCR lub inny region Podmioty wnioskujące Status
Metoda dla procesu alokacji rynkowej międzyobszarowych zdolności przesyłowych do celów wymiany 
mocy bilansującej lub współdzielenia rezerw Baltic OSP Decyzja ACER Nr 10/2162) z 13 sierpnia 2021 r.

Metoda dla procesu alokacji rynkowej międzyobszarowych zdolności przesyłowych do celów wymiany 
mocy bilansującej lub współdzielenia rezerw Core OSP Decyzja ACER Nr 11/202163) z 13 sierpnia 2021 r.

Zmiana ram dla ustanowienia europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych Obszar geograficzny obejmujący OSP
prowadzących proces zastępowania rezerw OSP Decyzja Prezesa URE64) z 15 października 2021 r.

Źródło: Opracowanie własne URE.

Tabela 28. Stan prac nad procedowanymi przez Prezesa URE w 2021 r. metodami lub warunkami wynikającymi z rozporządzenia 2017/1485, które podlegają zatwierdzeniu przez wszystkie 
organy regulacyjne odpowiedniego regionu (status podano na koniec 2021 r.)

Warunki lub metody CCR lub inny region Podmioty wnioskujące Status
Wspólne przepisy w zakresie regionalnej koordynacji bezpieczeństwa pracy Hansa OSP Decyzja Prezesa URE65) z 4 stycznia 2021 r. 

Źródło: Opracowanie własne URE.
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każdego z zainteresowanych państw członkow-
skich, tj. postępowanie w sprawie zatwierdzenia 
zmian warunków dotyczących bilansowania, za-
kończone decyzją Prezesa URE z 17 maja 2021 r.66) 
i decyzją z 2 listopada 2021 r.67) (tab. 28 str. 65).

7. Działania związane 
z rynkiem mocy

Po ponad trzech latach obowiązywania ustawy 
o rynku mocy, dokonano w niej istotnych zmian. 
W maju i lipcu 2021 r. weszły w życie nowelizacje, 
które wprowadziły szeroki zakres modyfikacji wy-
nikających z nowych regulacji europejskich, znaj-
dujących się w rozporządzeniu 2019/943 (rozpo-
rządzenie rynkowe). Dodatkowo, zaimplemento-
wano nowy model kalkulacji stawek oraz pobo-
ru opłaty mocowej, jak również wprowadzono 
regulacje wynikające z doświadczeń zebranych 
podczas dotychczasowego funkcjonowania ryn-
ku mocy. Nałożono także nowe obowiązki na 
Prezesa URE.

Dostosowanie do rozporządzenia rynkowego:
a) wykluczenie możliwości udziału w aukcjach ryn-

ku mocy jednostek wytwórczych nie spełniają-
cych limitu emisji CO2 w wysokości 550 g/kWh 
wytworzonej energii elektrycznej,

 66) https://bip.ure.gov.pl/download/3/13444/PSEZmiana 
Bilansowania.pdf
 67) https://bip.ure.gov.pl/download/3/14122/Bilansowanie-
PolskichSieciElektroenergetycznych.pdf

b) wprowadzenie wyznaczania prognozowanych 
maksymalnych wolumenów obowiązków moco-
wych dla zagranicznych dostawców na podsta-
wie europejskiej oceny wystarczalności zasobów,

c) przyznanie kompetencji Prezesowi URE do pro-
ponowania jednego z parametrów aukcji mocy, 
tj. wielkości zapotrzebowania na moc,

d) zobowiązanie ministra właściwego do spraw 
energii do publikacji, w drodze rozporządzenia, 
standardu bezpieczeństwa dostaw energii elek-
trycznej wyznaczonego w oparciu o wartości 
VOLL i CONE skalkulowane przez Prezesa URE.
Nowy model kalkulacji stawek oraz poboru 

opłaty mocowej:
a) rozszerzenie grupy odbiorców ryczałtowych do 

wszystkich odbiorców z grupy taryfowej G oraz 
odbiorców z grupy taryfowej C1 o mocy umow-
nej do 16 kW,

b) wprowadzenie modelu, w którym wysokość 
opłaty mocowej dla wszystkich odbiorców od 
1 stycznia 2028 r. będzie uzależniona od indywi-
dualnej krzywej poboru,

c) wprowadzenie okresu przejściowego dla nowe-
go systemu kalkulacji oraz poboru stawki moco-
wej pozostawiającego do końca 2027 r. odbior-
ców ryczałtowych,

d) uchylenie przepisów mówiących o możliwości 
zastosowania ulgi dla odbiorców energochłon-
nych, które dotychczas nie weszły w życie.
Regulacje wynikające z dotychczas zebranych 

doświadczeń oraz zmian zachodzących na rynku:
a) zmiany zasad monitoringu realizacji inwestycji 

dla jednostek mających wieloletnie umowy na 
rynku mocy:

 – zmiana sposobu naliczania kar za opóźnienie 
w oddaniu jednostki do eksploatacji ze sta-
łej o wartości 15 proc. miesięcznej wartości 
obowiązku mocowego na system progre-
sywny od 5 proc. w pierwszym roku, poprzez 
15 proc. w drugim, do 25 proc. miesięcznej 
wartości obowiązku mocowego w trzecim 
roku dostaw;

 – wydłużenie czasu na przedstawienie doku-
mentów potwierdzających poniesienie na-
kładów inwestycyjnych oraz zawarcie umów 
związanych z inwestycją o łącznej wartości 
wynoszącej co najmniej 20 proc. wyma-
ganych nakładów inwestycyjnych z 12 do 
24 miesięcy;

 – możliwość korekty mocy osiągalnej nowej 
jednostki rynku mocy wytwórczej, o nie wię-
cej niż 5 proc. po zakończeniu inwestycji,

b) możliwość zmiany technologii na nisko emisyj-
ną w przypadku nowych jednostek mających 
już umowę wieloletnią nie spełniających limitu 
emisji,

c) wprowadzenie możliwości obrotu wtórnego 
obowiązkiem mocowym:
 – dostawca mocy, w ramach transakcji na ryn-

ku wtórnym, może po zakończeniu aukcji 
dodatkowych przenosić na inną jednostkę 
rynku mocy obowiązek mocowy;

 – wyłączenie stosowania przepisów ustawy 
‒ Prawo zamówień publicznych do umów, 
których przedmiotem jest obrót wtórny obo-
wiązkiem mocowym;

 – wprowadzenie testów dla jednostek reduk-
cji zapotrzebowania, które nie mają umowy 



ELEKTROENERGETYKA

67nr 2 (114) 29 lipca 2022 Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

SPRAWOZDANIE 2021

mocowej ale mają możliwość udziału w ryn-
ku wtórnym;

 – wprowadzono możliwość udziału w rynku 
wtórnym bez wynagrodzenia jednostek, 
które rozpoczęły działalność komercyjną 
przed 4 lipca 2019 r. i nie spełniają limitu 
emisji,

d) kompleksowe uregulowanie funkcjonowania 
magazynów energii:
 – zmiana definicji magazynu energii – ujedno-

licenie pojęć w ustawie ‒ Prawo energetycz-
ne oraz ustawie o rynku mocy;

 – włączenie magazynu energii do definicji jed-
nostki fizycznej wytwórczej;

 – dodanie magazynów energii do listy podmio-
tów wnoszących opłatę mocową,

e) rozszerzenie regulaminu rynku mocy o:
 – tryb korekty mocy osiągalnej;
 – tryb zmiany paliwa w przypadku nowych jed-

nostek rynku mocy wytwórczych;
 – procedurę weryfikacji ex post spełnienia li-

mitu emisji.
Nowe kompetencje Prezesa URE:

a) przekazanie propozycji zapotrzebowania na moc 
w aukcji głównej oraz aukcjach dodatkowych,

b) wyznaczenie wartości niedostarczonej energii 
elektrycznej (VOLL),

c) wyznaczenie jednostkowego kosztu pojawienia 
się na rynku nowych mocy (CONE),

d) obliczenie jednostkowej stawki kary za niewyko-
nanie obowiązku mocowego na dany rok dostaw.

Realizując obowiązki wynikające z ustawy 
o rynku mocy, Prezes URE w 2021 r.:

• ogłosił ostateczne wyniki aukcji głównej na rok 
dostaw 202568),

• ogłosił ostateczne wyniki aukcji dodatkowych 
na poszczególne kwartały roku dostaw 202269),

• wystąpił z wnioskiem do Ministra Klimatu i Środo-
wiska dotyczącym wielkości zapotrzebowania na 
moc w aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz 
w aukcjach dodatkowych dla roku dostaw 2023,

• przekazał Ministrowi Klimatu i Środowiska opi-
nię dotyczącą parametrów aukcji głównej dla 
roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji do-
datkowych dla roku dostaw 2023,

• wyznaczył wybrane godziny doby przypadają-
ce na godziny szczytowego zapotrzebowania 
na moc w systemie wyznaczone odrębnie dla 
kwartałów roku dostaw 202270),

• skalkulował stawki opłaty mocowej na 2022 r.71),
• obliczył jednostkową stawkę kary za niewy-

konanie obowiązku mocowego obowiązującą 
w roku 202272).
Ponadto, Prezes URE udzielał także odpowiedzi 

uczestnikom rynku mocy na wiele pytań, które po-

 68) Informacja nr 2/2021, https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elek-
tryczna/rynek-mocy/informcjepure/9238,Informacja-nr-22021.html
 69) Informacja nr 23/2021, https://www.ure.gov.pl/pl/ener-
gia-elektryczna/rynek-mocy/informcjepure/9387,Informacja-
-nr-232021.html
 70) Informacja nr 55/2021, https://www.ure.gov.pl/pl/ener-
gia-elektryczna/rynek-mocy/informcjepure/9801,Informacja-
-nr-552021.html
 71) Informacja nr 56/2021, https://www.ure.gov.pl/pl/ener-
gia-elektryczna/rynek-mocy/informcjepure/9802,Informacja-
-nr-562021.html
 72) Jednostkowa stawka kary za niewykonanie obowiązku moco-
wego, https://bip.ure.gov.pl/bip/rynek-mocy/4179,Jednostkowa-
stawka-kary-za-niewykonanie-obowiazku-mocowego.html

jawiły się w związku z obowiązywaniem ustawy, 
w szczególności w zakresie obowiązków poddania 
się certyfikacji ogólnej, certyfikacji do aukcji czy 
danych do kalkulacji i publikacji stawek opłaty mo-
cowej oraz wyznaczenia wybranych godzin doby 
przypadających na godziny szczytowego zapo-
trzebowania na moc w systemie dla roku dostaw 
2022, a także nowego modelu kalkulacji i poboru 
opłaty mocowej.

Stosownie do wymagań ustawy o rynku mocy, 
Prezes URE otrzymał od operatora, którym w myśl 
art. 2 ust. 1 pkt 27 ustawy o rynku mocy jest PSE 
S.A., informacje dotyczące:
• przebiegu certyfikacji ogólnej w 2021 r., certyfi-

kacji do aukcji dla roku dostaw 2026, przebiegu 
aukcji dodatkowych na rok dostaw 2022 oraz 
przebiegu aukcji głównej na rok dostaw 2026,

• parametrów do aukcji głównej na rok dostaw 
2026 oraz do aukcji dodatkowych na rok do-
staw 2023.
Decyzją z 10 listopada 2021 r., Prezes URE za-

twierdził zmiany w Regulaminie rynku mocy. Do-
precyzowały one zasady wyznaczania skorygowa-
nego obowiązku mocowego poprzez wskazanie, 
że zapotrzebowanie na moc w systemie elektro-
energetycznym obejmuje zdolności do pokrycia 
zapotrzebowania na energię elektryczną i rezerwy 
mocy. Dodatkowo dostosowały Regulamin rynku 
mocy do zmienionych przepisów ustawy o rynku 
mocy oraz ustawy ‒ Prawo energetyczne, a tak-
że usunęły wątpliwości interpretacyjne związane 
z procesem rozliczeń, obsługą danych pomiarowo-
-rozliczeniowych, testem redukcji zapotrzebowa-
nia, wykonywaniem obowiązku mocowego, w tym 
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wykazywaniem demonstracji, jak również zgłasza-
niem transakcji na rynku wtórnym.

Certyfikacja ogólna w 2021 r.

Zgodnie z zapisami ustawy, właściciele jedno-
stek fizycznych o mocy co najmniej 2 MW, obowią-
zani są rokrocznie poddać się certyfikacji ogólnej. 
W 2021 r. w jej ramach złożono 1 254 wniosków, 
tj. o 3,6 proc. więcej niż w 2020 r. Do rejestru 
rynku mocy wpisano 1 223 jednostek, tj. o 3 proc. 
więcej niż rok wcześniej. Moc osiągalna netto jed-
nostek fizycznych wpisanych do rejestru opiewa 
na 51,9 GW (spadek w porównaniu z rokiem po-
przednim o 5,5 proc.).

W wyniku prac związanych z weryfikacją cer-
tyfikacji, zidentyfikowano 65 jednostek fizycznych 
wytwórczych istniejących, które nie poddały się 
obowiązkowi certyfikacji ogólnej w 2021 r. Pre-
zes URE prowadził postępowania wyjaśniające 
w przedmiotowej sprawie.

W ramach certyfikacji do aukcji głównej na rok 
dostaw 2026, wydano 180 certyfikatów polskim 
firmom, w tym:
1) 95 dla istniejących krajowych jednostek rynku 

mocy wytwórczych, w tym:
 – 29 do udziału w aukcji głównej i rynku wtór-

nym;
 – 66 do udziału wyłącznie na rynku wtórnym,

2) 10 dla modernizowanych jednostek rynku mocy 
wytwórczych, 

3) 11 dla nowych jednostek rynku mocy wytwór-
czych, 

4) 60 dla niepotwierdzonych jednostek rynku 
mocy redukcji zapotrzebowania, 

5) 4 dla potwierdzonych jednostek rynku mocy re-
dukcji zapotrzebowania.
Suma oferowanego na 2026 r. obowiązku mo-

cowego w aukcji głównej i rynku wtórnym wynio-
sła 7 754,084 MW, w tym:
1) 2 536,494 MW ‒ 29 istniejących krajowych jed-

nostek rynku mocy wytwórczych, w tym:
 – 1 731,680 MW dla istniejących jednostek;
 – 804,814 MW dla istniejących magazynów 

energii,
2) 657,394 MW dla modernizowanych jednostek 

rynku mocy wytwórczych, w tym:
 – 486,582 MW dla modernizowanych jednostek;
 – 170,812 MW dla modernizowanych magazy-

nów energii,
3) 2 545,826 MW dla nowych jednostek rynku 

mocy wytwórczych, w tym:
 – 2 339,826 MW dla nowych jednostek wy-

twórczych;
 – 206,000 MW dla nowego magazynu energii,

4) 1 981,000 MW dla niepotwierdzonych jedno-
stek rynku mocy redukcji zapotrzebowania,

5) 34,000 MW dla potwierdzonych jednostek ryn-
ku mocy redukcji zapotrzebowania.

Aukcje dodatkowe na I, II, III, IV kwartał 
roku dostaw 2022

Aukcje dodatkowe na wszystkie kwartały roku 
dostaw 2022, odbyły się 16 marca 2021 r. Warun-
kiem uczestnictwa w aukcjach dodatkowych było 

uprzednie przystąpienie do certyfikacji ogólnej, 
a następnie do certyfikacji do aukcji dodatkowych.

Tabela 29. Dane dotyczące aukcji dodatkowych na 
wszystkie kwartały roku dostaw 2022

Kwartał 
roku  

dostaw 
2022

Liczba ofert, 
które wygrały 
aukcję główną

Sumaryczna wielkość obowiązków 
mocowych wynikająca z zawartych 
umów mocowych dla danego roku 

dostaw [MW]
I 40 1 020,674
II 23 379,771
III 22 360,921
IV 40 887,804

Źródło: URE.

Aukcja dodatkowa na:
• I kwartał zakończyła się w rundzie 5. z ceną 

zamknięcia równą 186,70 zł/kW/rok,
• II kwartał zakończyła się w rundzie 1. z ceną 

zamknięcia równą 320,00 zł/kW/rok,
• III kwartał zakończyła się w rundzie 1. z ceną 

zamknięcia równą 320,00 zł/kW/rok,
• IV kwartał zakończyła się w rundzie 3. z ceną 

zamknięcia równą 240,02 zł/kW/rok.

Aukcja główna na rok dostaw 2026

16 grudnia 2021 r. odbyła się aukcja głów-
na na rok dostaw 2026. Warunkiem uczest-
nictwa w aukcji głównej było uprzednie przy-
stąpienie do certyfikacji ogólnej, a następnie 
do certyfikacji do aukcji. Liczba ofert, które 
wygrały aukcję główną na rok dostaw 2026 
wyniosła 128.
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Tabela 30. Dane dotyczące aukcji głównej na rok do-
staw 2026 

Liczba ofert, 
które wygrały 
aukcję główną

Sumaryczna wielkość obowiązków 
mocowych wynikająca z zawartych 
umów mocowych dla danego roku 

dostaw [MW]
Jednostki 
polskie 89 6 838,584

Jednostki 
zagra-
niczne

39 350,000

Źródło: URE.

Aukcja główna na rok dostaw 2026 zakoń-
czyła się w 1. rundzie z ceną zamknięcia równą 
400,39 zł/kW/rok dla jednostek rynku mocy skła-
dających się z jednostek fizycznych polskich.

Cena obowiązków mocowych dla jednostek 
rynku mocy składających się z jednostek fizycz-
nych zagranicznych, znajdujących się w strefie, 
o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 ustawy o rynku 
mocy, obejmującej system przesyłowy Królestwa 
Szwecji, zgodnie z art. 36 ust. 7 tej ustawy, wynosi 
399,00 zł/kW/rok.

Na rok dostaw 2026 łącznie zakontraktowano 
17 969 MW, w tym 7 189 MW w aukcji głównej na 
rok dostaw 2026 oraz 10 780 MW w wyniku umów 
wieloletnich w aukcjach dla lat 2021–2025.

Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych, 
wynikająca z zawarcia umów mocowych na więcej 
niż jeden rok dostaw w aukcji głównej organizo-
wanej na rok dostaw 2026, wynosi 2 677,562 MW.

Aukcja główna na 2026 rok była pierwszą, która 
zakończyła się w 1. rundzie, co skutkowało naj-
wyższymi w historii cenami zamknięcia. Cena jest 
wyższa o 54 proc. w stosunku do drugiej co do 

wielkości ceny zamknięcia, jaka była w aukcji na 
2024 rok oraz wyższa o 132 proc. w stosunku do 
ceny zamknięcia z aukcji na 2025 rok. Tak duży 
wzrost ceny wynika z niższej podaży obowiązków 
mocowych od zapotrzebowania na moc, co spo-
wodowane jest najprawdopodobniej uniemożliwie-

niem korzystania ze wsparcia na 
rynku mocy przez jednostki nie 
spełniające limitu emisji, które 
są dominującymi źródłami wy-
twarzania energii elektrycznej 
w Polsce.

Uwagę zwraca również 
wzrost o 55 proc. w stosunku 
do aukcji głównej na 2025 rok 
mocy zakontraktowanej przez 
niepotwierdzone jednostki rynku 
mocy redukcji zapotrzebowania. 
Wskazuje to na rosnące zain-
teresowanie wśród odbiorców 
świadczeniem tego typu usługi.

Wyniki akcji, które miały do-
tychczas miejsce zostały zobra-
zowane na rys. 19-20.

Należy zwrócić uwagę, że peł-
ne koszty rynku mocy w poszcze-
gólnych latach (2024‒2026) 
będą znane po przeprowadzeniu 
aukcji dodatkowych73). 

Realizacja procesów rynku 
mocy w 2021 r. przebiegała ter-
minowo oraz bez zakłóceń.

Wprowadzenie regulacji unie-
możliwiających uzyskiwanie przy-

chodów z rynku mocy przez jednostki wytwórcze 

 73) Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o rynku mocy, aukcje do-
datkowe przeprowadza się w roku poprzedzającym rok, na który 
przypadają okresy dostaw każdej z tych aukcji, przy czym aukcje 
dodatkowe dla wszystkich okresów dostaw odbywają się w tym 
samym czasie. 

Rysunek 19. Ceny w aukcjach 2021‒2026 [w zł/kW/rok]

Źródło: URE na podstawie informacji PSE S.A. zamieszczonych na stronie interne-
towej, pod adresem: https://www.pse.pl/aktualnosci-rynku-mocy.

Rysunek 20. Koszty roczne rynku mocy dla lat 2021‒2026 [mln zł] 

Uwaga: Koszty roczne rynku wraz z aukcjami dodatkowymi dla lat 2021 i 2022, 
koszty aukcji dodatkowych dla 2023 r. wynoszą 263 mln zł.

Źródło: URE na podstawie informacji PSE S.A. zamieszczonych na stronie interne-
towej, pod adresem: https://www.pse.pl/aktualnosci-rynku-mocy.
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nie spełniające limitu 
emisji CO2 w wysoko-
ści 550 g/kWh, w po-
równaniu z latami po-
przednimi, diametral-
nie zmieniło struktu-
rę jednostek, które 
zawarły kontrakty 
w aukcji głównej na 
2026 rok, nie tylko 
w zakresie paliwa. 
W aukcjach głównych 
na lata 2021–2025, 
moc zakontraktowana 
przez nowe jednostki 
wytwórcze stanowiła 

ok. 12 proc. całej zakontraktowanej mocy, pod-
czas gdy w aukcji na rok 2026 jest to ok. 30 proc.

Jednostki DSR w aukcjach głównych na lata 
2021–2025 zakontraktowały 8 proc. całej mocy, pod-
czas gdy w aukcji na rok 2026 jest to już 20 proc.

Wzrost udziału w kontraktach mocowych no-
wych jednostek wytwórczych i DSR przełożył się 
na spadek udziału modernizowanych i istniejących 
jednostek wytwórczych odpowiednio: z 22 proc. 
i 59 proc. w kontraktach na lata 2021–2025, na 
7 proc. i 37 proc. na rok 2026.

Dominującym paliwem dla elektrowni cieplnych 
biorących udział w aukcjach rynku mocy stał się gaz.

Zmiany wprowadzone przez rozporządzenie 
2019/943 spowodowały wzrost zainteresowania 
inwestorów budową nowych mocy gazowych oraz 

Rysunek 21. Koszty roczne umów mocowych na lata 2021‒2042, zawarte w wyniku aukcji 
mocy, które odbyły się w latach 2018‒2022 [tys. zł]

Źródło: URE na podstawie informacji PSE S.A. zamieszczonych na stronie internetowej, pod 
adresem: https://www.pse.pl/aktualnosci-rynku-mocy.

Rysunek 22. Moc zakontraktowana dla lat 2021‒2026 [MW]

Uwaga: Na powyższym rysunku uwzględniono jedynie aukcje dodatkowe na lata 2021–2022, 
w wyniku aukcji dodatkowych na rok dostaw 2023 zakontraktowano dodatkowo średnio-
rocznie 851 MW.

Źródło: URE na podstawie informacji PSE S.A. zamieszczonych na stronie internetowej, pod 
adresem: https://www.pse.pl/aktualnosci-rynku-mocy

Rysunek 23. Moc zakontraktowana na lata 2021‒2042, w wyniku aukcji mocy, które 
odbyły się w latach 2018‒2022 [MW]

Źródło: URE na podstawie informacji PSE S.A. zamieszczonych na stronie internetowej, 
pod adresem: https://www.pse.pl/aktualnosci-rynku-mocy

https://www.pse.pl/aktualnosci-rynku-mocy
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zwiększone zainteresowanie strony popytowej 
udziałem w aukcji rynku mocy. W kolejnych latach 
należy się spodziewać utrzymania trendu rosnące-
go udziału DSR oraz pojawienia się nowych elek-
trochemicznych magazynów energii, natomiast 
kwestia inwestycji w nowe źródła gazowe będzie 
uzależniona od stabilizacji na rynku gazu.

Inne działania w obszarze rynku mocy

Prace związane z wyliczeniem wartości 
niedostarczonej energii elektrycznej (VOLL) 
oraz kosztem pozyskania nowych mocy (CONE)

Polska jako kraj, w którym wdrożono rynek 
mocy, zobowiązana jest do określenia wymaga-
nego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii 
elektrycznej wyrażonego poprzez standard nie-
zawodności, do wyliczenia którego niezbędne 
jest wyznaczenie wartości niedostarczonej ener-
gii elektrycznej oraz kosztu pozyskania nowych 
mocy.

Zgodnie z definicją znajdującą się w art. 2 pkt 9 
rozporządzenia 2019/943, VOLL oznacza wyrażo-
ne w euro/MWh oszacowanie maksymalnej ceny 
energii elektrycznej, którą odbiorcy są gotowi za-
płacić, aby uniknąć ograniczenia dostaw energii 
elektrycznej.

Biorąc pod uwagę powyższą definicję, ACER 
w Decyzji nr 23/2020 z 2 października 2020 r. 
w sprawie metodologii wyliczenia wartości niedo-
starczonej energii elektrycznej, kosztu wejścia na 
rynek nowej jednostki wytwórczej lub sterowa-

nego odbioru oraz normy niezawodności (dalej: 
„Decyzja 23/2020”), jako podstawowy sposób ze-
brania danych niezbędnych do wyliczenia VOLL, 
wskazała metodę ankietyzacji wybranych grup 
odbiorców składających się na reprezentatywną 
próbę dla całego kraju, z wykorzystaniem metody 
WTP (willingness to pay).

W związku z art. 11 ust. 1 oraz zgodnie z art. 23 
ust. 6 rozporządzenia 2019/943, Prezes URE pod-
jął działania zmierzające do wyznaczenia szacowa-
nej wartość VOLL dla terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w oparciu o badanie ankietowe odbiorców 
energii elektrycznej w Polsce. 

W celu wyliczenia CONE, Prezes URE wystą-
pił o niezbędne informacje i dane do podmio-
tów potencjalnie zainteresowanych inwestycjami 
w obszarach wytwarzania i magazynowania ener-
gii elektrycznej oraz świadczenia usług DSR.

Powyższe informacje opierały się w głównej 
mierze o dane z 2020 r., które w znaczący spo-
sób odbiegały od lat poprzednich ze względu na 
epidemię COVID-19, a rok 2021 charakteryzo-
wał się bardzo dużą dynamiką wzrostu cen ener-
gii elektrycznej, gazu oraz uprawnień do emisji 
CO2. Biorąc powyższe pod uwagę, Prezes URE 
zdecydował o przeanalizowaniu potencjalnego 
wpływu tych czynników na wartość wskaźnika 
VOLL, który obrazuje skłonność odbiorców do 
poniesienia dodatkowych kosztów dla zapew-
nienia większej niezawodności dostaw energii 
elektrycznej. Na podstawie wyników tej analizy, 
zostanie podjęta decyzja o ewentualnym powtó-
rzeniu badania ankietowego odbiorców energii 
elektrycznej.

Europejska ocena wystarczalności zasobów 2021 
(European Resources Adequacy
Assessment 2021 – ERAA 2021)

ACER decyzją nr 24/2020 z 2 października 2020 r. 
zatwierdziła metodologię oceny wystarczalności 
zasobów na poziomie europejskim (ang. Decision 
no 24/2020 of the European Union Agency for 
the Cooperation of Energy Regulators of 2 Octo-
ber 2020 on the methodology for the European 
resource adequacy assessment, dalej: „metodyka 
ERAA”).

Metodyka ERAA ma na celu dostarczenie spój-
nej i porównywalnej bazy pozwalającej na iden-
tyfikację problemów z dostępnością mocy w sys-
temach elektroenergetycznych europejskich ope-
ratorów przesyłowych. Ocena ta przeprowadza-
na jest dla równoległych scenariuszy (z rynkami 
mocy oraz bez rynków mocy) i obejmuje horyzont 
10 kolejnych lat. Pozwala na identyfikację dłu-
goterminowych, strukturalnych problemów w za-
pewnieniu pokrycia zapotrzebowania na energię 
elektryczną oraz dodatkowo dostarczy informacji 
odnośnie potrzeby funkcjonowania rynków mocy 
w obrębie UE. Ocenę wystarczalności zasobów na po-
ziomie europejskim przeprowadza co roku ENTSO-E. 

W 2021 r. ENTSO-E przygotowywała pierwszą 
europejską ocenę adekwatności zasobów ERAA 
2021. Ze względu na fakt, że była ona przygotowy-
wana w okresie przejściowym przed pełnym wdro-
żeniem metodyki zatwierdzonej Decyzją 24/2020, 
ACER we współpracy z organami regulacyjnymi, 
przygotowała minimalne wymagania, jakie powin-
na ona spełniać. Dotyczyły one metodologii jej 
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przeprowadzenia, konsultacji oraz transparentno-
ści całego procesu.

ENTSO-E 16 listopada 2021 r. przedłożyła ACER 
ERAA 2021. Po analizie dokumentu ACER stwier-
dziła, że zawiera on zbyt dużo uproszczeń, które 
w znaczący sposób wpływają na ocenę ryzyka 
związanego z zapewnieniem wystarczalności zaso-
bów i w związku z tym nie może być obiektywną 
podstawą do oceny zagrożeń w tym obszarze. 

8. Przyznawanie rekompensat 
dla przedsiębiorstw 
energochłonnych

Ustawa o systemie rekompensat wprowadziła 
możliwość przyznawania przez Prezesa URE re-
kompensat podmiotom działającym w określonych 
w ustawie sektorach i podsektorach energochłon-
nych, których rentowność oraz konkurencyjność 
jest istotnie zagrożona w wyniku wzrostu kosztów 
energii elektrycznej, spowodowanego rosnącymi 
cenami zakupu uprawnień do emisji gazów cie-
plarnianych.

Rok 2021 był drugim rokiem, w którym przedsię-
biorcy składali do Prezesa URE wnioski o przyzna-
nie rekompensat, przy czym wnioski te dotyczyły 
rekompensaty kosztów poniesionych w roku 2020. 

Prezes URE na potrzeby określenia wysokości 
przyznawanych poszczególnym podmiotom re-
kompensat, 25 stycznia 2021 r. opublikował In-
formację nr 6/2021 w sprawie terminowej ceny 
uprawnień do emisji uwzględnianej przy oblicza-

niu rekompensat za rok 2020 oraz maksymalnego 
limitu środków finansowych przeznaczonych na 
przyznanie rekompensat za rok 2020. W informacji 
wskazano, że cena ta wynosi 108,30 zł/t oraz że 
maksymalny limit środków finansowych przezna-
czanych na przyznanie rekompensat za rok 2020 
jest w wysokości 890 mln zł.

Do 31 marca 2021 r. wpłynęło do URE 76 wnio-
sków o przyznanie rekompensat za rok 2020, przy 
czym pozytywnie rozpatrzonych zostało 70 z nich 
(łączna kwota przyznanych rekompensat wyniosła 
ponad 815,5 mln zł). Cztery złożone wnioski pozo-
stawione zostały bez rozpatrzenia (podmioty nie 
przekazały brakujących dokumentów), natomiast 
w przypadku dwóch wniosków wydano decyzję 
o odmowie przyznania rekompensat. 

Informacja o uprawnionych podmiotach i kwo-
cie rekompensat przysługujących beneficjentom 
przekazana została ‒ stosownie do treści art. 11 
ust. 4 ustawy o systemie rekompensat ‒ do Mini-
sterstwa Rozwoju i Technologii oraz do Banku Go-
spodarstwa Krajowego, który dokonuje ich wypła-
ty z Funduszu Rekompensat Kosztów Pośrednich.

Lista wszystkich podmiotów, którym Prezes 
URE przyznał rekompensaty za 2019 i 2020 rok, 
dostępna jest w prowadzonym przez UOKiK Syste-
mie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej74). 

W 2021 r. najwięcej, bo prawie 288,6 mln zł 
(36 proc. budżetu), otrzymały przedsiębiorstwa dzia-
łające w przemyśle ciężkim: producenci żeliwa i stali 
oraz stopów żelaza. Kolejne trzy sektory z najwięk-
szym wsparciem to te zajmujące się produkcją na-

 74) Nr środka pomocowego: SA.53850(2019/N).

wozów i związków azotowych, chemikaliów nieorga-
nicznych podstawowych pozostałych oraz papieru 
i tektury. Te w sumie cztery energochłonne podsek-
tory otrzymały w sumie ponad 600 mln zł rekompen-
saty, co stanowi ponad 75 proc. wszystkich środków. 
Szczegółowe informacje na temat przyznanych re-
kompensat w podziale na sektory i podsektory ener-
gochłonne przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 31. Łączna kwota przyznanych za rok 2020 re-
kompensat w podziale na sektory i podsektory energo-
chłonne

Lp. PKD 2007/
PKWiU 2015 Opis

Łączna kwota 
przyznanej 

rekompensaty 
[zł]

1 24.10 Produkcja żeliwa i stali oraz 
stopów żelaza 288 630 811,74

2 20.15 Produkcja nawozów
i związków azotowych 118 795 480,15

3 20.13
Produkcja chemikaliów
nieorganicznych
podstawowych pozostałych

100 804 678,96

4 17.12 Produkcja papieru i tektury 92 607 160,35

5 20.14
Produkcja chemikaliów 
organicznych podstawowych 
pozostałych

49 578 371,97

6 24.44 Produkcja miedzi 38 407 134,01

7 24.43 Produkcja ołowiu, cynku 
i cyny 30 611 421,84

8 07.10 Górnictwo rud żelaza 25 567 615,72

9 24.42 Produkcja aluminium 21 321 632,02

10 20.16.10 Polimery etylenu w formach 
podstawowych 18 315 421,54

11 17.11.14.0

Masy włókniste drzewne 
mechaniczne i półchemiczne, 
masy włókniste z pozostałych 
surowców celulozowych

15 968 677,09

12 20.16.51.0 Polimery propylenu,
w formach podstawowych 6 895 340,64
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Lp. PKD 2007/
PKWiU 2015 Opis

Łączna kwota 
przyznanej 

rekompensaty 
[zł]

13 20.16.30.0 Polimery chlorku winylu, 
w formach podstawowych 4 521 235,25

14 24.20.1 Rury stalowe bez szwu 2 280 528,25

15 08.91
Wydobywanie minerałów dla 
przemysłu chemicznego oraz 
produkcji nawozów

717 736,98

16 20.60 Produkcja włókien
chemicznych 651 368,38

Razem 815 674 614,89

Źródło: Opracowanie własne URE.

9. Monitorowanie funkcjonowania 
operatorów

9.1. Monitorowanie realizacji zadań 
wykonywanych przez operatorów 
systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych

Monitorowanie wypełniania zadań ustawowych 
przez OSD w zakresie niedyskryminacyjnego 
dostępu do sieci 

Jednym z ustawowych obowiązków OSD jest 
umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii 
elektrycznej poprzez wdrażanie warunków i trybu 
zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Koniecz-
nym czynnikiem dla zapewnienia faktycznej moż-
liwości korzystania przez odbiorcę z prawa zakupu 
energii elektrycznej od wybranego sprzedawcy, 
jest posiadanie przez OSDp jak największej licz-

by umów o świadczenie usług 
dystrybucji ze sprzedawcami 
(GUD). Z analizy monitoringu 
Prezesa URE z lat 2010‒2021 
wynika, że liczba umów GUD, 
podpisywanych przez wszyst-
kich OSD ze sprzedawcami, 
systematycznie rosła do 2018 r. 
Od 2018 r. liczba ta utrzy-
muje się na stałym pozio-
mie. Na koniec 2010 r. liczba 
ważnych GUD, w zależności 
od operatora, wynosiła od 37 
do 45, natomiast w 2021 r. 
przedział ten wyno-
sił od 112 do 190 umów. 
Najwięcej umów GUD na koniec 2021 r. 
(tj. 190) obowiązywało na obszarze TAURON Dys-
trybucja S.A., zaś najmniej (tj. 112) odnotowano 
na obszarze działania Stoen Operator Sp. z o.o. 
Zestawienie zawartych generalnych umów dystry-
bucji przez poszczególnych operatorów od 2010 r. 
przedstawia rys. 24. 

Generalna umowa dystrybucji dla usługi komplek-
sowej (GUD-K) to umowa zawierana pomiędzy opera-
torem systemu dystrybucyjnego a sprzedawcą energii 
elektrycznej, który na podstawie umowy komplekso-
wej sprzedaje energię elektryczną i zapewnia jej dys-
trybucję odbiorcom przyłączonym do sieci tego opera-
tora. GUD-K umożliwia każdemu sprzedawcy oferowa-
nie odbiorcom usługi kompleksowej. W 2021 r. Prezes 
URE kontynuował monitorowanie stanu wdrożenia do 
powszechnego stosowania wzoru GUD-K. Z analizy 
monitoringu Prezesa URE, jak również informacji prze-

kazanych przez OSD wynika, że proces podpisywania 
GUD-K rozpoczął się w 2014 r. Z końcem 2021 r. od-
notowano, w zależności od OSDp, od 32 do 39 GUD-K 
zawartych z poszczególnymi sprzedawcami. Najwięcej 
zawartych GUD-K (tj. 39) odnotowano na obszarze 
działania TAURON Dystrybucja S.A., natomiast naj-
mniej (tj. 32) ‒ na terenie PGE Dystrybucja S.A. oraz 
Stoen Operator S.A. 

Monitorowanie mechanizmów bilansowania 
systemu elektroenergetycznego

Zasady funkcjonowania mechanizmu bilanso-
wania systemu elektroenergetycznego (tzw. rynek 
bilansujący ‒ RB), zostały określone przez opera-
tora systemu przesyłowego elektroenergetycznego 
w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej 

Rysunek 24. Przyrost liczby GUD zawartych w latach 2010‒2021

 

Źródło: URE na podstawie danych przekazanych przez OSD.
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oraz ‒ od kwietnia 2020 r. ‒ w Warunkach dotyczą-
cych bilansowania (WDB), opracowanych na pod-
stawie art. 18 rozporządzenia 2017/2195. Powyż-
szy dokument w znacznej mierze zastąpił regulacje 
dotychczas zawarte w IRiESP ‒ Bilansowanie syste-
mu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Za-
równo IRiESP, jak i WDB podlegają zatwierdzeniu 
przez Prezesa URE. Informacje dotyczące zmian 
tych dokumentów w 2021 r. zostały przedstawione 

w części II. 5. niniejszego Spra-
wozdania.

Na koniec 2021 r., w procesach 
rynku bilansującego, uczestni-
czyło 126 podmiotów, w tym 
25 wytwórców, 10 odbiorców 
końcowych, 11 odbiorców siecio-
wych, 71 przedsiębiorstw obrotu, 
3 giełdy energii, 5 OSD oraz PSE 
S.A. jako OSP. Dane techniczno-
-handlowe były zgłaszane przez 
49 operatorów rynku i dotyczyły 
332 jednostek grafikowych.

Na rys. 25 przedstawiono 
informacje o wolumenie ener-
gii bilansującej nieplanowanej 
odebranej z rynku bilansują-
cego EBNO (zakup z RB) oraz 
cenach rozliczeniowych niezbi-
lansowania na tym rynku w po-
szczególnych miesiącach 2021 r.

Wartość maksymalnej ceny 
rozliczeniowej odchylenia na 
rynku bilansującym wahała się 
w przedziale od 409,16 zł/MWh do 

2 069,00 zł/MWh, a wartość minimalnej ceny roz-
liczeniowej – od 60,00 zł/MWh do 150,00 zł/MWh, 
natomiast średnioważone miesięczne ceny CRO 
zmieniały się w przedziale od 252,56 zł/MWh do 
747,64 zł/MWh. Opisane powyżej sytuacje były 
uwarunkowane różnymi czynnikami, przy czym do 
najważniejszych należy zaliczyć warunki rynkowe, 
wielkość zapotrzebowania na moc w KSE, poziom re-
zerw mocy w systemie oraz warunki atmosferyczne. 

W 2021 r. uczestnicy rynku dostarczyli na rynek 
bilansujący 18,93 TWh energii bilansującej (zgod-
nie ze specyfiką rynku bilansującego, taka sama 
ilość energii bilansującej została odebrana przez 
uczestników rynku). Występowało przekontrak-
towanie uczestników rynku, przy czym wielkość 
przekontraktowania była niższa niż w 2020 r.

Poniżej przedstawiono informacje o wielkości 
nadwyżek energii dostarczonej (EBND) nad ener-
gią odebraną (EBNO) w 2021 r.
Rysunek 26. Nadwyżki energii dostarczonej (EBND) 
nad energią odebraną (EBNO) na tle wolumenów tych 
energii w poszczególnych miesiącach w 2021 r. [GWh]

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.

W 2021 r. koszty usuwania ograniczeń wyniosły 
914,272 mln zł, natomiast koszty wynikające z re-
alokacji Umów Sprzedaży Energii (USE) wyniosły 
170,986 mln zł. Kształtowanie się tych kosztów, 
jak również kosztów bilansowania w poszczegól-
nych miesiącach 2021 r., przedstawiono na rys. 27.

Koszty bilansowania zapotrzebowania od-
biorców (KB) wyniosły łącznie -512,405 mln zł75) 
i wahały się w przedziale od -195 485 tys. zł do 

 75) „-” oznacza przychody uzyskiwane na RB, tj. płatności od 
Uczestników Rynku Bilansującego.

Rysunek 25. Energia odebrana (EBNO) i ceny energii bilansującej na rynku bilan-
sującym (CROs) w 2021 r.

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.
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20 364 tys. zł. Natomiast koszty usuwania ograni-
czeń (KO) oraz koszty wynikające z realokacji USE 
(DKW), zawierały się w przedziałach odpowiednio: 
od 41 519 tys. zł do 100 836 tys. zł oraz od 3 015 tys. zł 
do 26 524 tys. zł.

Monitorowanie udostępniania użytkownikom 
sieci i operatorom innych systemów 
elektroenergetycznych informacji przez 
operatora systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego, w tym realizacji 
postanowień rozporządzenia 543/2013 

Szczegółowy zakres informacji publikowanych 
przez OSP znajduje się w zatwierdzonych przez 
Prezesa URE IRiESP i WDB. Zakres tych informa-
cji wypełnia wymagania wynikające z przepisów 

prawa krajowego. Informacje 
te są publikowane na stronie 
internetowej OSP.

W zakresie wykonywania 
zadań wynikających z roz-
porządzenia 543/2013, OSP 
wdrożył i stosuje mechanizm 
pozyskiwania odpowiednich 
danych od użytkowników sys-
temu elektroenergetycznego, 
które są następnie przekazy-
wane do publikacji na cen-
tralnej platformie informacyj-
nej na rzecz przejrzystości76).

Zobowiązania publikacyj-
ne wynikające z rozporządze-
nia 543/2013 dla polskiego 

obszaru rynkowego wypełniane są przez PSE S.A., 
jako operatora systemu przesyłowego elektro-
energetycznego w Polsce, natomiast zobowiązania 
publikacyjne dotyczące połączeń transgranicznych 
w zakresie oferowanych i alokowanych zdolności 
przesyłowych na profilu synchronicznym, wypeł-
niane są w imieniu PSE S.A. oraz innych OSP w re-
gionie przez właściwe podmioty odpowiedzialne za 
proces alokacji zdolności przesyłowych, tj. Biuro 
Aukcyjne JAO S.A. dla aukcji rocznych i miesięcz-
nych. Od 18 czerwca 2021 r., wraz z wdrożeniem 
projektu „Interim market coupling”, zdolności 
przesyłowe oferowane na Rynku Dnia Następne-
go publikowane są na centralnej platformie infor-
macyjnej ENTSO-E (dalej nazywanej platforma 

 76) http://transparency.entsoe.eu

ENTSO-E) przez SEPS, który pełni rolę operatora 
sytemu mTMF. Informacje dotyczące oferowanych 
zdolności w ramach procesu Jednolitego łączenia 
Rynków Dnia Bieżącego są dostępne na platformie 
ENTSO-E (publikacja realizowana jest przez JAO 
S.A. w imieniu Deutsche Börse AG). Do momentu 
wdrożenia rozwiązania docelowego, tj. Jednolite-
go łączenia Rynków Dnia Bieżącego na przekroju 
Polska-Słowacja, informacje dotyczące rynku dnia 
bieżącego wymiany międzysystemowej dla tego 
przekroju publikowane są na platformie ENTSO-E 
przez CEPS a.s. pełniącego funkcję Biura Alokacji 
na tym przekroju. 

 PSE S.A. regularnie udostępnia na platformie 
informacyjnej ENTSO-E wymagane dane rynko-
we w zakresie wytwarzania i zużycia energii elek-
trycznej, cen i kosztów z Rynku Bilansującego, 
wymiany transgranicznej, zdolności przesyłowych 
wymiany międzysystemowej, niedyspozycyjności 
jednostek wytwórczych, odbiorczych i elementów 
sieciowych, a także środków zaradczych podejmo-
wanych przez operatorów systemów przesyłowych 
dla utrzymania bezpiecznej pracy połączonych 
systemów elektroenergetycznych. 

W 2021 r., w ramach realizowanego przez 
ENTSO-E projektu wdrożenia nowej architektury, 
kontynuowano prace nad poprawą wydajności 
i niezawodności infrastruktury informatycznej wy-
korzystywanej przez platformę ENTSO-E. Projekt 
ma na celu zapewnienie skalowalności rozwiąza-
nia dla potrzeb publikacji danych z europejskich 
platform bilansujących. Zaprojektowane rozwiąza-
nie bazuje na równoległym przetwarzaniu danych 
z wykorzystaniem chmury danych. Termin wdro-

Rysunek 27. Koszty bilansowania zapotrzebowania odbiorców (KB), koszty usuwania 
ograniczeń (KO) oraz koszty wynikające z realokacji USE (DKW) w 2021 r. [tys. zł]

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.
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żenia produkcyjnego nowego interfejsu użytkow-
nika platformy ENTSO-E został dostosowany do 
harmonogramu prac związanych z wdrożeniem 
nowej architektury ‒ planowane zakończenie prac 
przewidziane jest w III kwartale 2023 r.

W omawianym okresie nie wpłynęły do Preze-
sa URE żadne skargi związane z brakiem realizacji 
przez OSP obowiązków informacyjnych wynikają-
cych z IRiESP oraz rozporządzenia 543/2013. 

Monitorowanie wypełnienia przez 
przedsiębiorstwo energetyczne obowiązków 
wynikających z art. 9c ust. 2 i 3 
ustawy ‒ Prawo energetyczne

Zgodnie z przepisem wynikającym z art. 9c ust. 2 
pkt 13 ustawy ‒ Prawo energetyczne, OSP zobo-
wiązany jest do opracowania planów działania na 
wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o znacz-
nych rozmiarach w systemie elektroenergetycz-
nym oraz odbudowy tego systemu po wystąpieniu 
awarii. Plany te znalazły odwzorowanie w ramach 
odpowiednich procedur wynikających z warunków 
korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i pla-
nowania rozwoju sieci w ramach IRiESP.

W 2021 r. PSE S.A. zrealizowała następujące 
działania nawiązujące do tego zakresu:
• opracowano, we współpracy z OSD, „Plan 

wyłączeń przez automatykę SCO” (opraco-
wanie nastaw przez OSP ‒ marzec 2021 r., 
wprowadzenie nastaw ‒ do końca września 
2021 r., potwierdzenie nastaw ‒ październik 
2021 r.),

• opracowano, we współpracy z OSD, aktualiza-
cję „Planu wprowadzania ograniczeń w dostar-
czaniu i poborze energii elektrycznej”, obowią-
zującą w okresie 1.09.2021 r. ‒ 31.08.2022 r. 
Aktualizacja Planu została uzgodniona z Preze-
sem URE (decyzja z 8 lipca 2021 r.),

• opracowano i przekazano do Prezesa URE ra-
port z „Analizy możliwych do osiągnięcia efek-
tów wprowadzania ograniczeń w poborze ener-
gii elektrycznej na podstawie zmierzonego po-
boru mocy w okresie 19‒25 lipca 2021 r.”,

• opracowano, we współpracy, z OSD „Plan wy-
łączeń awaryjnych” obowiązujący w okresie 
1.01.2022 r. ‒ 31.12.2022 r. (opracowanie ‒ 
grudzień 2021 r.),

• aktualizowano instrukcje szczegółowe odbudo-
wy KSE,

• kontynuowano, rozpoczęte w II połowie 2008 r., 
szkolenia służb dyspozytorskich OSP z zakresu 
planów odbudowy i współpracy podczas sta-
nów Blackout i Emergency z wykorzystaniem 
symulatora systemowego DUtrain. Odbyły się 
dwa (wiosna i jesień 2021) wspólne szkolenia 
dyspozytorów KDM z dyspozytorami innych 
OSP z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej 
(Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Węgier 
i Słowenii),

• kontynuowano szkolenia dyspozytorów KDM, 
ODM-ów oraz pracowników CN, RCN oraz 
ZES w zbudowanym przez OSP symulatorze 
funkcjonowania krajowego systemu elektro-
energetycznego. Przeprowadzono 102 szkole-
nia dla dyspozytorów KDM/ODM (100 szkoleń 
zdalnych), w tym 2 szkolenia międzynarodowe 

(stacjonarne), oraz 10 szkoleń dla pracowników 
CN, RCN i ZES,

• opracowano (cykliczny coroczny) raport har-
monogramów testów SGU na podstawie „Planu 
testów” według wytycznych art. 43 rozporzą-
dzenia NC ER (dokument zatwierdzony przez 
Prezesa URE),

• w IV kwartale zrealizowano testy komunikacji 
głosowej pomiędzy centrami dyspozytorskimi 
KDM i ODM, a także stacjami elektroenergetycz-
nymi sieci przesyłowej oraz podmiotami przyłą-
czonymi do sieci OSP. Testy przeprowadzono na 
podstawie „Planu testów” według wytycznych 
art. 48 NC ER (dokument zatwierdzony przez 
Prezesa URE),

• w zakresie planu odbudowy realizowano dzia-
łania operacyjne w sieci elektroenergetycznej 
(próby rozruchu autonomicznego i próby sys-
temowe uruchomienia bloków elektrowni kon-
wencjonalnych ze źródeł posiadających zdol-
ność do rozruchu autonomicznego) zgodnie 
z postanowieniami IRiESP oraz instrukcjami 
wewnętrznymi PSE S.A., będące ćwiczeniami 
zdolności KSE do odbudowy systemu. W grud-
niu przeprowadzono próbę systemową wspar-
cia litewskiego systemu elektroenergetycznego 
poprzez podanie napięcia i mocy rozruchowej 
z polskiego systemu elektroenergetycznego 
(Próba PL – LT).
W trakcie 2021 r. OSP nie zgłaszał do Ministra 

Klimatu i Środowiska, na podstawie przepisów, 
o których mowa w art. 11c ust. 3 ustawy ‒ Prawo 
energetyczne, wniosku o konieczności wprowa-
dzenia przez Radę Ministrów ograniczeń w dostar-
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czaniu i poborze energii elektrycznej na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporządze-
nia, o którym mowa w art. 11 ust. 7 powołanej 
ustawy.

Zgodnie z ustawą ‒ Prawo energetyczne, PSE 
S.A. dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu 
pokrywania strat powstałych w sieci przesyłowej 
podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią 
oraz stosują przejrzyste i niedyskryminacyjne pro-
cedury rynkowe przy jej zakupie. 

W 2021 r. PSE S.A. realizowała, za pośrednic-
twem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Śro-
dowiska S.A., giełdowy zakup energii na rynkach 
prowadzonych przez TGE S.A. – była to jedyna 
forma zakupu, w ramach której PSE S.A. dokonała 
nabycia wymaganego wolumenu energii elektrycz-
nej przeznaczonej na pokrywanie strat powstałych 
w sieci przesyłowej. 

W celu faktycznego zbilansowania zapotrzebo-
wania energii na pokrywanie strat w sieci przesy-
łowej, część energii elektrycznej rozliczana była 
w ramach Rynku Bilansującego. Z uwagi na dużą 
godzinową zmienność ilości energii na pokrywanie 
strat w sieci przesyłowej (okresem rozliczeniowym 
jest godzina), na Rynku Bilansującym następowało 
rozliczenie odchyleń pomiędzy rzeczywistą ilością 
strat energii a dostawami energii o wolumenie 
zgodnym z prognozami opracowanymi przez PSE 
S.A., realizowanymi na podstawie zleceń zakupu 
złożonych na rynku giełdowym. 

Koszty energii elektrycznej na pokrycie strat 
powstałych w sieci przesyłowej są kosztami ponie-
sionymi przez PSE S.A. na pokrycie różnicy bilan-
sowej w sieci przesyłowej, które w kalkulacji tary-

fy PSE S.A. przenoszone są przez opłatę sieciową 
zmienną.

Zgodnie z powyższym, w 2021 r. PSE S.A. po-
niosła następujące koszty zakupu energii na po-
krywanie różnicy bilansowej, które obejmowały 
(w następujących ilościach i wartościach)77):
• zakup energii elektrycznej na TGE S.A. w ra-

mach w ramach zleceń złożonych na rynkach 
giełdowych: 1 652 959 MWh (łączny koszt tej 
energii wyniósł 507 624,4 tys. zł), 

• rozliczenie energii na Rynku Bilansującym78): 
112 531 MWh (łączny koszt z tytułu rozliczeń 
na RB wyniósł 54 759,4 tys. zł),

• sumaryczny zakup energii: 1 765 490 MWh (łącz-
ny koszt energii: 562 059,0 tys. zł, wraz z prowi-
zją Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowi-
ska S.A.: 324,9 tys. zł, wyniósł 562 383,8 tys. zł).
W 2021 r. operator systemu przesyłowego elek-

troenergetycznego przeprowadził szereg projek-
tów inwestycyjnych w sieci przesyłowej związa-
nych z wyprowadzeniem mocy ze źródeł wytwór-
czych oraz usuwaniem ograniczeń przesyłowych 
wewnątrz KSE79). Do najważniejszych należały:
• budowa dwutorowej linii 400 kV Piła Krzewina 

– Plewiska (załączono tor nr 2, który pracuje 
czasowo na napięciu 220 kV),

 77) Podane ilości i wartości różnicy bilansowej są wielkościami 
księgowymi wg stanu na dzień sporządzania informacji, przed za-
twierdzeniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
 78) Przedstawiona ilość i koszt energii elektrycznej stanowi 
saldo rozliczeń energii elektrycznej pobranej oraz oddanej na 
Rynku Bilansującym, a także w ramach rozliczeń z OSP ze Szwe-
cji i Litwy za zakup energii na pokrycie strat w sieci przesyłowej 
na połączeniach SwePol Link i LitPol Link.
 79) Nie wszystkie zostały zakończone pod względem formalnym.

• budowa dwutorowej linii 400 kV Pasikurowice 
– Czarna/Mikułowa (od stacji Pasikurowice do 
wprowadzenia do stacji Czarna),

• budowa dwutorowej linii 400 kV Pątnów – Jasi-
niec (załączono tor nr 1, który pracuje czasowo 
w relacji Kromolice – Jasiniec),

• uruchomienie toru nr 1 linii 400 kV Pelplin – 
Gdańsk Przyjaźń,

• wprowadzenie toru nr 2 linii 400 kV Kromolice – 
Pątnów do stacji Pątnów,

• budowa jednotorowej linii 220 kV Glinki – Recław,
• budowa jednotorowej linii 220 kV Radkowice – 

Kielce Piaski,
• modernizacja linii 220 kV Janów – Rogowiec, 

Rogowiec – Piotrków,
• modernizacja linii 220 kV Byczyna – Jamki, 

Byczyna – Koksochemia, 
• modernizacja linii 220 kV Joachimów – Łagisza/

Wrzosowa,
• budowa stacji 220/110 kV Praga (Żerań),
• budowa stacji 400(220)/110 kV Pelplin,
• budowa stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo,
• rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 

220 kV,
• rozbudowa stacji 400/220/110 kV Mikułowa dla 

wprowadzenia linii 400 kV,
• rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV 

Krajnik,
• rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji 400/110 kV 

Kromolice dla przyłączenia FW Wielkopolska.

W ramach przepisu wynikającego z art. 9c ust. 3 
pkt 10 ustawy – Prawo energetyczne, odnoszącego 
się do obowiązku współpracy OSD i OSP przy opra-
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cowywaniu planów działania na wypadek zagro-
żenia wystąpienia awarii o znacznych rozmiarach 
w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy 
tego systemu po wystąpieniu awarii, w 2021 r. 
poszczególni operatorzy poinformowali o przepro-
wadzeniu szeregu wspólnych działań z OSP.

Poniżej zaprezentowano skrótowe zestawienie 
zrealizowanych projektów, według relacji stron.
1) Stoen Operator Sp. z o.o. – podobnie jak w la-

tach ubiegłych, zostały przygotowane, a w dal-
szej kolejności przesłane do PSE S.A., prognozy 
zapotrzebowania na moc (cyklicznie – kilka razy 
do roku) oraz dobowe prognozy zapotrzebo-
wania na moc i prognozy mocy generowanej 
przez wytwórców przyłączonych do jej sieci 
dystrybucyjnej. Realizowano codzienną współ-
pracę ruchową, stanowiącą realizację nadzoru 
operatywnego OSP nad siecią 110 kV Spółki. 
Pracownicy Dyspozycji Stoen Operator uczest-
niczyli w specjalistycznych szkoleniach organi-
zowanych przez OSP w zakresie przeglądu oraz 
sposobu usuwania rozległych awarii, a także 
istniejących zagrożeń w prowadzeniu ruchu 
sieci i bezpieczeństwa KSE. Ze względu na pa-
nujące warunki epidemii COVID-19 w 2021 r., 
podobnie jak w 2020 r., pracownicy Dyspozycji 
Stoen Operator uczestniczyli w szkoleniu obsza-
rowym, zrealizowanym w trybie zdalnym w se-
sjach wiosennej i jesiennej.

2) ENEA Operator Sp. z o.o. – w celu utrzymania 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pra-
cy sieci dystrybucyjnej, służby ENEA Operator 
współpracowały ze służbami operatora systemu 
przesyłowego PSE S.A. oraz ze służbami pozo-

stałych operatorów systemów dystrybucyjnych 
(TAURON Dystrybucja S.A., ENERGA-OPERATOR 
S.A.) w zakresie prowadzenia ruchu sieci koordy-
nowanej 110 kV na terenie ENEA Operator oraz 
z ww. służbami w zakresie planowania prac na 
sieci 110 kV. Współpraca oparta jest o IRiESD 
oraz IRiESP, a także instrukcje współdziałania 
służb dyspozytorskich. Od 2017 r., w ramach po-
prawienia bezpieczeństwa pracy sieci dystrybu-
cyjnej, ENEA Operator współpracuje z PSE Inno-
wacje Sp. z o.o. w zakresie cyklicznych szkoleń 
dyspozytorów mocy na symulatorze KSE.

3) ENERGA-OPERATOR S.A. – podobnie jak w la-
tach wcześniejszych, przeprowadzono m.in.:
 – aktualizację kwestionariuszy dla planów od-

budowy KSE,
 – aktualizację i weryfikację planów podziału 

sieci 110 kV na „wyspy”,
 – opracowanie planów ograniczeń dla trybu 

normalnego,
 – opracowanie planów ograniczeń awaryjnych 

A1-A5,
 – aktualizację nastaw automatyki SCO – plany 

ograniczeń dla trybu automatycznego,
 – udział w opracowaniu instrukcji ścieżek od-

budowy systemu po rozległej awarii syste-
mowej (blackout),

 – bieżące uzgodnienia układów pracy sieci 
przy wyłączeniach elementów infrastruktury 
sieciowej OSD i OSP.

4) TAURON Dystrybucja S.A. ‒ w ramach wykona-
nia przywołanego obowiązku przez to przedsię-
biorstwo energetyczne, zostały podjęte działa-
nia polegające m.in. na:

 – realizacji zadań inwestycyjnych służących 
poprawie stanu technicznego sieci dystrybu-
cyjnej, w tym zadań inwestycyjnych, prze-
widzianych dokumentami uzgodnieniowymi 
z PSE S.A. oraz pozostałymi przedsiębior-
stwami energetycznymi, związanymi z likwi-
dacją występujących w sieci dystrybucyjnej 
WN ograniczeń w wyprowadzaniu mocy 
z JWCD,

 – przeprowadzeniu z PSE uzgodnień dotyczą-
cych przebudowy stacji elektroenergetycz-
nej 400/110 kV Tucznawa oraz stacji elek-
troenergetycznych 220/110 kV Blachownia, 
Halemba, Kędzierzyn-Koźle i Rokitnica,

 – utrzymaniu ciągłej współpracy służb dyspo-
zytorskich operatora systemu przesyłowego 
i TAURON Dystrybucja S.A. zarówno podczas 
sporządzania planów działania na wypadek 
zagrożenia wystąpienia awarii o znacznych 
rozmiarach pracy systemu elektroenerge-
tycznego, jak też podczas prowadzenia ru-
chu tego systemu – z uwagi na epidemię 
COVID-19, przedmiotowe działania były reali-
zowane wyłącznie w formie telekonferencji,

 – opracowaniu wspólnie z OSP założeń do 
sporządzania ekspertyz wpływu na bezpie-
czeństwo pracy KSE przyłączania do sieci 
o napięciu znamionowym 110 kV TAURON 
Dystrybucja S.A. nowych odbiorców lub źró-
deł wytwórczych,

 – aktualizacji planów wprowadzenia ograni-
czeń w dostarczaniu i poborze energii elek-
trycznej dla odbiorców w trybie automatycz-
nym i awaryjnym,
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 – organizacji prac eksploatacyjnych na sie-
ci dystrybucyjnej w sposób umożliwiający 
ograniczenie czasu trwania przerw w dosta-
wach energii elektrycznej lub całkowite wy-
eliminowanie tych przerw, a w szczególności 
wykorzystaniu najlepszych praktyk w zakre-
sie organizacji służb terenowych oraz mi-
nimalizacji czasu dotarcia do miejsca awarii 
i skutecznej jej likwidacji oraz rozszerzeniu za-
kresu stosowania techniki prac pod napięciem 
i wykorzystania agregatów prądotwórczych,

 – stosowaniu nowych technologii w zakresie 
diagnostyki napowietrznych linii elektroener-
getycznych (obloty śmigłowcem linii napo-
wietrznych) oraz transformatorów (diagno-
styka prewencyjna),

 – wycince oraz pielęgnacji drzewostanu w bez-
pośrednim sąsiedztwie linii elektroenerge-
tycznych wszystkich poziomów napięć,

 – stałym monitorowaniu oraz analizowaniu 
wskaźników dotyczących jakości dostaw 
energii elektrycznej na poszczególnych ob-
szarach działania przedsiębiorstwa,

 – utrzymywaniu i rozwijaniu zróżnicowanych 
kanałów komunikacyjnych do zgłaszania 
przez odbiorców przerw w zasilaniu energią 
elektryczną,

 – przeprowadzeniu w ramach cyklicznych spo-
tkań Zespołu ds. Ruchu przy PTPiREE dyskusji 
nad bieżącymi zagadnieniami, a w szczególno-
ści dokonywaniu oceny pracy KSE oraz wpły-
wu nowych regulacji prawnych na działal-
ność w zakresie przesyłu i dystrybucji energii 
elektrycznej.

5) PGE Dystrybucja S.A. – zostały podjęte działa-
nia polegające m.in. na opracowaniu i przeka-
zaniu do OSP:
 – planu wprowadzania ograniczeń w dostar-

czaniu i poborze energii elektrycznej, podle-
gającego uzgodnieniu z Prezesem URE,

 – planu wprowadzania ograniczeń w trybie 
awaryjnym zgodnie z zasadami opisanymi 
w IRiESP,

 – planu wprowadzania ograniczeń w trybie 
automatycznym, jako plan nastawień auto-
matyki SCO sporządzony według wytycznych 
OSP, dodatkowo przedsiębiorstwo realizowa-
ło nastawienia przekaźników SCO według 
planu nastawień,

 – w ramach aktualizacji Planów obrony i odbu-
dowy KSE zaktualizowano:
a) tzw. Kwestionariusze C i D dotyczące 

możliwości pracy odpowiednio stacji 
i elektrowni w warunkach zaniku napię-
cia i ich wykorzystania w procesie odbu-
dowy KSE;

b) „Plany podziału sieci 110 kV na wyspy” ade-
kwatnie do obszaru działania oddziałów.

Ponadto PGE Dystrybucja S.A. utrzymuje sys-
tem łączności dyspozytorskiej, w tym łączności 
z Obszarowymi Dyspozycjami Mocy operatora 
systemu przesyłowego, niezbędny m.in. do li-
kwidacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw 
energii elektrycznej, zapewnia urządzenia 
transmisyjne umożliwiające transmisję w trybie 
on-line danych do systemów SCADA w centrach 
dyspozytorskich PGE Dystrybucja S.A. i umoż-
liwia ich transmisję do systemów SCADA służb 

dyspozytorskich OSP. Pracownicy spółki uczest-
niczą w szkoleniach służb dyspozytorskich or-
ganizowanych przez OSP, w szczególności w za-
kresie realizacji zadań wynikających z realizacji 
procedur określonych w planach obrony.

W ramach przepisu wynikającego z art. 9c 
ust. 3 pkt 9 ustawy – Prawo energetyczne, odno-
szącego się do obowiązku dostarczania użytkow-
nikom sieci informacji o warunkach świadczenia 
usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zarzą-
dzaniu siecią niezbędnych do uzyskania dostępu 
do sieci dystrybucyjnej i korzystania z tej sieci, 
operatorzy systemów elektroenergetycznych dys-
trybucyjnych ‒ analogicznie jak w latach poprzed-
nich – wykorzystali zróżnicowane formy przekazu 
tej informacji.

Poprzez publikację danych na swoich stronach 
internetowych, operatorzy zamieszczali i aktualizo-
wali informacje dedykowane również wytwórcom 
energii elektrycznej, w ramach działań ułatwia-
jących niedyskryminujący dostęp do sieci dla tej 
grupy użytkowników, takie jak:
• kontaktowe dane teleadresowe,
• informacje umożliwiające odbiorcy zmianę 

sprzedawcy energii elektrycznej takie jak: 
(1) listę sprzedawców energii elektrycznej, 
z którymi posiada zawarte umowy o świadcze-
nie usług dystrybucji energii elektrycznej (tzw. 
GUD), (2) listę sprzedawców rezerwowych, 
(3) informację o sprzedawcy z urzędu działa-
jącym na obszarze operatora, (4) informacje 
o sprzedawcy zobowiązanym wyznaczonym 
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przez Prezesa URE, (5) listę podmiotów od-
powiedzialnych za bilansowanie handlowe,  
(6) wzorce umów zawieranych z użytkownikami 
systemu, w szczególności z odbiorcami końco-
wymi i sprzedawcami energii elektrycznej,

• informacje o postępowaniu przy przyłącza-
niu do sieci dystrybucyjnej poszczególnych 
rodzajów obiektów, a w szczególności róż-
nego typu źródeł wytwórczych, wraz z do-
kumentami opisującymi kryteria techniczne 
oceny możliwości przyłączenia tych obiektów 
do sieci oraz wzorami wymaganych doku-
mentów,

• informacje o warunkach przyłączenia do sieci 
OSD wraz z wzorcami wniosków oraz niezbędne 
formularze,

• informacje o warunkach świadczenia usług dys-
trybucji (wzorcach umów o świadczenie usług 
dystrybucji dla odbiorców, wytwórców, sprze-
dawców, podmiotów odpowiedzialnych za bi-
lansowanie),

• informacje o wartości dostępnej mocy przy-
łączeniowej dla źródeł zgodnie z art. 7 ust. 8l 
ustawy ‒ Prawo energetyczne,

• aktualną taryfę dla dystrybucji energii elek-
trycznej oraz IRiESD,

• zautomatyzowane informacje o obszarach 
i terminach planowanych wyłączeń w sieci 
elektroenergetycznej, w szczególności nisko-
napięciowej, dodatkowo ‒ biuletyny o plano-
wanych przerwach na całym terenie działania 
operatora,

• system obsługujący proces zgłoszeń awaryj-
nych oraz reklamacji.

Monitorowanie wypełnienia przez
przedsiębiorstwa energetyczne obowiązku 
publikacji wskaźników jakościowych 
na swoich stronach internetowych

W ramach realizacji obowiązku wynikającego 
z § 41 ust. 3 rozporządzenia systemowego elek-
troenergetycznego, przeprowadzono czynno-
ści z zakresu monitoringu zamieszczenia przez 
przedsiębiorstwa energetyczne wskaźników ja-
kościowych (wskaźników przerw: SAIDI, SAIFI 
oraz MAIFI80)) na stronach internetowych tych 
przedsiębiorstw. Dane za rok 2020 zostały za-
mieszczone na stronach internetowych OSD 
zgodnie z terminem określonym w rozporządze-
niu, tj. do 31 marca 2021 r., zaś dane za rok 
2021 powinny być zamieszczone do 31 marca 
2022 r.

 80) SAIDI (System Average Interruption Duration 
Index) – systemowy wskaźnik średniego (przeciętnego) czasu 
trwania przerw w roku, wyznaczony jako suma czasu trwania 
wszystkich przerw w roku (w minutach), podzielona przez liczbę 
odbiorców przyłączonych do sieci.

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) 
– systemowy wskaźnik średniej liczby (częstości) przerw na od-
biorcę, zdefiniowany jako iloraz liczby wszystkich przerw niepla-
nowanych w ciągu roku do liczby odbiorców przyłączonych do 
sieci. Jeżeli nie ustalono inaczej, SAIFI nie obejmuje krótkich 
przerw o czasie trwania poniżej 3 minut (lub 1 minuty w zależno-
ści od przyjętej konwencji).

MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency 
Index) – wskaźnik średniej liczby przerw chwilowych dla od-
biorcy, ustalony jako średnia w ciągu roku liczba krótkich przerw 
w zasilaniu o czasie trwania poniżej 3 minut lub poniżej 1 mi-
nuty, jakiej może spodziewać się odbiorca. Jest obliczany jako 
stosunek liczby wszystkich przerw krótkich w ciągu roku do liczby 
odbiorców przyłączonych do sieci.

W przypadku pięciu największych OSD, infor-
macje objęte powyższym obowiązkiem zostały 
sformułowane poprawnie i opublikowane termi-
nowo. Nadmienić należy, że wspomniane powyżej 
wskaźniki jakościowe są wykorzystywane dla ce-
lów regulacji pięciu największych OSD. 

Wypełnienie powyższego obowiązku było mo-
nitorowane również w przypadku przedsiębiorstw 
energetyki przemysłowej, posiadających status 
operatora systemu dystrybucyjnego (tzw. OSDn). 
W ocenie Prezesa URE, wypełnienie przywołane-
go obowiązku zostało przeprowadzone w sposób 
zadowalający. Większość danych została opubliko-
wana zgodnie z terminem ustawowym i w sposób 
poprawny. 

Monitorowanie wypełnienia przez
przedsiębiorstwa energetyczne obowiązku
wynikającego z art. 7 ust. 8l
ustawy – Prawo energetyczne

W związku z obowiązkiem nałożonym na przed-
siębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyła-
niem i dystrybucją energii elektrycznej, wynikają-
cym z art. 7 ust. 8l ustawy – Prawo energetyczne, 
prowadzony był monitoring zamieszczenia przez 
te przedsiębiorstwa informacji na temat podmio-
tów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci 
elektroenergetycznej o napięciu powyżej 1 kV oraz 
dostępnej mocy przyłączeniowej dla tych źródeł, 
na stronach internetowych tych przedsiębiorstw 
(szczegółowy zakres obowiązku został wskazany 
w przepisie). Zgodnie z treścią przepisu, powyższe 
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dane powinny być aktualizowane i upublicznione 
na stronie internetowej przedsiębiorstwa co naj-
mniej raz na kwartał.

Rok 2021 cechował się podobną specyfiką 
wypełniania przywołanego obowiązku (oraz jego 
monitoringu ze strony Prezesa URE) jak rok 2020, 
z uwagi na trwające jeszcze ograniczenia w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej wielu przedsię-
biorstw, w związku z trwającą epidemią COVID-19. 
Większość z nich podjęła działanie w systemie 
zdalnym, realokując zasoby kadrowe do wykony-
wania obowiązków spoza głównej siedziby przed-
siębiorstwa. Niektóre zmuszone były zredukować 
zasoby kadrowe, bądź nie dysponowały takim za-
sobami ze względu na wymóg kwarantanny.

W wyniku monitoringu przeprowadzonego 
przez Prezesa URE stwierdzono, że pięciu najwięk-
szych OSD zamieszczało dane objęte obowiązkiem 
terminowo, niezwłocznie po zakończeniu każdego 
kwartału kalendarzowego. Natomiast wypełnia-
nie przywołanego obowiązku przez grupę przed-
siębiorstw energetyki przemysłowej (tzw. OSDn), 
było realizowane z uwzględnieniem powyższych 
ograniczeń i możliwości kadrowych danego przed-
siębiorstwa. Można ocenić, że w większości przed-
siębiorstw z tej grupy, wykonanie omawianego 
obowiązku zostało ocenione jako terminowe lub 
nieznacznie opóźnione (przedsiębiorstwa uzupeł-
niły dane w następstwie kilku dni po zakończeniu 
kwartału, dochowując tym samym trzymiesięcznej 
częstości publikacji danych). 

W kontekście zapewnienia bezpieczeństwa 
dostarczania energii elektrycznej poprzez umoż-
liwienie wytwórcom energii niedyskryminujące-

go dostępu do sieci, przeanalizowano przypad-
ki, w których odmówiono wytwórcom wydania 
warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej 
(w świetle informacji prezentowanych przez OSD 
na ich stronach internetowych o dostępności mocy 
przyłączeniowej dla źródeł).

Operator systemu dystrybucyjnego elektro-
energetycznego Stoen Operator Sp. z o.o. poin-
formował o niezaistnieniu w 2021 r. przypadków 
odmownych. Spółka ta dysponuje siecią dystrybu-
cyjną o specyfice działania w warunkach typowo 
miejskich, w silnie zurbanizowanej infrastrukturze 
z niewielkim obszarami wolnej przestrzeni pod 
nową zabudowę, co ogranicza stosowanie części 
technologii wytwórczych np. duże instalacje OZE. 
Spółka zaobserwowała znikomy rozwój dużych 
instalacji OZE oraz niski stopień wykorzystania 
zróżnicowanych rodzajów źródeł odnawialnych. 
Zauważalny natomiast dla operatora był sukce-
sywny wzrost instalacji fotowoltaicznych (mikroin-
stalacji), w szczególności na obrzeżach Warszawy 
oraz w gminach ościennych sąsiadujących bezpo-
średnio z Warszawą.

Według relacji ENEA Operator Sp. z o.o., 
w 2021 r. udzielono łącznie 1 081 odmów wy-
dania warunków przyłączenia do sieci dystrybu-
cyjnej dla źródeł energii elektrycznej. Ponadto, 
spółka nie udzieliła odmowy przyłączenia dla 
mikroinstalacji.

Do najczęstszych powodów technicznych udzie-
lanych odmów przyłączenia dla źródeł energii, 
spółka zaliczyła: 
• przeciążenia elementów sieci dystrybucyjnej, 

w szczególności linii elektroenergetycznych, 

• brak bilansowania łącznej planowanej mocy 
wytwórczej z zapotrzebowaniem w danym 
węźle sieciowym, do którego miałoby nastąpić 
przyłączenie, 

• przekroczenia dopuszczalnego poziomu napię-
cia w sieci dystrybucyjnej.
ENERGA-OPERATOR S.A. przedstawiła informa-

cję o 1 341 przypadkach odmownych. Dominująca 
większość dotyczyła elektrowni fotowoltaicznych 
o mocy poniżej 1 MW. Odnotowano również przy-
padki dotyczące jednostek elektrowni wiatrowych, 
wodnych, a także farm fotowoltaicznych. Odmowy 
wydania warunków przyłączenia do sieci uzasad-
niono w oparciu o efekty wykonania indywidual-
nych ekspertyz wpływu pracy źródła na sieć, jak 
również wyczerpaniem możliwości przyłączenio-
wych w zakresie nowych źródeł.

TAURON Dystrybucja S.A. poinformowała, że 
odmówiła wydania warunków przyłączenia do 
jej sieci dystrybucyjnej w 491 przypadkach, przy 
czym 11 przypadków dotyczyło przyłączenia źró-
dła wytwórczego do sieci WN, zaś w 376 przypad-
kach przyłączania źródeł do sieci SN. W przypadku 
dotyczącym sieci WN, odmowy udzielono z uwagi 
na braku niezbędnych zdolności przesyłowych sie-
ci elektroenergetycznej, zarówno w stanie istnieją-
cym, jak też planowanym po zrealizowaniu zadań 
inwestycyjnych ujętych w planie rozwoju PSE S.A. 
na lata 2021‒2030 i/lub planie rozwoju TAURON 
Dystrybucja na lata 2020‒2025.

Z kolei odmowy dotyczące sieci SN podyktowa-
ne były brakiem możliwości spełnienia kryterium 
zapasu mocy w węźle WN/SN oraz brakiem moż-
liwości utrzymania poziomu napięcia w dopusz-
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czalnych granicach w stanie normalnej pracy sieci 
dystrybucyjnej oraz przy nagłym odłączeniu i za-
łączeniu źródła wytwórczego, zarówno w stanie 
istniejącym, jak też planowanym po zrealizowaniu 
zadań inwestycyjnych ujętych w planie rozwoju 
PSE S.A. na lata 2021‒2030 i/lub planie rozwoju 
TAURON Dystrybucja na lata 2020‒2025.

Jednocześnie spółka wskazała, że w przypadku 
54 wniosków o przyłączenie źródeł wytwórczych 
do sieci dystrybucyjnej SN, w ramach uzgodnień 
pomiędzy TAURON Dystrybucja a zainteresowa-
nymi podmiotami, doszło do zmniejszenia mocy 
przyłączanego źródła wytwórczego poniżej wnio-
skowanego poziomu. 

Natomiast PGE Dystrybucja S.A. przedstawiła 
informację o 71 przypadkach odmownych doty-
czących wydania warunków przyłączenia do sieci 
dystrybucyjnej wytwórcom, pomimo dyspono-
wania dostępną mocą przyłączeniową dla źródeł 
na wnioskowanym obszarze. Powyższe odmowy 
uzasadniono indywidualnie dla każdego złożonego 
wniosku w oparciu o wyniki wykonanych ekspertyz 
wpływu przyłączenia danej jednostki wytwórczej 
na sieć elektroenergetyczną (ekspertyzy wykaza-
ły brak mocy przyłączeniowej we wnioskowanym 
miejscu przyłączenia źródła).

Monitorowanie realizacji planów rozwoju

Obowiązkiem przedłożenia do 30 kwietnia 2021 r. 
sprawozdania z realizacji planu rozwoju za 2020 r. 
zostało objętych 69 przedsiębiorstw energetycz-
nych: 60 przedsiębiorstw energetyki przemysło-

wej, posiadających status operatora systemu dys-
trybucyjnego (OSDn), 5 największych OSD (OSDp) 
oraz operator systemu przesyłowego (OSP). Do 
30 kwietnia 2020 r. sprawozdania z realizacji planu 
rozwoju przedstawiło 5 OSDp, OSP oraz 58 OSDn.

W przypadku monitorowania obowiązku uzgad-
niania projektów planów rozwoju z Prezesem URE, 
ustalono, że w 2021 r. zobligowanych do przed-
łożenia planu rozwoju było 21 OSDn, z których 
15 przedłożyło projekty do 31 marca 2021 r. 
Z uwagi na ograniczenia w działalności przed-
siębiorstw na terenie kraju, związane z epidemią 
COVID-19, 3 przedsiębiorstwa przedłożyły wyma-
gane projekty planów rozwoju na początku 2022 r.

Dodatkowo, 9 OSDn było zobligowanych do 
przedłożenia w 2021 r. aktualizacji planu rozwoju. 
Do 31 marca 2021 r. aktualizację planów rozwoju 
przedłożyło 8 przedsiębiorstw. Z uwagi na proble-
my związane z pandemią, jedno przedsiębiorstwo 
przedłożyło projekt aktualizacji planu rozwoju na 
początku 2022 r. Ponadto, w 2021 r. jedno przed-
siębiorstwo przedłożyło projekt aktualizacji planu 
rozwoju dodatkowo, tj. z rocznym wyprzedzeniem, 
ze względu na planowane istotne zmiany inwesty-
cyjne w stosunku do uzgodnionego planu rozwoju.

Monitorowanie wypełniania zadań 
ustawowych przez OSD w zakresie 
obowiązków informacyjnych

W okresie listopad 2021 r. – styczeń 2022 r., 
Prezes URE przeprowadził monitoring wypełniania 
przez OSD obowiązków informacyjnych, wynikają-

cych z art. 5aa ust. 4, art. 9c ust. 1b pkt 5 lit. f 
oraz art. 9c ust. 3 pkt 9a lit. f ustawy – Prawo 
energetyczne. Szczegółowy opis dotyczący tego 
monitoringu znajduje się w części X pkt 2.2. Spra-
wozdania. 

Monitorowanie wypełniania przez 
przedsiębiorstwo energetyczne obowiązków 
dotyczących ewidencji księgowej 

Podejmowane przez Prezesa URE w 2021 r. 
działania dotyczące monitorowania funkcjonowa-
nia systemu elektroenergetycznego w zakresie 
wypełniania przez przedsiębiorstwa energetyczne 
obowiązków dotyczących ewidencji księgowej, 
o których mowa w art. 44 ustawy – Prawo ener-
getyczne, nie odbiegały od praktyki opisywanej 
w sprawozdaniach ubiegłych lat. Monitoring pro-
wadzony był przede wszystkim w oparciu o infor-
macje i dane finansowe pozyskiwane m.in. w for-
mie arkuszy sprawozdawczych, przekazywanych 
przez przedsiębiorstwa energetyczne w okresach 
półrocznych oraz rocznych. Informacje te, w oce-
nie Prezesa URE, były wystarczające.

Weryfikacja IRiESD „małych” operatorów 
sieci dystrybucyjnej

W 2021 r. oddziały terenowe URE prowadziły 
weryfikację IRiESD, o których mowa w art. 9g 
ustawy – Prawo energetyczne, pod kątem spraw-
dzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami 
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prawa, w tym procedury wprowadzania i aktualiza-
cji IRiESD, zgodnie z art. 9g ust. 8b ustawy (m.in. 
dostosowanie zapisów w zakresie sprzedawcy 
rezerwowego i sprzedawcy z urzędu, obowiązku 
informacyjnego po stronie operatorów oraz w za-
kresie przepisów dotyczących prosumenta energii 
odnawialnej). 

Zgodnie z art. 9g ust. 8a ustawy – Prawo ener-
getyczne, obowiązkowi zatwierdzenia nie podlega 
IRiESD opracowywana przez OSD będącego przed-
siębiorstwem zintegrowanym pionowo, obsługują-
cym mniej niż 100 tys. odbiorców przyłączonych 
do systemu dystrybucyjnego elektroenergetyczne-
go wchodzącego w skład tego przedsiębiorstwa.

Niemniej, Prezes URE monitoruje u wybranych 
OSD, czy opracowane przez nie IRiESD spełniają 
wymagania określone w ustawie – Prawo energe-
tyczne. Monitorowanie to pozwala na skorygowa-
nie ewentualnych nieprawidłowości oraz wskaza-
nie na konieczność bieżącej analizy zmieniających 
się przepisów rynku energii.

W okresie sprawozdawczym w oddziałach tere-
nowych URE zakończono monitorowanie 16 przed-
siębiorstw będących tzw. „małymi” operatorami sys-
temów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (tj. 
operatorów, o których mowa w art. 9d ust. 7 ustawy 
– Prawo energetyczne). W przypadku 3 podmio-
tów stwierdzono nieprawidłowości dające podstawę 
wszczęcia postępowania w sprawie wymierzenia kar 
pieniężnych zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1g usta-
wy – Prawo energetyczne. W stosunku do jednego 
przedsiębiorstwa wydano decyzję o nałożeniu kary 
pieniężnej w wysokości 4 000 zł. W dwóch przypad-
kach odstąpiono od nałożenia kary.

9.2. Kontrolowanie realizacji 
obowiązków w zakresie 
warunków dostępu do sieci

Monitorowanie skoordynowanej 
wymiany międzysystemowej

Bilans handlowy wymiany międzysystemowej 
energii elektrycznej oraz rzeczywiste przepływy 
energii z poszczególnych krajów do Polski i z Polski 
do innych krajów w 2021 r. zostały przedstawione 
na rys. 28.

Rysunek 28. Bilans handlowych i rzeczywistych prze-
pływów energii elektrycznej na połączeniach z innymi 
krajami w 2021 r. [GWh]

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.

Na rys. 29 przedstawiono wykres porównujący 
ogólny bilans przepływów handlowych oraz ogólny 
bilans przepływów rzeczywistych energii elektrycz-
nej w latach 2016‒2021. 

Rysunek 29. Porównanie bilansów przepływów han-
dlowych i bilansów przepływów rzeczywistych energii 
elektrycznej na połączeniach z innymi krajami (łącznie) 
w poszczególnych latach 2016‒2021 [GWh]

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.

 Poniżej przedstawiono wykresy porównujące 
dane w zakresie przepływów handlowych (osobno 
dla importu i eksportu) i przepływów rzeczywistych 
(osobno dla energii elektrycznej wypływającej z Pol-
ski i dla energii elektrycznej wpływającej do Polski) 
w podziale na poszczególne połączenia z sąsiednimi 
krajami, tj. na połączeniach Polski z Czechami, Litwą, 
Niemcami, Słowacją, Szwecją i Ukrainą. 

Rysunek 30. Porównanie przepływów handlowych 
i rzeczywistych energii elektrycznej na połączeniu Polski 
z Czechami w latach 2016‒2021 [GWh]

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.
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Rysunek 31. Porównanie przepływów handlowych 
i rzeczywistych energii elektrycznej na połączeniu Polski 
z Litwą w latach 2016‒2021 [GWh]

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.

Rysunek 32. Porównanie przepływów handlowych 
i rzeczywistych energii elektrycznej na połączeniu Polski 
z Niemcami w latach 2016‒2021 [GWh]

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.

Bilans handlowy – saldo na granicach Polski 
w 2021 r. – wyniósł +796,2 GWh (import). Eksport 
energii elektrycznej wyniósł łącznie 9 298,7 GWh 
i wzrósł ponad pięciokrotnie (543 proc.) w po-
równaniu do roku poprzedniego. Spadł za to im-
port – wyniósł łącznie 10 094,9 GWh względem 
15 149,2 GWh w 2020 r. (spadek o ok. 66 proc. 
w porównaniu do roku poprzedniego).

Tak wysoki wzrost eksportu podyktowa-
ny był głównie dużo wyższym wzrostem cen 
energii elektrycznej w krajach zachodnich niż 
w Polsce. Wzrosty cen energii natomiast spo-
wodowane były m.in. wzrostem cen gazu na 
rynkach europejskich, gdzie udział gazu w wy-
twarzaniu energii elektrycznej jest dużo wyż-
szy niż Polsce. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na utrzy-
mującą się od wielu lat istotną różnicę pomiędzy 
handlowymi i rzeczywistymi przepływami energii 
elektrycznej na granicach synchronicznych (Niem-
cy, Czechy, Słowacja), która jest skutkiem niepla-
nowych przepływów energii elektrycznej, przyczy-
niających się do znacznego ograniczenia zdolności 
przesyłowych oferowanych uczestnikom na tych 
granicach. 

Na rys. 36-37 (str. 85) przedstawiono średnie 
miesięczne ilości zdolności przesyłowych alokowa-
nych i wykorzystanych na połączeniach synchro-
nicznych w 2021 r. – odpowiednio w kierunku eks-
portu i importu. 

Podział łącznych mocy przesyłowych ofero-
wanych na profilu technicznym (łącznie: Niemcy, 
Czechy, Słowacja) pomiędzy profile handlowe (od-
dzielnie: Niemcy, Czechy, Słowacja), odbywa się 
według rankingu cenowego składanych przez tych 
uczestników ofert. Dla profilu synchronicznego 
wyznaczane były wartości NTC dla importu i eks-

Rysunek 33. Porównanie przepływów handlowych 
i rzeczywistych energii elektrycznej na połączeniu Polski 
z Słowacją w latach 2016‒2021 [GWh]

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.

Rysunek 34. Porównanie przepływów handlowych 
i rzeczywistych energii elektrycznej na połączeniu Polski 
z Szwecją w latach 2016‒2021 [GWh]

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.

Rysunek 35. Porównanie przepływów handlowych 
i rzeczywistych energii elektrycznej na połączeniu Polski 
z Ukrainą (wyłącznie dla importu i dla energii wypływają-
cej z Polski) w latach 2016‒2021 [GWh]

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.
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Rysunek 36. Zestawienie średnich miesięcznych zdolności przesyłowych, aloko-
wanych i wykorzystanych w kierunku eksportu w 2021 r. na poszczególnych połą-
czeniach synchronicznych [MW] 

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.
Rysunek 37. Zestawienie średnich miesięcznych zdolności przesyłowych, aloko-
wanych i wykorzystanych w kierunku importu w 2021 r. na poszczególnych połą-
czeniach synchronicznych [MW]

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.

Rysunek 38. Zestawienie średnich miesięcznych wartości zdolności przesyłowych oferowa-
nych i alokowanych w 2021 r. na połączeniu Polska-Szwecja [MW] 

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.

Rysunek 39. Zestawienie średnich miesięcznych wartości zdolności przesyłowych oferowa-
nych i alokowanych w 2021 r. na połączeniu Polska-Litwa [MW]

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.
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portu dla potrzeb aukcji rocznej, aukcji miesięcz-
nych, aukcji dobowych oraz w ramach procedur 
dnia bieżącego.

Przedstawione powyżej dane wskazują, że 
w przypadku eksportu uczestnicy rynku w skali 
całego 2021 r. wykorzystywali większość alokowa-
nych zdolności, szczególnie poczynając od połowy 
roku. Natomiast w przypadku importu energii elek-
trycznej w 2021 r., występowała podobna tenden-
cja, szczególnie na kierunkach z Niemiec i Czech.

W 2021 r., podobnie jak w latach wcześniej-
szych, były podejmowane międzyoperatorskie 
działania zaradcze, tj. środki o charakterze do-
raźnym mające na celu zapewnienie bezpiecznej 
pracy połączonych systemów. W 2020 r. działania 
te obejmowały wyłącznie redispatching dwustron-
ny (nie było konieczności użycia redispatchingu 
wielostronnego), przy czym skala redispatchingu 
dwustronnego z niemieckim OSP 50 Hertz była 
znacząco niższa do wolumenu z 2020 r.

W tab. 38-39 (str. 85) przedstawiono średnie 
miesięczne wartości oferowanych i alokowanych 
zdolności przesyłowych w 2021 r. 

Dla połączeń ze Szwecją i Litwą wyznaczane były 
wartości NTC dla eksportu i importu dla potrzeb au-
kcji dobowych oraz w ramach procedury dnia bieżą-
cego. Maksymalne oferowane zdolności przesyłowe 
na tej granicy wyniosły 600 MW w kierunku impor-
tu i również 600 MW w kierunku eksportu. Podobna 
sytuacja miała miejsce na połączeniu Polska-Litwa. 
Kierunek wymiany handlowej na tym połączeniu był 
w dużej mierze uwarunkowany dostępnością inter-
konektora łączącego Litwę ze Szwecją. Maksymalne 
oferowane zdolności przesyłowe na połączeniu Pol-

ska-Litwa wyniosły: w kierunku eksportu do Litwy 
492 MW, a w kierunku importu do Polski 485 MW. 
Wykresy nie uwzględniają alokowanych zdolności 
przesyłowych dla celów tranzytu Szwecja-Litwa i Li-
twa-Szwecja w związku z tym, że od 10 lutego 2021 r. 
uruchomione zostały aukcje w ramach procesu jed-
nolitego łączenia rynków dnia następnego z udziałem 
wielu wyznaczonych operatorów rynku energii (NEMO) 
w Polsce, co uniemożliwiło stosowanie dotychczaso-
wych rozliczeń tych tranzytów jako wyodrębnionych 
z przepływów importowych/eksportowych.

Zdolności przesyłowe na połączeniu Polska-
-Ukraina udostępniane były w ramach aukcji jaw-
nych (typu explicit) organizowanych w horyzoncie 
czasowym miesięcznym. Zdolności przesyłowe 
były udostępniane tylko w kierunku importu do Pol-
ski w maksymalnej wysokości 210 MW. Na rys. 40 
przedstawiono średnie miesięczne wartości ofe-
rowanych zdolności przesyłowych na połączeniu 
międzysystemowym Polska-Ukraina, w kierunku 
importu w 2021 r. 

Rysunek 40. Zestawienie średnich oferowanych i zare-
zerwowanych zdolności przesyłowych z uwzględnieniem 
podokresów rezerwacji na połączeniu międzysystemo-
wym Polska-Ukraina, kierunek import w 2021 r. [MW]

 
Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.

Koncentracja udostępnianych przez PSE S.A. 
mocy przesyłowych alokowanych 
w przetargach na połączeniach 
synchronicznych w 2021 r.

W przetargu rocznym na rezerwację mocy na 
przekrojach granicznych Polski w 2021 r. nie ofero-
wano zdolności przesyłowych. 

W przetargach miesięcznych zdolności przesy-
łowe były oferowane i alokowane w maju w kie-
runku eksportu, w lipcu i sierpniu w kierunku im-
portu oraz w grudniu 2021 r. – w obu kierunkach. 
Zdolności przesyłowe w ciągu całego okresu (rok 
2021 – przetargi miesięczne) zostały alokowane 
w sumie dla 11 różnych podmiotów (uczestników 
rynku). Maksymalny udział w rynku dla jednego 
podmiotu wynosił 32,64 proc.

W przetargach dobowych zdolności przesyło-
wych na przekrojach granicznych Polski, organi-
zowanych w okresie od 1 stycznia do 17 czerwca, 
zdolności przesyłowe były alokowane w kierunku 
eksportu i importu. Zdolności przesyłowe w ciągu 
tego okresu zostały alokowane w sumie dla 21 róż-
nych podmiotów (uczestników rynku). Maksymal-
ny udział w rynku dla jednego podmiotu wynosił 
32,64 proc. Od wdrożenia 18 czerwca ICP, w którym 
alokacja zdolności przesyłowych wymiany między-
systemowej na rynku dnia następnego na połą-
czeniach synchronicznych Polski odbywa się w ra-
mach mechanizmu łączenia rynków (ang. market 
coupling), wymiana międzyobszarowa z Niemcami, 
Czechami, Szwecją, Słowacją i Litwą odbywa się za 
pośrednictwem NEMO i nie jest możliwe wskazanie 
udziału procentowego podmiotów.
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Ograniczenia w realizacji usług przesyłania 
w wymianie międzysystemowej 
spowodowane brakiem mocy 
lub awariami sieciowymi 

W przypadku wymiany międzysystemowej na 
połączeniach synchronicznych, wystąpiło ograni-
czenie alokowanych zdolności przesyłowych dla 
doby handlowej 29 grudnia 2021 r., kiedy to prze-
prowadzono redukcję zdolności alokowanych w au-
kcji miesięcznej na przekrojach PSE-50Hertz, PSE-
-CEPS, PSE-SEPS w kierunku eksportowym z wiel-
kości 600 MW do 0 MW. Powodem ograniczenia był 
niewystarczający poziom rezerw mocy w krajowym 
systemie elektroenergetycznym, spowodowany nie-
dostępnością jednostek wytwórczych. 

W przypadku wymiany międzysystemowej na 
połączeniach ze Szwecją i Litwą, w 2021 r. nie wy-
stąpiły ograniczenia alokowanych zdolności prze-
syłowych (redukcje).

Na połączeniu Polska-Ukraina po stronie polskiej 
nie wystąpiły wyłączenia awaryjne skutkujące re-
dukcją zaplanowanych dostaw. Jedyne niedotrzy-
manie planów wymiany spowodowane było awaryj-
nym odstawieniem bloku w Elektrowni Dobrotwór.

Przychody z alokacji zdolności przesyłowych 
na połączeniach z krajami UE i sposób 
ich wykorzystania w 2021 r.

Wielkość przychodów z tytułu alokacji zdolności 
przesyłowych wymiany międzysystemowej na po-
łączeniach z krajami UE w okresie od 1 stycznia do 

31 grudnia 2021 r. wyniosła 564 476 100 zł. Suma 
ta jest pomniejszona o kwoty zwrócone uczestni-
kom wymiany systemowej przez OSP, z uwagi na 
dokonanie przez tych uczestników zwrotu części 
nabytych rocznych i miesięcznych praw przesyło-
wych oraz w związku z niezrealizowanymi prawami 
przesyłowymi w aukcjach dobowych. 81)

Tabela 32. Przychody z udostępniania zdolności przesyło-
wych uzyskane w 2021 r. w podziale na poszczególne granice

Wyszczególnienie Wartość [tys. zł]
Polska - Czechy 44 411,4
Polska - Niemcy 195 093,8
Polska - Słowacja 143 830,0
Polska - Litwa 63 818,8
Polska - Szwecja 138 867,3

Razem 586 021,2
Koszty redukcji i zwrotów zdolności oraz 
wynagradzania długoterminowych praw 
przesyłowych81)

-21 545,1

Razem 564 476,1

Źródło: Dane PSE S.A., wg stanu księgowego na 21 lu-
tego 2022 r.

Kwota przychodów z tytułu udostępniania zdol-
ności przesyłowych wymiany międzysystemowej 
na połączeniach wzajemnych uzyskanych w okre-
sie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., zostanie 
wykorzystana do celów, o których mowa w art. 19 
ust. 2 rozporządzenia 2019/94382), zaś pozostała 

 81) Pomniejszenie przychodów odpowiadające przypadającym 
na PSE S.A. zgodnie z obowiązującymi umowami kosztom ponie-
sionym na rzecz uczestników wymiany międzysystemowej z tytu-
łu wynagrodzenia rocznych i miesięcznych praw przesyłowych.
 82) Zgodnie ze wskazanym artykułem, w odniesieniu do przy-
dzielania wszelkich dochodów wynikających z alokacji między-

kwota przychodów z udostępniania zdolności nie-
wykorzystana w poprzednim roku, po pomniejsze-
niu o należny podatek dochodowy, zasili Fundusz 
Celowy. Fundusz ewidencjonowany jest na oddziel-
nym koncie księgowym, a wykorzystany może być 
tylko na jeden lub więcej z następujących celów: 
finansowanie zagwarantowania rzeczywistej do-
stępności przydzielonych zdolności przesyłowych 
oraz finansowanie inwestycji sieciowych wykony-
wanych dla utrzymania lub zwiększania zdolności 
przesyłowych połączeń wzajemnych. Cele te obej-
mują cele priorytetowe określone w art. 19 ust. 2 
rozporządzenia 2019/943. 

Tabela 33. Wykorzystanie przychodów z udostępniania 
zdolności przesyłowych połączeń wzajemnych uzyska-
nych w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie Wartość [tys. zł]
Kwota przychodów z udostępniania zdolności 
wykorzystywana do celów, o których mowa 
w art. 19 ust. 2 rozporządzenia 2019/943

110 622,6

Kwota przychodów z udostępniania 
zdolności niewykorzystana w poprzednim 
roku i umieszczona na odrębnym koncie 
wewnętrznym (po pomniejszeniu o należny 
podatek dochodowy)

367 621,4

Źródło: URE.

-obszarowych zdolności przesyłowych pierwszeństwo mają takie 
cele jak: zagwarantowanie rzeczywistej dostępności przydzie-
lonej zdolności, w tym odszkodowania z tytułu gwarancji lub 
utrzymywanie lub zwiększanie międzyobszarowych zdolności 
przesyłowych poprzez optymalizację wykorzystania istniejących 
połączeń wzajemnych dzięki skoordynowanym działaniom zarad-
czym, w stosownych przypadkach, lub pokrycie kosztów związa-
nych z inwestycjami w sieć, które mają znaczenie dla zmniejsze-
nia ograniczeń przesyłowych na połączeniu wzajemnym.
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Projekty inwestycyjne związane z utrzymaniem 
i zwiększeniem zdolności przesyłowych na połą-
czeniach wzajemnych KSE z systemami przesyło-
wymi krajów członkowskich UE, określone zosta-
ły w Planie Rozwoju uzgodnionym przez Prezesa 
URE. 

9.3. Monitorowanie warunków 
przyłączania podmiotów do sieci 
i ich realizacji oraz dokonywanie 
napraw tej sieci 

Monitorowanie przez Prezesa URE warunków 
przyłączania podmiotów do sieci i ich realizacji 
odbywa się w oddziałach terenowych URE wie-
lopłaszczyznowo. Przede wszystkim przedsiębior-
stwa energetyczne zobowiązane są na bieżąco po-
wiadamiać Prezesa URE i podmioty ubiegające się 
o przyłączenie o każdym przypadku odmowy wyda-
nia warunków przyłączenia do sieci, wraz ze wska-
zaniem jej przyczyn. W 2021 r. przedsiębiorstwa 
energetyczne zgłosiły 3 751 przypadków odmowy 
wydania warunków o przyłączenie do sieci elektro-
energetycznej na łączną moc 14 451,04354 MW. 

Spośród całości, 2 252 odmowy przyłączenia do 
sieci były spowodowane brakiem warunków tech-
nicznych przyłączenia do sieci – WT (łączna moc 
przyłączeniowa: 9 113,3369 MW), a jedynie 52 
względami ekonomicznymi – WE (łączna moc przy-
łączeniowa: 32,764 MW). W 1 447 przypadkach 
odmowa była podyktowana wystąpieniem zarówno 
braku warunków technicznych, jak i ekonomicznych 
(łączna moc przyłączeniowa: 5 304,94264 MW). 

Należy zauważyć, że liczba odmów przyłączenia do sieci uległa znacznemu zwiększeniu już w 2020 r. 
w odniesieniu do 2019 r. (wzrost o 177 proc.). Rok 2021 przyniósł kolejny wzrost odmów przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej o 70 proc. w stosunku do roku poprzedniego, ale już w odniesieniu do łącznej moc przy-
łączeniowej odmów wzrost wyniósł 135 proc. 

Tabela 34. Odmowy przyłączenia do sieci elektroenergetycznych

Województwo Przyczyna odmowy
Grupa przyłączeniowa

I II III IV V VI moc* [MW]

dolnośląskie
WE - - - - - - -
WT - 1 224 - - - 446,77200

WE+WT - 3 - 1 - - 261,58650

kujawsko-pomorskie
WE - - - - - - -
WT - 9 200 1 - - 712,56800

WE+WT - 1 1 - - - 123,00000

lubelskie
WE - - - - 1 - 0,01400
WT - - - - - - -

WE+WT 1 3 187 2 4 475,82800

lubuskie
WE - - - - - - -
WT - 3 119 - - - 500,11000

WE+WT - 1 20 - - - 65,29000

łódzkie
WE - - - - 2 - 0,02400
WT - 1 30 1 5 - 133,80560

WE+WT - 1 267 3 8 - 371,22510

małopolskie
WE - - - - - - -
WT - - 10 - - - 11,57700

WE+WT - - 3 - - - 1,75000

mazowieckie
WE - - - - 1 - 0,01700
WT - 15 205 1 17 - 742,76659

WE+WT - 5 189 1 49 - 392,54594

opolskie
WE - - - - - - -
WT - 3 242 - - - 656,07470

WE+WT - 7 - - - - 534,95910

podkarpackie
WE - - - - 36 1 0,39900
WT - - 15 2 3 - 35,10000

WE+WT - 2 49 2 45 1 241,27900

podlaskie
WE - - - - - - -
WT - - - - - - -

WE+WT - 2 283 1 - - 511,89300



ELEKTROENERGETYKA

89nr 2 (114) 29 lipca 2022 Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

SPRAWOZDANIE 2021

Województwo Przyczyna odmowy
Grupa przyłączeniowa

I II III IV V VI moc* [MW]

pomorskie
WE - 1 - - - - 30,00000
WT - 3 208 7 1 1 826,06900

WE+WT - - - - - - -

śląskie
WE - - - - - - -
WT - - 19 - - - 28,49600

WE+WT - - - - - - 0

świętokrzyskie
WE - - - - - - 0
WT - - 6 - - - 6,00000

WE+WT - 1 50 1 6 - 131,30200

warmińsko-mazurskie
WE - - - - 8 - 0,32000
WT - 29 328 - 13 - 2 493,97100

WE+WT - - - - - - -

wielkopolskie
WE - - - - - - -
WT - 28 286 1 2 - 1 476,41700

WE+WT - 17 156 - - - 1 618,71400

zachodniopomorskie
WE - - 2 - - - 1,99000
WT 1 11 198 2 1 - 1 043,61000

WE+WT - 8 66 - - - 575,57000

Razem
WE 0 1 2 0 48 1 32,76400
WT 1 103 2 090 15 42 1 9 113,33690

WE+WT 1 51 1 271 11 112 1 5 304,94264

* Moc przyłączeniowa z wniosku.

Źródło: URE.

W 2021 r. oddziały terenowe URE realizowały zadania związane z monitorowaniem działalności operato-
rów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych w zakresie terminowości wydawania warunków przy-
łączenia do sieci, odmowy wydawania warunków przyłączania podmiotów do sieci oraz sposobu realizacji 
umów o przyłączenie do sieci. 

Przeprowadzone zostały łącznie 154 monitoringi operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenerge-
tycznych w zakresie prowadzonej przez nich w 2020 r. działalności, polegającej na dystrybucji energii elek-
trycznej oraz wykonywanych zadań OSD. 

Analiza informacji zebranych w ramach prowadzonych monitoringów wskazuje, że przedsiębiorstwa wy-
wiązują się z obowiązków określonych w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne i zawiadamiają Prezesa 
URE o odmowie wydania warunków o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

W wyniku przeprowadzonych monitoringów 
stwierdzono natomiast naruszenie przepisów art. 7 
ust. 8g oraz art. 7 ust. 8d7 ustawy – Prawo ener-
getyczne (w zakresie terminowości wydania wa-
runków przyłączenia do sieci oraz przyłączania 
mikroinstalacji do sieci). W przypadku stwier-
dzenia naruszeń, podjęto czynności wyjaśniają-
ce. W odniesieniu do jednego z przedsiębiorstw 
energetycznych wydano decyzję o nałożeniu kary 
pieniężnej.

Oddziały terenowe URE monitorowały odmowy 
wydawania warunków przyłączania podmiotów do 
sieci i sposób realizacji umów o przyłączenie także 
podczas rozpatrywania skarg na działalność przed-
siębiorstw energetycznych i wniosków zgłaszanych 
przez odbiorców oraz prowadzonych przez siebie 
postępowań administracyjnych. Prowadzone po-
stępowania w przedmiocie rozstrzygania sporów 

Rysunek 41. Odmowy przyłączenia do sieci elektro-
energetycznej – przyczyny w podziale na województwa

Źródło: URE.
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o odmowę zawarcia umowy o przyłączenie, były 
w okresie sprawozdawczym skutecznym narzę-
dziem do weryfikacji prawidłowości postępowania 
OSD w zakresie ustalania warunków przyłączenia 
lub odmowy ich wydania.

W 2021 r. do oddziałów terenowych URE wpły-
nęło łącznie 246 skarg z zakresu przyłączania do 
sieci elektroenergetycznej. W przeważającej części 
dotyczyły one braku dotrzymania przez OSD zobo-
wiązań umownych w zakresie terminów realizacji 
przyłączeń do sieci, poszczególnych kwestii doty-
czących technicznych oraz prawnych aspektów re-
alizacji procesu przyłączenia do sieci, jak również 
wysokości opłaty za przyłączenie.

W przypadku każdej ze skarg podejmowano 
adekwatne do zgłaszanego konkretnego przy-
padku działania. Przede wszystkim udzielano 
wyjaśnień i wskazywano na możliwe sposoby 
rozwiązania problemu. Podejmowano również 
interwencje w samym przedsiębiorstwie ener-
getycznym, które niejednokrotnie prowadziły do 
zmiany stanowiska OSD w danej kwestii. W ra-
mach powyższych działań, przekazywano również 
zainteresowanym podmiotom informacje o możli-
wości wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie 
przez Prezesa URE sporu dotyczącego odmowy 
zawarcia umowy o przyłączenie do sieci. W spra-
wach wykraczających poza właściwość Prezesa 
URE, pouczano zainteresowanych o innych moż-
liwościach dochodzenia praw odbiorców energii 
elektrycznej m.in. poprzez skorzystanie z pomocy 
Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie URE 
czy skierowanie sprawy na drogę postępowania 
sądowego. 

Oddziały terenowe przeprowadziły również mo-
nitoring przerw w dostarczaniu energii elektrycz-
nej, w ramach którego zwrócono się do operato-

rów z prośbą o przesłanie m.in. informacji o awa-
riach sieci i podjętych działaniach naprawczych 
oraz wskaźnikach SAIDI, SAIFI i MAIFI.

Tabela 35. Dane dotyczące liczby i czasu trwania (w minutach) awarii występujących w systemie elektroenergetycznym 
w 2021 r. dla pięciu największych OSD – wg kryterium czasu trwania przerw

Sieć OSD Przerwy: Przemijające Krótkie Długie Bardzo długie Katastrofalne

WN

ENEA Operator S.A.
liczba 27 42 74 0 0

łączny czas trwania - 49 4 370 0 0

ENERGA-OPERATOR S.A.
liczba 11 6 40 3 0

łączny czas trwania - 12 2 068 2 636 0

PGE Dystrybucja S.A.
liczba 3 8 46 0 0

łączny czas trwania - 10 1 718 0 0

Stoen Dystrybucja Sp. z o.o.
liczba 0 1 0 0 0

łączny czas trwania - 0 0 0 0

TAURON Dystrybucja S.A.
liczba 47 29 89 1 1

łączny czas trwania - 22 5 723 1 014 1 817

SN

ENEA Operator S.A.
liczba 3 506 9 009 13 462 206 114

łączny czas trwania - 9 722 134 3039 211 035 29 855 147

ENERGA-OPERATOR S.A.
liczba 8 691 39 769 11 624 546 189

łączny czas trwania - 33 721 138 1713 562 994 603 977

PGE Dystrybucja S.A.
liczba 4 226 37 974 27 672 1 050 355

łączny czas trwania - 27 584 290 6329 1 045 341 1 018 338

Stoen Dystrybucja Sp. z o.o.
liczba 41 216 634 10 1

łączny czas trwania - 205 49 404 9 775 2 314

TAURON Dystrybucja S.A.
liczba 8 079 11 481 14 898 264 79

łączny czas trwania - 9 976 141 7596 263 676 151 427

nN

ENEA Operator S.A.
liczba - 28 30 835 718 191

łączny czas trwania - 41 3 651 882 749 826 365 632

ENERGA-OPERATOR S.A.
liczba - 135 51 981 2 726 1 744

łączny czas trwania - 200 7 958 556 2 879 932 4 704 375

PGE Dystrybucja S.A.
liczba - 63 128 147 10 343 6 154

łączny czas trwania - 119 2 197 5066 10 621 388 19 258 510

Stoen Dystrybucja Sp. z o.o.
liczba 3 3 1 387 176 22

łączny czas trwania - 4 263 341 178 639 43 555

TAURON Dystrybucja S.A.
liczba - 3 174 29 295 638 217

łączny czas trwania - 5 015 3 460 560 643 091 467 672

Źródło: URE.
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Tabela 37. Wskaźniki SAIDI, SAIFI, MAIFI w 2021 r. dla pięciu największych OSD 

OSD
Przerwy Planowane Nieplanowane (bez katastro-

falnych/z katastrofalnymi) MAIFI 
[szt.]

Wskaźnik SAIFI
[szt./odb.]

SAIDI
[min./odb.]

SAIFI
[szt./odb.]

SAIDI
[min./odb.]

ENEA Operator S.A. wartość wskaźnika 0,08 12,52 2,60/2,60 137,46/139,88 4,82
ENERGA-OPERATOR S.A. wartość wskaźnika 0,15 22,10 2,28/2,29 151,50/186,00 7,99
PGE Dystrybucja S.A. wartość wskaźnika 0,19 33,44 4,07/4,09 271,22/334,10 8,68
Stoen Dystrybucja Sp. z o.o. wartość wskaźnika 0,14 8,06 0,71/0,71 38,30/38,94 0,56
TAURON Dystrybucja S.A. wartość wskaźnika 0,19 27,96 2,24/2,24 118,51/122,73 3,09

Źródło: URE.

Monitoringiem przeprowadzonym przez oddziały terenowe URE objęto także inne przed-
siębiorstwa energetyczne. Dla porównania poniżej przedstawiono dane PKP Energetyka 
S.A. jako OSD prowadzącego działalność na obszarze całego kraju.

Tabela 38. Liczba i łączny czas (w minutach) trwania awarii występujących w systemie dystrybucyj-
nym elektroenergetycznym PKP Energetyka S.A.

Sieć Przerwy Przemijające Krótkie Długie Bardzo długie Katastrofalne

WN
liczba - - - - -

łączny czas trwania - - - - -

SN
liczba - 746 317 5 1

łączny czas trwania - 690 14 941 5 710 1 539

nN
liczba - 438 681 170 105 1 359 568

łączny czas trwania - 395 551 7 465 123 1 391 268 2 042 650

Źródło: URE.

Tabela 39. Liczba i czas trwania przerw (w minutach) w dostarczaniu energii elektrycznej w PKP 
Energetyka S.A. 

Sieć Przerwy Planowane Nieplanowane

WN
liczba - -

łączny czas trwania - -

SN
liczba 12 311

łączny czas trwania 1 440 20 747

nN
liczba 8 774 163 258

łączny czas trwania 881 705 10 017 336

Źródło: URE.

Tabela 36. Dane dotyczące liczby i czasu trwania (w minutach) przerw 
w dostarczaniu energii elektrycznej dla pięciu największych OSD w 2021 r. 
w podziale na przerwy planowane i nieplanowane

Sieć OSD Przerwy Planowane Nieplanowane

WN

ENEA Operator S.A.
liczba 20 143

łączny czas trwania 3 923 4 418

ENERGA-OPERATOR S.A.
liczba 13 43

łączny czas trwania 4 653 4 704

PGE Dystrybucja S.A.
liczba 0 46

łączny czas trwania 0 1 718

Stoen Dystrybucja Sp. z o.o.
liczba 0 1

łączny czas trwania 0 0

TAURON Dystrybucja S.A.
liczba 2 120

łączny czas trwania 660 8 575

SN

ENEA Operator S.A.
liczba 9 162 26 297

łączny czas trwania 2 518 145 31 418 942

ENERGA-OPERATOR S.A.
liczba 6 253 12 365

łączny czas trwania 1 328 576 2 548 684

PGE Dystrybucja S.A.
liczba 10 785 29 077

łączny czas trwania 2 291 314 4 970 007

Stoen Dystrybucja Sp. z o.o.
liczba 218 861

łączny czas trwania 41 840 61 699

TAURON Dystrybucja S.A.
liczba 8 425 26 722

łączny czas trwania 1 497 326 1 842 676

nN

ENEA Operator S.A.
liczba 7 728 31 223

łączny czas trwania 1 597 836 4 656 094

ENERGA-OPERATOR S.A.
liczba 5 321 56 451

łączny czas trwania 996 383 15 542 863

PGE Dystrybucja S.A.
liczba 10 945 144 644

łączny czas trwania 2 354 405 51 854 963

Stoen Dystrybucja Sp. z o.o.
liczba 117 554 1 591

łączny czas trwania 1 865 225 485 453

TAURON Dystrybucja S.A.
liczba 10 561 33 324

łączny czas trwania 2 290 895 4 576 339

Źródło: URE.
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Z informacji przedstawionych przez OSD wyni-
ka, że większość awarii w 2021 r. była wynikiem 
występujących w tym roku gwałtownych zjawisk 
atmosferycznych o charakterze ekstremalnym 
(wiatr, wyładowania atmosferyczne, szadź, oblo-
dzenie, skrajne temperatury, ulewne deszcze) czy 
innych tzw. „czynników zewnętrznych” (zwierzęta, 
drzewa). Na awaryjność sieci wpływał też jej stan 
techniczny (działanie prądów pełzających, koro-
zja), wady fabryczne i materiałowe urządzeń oraz 
odnoszące się do nich wady montażowe lub remon-
towe. Część awarii spowodowana była działaniem 
osób trzecich (uszkodzenia, kradzież, manipulacje 
przełącznikami, dewastacja, pożary). W celu za-
chowania ciągłości dostaw energii elektrycznej 
do odbiorców stosowane było m.in. zasilanie wy-
dzielonej sieci elektroenergetycznej z agregatów 
prądotwórczych. Aby ograniczyć przerwy w dosta-
wach energii elektrycznej do odbiorców, systema-
tycznie zwiększany jest zakres prac realizowanych 
w technologii prac pod napięciem. OSD wskazy-
wały także, że w ramach zapobiegania awariom, 
podejmują m.in. działania w zakresie: uruchomie-
nia programu wymiany znacznej liczby linii napo-
wietrznych na kablowe, wymiany odcinków linii 
elektroenergetycznej na izolowane, automatyzacji 

pracy sieci poprzez instalowanie 
rozłączników sterowanych falami 
radiowymi, prowadzenia bieżących 
zabiegów eksploatacyjnych, w tym 
oględziny, przeglądy pomiarów, 
konserwacja i remonty odcinków 
sieci zagrożonych wystąpieniem 
awarii i uszkodzeń, zmniejszenie 

czasokresów wycinki drzew i gałęzi. 
Przedsiębiorstwa energetyczne wskazały, że 

w przypadku wystąpienia awarii sieci, priorytet 
w usuwaniu mają awarie zagrażające życiu i zdro-
wiu, a następnie kolejność ich usuwania odbywa 
się według poziomu napięcia sieci. Taki sposób 
postępowania umożliwia jak najszybsze przywra-
canie napięcia dużym grupom odbiorców. Jedno-
cześnie OSD wskazywały, że każdy przypadek wy-
stąpienia awarii elementu linii elektroenergetycz-
nej lub urządzenia, analizowany jest pod kątem jej 
przyczyny, a wnioski wynikające z analizy służą do 
poprawy stanu technicznego sieci elektroenerge-
tycznej. Najbardziej awaryjne i wyeksploatowane 
odcinki sieci, na podstawie wieloletniej i okresowej 
oceny, są typowane do modernizacji. 

W wyniku przeprowadzonego monitoringu nie 
odnotowano przypadków nieprawidłowych działań 
OSD, które skutkowałyby wszczęciem postępowa-
nia w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

Analiza informacji uzyskanych w ramach pro-
wadzonego monitoringu wskazuje, że pięciu naj-
większych OSD, oprócz działań naprawczych zwią-
zanych z usuwaniem wszelkich awarii, prowadziło 
w 2021 r. także działania prewencyjne mające na 
celu ograniczenie liczby i zakresu przerw w dostar-

czaniu energii elektrycznej do odbiorców takie jak: 
systematyczne przeglądy poszczególnych elemen-
tów sieci dystrybucyjnej, remonty bądź moder-
nizacja elementów sieci dystrybucyjnej, wycinka 
drzew i krzewów wokół linii elektroenergetycz-
nych. Z przedstawionych wyjaśnień wynikało po-
nadto, że z uwagi na okres pandemii, ustalone pla-
ny remontów nie zostały całkowicie zrealizowane.

Analiza informacji zebranych w ramach prowa-
dzonego przez oddziały terenowe URE monitorin-
gu przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wy-
kazała, że w 2021 r. do pięciu największych OSD 
wpłynęły łącznie 81 964 skargi odbiorców w związ-
ku z wystąpieniem awarii. 

Całkowita liczba reklamacji dotyczących dotrzy-
mania parametrów jakościowych energii elektrycz-
nej, złożonych przez klientów do pięciu największych 
OSD, wyniosła 6 288 szt., z czego 1 594 uznano za 
zasadne.

 

9.4. Monitorowanie zmiany sprzedawcy

Zgodnie z zasadą TPA, operatorzy systemów 
dystrybucyjnych zobowiązani są do realizacji każ-
dej umowy sprzedaży energii (tj. do dystrybucji 
energii) zawartej między odbiorcą a wybranym 
przez niego sprzedawcą. Każdy sprzedawca ener-
gii elektrycznej ma prawo oferować sprzedaż tej 
energii odbiorcom końcowym na podstawie umo-
wy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kom-
pleksowej. Warunkiem realizacji zawartych umów 
sprzedaży jest jednak zawarcie przez sprzedawcę 

Tabela 40. Wskaźniki SAIDI, SAIFI, MAIFI w PKP Energetyka S.A.

Przerwy Planowane Nieplanowane (bez katastro-
falnych/z katastrofalnymi) MAIFI

[szt.]
Wskaźnik SAIFI

[szt./odb.]
SAIDI

[min./odb.]
SAIFI

[szt./odb.]
SAIDI

[min./odb.]
Wartość wskaźnika 0,17 17,07 3,15/3,16 154/92/194,05 9,36

Źródło: URE.
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umowy o świadczenie usług dystrybucji tzw. ge-
neralnej umowy dystrybucji (GUD) z operatorem 
systemu dystrybucyjnego, do którego sieci przyłą-
czony jest odbiorca obsługiwany przez sprzedaw-
cę. Natomiast realizacja umów kompleksowych 
wymaga zawarcia z OSD tzw. generalnej umowy 
dystrybucji dla usługi kompleksowej (GUD-K). Na 
OSD spoczywa obowiązek zawarcia GUD lub GUD-K 
ze sprzedawcą, który o to wystąpi. Sprzedawcy 
natomiast nie mają obowiązku zawierania umów 
GUD i GUD-K, a tym samym obowiązku sprzedaży 
energii do poszczególnych grup odbiorców z okre-
ślonych obszarów (za wyjątkiem sprzedaży objętej 
obowiązkiem publicznoprawnym). 

W połowie 2007 r. zakończył się proces uzyski-
wania przez odbiorców energii elektrycznej w Pol-
sce prawa zakupu energii od wybranego sprzedaw-
cy, z zapewnieniem usługi dystrybucji dla dowol-
nego kontraktu i z tym dniem energia elektryczna, 
jako towar, stała się przedmiotem swobodnego 
handlu. Od tego czasu liczba zmian sprzedawcy 
oraz ilość energii objętej sprzedażą od wybranego 
sprzedawcy są przedmiotem monitoringu Prezesa 
URE i stanowią jeden z najistotniejszych mierni-
ków rozwoju rynku detalicznego w Polsce, świad-
cząc m.in. o świadomości i aktywności odbiorców, 
dostępności konkurencyjnych ofert, jakości pro-
cedur oraz gotowości przedsiębiorstw w zakre-
sie obsługi procesu zmiany sprzedawcy. Dane za 
2021 r. pozyskane zostały od 48 największych OSD 
(spełniających kryterium minimum 100 odbiorców 
przyłączonych do sieci), tj. pięciu dużych, wydzie-
lonych w procesie unbundlingu oraz 43 tzw. OSD 
„przemysłowych”. 

Ogólny obraz stopnia korzystania w 2021 r. 
przez odbiorców energii elektrycznej z prawa wy-
boru sprzedawcy i jednocześnie prawa dostępu do 
sieci dystrybucyjnej w celu realizacji umowy z tak 
wybranym sprzedawcą przedstawiono w tab. 41.

Całkowita ilość energii elektrycznej dostarczo-
nej w 2021 r. odbiorcom końcowym na warunkach 
rynkowych, tzn. po skorzystaniu z zasady TPA, 
wyniosła 79 849 386 MWh, tj. 53,68 proc. ener-
gii dostarczonej odbiorcom końcowym ogółem. 
W porównaniu z 2020 r., wolumen energii dostar-
czonej odbiorcom korzystającym z prawa wyboru 
sprzedawcy wzrósł o 8 189 237 GWh, a udział tej 
energii w sumie energii dostarczonej odbiorcom 
wzrósł w tym okresie o 2,39 punktu procentowego 
(w 2020 r. wynosił on 51,29 proc.).

Z uzyskanych danych wynika także, że w 2021 r. 
liczba odbiorców korzystających z prawa wyboru 
sprzedawcy wzrosła o 2,87 proc. w stosunku do 
2020 r., przy czym w grupie odbiorców instytucjo-
nalnych (grupy taryfowe A, B i C) zmiana ta wy-

niosła 4,82 proc. (1 punkt procentowy więcej niż 
w 2020 r.), zaś w grupie taryfowej G (w tym go-
spodarstwa domowe) był to przyrost o 2,25 proc. 
(2,8 punktu procentowego mniej niż w 2020 r.).

Rysunek 42. Procentowy wzrost liczby odbiorców TPA 
wg stanu na koniec 2021 r. w porównaniu do roku po-
przedniego (dane przedstawiane narastająco)

Źródło: URE na podstawie danych przedstawionych przez OSD.

Jednocześnie wskaźnik TPA za 2021 r., rozu-
miany jako stosunek liczby zmian sprzedawcy do 
ogólnej liczby odbiorców, wzrósł o 0,17 punktu 
procentowego w stosunku do 2020 r., wracając do 
poziomu z 2019 r. 

Tabela 41. Prawo wyboru sprzedawcy w poszczególnych grupach odbiorców energii elektrycznej (stan na koniec 2021 r.)

Operator systemu
dystrybucyjnego

Liczba obiorców TPA
(narastająco)

Wolumen dostarczonej energii w ramach TPA
w 2021 r. [MWh]

A, B, C G A, B, C G
PGE Dystrybucja S.A. 49 505 182 515 18 733 680 234 134
ENERGA-OPERATOR S.A. 64 720 147 874 10 776 092 181 804
TAURON Dystrybucja S.A. 61 413 185 638 34 214 225 323 519
ENEA Operator Sp. z o.o. 35 497 89 505 8 128 118 132 927
Stoen Operator Sp. z o.o. 13 058 100 894 3 680 711 361 151
Razem 5 dużych OSD 224 193 706 426 75 532 826 1 233 535
OSD Energetyki Przemysłowej 3 796 381 3 066 292 16 733
Suma OSD 227 989 706 807 78 599 118 1 250 268

Źródło: URE na podstawie danych przedstawionych przez OSD.
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Rysunek 43. Wskaźnik TPA rzeczywistej zmiany sprze-
dawcy w 2021 r. w stosunku do roku ubiegłego

Źródło: URE na podstawie danych przedstawionych 
przez OSD.

W 2021 r., spośród dużych OSD, największe 
wskaźniki wzrostu liczby odbiorców TPA w grupie ta-
ryfowej G odnotowano w obszarze dystrybucyjnym 
Stoen Operator Sp. z o.o. (5,64 proc.), zaś najniższy 
(0,98 proc.) w obszarze dystrybucyjnym TAURON 
Dystrybucja S.A. W pozostałych dużych OSD, przy-
rost ten mieścił się w przedziale od 2,81 do 3,45 proc. 
Najwyższy wskaźnik przyrostu liczby odbiorców TPA 
(9,35 proc.), choć przy niskich wartościach, odnoto-
wano jednak wśród operatorów systemów dystrybu-
cyjnych energetyki przemysłowej ‒ może to być jed-
nak skutek poszerzenia liczby respondentów w bada-
niu ankietowym Prezesa URE. W przypadku odbior-
ców w grupach taryfowych A, B i C, najwyższy pro-
centowy przyrost liczby odbiorców TPA (11,45 proc.) 
odnotowany został w obszarze dystrybucyjnym 
ENEA Operator Sp. z o.o., a w pozostałych obszarach 
wahał się od 2,34 proc. w obszarze dystrybucyjnym 
Stoen Operator Sp. z o.o. do 5,59 proc. w PGE Dys-
trybucja S.A. W grupie taryfowej G najwyższy przy-
rost liczby odbiorców TPA (6,08 proc.) odnotowany 
został w obszarze dystrybucyjnym Stoen Operator 

Sp. z o.o., a w dwóch obszarach (ENEA Operator 
Sp. z o.o. i TAURON Dystrybucja S.A.) wskaźnik ten 
nie przekroczył 0,5 proc. 

W tab. 42 widać natomiast w ujęciu statycznym, 
że w 2021 r. udział energii dostarczonej w ramach 
TPA, w stosunku do całkowitej energii dostarczo-
nej przez dane przedsiębiorstwo, wahał się od 
40,62 proc. (ENEA Operator S.A.) do 66,58 proc. 
(TAURON Dystrybucja S.A.). Udział energii dostar-
czonej w ramach TPA wzrósł we wszystkich obsza-
rach dystrybucyjnych dużych OSD, a także łącznie 
w obszarze energetyki przemysłowej. We wszyst-
kich badanych obszarach dystrybucyjnych łącznie 
udział ten wzrósł o 2,39 punktu procentowego 
w porównaniu z 2020 r. 

9.5. Ocena realizacji Programów Zgodności

W przypadku czterech z pięciu operatorów 
systemów dystrybucyjnych zobowiązanych do 

posiadania i realizacji programów zapewnienia 
niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników 
systemu dystrybucyjnego, tzw. Programów Zgod-
ności, rok 2021 był pierwszym pełnym rokiem 
obowiązywania tych programów w wersji dosto-
sowanej do treści Wytycznych83), opublikowanych 
przez Prezesa URE w 2019 r. Wskutek wprowadzo-
nych zmian, rozszerzeniu uległ zakres tematyczny 
Programów Zgodności m.in. o kwestie zarządzania 
infrastrukturą sieciową i jej rozwojem, komunika-
cji wewnątrz grupy kapitałowej oraz w relacjach 
z otoczeniem zewnętrznym, działań marketingo-
wych, centralizacji lub outsourcingu usług i zaku-
pów. Niektóre zapisy (np. obowiązek stosowania 
odróżniających się kanałów informacji w zakresie 
intranetu czy regulacje odnoszące się do działań 

 83) Informacja Prezesa URE nr 15/2019 z 18 lutego 2019 r. 
w sprawie Wytycznych do treści Programów zgodności opracowy-
wanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych i operatora 
systemu magazynowania.

Tabela 42. Prawo wyboru sprzedawcy w poszczególnych grupach odbiorców energii elektrycznej (stan na koniec 2021 r.)

Operator systemu
dystrybucyjnego

Liczba odbiorców TPA ogółem
Energia dostarczona w TPA

wg grup taryfowych w 2021 r. 
w ujęciu rzeczywistym [MWh]

Udział energii dostarczonej 
w ramach TPA w stosunku do cał-
kowitej energii dostarczonej przez 

dane przedsiębiorstwo [%]
PGE Dystrybucja S.A. 232 020 18 967 814 50,27
ENERGA-OPERATOR S.A. 212 594 10 957 896 47,37
TAURON Dystrybucja S.A. 247 051 34 537 744 66,58
ENEA Operator Sp. z o.o. 125 002 8 261 045 40,62
Stoen Operator Sp. z o.o. 113 952 4 041 862 54,22
Razem 5 dużych OSD 930 619 76 766 361 54,63
OSD Energetyki Przemysłowej 4 177 3 083 025 37,49
Suma OSD 934 796 79 849 386 53,68

Źródło: URE na podstawie danych przedstawionych przez OSD.
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marketingowych oraz sponsoringu) w przypad-
ku niektórych operatorów wymagały prac dosto-
sowawczych i organizacyjnych, i weszły w życie 
w połowie lub na koniec 2021 r., zgodnie z usta-
lonymi w wyniku postępowań administracyjnych 
zapisami decyzji o zatwierdzeniu zmienionych 
Programów Zgodności, niektóre zaś – w zakresie 
dostosowania posiadanego systemu wspomaga-
jącego procesy obsługi klienta i rozliczeń usług 
dystrybucji dla umów kompleksowych, jak i umów 
sprzedaży energii elektrycznej, zostały wydłużone 
do czasu uruchomienia CSIRE.

Operatorzy w przedstawionych sprawozda-
niach informowali, że dostosowanie Programów 
Zgodności do Wytycznych Prezesa URE spowodo-
wało wzrost znaczenia zagadnień służących nie-
dyskryminacyjnemu traktowaniu użytkowników 
systemów wśród członków zarządów oraz wśród 
pracowników spółek operatorów. Praca Inspektora 
ds. zgodności, tj. osoby wyznaczonej w spółkach 
do wykonywania zadań związanych z monitorowa-
niem Programów Zgodności, wzmocniona zosta-
ła pracą lokalnych koordynatorów ds. zgodności, 
podlegających merytorycznie Inspektorowi ds. 
zgodności (ENEA Operator Sp. z o.o., PGE Dystry-
bucja S.A.), w TAURON Dystrybucja S.A. funkcjo-
nuje Zespół ds. monitorowania realizacji Programu 
Zgodności, którego przewodniczącym jest Inspek-
tor ds. zgodności. 

Inspektorzy ds. zgodności opiniowali dokumen-
ty przed ich zatwierdzeniem, a także okresowo 
przeglądali obowiązujące regulacje wewnętrzne 
i wzory dokumentów pod kątem spełnienia wyma-
gań określonych w Programie Zgodności. W celu 

zapewnienia ochrony informacji sensytywnych, 
dokonywano również bieżącej analizy danych prze-
kazywanych w związku z nadzorem właścicielskim.

Duże znaczenie w obszarze zapobiegania na-
ruszeniom zasad równoprawnego traktowania 
użytkowników sieci ma także realizowana przez 
Inspektorów ds. zgodności wykładnia postano-
wień Programu Zgodności na wniosek zarządu lub 
pracowników spółki operatora. 

W 2021 r. we wszystkich spółkach operatorów 
przeprowadzano szkolenia dla nowo zatrudnianych 
pracowników, w terminie maksymalnie 30 dni od 
daty zatrudnienia. W spółkach, w których Program 
Zgodności został dostosowany do Wytycznych Pre-
zesa URE, przeszkolono wszystkich pracowników 
w zakresie celu i zakresu Programu, zasad jego 
realizacji, obowiązków OSD i pracowników, a tak-
że sankcji wynikających z naruszenia obowiązków 
przez pracowników OSD. Szkoleniu w zakresie 
Programów Zgodności podlegali także wszyscy, 
lub wybrani pracownicy niektórych usługodawców, 
których zakres zadań stwarza ryzyko naruszenia 
zasady równoprawnego traktowania użytkowni-
ków systemu (np. usługi w zakresie pomiarów lub 
obsługi klienta). Usługodawcy w obszarach kluczo-
wych z punktu widzenia zgodności, w niektórych 
przypadkach (TAURON Dystrybucja S.A.) zobowią-
zali się do stosowania obowiązującego w OSD Pro-
gramu Zgodności. 

W związku nową treścią Programu Zgodności, 
spółka świadcząca usługi w zakresie obsługi klien-
ta na rzecz TAURON Dystrybucja S.A., w uzgod-
nieniu z operatorem, powołała zespół zadanio-
wy ds. opracowania i wdrożenia zmiany modelu 

funkcjonowania Punktów Obsługi Klienta, który 
przygotował zakres i harmonogram wprowadzania 
zmian, z końcowym terminem wdrożenia do końca 
I kwartału 2024 r. W trakcie 2021 r., w ramach 
realizacji harmonogramu, przeprowadzono m.in. 
pilotażowe wdrożenia w dwóch Punktach Obsługi 
Klienta nowej formuły zarządzania ruchem klien-
tów opartej na Systemie Zarządzania Ruchem 
Klientów oraz wykorzystaniu wideo-czatu w de-
dykowanej budce akustycznej do kontaktu klienta 
z doradcą. System Zarządzania Ruchem Klientów 
umożliwia przekierowanie klienta do stanowiska 
obsługowego, na którym wyświetlane są treści de-
dykowane wybranej przez klienta firmie i realizo-
wanej przez nią usłudze. 

Z kolei w ENERGA-OPERATOR S.A. w 2021 r. 
kontynuowane były prace nad zmianą dokumentu 
regulującego zasady współpracy spółek w grupie 
kapitałowej – „Umowy o współpracy w Grupie 
ENERGA”, do wymagań wynikających z Programu 
Zgodności. Aktualizacje dotyczyły m.in. obszarów 
marketingu, CSR, komunikacji, sponsoringu, zaku-
pów, zarządzania projektami, zasad postępowania 
ze znakami towarowymi i wzorami przemysłowy-
mi. W wyniku tych prac, w ocenie operatora, pro-
wadzi on niezależną od grupy kapitałowej komu-
nikację wewnętrzną, zewnętrzną i media relations.

Inspektor ds. zgodności w spółce ENERGA- 
-OPERATOR S.A. w 2021 r. uczestniczył w opinio-
waniu tzw. kart celów członków zarządu spółki 
operatora oraz innych menadżerów, w zakresie ich 
zgodności z zapisami Programu Zgodności. W wy-
niku tych działań uniemożliwiono wprowadzenie 
celów solidarnościowych całej grupy kapitałowej, 
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pozostawiając wyłącznie cele związane z działal-
ności OSD.

W trakcie 2021 r. Prezes URE przedstawił, 
na wniosek operatora, opinię w sprawie zaka-
zu jednoczesnego zatrudnienia pracownika OSD 
w przedsiębiorstwie energetycznym zajmującym 
się wytwarzaniem lub obrotem energią elektrycz-
ną, w szczególności w ramach urlopu bezpłatnego 
u drugiego pracodawcy oraz w sprawie odrębnej 
strategii marketingowej OSD, komunikacji, spon-
soringu, dobroczynności i CSR.

W 2021 r. w skargach wpływających do Prezesa 
URE pojawiały się wątki nasuwające przypuszcze-
nie, że w konkretnych okolicznościach mogło dojść 
do naruszenia Programu Zgodności m.in. poprzez 
opóźnianie terminu rozpoczęcia dostarczania ener-
gii w sytuacji, gdy sprzedawca pochodził spoza 
grupy kapitałowej, w której funkcjonował opera-
tor, a w innym przypadku poprzez promowanie 
wybranego sprzedawcy energii (z tej samej grupy 
kapitałowej) podczas procesu przyłączania nowe-
go obiektu do sieci. Prezes URE wezwał właściwe-
go operatora do złożenia wyjaśnień, a w wyniku 
ich analizy ‒ odstąpił od wszczęcia postępowań 
w sprawie naruszenia Programu Zgodności, uzna-
jąc, że zarzuty zgłoszone w skargach nie znalazły 
uzasadnienia.

Niektóre informacje zawarte w Sprawozda-
niach z realizacji Programów Zgodności wzbudziły 
wątpliwości Prezesa URE. Informacje o incyden-
tach noszących znamiona naruszenia Programu 
Zgodności, ocenione przez Inspektorów ds. zgod-
ności jako naruszenia będące rezultatem błędu 
ludzkiego i popełnione w sposób niezamierzony, 

podlegają dalszemu wyjaśnieniu w ramach kore-
spondencji dwustronnej z właściwym OSD. Po-
nadto, w Sprawozdaniach z realizacji Programów 
Zgodności wskazane zostały informacje dotyczące 
np. rozpoczęcia w 2021 r. działalności przez nową 
spółkę, która wspiera inne spółki z grupy kapita-
łowej w zakresie m.in. obsługi Klientów, realizacji 
procesów wewnętrznych związanych z obsługą 
systemu bilingowego, księgowości, obsługi kore-
spondencji i wsparcia procesów obsługi uczestni-
ków rynku energii (STOEN Operator Sp. z o.o.) czy 
rozwoju w PGE Dystrybucja S.A. nowego systemu 
billingowego dla spółki operatora i sprzedawcy 
z tej samej grupy kapitałowej, lub integracji kana-
łów obsługi i sprzedaży w niektórych segmentach 
klientów, jednak ‒ jak zapewnia operator ‒ kon-
cepcja ta poddana została szczegółowym analizom 
prawnym, m.in. pod kątem zgodności z przepisami 
ustawy Prawo energetyczne jak również z Progra-
mem Zgodności i realizowana jest zgodnie z re-
komendacjami wskazanymi w wywołanych na tę 
okoliczność opiniach prawnych. Tego typu zmiany, 
wprowadzane na mocy decyzji zarządów spółek, 
przeprowadzane są także na ich odpowiedzialność 
i ryzyko. Prezes URE zdecydowanie rekomenduje, 
by zmianom tym, od etapu projektu, towarzyszyły 
rozwiązania zapewniające możliwość niedyskry-
minacyjnego traktowania użytkowników systemu 
i przestrzegania zapisów Programów Zgodności. 

Operatorzy systemów dystrybucyjnych wypeł-
nili obowiązek publikowania Programów Zgodności 
na swoich stronach internetowych. 

Sprawozdania z realizacji Programów Zgodno-
ści za rok 2021 zostały przedłożone w ustawowym 

terminie do końca marca 2022 r. i zostaną opubli-
kowane na stronie internetowej URE.

9.6. Stan przygotowania operatorów 
systemów dystrybucyjnych do 
migracji danych do Centralnego 
Systemu Informacji Rynku Energii

Ustawą z 20 maja 2021 r. zostały wprowadzo-
ne m.in. przepisy, na podstawie których zostanie 
utworzony Centralny System Informacji Rynku 
Energii (CSIRE). 

CSIRE zostanie przygotowany i będzie admini-
strowany przez Operatora Informacji Rynku Ener-
gii (OIRE). Stosownie do przepisów ustawy − Pra-
wo energetyczne, od 3 lipca 2021 r. funkcję OIRE 
pełni PSE S.A.

CSIRE będzie systemem informatycznym służą-
cym do przetwarzania informacji rynku energii84) 
(IRE) na potrzeby realizacji procesów rynku ener-
gii elektrycznej oraz wymiany informacji pomiędzy 
użytkownikami systemu85). Stosownie do prze-
pisów art. 11zh ustawy − Prawo energetyczne, 
wykaz procesów rynku energii realizowanych za 
pośrednictwem CSIRE oraz sposób ich realizacji, 

 84) Zgodnie z art. 3 pkt 62 ustawy − Prawo energetyczne, 
informacje rynku energii – informacje dotyczące punktu pomia-
rowego, dane pomiarowe, informacje o zdarzeniach rejestrowa-
nych przez licznik zdalnego odczytu oraz inne informacje nie-
zbędne do dostarczania energii elektrycznej.
 85) Zgodnie z art. 3 pkt 12b ustawy − Prawo energetyczne, 
użytkownik systemu – […] podmiot dostarczający energię elek-
tryczną do systemu elektroenergetycznego lub zaopatrywany 
z tego systemu.
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zostaną określone w rozporządzeniu wydanym 
przez ministra właściwego ds. energii86). 

Dzięki wdrożeniu CSIRE odbiorcy końcowi zy-
skają bezpłatny dostęp do własnych danych po-
miarowych, umożliwiając im weryfikację poboru 
oraz oddania energii do sieci w przypadku prosu-
mentów, co w efekcie przełoży się na możliwość 
podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie 
wykorzystania energii elektrycznej i obniżenia 
kosztów jej zakupu.

W skali makro CSIRE przyczyni się do obniżenia 
globalnych kosztów funkcjonowania rynku energii 
oraz redukcji barier wejścia, a także zwiększy efek-
tywność wykorzystania zasobów KSE.

W procesie przygotowania CSIRE, bardzo istot-
ną rolę odgrywają użytkownicy systemu elektro-
energetycznego, gdyż system będzie zasilany 
danymi, które są w ich posiadaniu. Stosownie do 
art. 11zb ustawy − Prawo energetyczne, użytkow-
nicy systemu elektroenergetycznego mają obowią-
zek przekazywać do CSIRE informacje rynku ener-
gii, zapewniając ich poprawność i kompletność. 

Prawidłowe funkcjonowanie CSIRE uzależnione 
jest od wielu czynników, jednak wydaje się, że klu-
czową sprawą jest terminowa instalacja liczników 
zdalnego odczytu oraz przygotowanie zunifikowanej 
informacji rynku energii na potrzeby zasilenia ini-
cjalnego (migracja danych). Są to obowiązki m.in. 
operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD).

Aby zapewnić sprawną współpracę z OIRE, 
wielu OSD będzie musiało podjąć działania w celu 

 86) Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem projektu roz-
porządzenia.

dostosowania wewnętrznych systemów informa-
tycznych do płynnej współpracy z CSIRE. Wśród 
takich działań można wymienić:
• budowę i wdrożenie narzędzi informatycznych 

współpracujących z CSIRE,
• dostosowanie wewnętrznych procedur i narzę-

dzi do nowego modelu wymiany informacji,
• opracowanie i wdrożenie nowych usług na ryn-

ku energii.
Uruchomienie CSIRE,  

zgodnie z art. 18 ustawy 
z 20 maja 2021 r., ma na-
stąpić w terminie 36 miesię-
cy od dnia wejścia w życie 
ustawy, tj. 3 lipca 2024 r. 
Harmonogram prac nad wdro-
żeniem CSIRE został określony 
w tej ustawie i można wskazać 
jego następujące etapy: 

Mając na względzie zna-
czenie terminowego wdroże-
nia CSIRE dla funkcjonowa-
nia rynku energii elektrycznej 
w Polsce oraz biorąc pod uwagę kluczową rolę 
OSD w tych pracach, a w szczególności pięciu naj-
większych operatorów systemów dystrybucyjnych, 
napięty harmonogram przygotowania CSIRE oraz 
rolę Prezesa URE w procesie jego przygotowa-
nia, w tym obowiązek prowadzenia postępowań 
stwierdzających naruszenie przepisów ustawy 
− Prawo energetyczne dotyczących obowiązków 
OSD i OIRE związanych z realizacją obowiązków 
związanych z przygotowaniem funkcjonowania 
CSIRE oraz ewentualnie nałożenia kary na przed-

siębiorstwo87), podjęta została decyzja o rozpo-
częciu we wrześniu 2021 r. monitorowania stanu 
przygotowania OSD do migracji danych do CSIRE.

Badaniem objęci zostali OSD oraz operator 
systemu przesyłowego OSP (PSE S.A.), łącznie ‒ 
183 podmioty. 

Celem monitoringu było zbadanie przygotowa-
nia poszczególnych OSD do nowych zadań, dlatego 

 87) Przykładami takich postępowań mogą być prowadzone po-
stępowania na podstawie poszczególnych zapisów art. 56 ustawy 
− Prawo energetyczne. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 30c ustawy, 
karze pieniężnej podlega ten, kto: nie instaluje przedpłatowe-
go układu pomiarowo-rozliczeniowego terminie, o którym mowa 
w art. 6a ust. 5 tej ustawy; zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 30f 
ustawy, karze pieniężnej podlega ten, kto nie przekazuje infor-
macji, o których mowa w art. 11t ust. 10; zgodnie z art. 56 ust. 1 
pkt 30j ustawy, karze pieniężnej podlega ten, kto nie realizuje 
obowiązków, o których mowa w art. 11y ust. 1 lub 2, zgodnie 
z art. 56 ust. 1 pkt 30m karze pieniężnej podlega ten, kto nie 
przestrzega obowiązku przekazywania informacji rynku ener-
gii do centralnego systemu informacji rynku energii w postaci 
i w sposób określony w art. 11zb ust. 1-4.
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też wśród monitorowanych obszarów znalazły 
się tzw. „zagadnienia organizacyjne” sprawdzają-
ce stan zaawansowania przygotowania poszcze-
gólnych przedsiębiorstw do zadań związanych 
z wdrożeniem CSiRE w obszarach zarządczych88), 
które obejmowały następujące kwestie:
1. Liczbę obsługiwanych punktów poboru energii 

(PPE).
2. Ocenę stanu zaawansowania dostosowania nu-

merów PPE nadanych na obszarze sieci danego 
OSD do standardu GS1 w skali od 0 do 5.

3. Liczbę PPE posiadających numer nadany 
w standardzie GS1.

4. Strukturę oraz wyznaczenie osób odpowiedzial-
nych za zarządzanie migracją danych do CSIRE.

5. Opracowanie strategii oraz planu uzupełniania 
brakujących – wymaganych do migracji ‒ da-
nych dla PPE w systemach wewnętrznych, 
w tym danych identyfikacyjnych podmiotów 
oraz osób fizycznych.

6. Ocenę stanu przygotowania do migracji danych 
inicjalnych CSIRE w skali od 0 do 5 z uwzględ-
nieniem:
 – aspektów organizacyjnych,
 – kompletności i dostępności danych,
 – narzędzi i systemów IT.

7. Systemów informatycznych aktualnie używa-
nych przez OSD do przechowywania i przetwa-
rzania danych (IRE), w zakresie klasy i nazwy 
systemu.

8. Nowe wewnętrzne systemy do przechowywania 
i przetwarzania danych IRE, które planowo po-

 88) Monitorowanie jest kontynuowane w 2022 r.

winny być wdrożone przez OSD przed 1 lipca 
2024 r. 
Według stanu na 31 sierpnia 2021 r., OSD oraz 

OSP zadeklarowali posiadanie 18 713 151 PPE, 
których dane będą podlegały migracji. 

Rysunek 44. PPE obsługiwane przez OSDp oraz OSDn 
w ujęciu procentowym

Źródło: Opracowanie własne URE na podstawie danych 
OSD wg stanu na 31 sierpnia 2021 r. 

Standard GS1 (GSRN89))90)

W celu identyfikacji PPE, po konsultacjach 
z uczestnikami rynku, został przyjęty jednolity 
standard oznaczania poszczególnych PPE – GS1. 
Kod PPE jest niezmiennym numerem jednoznacz-
nie identyfikującym dany punkt.

 89) GSRN – Globalny Numer Relacji Usługowej (ang. Global 
Service Relationship Number).
 90) Więcej o GS1 na stronie https://www.gs1pl.org/

W przypadku pięciu największych OSD, infor-
macje o numerach PPE w standardzie GS1 znajdu-
ją się w IRiESD zatwierdzonych decyzjami Prezesa 
URE w 2015 r.91) 

Stosownie do przepisów ustawy z 20 maja 2021 r., 
OSP i OSD mają obowiązek nadać PPE numery zgod-
nie ze standardem GS1 (GSRN) w terminie 24 miesię-
cy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 3 lipca 2023 r. 

Na rys. 45 (str. 99) przedstawione zostały wyniki 
badania stanu zaawansowania prac nad dostosowa-
niem numerów PPE do standardu GS1 w poszcze-
gólnych OSD. Należy zauważyć, że w 89 OSD nie 
zostały podjęte działania zmierzające do nadania nu-
merów GS1, a tylko w przypadku 13 OSD wszystkie 
numery PPE zostały dostosowane do wymaganych 
ustawą standardów.

W większości OSD zadanie nie zostało rozpo-
częte, bądź jest na etapie planowania lub ewen-
tualnie została podpisana umowa na przydzielenie 
kodów GS1 (łącznie 166 podmiotów), stanowi to 
łącznie 33 proc. PPE objętych badaniem. 

 91) ENEA Operator Sp. z o.o.: https://bip.ure.gov.pl/downlo-
ad/3/6009/20150626ZmianadecyzjizatwierdzajacejInstrukcje-
-RuchuiEksploatacjiSieciDystrybucyj.pdf

ENERGA-OPERATOR S.A.: https://bip.ure.gov.pl/download/ 
3/6011/20150626Zmianadecyzjizatwierdzajacej-Instrukcje-Ruchui
EksploatacjiSieciDystrybucyj.pdf 

RWE Stoen Operator (innogy Stoen Operator Sp. z o.o.): 
https://bip.ure.gov.pl/download/3/6013/20150626Zmiana-decyzji 
zatwierdzajacejInstrukcjeRuchuiEksploatacjiSieciDystrybucyj.pdf

PGE Dystrybucja S.A.: https://bip.ure.gov.pl/download/ 
3/6012/20150626Zmianadecyzjizatwierdzajacej-Instrukcje-Ruchui
EksploatacjiSieciDystrybucyj.pdf 

TAURON Dystrybucja S.A.: https://bip.ure.gov.pl/download/ 
3/6010/20150626Zmianadecyzjizatwierdzajacej-Instrukcje-Ruchui
EksploatacjiSieciDystrybucyj.pdf
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Analiza danych pod względem ilościowym wska-
zuje, że w przypadku PPE należących do OSD, stan-
dard GS1 nadanych miało 12 327 941 PPE, co sta-
nowi 66 proc. wszystkich PPE objętych badaniem. 

Rysunek 46. Standard GS1 nadany poszczególnym PPE 
w ujęciu procentowym

Źródło: Opracowanie własne URE na podstawie danych 
OSD wg stanu na 31 sierpnia 2021 r. 

Pozytywnie należy ocenić fakt, że 67 proc. PPE 
ma już nadane numery w standardzie GS1. Jednak 

biorąc pod uwagę terminy wynikające 
z ustawy − Prawo energetyczne, OSD, 
którzy nie podjęli jeszcze stosownych 
działań, powinni niezwłocznie przystą-
pić do prac w tym obszarze. 

Przygotowanie OSD do migracji 
danych do CSIRE

Utworzenie struktur oraz wyznaczenie 
osób w poszczególnych OSD 
odpowiedzialnych za pracę nad 
porządkowaniem i przygotowaniem 
danych na potrzeby migracji CSIRE

Kolejnym obszarem objętym badaniem jest 
przygotowanie OSD do migracji danych pod wzglę-
dem organizacyjnym. W przypadku 108 OSD (tj. 
59,3 proc. OSD) nie zostały utworzone struktury ani 
wyznaczone osoby odpowiedzialne za porządkowa-
nie i przygotowanie danych na potrzeby migracji.

Rysunek 47. OSD ‒ utworzenie struktur oraz wyznacze-
nie osób odpowiedzialnych za porządkowanie i przygoto-
wanie danych do migracji do CSIRE 

Źródło: Opracowanie własne URE na podstawie danych 
OSD wg stanu na 31 sierpnia 2021 r. 

Z analizy tego obszaru według PPE wynika, że 
w przypadku 46 proc. PPE objętych monitoringiem 
brak jest odpowiedniego zaangażowania OSD 
w przygotowanie procesu migracji. 

Rysunek 48. PPE, w stosunku do których utworzono struk-
tury oraz zostały wyznaczone osoby odpowiedzialne za po-
rządkowanie i przygotowanie danych do migracji do CSIRE

Źródło: Opracowanie własne URE na podstawie danych 
OSD wg stanu na 31 sierpnia 2021 r.

Konieczne jest niezwłoczne podjęcie zintensyfi-
kowanych działań w tym obszarze przez tych OSD, 
którzy nie rozpoczęli prac.

Przygotowanie struktur OSD, wyznaczenie osób
odpowiedzialnych za zarządzanie migracją
danych do CSIRE

Niepokojąco przedstawiają się również dane 
dotyczące stanu przygotowania struktur i wy-
znaczenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
migracją danych do CSIRE. Tak jak w przypadku 
obszaru porządkowania i przygotowania danych, 
również w obszarze zarządzania migracją 118 OSD 
(tj. 65 proc.) nie posiada wyodrębnionych struktur 
ani wyznaczonych osób, co odpowiada 46 proc. PPE.

Rysunek 45. Nadanie numerów PPE zgodnie ze standardem GS1 (GSRN) 
‒ stan zaawansowania prac w poszczególnych OSD

Źródło: Opracowanie własne URE na podstawie danych OSD wg stanu na 
31 sierpnia 2021 r.
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Rysunek 49. OSD – przygotowanie struktur, wyzna-
czenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie migracją 
danych do CSIRE

Źródło: Opracowanie własne URE na podstawie danych 
OSD wg stanu na 31 sierpnia 2021 r. 

Proces migracji danych jest procesem bardzo 
wymagającym. Ze względu na napięte terminy wy-
nikające z regulacji, wszyscy OSD powinni być za-
angażowani w proces przygotowania danych do mi-
gracji. Przygotowanie struktur i wyznaczenie osób 
odpowiedzialnych za zarządzenie w poszczególnych 
OSD pozwoli zarówno OIRE, jak i OSD prawidłowo 
przygotować ten skomplikowany proces. 

Poniżej przedstawiona została analiza sta-
nu przygotowania do migracji danych do CSIRE 
w ujęciu procentowym według PPE. 

Rysunek 50. Przygotowanie struktur, wyznaczenie osób 
odpowiedzialnych za zarządzanie migracją danych do 
CSIRE wg PPE w procentach

Źródło: Opracowanie własne URE na podstawie danych 
OSD wg stanu na 31 sierpnia 2021 r. 

Opracowanie strategii oraz planu uzupełniania 
brakujących – wymaganych do migracji ‒
danych dla PPE w systemach wewnętrznych

Strategia oraz plany uzupełniania brakujących 
danych wymaganych do migracji posiada jedynie 
35 OSD, którzy łącznie posiadają 11 664 PPE, co 
stanowi 0,062 proc. ogólnej liczby PPE.

Rysunek 51. Opracowanie strategii oraz planu uzupeł-
niania brakujących – wymaganych do migracji – danych 
wg PPE w procentach 

Źródło: Opracowanie własne URE na podstawie danych 
OSD wg stanu na 31 sierpnia 2021 r. 

Brak strategii jest szczególnie niepokojący po-
nieważ ‒ jak wynika z analizy danych przekaza-
nych przez OSD dotyczących wybranych do bada-
nia atrybutów ‒ braki te, w zależności od atrybutu, 
sięgają od 3 do 43 proc. 

W wielu przypadkach uzupełnienie brakują-
cych danych będzie wymagało aktualizacji umów 
z odbiorcami, co z kolei będzie wymagało przygo-
towania organizacji, przeszkolenia osób zajmują-
cych się obsługą klienta, przygotowania informacji 

dla odbiorców z wyjaśnieniem powodów kontak-
tu OSD itd. Jest to zadanie czasochłonne i brak 
strategii na tym etapie rodzi bardzo duże obawy 
co do terminowego przygotowania odpowiednich 
danych do migracji. 

Stan przygotowania OSD do migracji danych 
inicjalnych CSIRE

OSD zostały poproszone o przedstawienie su-
biektywnej oceny swojego stanu przygotowania 
do migracji danych inicjalnych CSIRE w obszarze:
• aspektów organizacyjnych,
• kompletności i dostępności danych,
• narzędzi i systemów IT.

Przedstawione poniżej dane zostały przygoto-
wane na podstawie własnej oceny OSD.

Aspekty organizacyjne

Nieprzygotowanych pod względem organizacyj-
nym jest 84 OSD (46 proc.), jednak należy podkre-
ślić, że łącznie obsługują oni jedynie 6 proc. PPE.

Na rys. 52-53 (str. 101) zostały przedstawione 
szczegółowe dane w odniesieniu do liczby bada-
nych OSD oraz liczby PPE.

Ocena stanu przygotowania przedsiębiorstw 
według PPE wskazuje, że faktycznie tylko 
w przypadku 31 proc. PPE podjęte zostały realne 
działania. W odniesieniu do pozostałych obsza-
rów działania nie zostały podjęte lub są w fazie 
organizacji. 
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Kompletność i dostępność danych inicjalnych 

Kolejnym badanym obszarem była kwestia 
kompletności i dostępności danych inicjalnych 

będących w posiada-
niu OSD, którzy zostali 
poproszeni o wybranie 
oceny spośród zapropo-
nowanych tj.:
0 ‒ zadanie nierozpo-

częte; 
1 ‒ zidentyfikowano ja-

kie dane są wyma-
gane od mojej orga-
nizacji;

2 ‒ zidentyfikowano co 
najmniej jedno źró-
dło danych; 

3 ‒ z identy f i kowano 
wszystkie źródła da-
nych;

4 – dane zweryfikowa-
ne ilościowo; 

5 – dane zweryfikowa-
ne jakościowo i ilo-
ściowo.

Spośród 182 bada-
nych OSD – 95 (tj. 52 
proc.) wskazało, że nie 
rozpoczęło jeszcze od-
powiednich przygoto-
wań, a tylko 10 zade-
klarowało, że posiada 

dane zweryfikowane pod względem jakościo-
wym i ilościowym.

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe wy-
niki przeprowadzonego badania OSD.

Rysunek 54. OSD – Stan przygotowania do migracji da-
nych – dostępność i kompletność danych

Źródło: Opracowanie własne URE na podstawie danych 
OSD wg stanu na 31 sierpnia 2021 r. 

Ocena stanu przygotowania do migracji danych 
inicjalnych, według liczby PPE, została przedsta-
wiona na rysunku poniżej. Zadania nie rozpoczęto 
w odniesieniu do 18 proc. PPE.

Rysunek 55. Stan przygotowania do migracji danych – 
dostępność i kompletność danych wg PPE w procentach

Źródło: Opracowanie własne URE na podstawie danych 
OSD wg stanu na 31 sierpnia 2021 r. 

Rysunek 52. OSD – przygotowanie do migracji danych inicjalnych pod względem aspek-
tów organizacyjnych

Źródło: Opracowanie własne URE na podstawie danych OSD wg stanu na 31 sierpnia 
2021 r. 

Rysunek 53. Przygotowanie OSD do migracji danych inicjalnych pod względem aspek-
tów organizacyjnych wg PPE w procentach

Źródło: Opracowanie własne URE na podstawie danych OSD wg stanu na 31 sierpnia 
2021 r.
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Narzędzia i systemy IT

OSD zostali poproszeni rów-
nież o ocenę stanu przygotowa-
nia do migracji danych inicjalnych 
pod względem narzędzi i syste-
mów IT. OSD zostali poproszeni 
o przedstawienie oceny na pod-
stawie wskazanych propozycji 
odpowiedzi tj.: 
0 – zadanie nierozpoczęte; 
1 – identyfikowano co najmniej 

jedno narzędzie/system IT 
przetwarzający IRE; 

2 – zidentyfikowano wszystkie na-
rzędzia/systemy IT jakie prze-
twarzają IRE; 

3 – posiadamy narzędzia do przygotowania eks-
traktów danych IRE do CSIRE;

4 – wykonano próbne ekstrakty danych IRE; 
5 – narzędzia są gotowe do przygotowania eks-

traktów danych IRE zgodnie z wymaganiami 
OIRE.

Tylko jeden OSD zadeklarował, że posiada na-
rzędzia gotowe do przygotowania ekstraktów da-
nych (IRE) zgodnie z wymaganiami OIRE.
 

Analiza przekazanych odpowiedzi pod 
względem udziału PPE w poszczególnych ka-
tegoriach odpowiedzi wskazuje, że OSD ziden-
tyfikowali narzędzia IT przetwarzające dane, 
jednak nie są przygotowane do próbnych eks-
traktów. 

Rysunek 57. Stan przygotowania do migracji danych 
‒ narzędzia i systemy IT ‒ udział w PPE w procentach

Źródło: Opracowanie własne URE na podstawie danych 
OSD wg stanu na 31 sierpnia 2021 r.   

OSD biorący udział w badaniu zostali również 
poproszeni o przekazanie informacji dotyczących 
systemów informatycznych aktualnie używanych 
w poszczególnych organizacjach służących do 
przechowywania i przetwarzania danych (IRE) ob-
jętych w migracją do CSIRE w zakresie klasy i na-
zwy. W wyniku monitoringu stwierdzono, że OSD 
stosują 86 różnych systemów informatycznych.

Jednocześnie OSD zostały poproszone o wskaza-
nie, czy planują wdrożenie przed 1 lipca 2024 r. no-
wych wewnętrznych systemów przetwarzania danych. 

Z przesłanych odpowiedzi wynika, że 105 pod-
miotów nie planuje takich wdrożeń, 73 zadeklaro-
wało taki zamiar, 2 podmioty nie udzieliły odpo-
wiedzi, 2 wskazały, że nie podjęły jeszcze decyzji 
w tym zakresie (rys. 58 str. 103). 

Powyższe deklaracje OSD zostały również prze-
analizowane pod względem liczby PPE, które zosta-
ną objęte nowymi systemami. Odpowiedzi wska-

zują, że w poszczególnych OSD 
84 proc. PPE będzie podlegało we-
wnętrznym migracjom do nowych 
systemów IT (rys. 59 str. 103). 

Wdrożenie nowych systemów 
informatycznych będzie związa-
ne z dodatkową pracą po stronie 
OSD. Wydaje się, że zadanie to 
powinno być zrealizowane bez 
żadnych opóźnień, gdyż w prze-
ciwnym wypadku grozi to proble-
mami związanymi z migracją da-
nych do CSIRE. 

Może to być trudne szczególnie dla OSDn ze 
względu na specyfikę stosowanych rozwiązań in-

Rysunek 56. OSD – przygotowanie do migracji danych inicjalnych – narzędzia 
i systemy IT 

Źródło: Opracowanie własne URE na podstawie danych OSD wg stanu na 
31 sierpnia 2021 r.
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formatycznych. Z uwagi na wielkość oraz możli-
wości finansowe przedsiębiorstwa, są to programy 
dostosowane do indywidualnych potrzeb danego 
OSDn, tworzone często przez niszowe firmy infor-
matyczne. Sytuacja ta wynika z wysokich kosztów 
oprogramowania, często wprowadzanych zmian 
dostosowujących systemy do zmieniających się 
przepisów prawa oraz innych potrzeb informatycz-
nych przedsiębiorstwa. 

Specyfika wymagań systemów informatycznych 
oraz krótki czas na wprowadzenie zmian w opro-

gramowaniu może mieć wpływ na koszt oprogra-
mowania. Z przedstawionych informacji wynika, że 
jedna firma informatyczna obsługuje kilka OSDn. 
Kumulacja zleceń u jednego podmiotu może spo-
wodować sytuację, w której konieczne będzie 
poszukiwanie innego wykonawcy systemu, a tym 
samym może okazać się konieczne budowanie 
systemu od nowa.

10. Przesłanki i ocena 
bezpieczeństwa dostarczania 
energii elektrycznej

10.1. Monitorowanie funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego 
i ocena bezpieczeństwa dostarczania 
energii elektrycznej

Prezes URE monitoruje funkcjonowanie sys-
temu elektroenergetycznego w zakresie bezpie-
czeństwa dostarczania energii elektrycznej na 
podstawie przepisu wynikającego z art. 23 ust. 2 
pkt 20f ustawy – Prawo energetyczne, w opar-
ciu o informacje z pracy KSE – opracowywane 
i przekazywane codziennie przez operatora sys-
temu przesyłowego. Dodatkowo zwrócono się do 
pięciu największych sieciowych przedsiębiorstw 
dystrybucyjnych o udzielenie informacji na temat 
utrzymywania przez nie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej oraz 
współpracy z OSP w utrzymaniu odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa pracy koordynowanej 

sieci 110 kV – w świetle spoczywającego na nich 
obowiązku wynikającego z art. 9c ust. 3 pkt 14 
ustawy – Prawo energetyczne. W odpowiedzi, po-
szczególne OSD udzieliły szczegółowych wyjaśnień 
oraz przedstawiły informacje na temat przerw 
w dostawach energii elektrycznej spowodowanych 
awariami sieciowymi w 2021 r., występujących na 
poszczególnych obszarach dystrybucji.

W efekcie pozyskania danych pomiarowych 
z pracy KSE, dotyczących bilansu mocy w systemie 
w 96 kwadransach każdej doby z 2021 r., poniżej 
zaprezentowano analizę głównych wielkości wcho-
dzących w skład tego bilansu, uznając je jedno-
cześnie za kluczowe parametry do zajęcia stanowi-
ska w kwestii dostarczania energii elektrycznej do 
odbiorców na poziomie bezpiecznym. Nadwyżkę 
mocy do dyspozycji operatora systemu przesyło-
wego elektroenergetycznego – stanowiącą efekt 
zrównoważenia krajowego zapotrzebowania na 
moc – poddano ocenie w kontekście zapewnienia 
przez OSP bezpieczeństwa dostarczania energii 
elektrycznej.

Monitorowanie poziomu mocy zainstalowanej 
oraz mocy osiągalnej w systemie KSE

Zgodnie z przepisem wynikającym z art. 9c ust. 2 
pkt 6 ustawy − Prawo energetyczne, OSP realizu-
je obowiązek dysponowania mocą jednostek wy-
twórczych przyłączonych do sieci przesyłowej oraz 
mocą jednostek wytwórczych, o mocy osiągalnej 
równej 50 MW lub wyższej, przyłączonych do ko-
ordynowanej sieci 110 kV. Prowadząc bilansowa-

Rysunek 58. OSD – deklaracja planowanego wdrożenia 
nowych systemów informatycznych przed 1 lipca 2024 r. 

Źródło: Opracowanie własne URE na podstawie danych 
OSD wg stanu na 31 sierpnia 2021 r. 

Rysunek 59. Deklaracja planowanego wdrożenia no-
wych systemów informatycznych przed 1 lipca 2024 r. 
wg PPE w procentach

Źródło: Opracowanie własne URE na podstawie danych 
OSD wg stanu na 31 sierpnia 2021 r.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000220
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000220
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nie wytwarzania i zużycia energii elektrycznej OSP 
planuje pracę jednostek wytwórczych, uwzględ-
niając m.in. ograniczenia sieciowe oraz parametry 
techniczne jednostek wytwórczych i ich możliwo-
ści regulacyjne. Ze względu na możliwości prowa-
dzenia ruchu, wyróżnione zostały jednostki wy-
twórcze: centralnie dysponowane (JWCD), które 
pozostają w dyspozycji OSP oraz niepozostające 
do jego dyspozycji tzw. nJWCD.

Według danych na koniec 2021 r., operator 
systemu przesyłowego dysponował następującą 
strukturą mocy zainstalowanej i mocy osiągalnej 
w elektrowniach krajowych.

Tabela 43. Struktura mocy zainstalowanej w elektrow-
niach krajowych (na koniec roku)

Wyszczególnienie

Moc zainstalowana [MW]

2020 r. 2021 r.
dynamika 

zmiany 
(r/r)

Moc zainstalowana elektrowni 
krajowych 49 238 53 656 8,97%

w elektrowniach zawodowych 36 364 38 570 6,07%
w elektrowniach zawodowych 
wodnych 2 356 2 380 1,02%

w elektrowniach zawodowych 
cieplnych 34 008 36 190 6,42%

– na węglu kamiennym 22 747 24 611 8,19%
– na węglu brunatnym 8 478 8 262 -2,55%
– gazowych 2 782 3 317 19,23%

w źródłach wiatrowych
i innych odnawialnych 10 229 15 086 47,48%

w elektrowniach przemysłowych 2 645 0 -100,00%

Moc zainstalowana w JWCD 29 429 27 850 -5,37%
Moc zainstalowana w nJWCD 19 810 25 806 30,27%

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.

Tabela 44. Struktura mocy osiągalnej w elektrowniach 
krajowych (na koniec roku)

Wyszczególnienie

Moc osiągalna [MW]

2020 r. 2021 r.
dynamika 

zmiany 
(r/r)

Moc osiągalna elektrowni 
krajowych 49 095 54 382 10,77%

w elektrowniach zawodowych 36 357 38 877 6,93%
w elektrowniach zawodowych 
wodnych 2 406 2 501 3,95%

w elektrowniach zawodowych 
cieplnych 33 951 36 375 7,14%

– na węglu kamiennym 22 642 24 792 9,50%
– na węglu brunatnym 8 546 8 327 -2,56%
– gazowych 2 763 3 256 17,84%

w źródłach wiatrowych
i innych odnawialnych 10 057 15 505 54,17%

w elektrowniach przemysłowych 2 681 0 -100,00%
Moc zainstalowana w JWCD 29 197 28 190 -3,45%
Moc zainstalowana w nJWCD 19 898 26 192 31,63%

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.

Moc zainstalowana urządzenia wytwórczego to 
określana przez producenta moc znamionowa urzą-
dzenia służącego do wytwarzania energii elektrycz-
nej (tj. generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub 
ogniwa paliwowego), wyrażona w watach [W] lub 
wielokrotnościach tej jednostki (kW, MW). Z kolei 
moc osiągalna źródła wytwórczego to maksymal-
na trwała moc, z jaką elektrownia może pracować 
przy dobrym stanie urządzeń i w normalnych wa-
runkach. Moc ta może się zmieniać w efekcie prze-
prowadzonych modernizacji urządzeń wytwórczych.

Nawiązując do powyższych danych (na koniec 
2021 r.), należy stwierdzić, że moc zainstalowa-
na w KSE wyniosła 53 656 MW, a moc osiągalna 

– 54 382 MW, co stanowi wzrost odpowiednio 
o 8,97 proc. oraz o 10,7 proc. w stosunku do 
roku 2020. Średnie roczne zapotrzebowanie na 
moc ukształtowało się na poziomie 23 673 MW 
przy maksymalnym zapotrzebowaniu na po-
ziomie 27 617,2 MW, co oznacza odpowiednio 
wzrost o 5,57 proc. oraz 3,05 proc. w stosunku 
do danych z roku bezpośrednio poprzedzające-
go. Relacja mocy dyspozycyjnej do mocy osią-
galnej w 2021 r. miała nadal tendencję spad-
kową i wyniosła 57,6 proc. (spadek o 4 punkty 
procentowe w stosunku do 2020 r.).

Elektrownie pozostające w dyspozycji operato-
ra systemu przesyłowego elektroenergetycznego 
posiadały 52 proc. udziału w mocy zainstalowanej 
w KSE.

Moc osiągalna JWCD zmniejszyła się w sto-
sunku do 2020 r. o 1 007 MW. Moc osiągalna 
nJWCD w 2021 r. zwiększyła się zauważalnie, bo 
aż o 6 294 MW w porównaniu z 2020 r.

Tendencja wzrostowa w 2021 r., zarówno je-
żeli chodzi o moc zainstalowaną, jak i osiągalną, 
dotyczyła segmentu źródeł wiatrowych oraz po-
zostałych odnawialnych, w których nastąpił bar-
dzo znaczący wzrost mocy zainstalowanych o ok. 
47,48 proc. oraz mocy osiągalnej o ok. 54,17 proc. 
(niewielki wzrost tych mocy nastąpił także w seg-
mencie elektrowni zawodowych wodnych). 

Spadkowa tendencja wystąpiła w segmen-
cie elektrowni zawodowych cieplnych zasila-
nych węglem brunatnym, odnotowując spadek 
o 2,55 proc. dotyczący mocy zainstalowanej 
oraz spadek o 2,56 proc. dotyczący mocy osią-
galnej. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Moc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia
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Natomiast w segmencie elektrowni zawodo-
wych cieplnych zasilanych węglem kamiennym, 
odnotowano wzrost o 8,19 proc. dotyczący mocy 
zainstalowanej oraz wzrost o 9,50 proc. dotyczący 
mocy osiągalnej. 

Podobna sytuacja wystąpiła w segmencie źró-
deł zawodowych cieplnych zasilanych gazem, od-
notowując wzrost o 19,23 proc. dotyczący mocy 
zainstalowanej oraz wzrost o 17,84 proc. dotyczą-
cy mocy osiągalnej.

W ramach monitoringu bez-
pieczeństwa dostaw energii elek-
trycznej na obszarach działania 
przedsiębiorstw energetycznych, 
Prezes URE zwrócił się również 
do pięciu największych OSD 
o udzielenie informacji na temat 
zdolności wytwórczych źródeł 
przyłączonych do sieci przedsię-
biorstwa. Poniżej zaprezentowa-
no skrótowe zestawienie z obsza-
rów działalności poszczególnych 
OSD, według relacji stron.

W 2021 r. Stoen Operator 
Sp. z o.o. posiadała przyłą-
czone do sieci dystrybucyjnej 
jednostki wytwórcze o łącznej 
mocy zainstalowanej równej 
1 103,668 MW, z czego źródeł 
OZE − 74,605 MW, źródeł hy-
brydowych (współspalanie) − 
170 MW i pozostałych źródeł 
opartych na gazie ziemnym, 
węglu kamiennym i spalaniu 

odpadów komunalnych − 859,063 MW.
Do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR 

S.A. były przyłączone jednostki wytwórcze o łącz-
nej mocy zainstalowanej równej 7 554 MW, w tym: 
elektrownie przemysłowe – 652,9 MW, elektrownie 
cieplne zawodowe – 538,0 MW, elektrociepłownie 
– 564,3 MW, elektrownie wodne, szczytowe – 
372,9 MW, elektrownie wiatrowe – 3 538,7 MW 
oraz źródła pozostałe (fotowoltaika, biopaliwa) – 
ponad 1 877,0 MW.

Moc zainstalowana jednostek wytwórczych 
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej TAURON 
Dystrybucja S.A. o znaczeniu istotnym dla bez-
pieczeństwa pracy systemu wynosiła 9 004,2 MW 
w tym: w elektrowniach cieplnych zawodowych – 
8 464,2 MW oraz elektrociepłowni szczytowo-pom-
powej – 540,0 MW.

Do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. 
była przyłączona łączna moc zainstalowana: 
4 159,6 MW w źródłach o następującej strukturze 
ilościowej: 34 elektrownie przemysłowe, 4 elektro-
ciepłownie zawodowe, 161 elektrowni wodnych, 
229 elektrownie wiatrowe, 62 elektrownie bioga-
zowe/biomasa, 109 244 elektrownie fotowoltaicz-
ne, w tym mikroinstalacje oraz 15 instalacji hybry-
dowych.

Operator PGE Dystrybucja S.A., w zakresie 
zdolności wytwórczych źródeł przyłączonych do 
sieci przedsiębiorstwa w 2021 r., przedstawił 
dane o łącznej mocy zainstalowanej 6 322,3 MW, 
z czego: 956,7 MW stanowiły elektrownie zawo-
dowe, 1 731,6 MW – elektrociepłownie zawodo-
we, 123,8 MW – elektrociepłownie przemysłowe, 
244,2 MW – elektrownie wodne, 1 206,7 MW – 
elektrownie wiatrowe, 1992,1 MW – elektrownie 
słoneczne oraz 67,4 MW w źródłach pozostałych, 
w tym biogazowych.

Monitorowanie zapotrzebowania na moc 
szczytową w KSE

Moc szczytowa określana jest przez najwyższy 
dzienny wolumen zapotrzebowania na moc czynną 

Tabela 45. Wybrane dane dotyczące funkcjonowania KSE w 2021 r. (dane na 
podstawie średnich rocznych wartości ze szczytu wieczornego dni roboczych)

Wyszczególnienie

Wartość [MW]

2020 r. 2021 r. dynamika 
zmiany (r/r)

Moc osiągalna elektrowni krajowych* 48 063,8 50 714,6 5,52%
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych* 29 630,6 29 197,4 -1,46%
Zapotrzebowanie na moc* 22 424,3 23 673,0 5,57%

Maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc

26 798,8 27 617,2

3,05%10 grudnia 2020 r. 12 lutego 2021 r.

godz. 13:15 godz. 10:45
Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP 
w dniu, w którym wystąpiło maksymalne
krajowe zapotrzebowanie na moc

3 400,30 4 257,20 25,20%

Minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc

11 251,10 12 132,70

7,84%
13 kwietnia 

2020 r. 6 czerwca 2021 r.

godz. 02:45 godz. 05:00

Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP 
w dniu, w którym wystąpiło minimalne
krajowe zapotrzebowanie na moc

18 561,10 13 620,70 -26,62%

* Dane na podstawie średnich rocznych wartości ze szczytu wieczornego dni 
roboczych.

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.
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(wyrażoną w megawatach), który został określony 
na podstawie 15-minutowego średniego poboru 
mocy czynnej przez wszystkie urządzenia przyłą-
czone do KSE, z uwzględnieniem strat mocy.

W 2021 r. średnie roczne zapotrzebowanie na 
moc (w odniesieniu do wartości ze szczytu wie-
czornego) wyniosło 23 673 MW, co stanowiło 
wzrost o ok. 5,57 proc. w stosunku do 2020 r., 
natomiast zapotrzebowanie maksymalne w dobo-
wych szczytach obciążenia wyniosło 27 617,2 MW, 
co stanowi wzrost o ok. 3,05 proc. w stosunku do 
2020 r.

Na poniższym rysunku odwzorowano zmiany 
zapotrzebowania na moc szczytową w poszcze-
gólnych miesiącach 2021 r. w porównaniu z refe-
rencyjnymi wielkościami sprzed roku. Dodatkowo 
zaprezentowano wielkość mocy dyspozycyjnej dla 
OSP odpowiadającej chwili wystąpienia w danym 
miesiącu dziennego ekstremum.

Rysunek 60. Maksymalne miesięczne krajowe zapo-
trzebowanie na moc szczytową dla dni roboczych w la-
tach 2020−2021 [MW]

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.

Jak wynika z powyższego wykresu, zapotrzebo-
wanie na moc szczytową w 2021 r. pozostawało na 
poziomie wyższym niż rok wcześniej. 

Tabela 46. Maksymalna miesięczna moc szczytowa 
w KSE [MW]

Wyszcze-
gólnienie

Maks. miesięczne 
(2020)

Maks. miesięczne 
(2021)

Zmiana 
(r/r)

styczeń 25 496,0 27 380,3 1 884,3
luty 25 066,8 27 617,2 2 550,4
marzec 24 419,4 25 049,3 629,9
kwiecień 21 272,0 24 586,5 3 314,5
maj 21 229,4 23 063,3 1 833,9
czerwiec 22 536,1 24 087,5 1 551,4
lipiec 22 396,2 24 532,8 2 136,6
sierpień 23 016,1 23 321,7 305,6
wrzesień 23 589,7 23 937,7 348,0
październik 24 664,0 24 609,6 -54,4
listopad 25 531,9 26 468,5 936,6
grudzień 26 798,8 27 566,4 767,6

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.

Zmiany krajowego zapotrzebowania na moc 
w porannych i popołudniowych szczytach zapo-
trzebowania zostały przedstawione na rys. 61.

Zauważalny wzrost krajowego zapotrzebowania 
na moc szczytową, zarówno w szczycie porannym 
jak i popołudniowym, w odniesieniu do odpowied-
nich reprezentatywnych miesięcy w 2020 r., na-
stąpił w okresie styczeń-lipiec 2021 r. w efekcie 
zdjęcia większości ograniczeń w działalności go-
spodarczej przedsiębiorstw, związanych z epide-
mią COVID-19. 

Nadmienić należy, że 12 lutego 2021 r. miało 
miejsce największe w historii KSE zapotrzebowa-

Rysunek 61. Zmiana krajowego zapotrzebowania na 
moc szczytową w wartościach odpowiadających ekstre-
mum zapotrzebowania z dni roboczych poszczególnych 
miesięcy w 2021 r. w odniesieniu do 2020 r.

(a) w szczycie porannym

(b) w szczycie wieczornym

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.
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nie na moc w wysokości 27 617,2 MW (w szczycie 
porannym).

Monitorowanie zaopatrzenia
w energię elektryczną

W 2021 r. w Polsce zostało wyprodukowane 
173 583 GWh energii elektrycznej, tj. o 21 275 GWh 
więcej w porównaniu z rokiem poprzednim, co sta-
nowiło znaczący wzrost produkcji tej energii r/r wy-
noszący o 13,97 proc. więcej. Zużycie energii elek-
trycznej w kraju osiągnęło również wyższy poziom 
w porównaniu z rokiem poprzednim, wynoszący 
174 402 GWh, co daje wzrost o 5,36 proc., zgodnie 
z zestawieniem zaprezentowanym w tab. 47.

Ponieważ produkcja energii elektrycznej w 2021 r. 
nie pokryła zużycia krajowego, należy zwrócić 
uwagę na dalszą kontynuację trendu z rosną-

cym udziałem importu energii elektrycznej w tym 
okresie.

Dominujący wolumen, bo aż 89,06 proc. wy-
tworzonej energii elektrycznej, pochodził z elek-
trowni i elektrociepłowni zawodowych. Z elektrow-
ni cieplnych zawodowych pochodziło 87,43 proc. 
energii, a jedynie 1,63 proc. z elektrowni wodnych 
zawodowych. Udział elektrociepłowni przemysło-
wych w wytwarzaniu był zerowy.

Jako, że najważniejsza grupa elektrowni ciepl-
nych zawodowych wygenerowała zauważalnie wię-
cej energii niż rok wcześniej (wzrost o 22,95 proc.), 
to na uwagę zasługuje znaczne zwiększenie produk-
cji w podsegmencie wytwórców w oparciu o węgiel 
kamienny (wzrost produkcji energii o 30,04 proc.) 
i brunatny (wzrost produkcji energii 19,48 proc.). 
Nieznaczny spadek produkcji energii elektrycznej (co 
do wolumenu) miał natomiast miejsce w podseg-
mencie wytwórców w oparciu o paliwo gazowe (spa-

dek o 4,01 proc.).
Na uwagę zasłu-

guje dalszy wzrost 
produkcji energii 
elektrycznej w OZE 
o 15,95 proc.

Monitorowanie 
ubytków

Na poniższych 
wykresach zobra-
zowano wielkości 
średnich miesięcz-

nych ubytków mocy w JWCD odpowiadające do-
bowym szczytom obciążenia dni roboczych w po-
szczególnych miesiącach 2020 r. i 2021 r.

Rysunek 62. Ubytki spowodowane remontami kapital-
nymi i średnimi [MW]

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.

Ubytki mocy spowodowane postojami z powo-
du remontów kapitalnych i średnich, praktycznie 
w ciągu całego 2021 r. kształtowały się na śred-
nich poziomach poniżej wielkości odnoszących się 
do referencyjnych okresów 2020 r.

Rysunek 63. Ubytki spowodowane awariami [MW]

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.

Ubytki mocy spowodowane awariami pracy 
JWCD w 2021 r. ukształtowały się na średnim po-

Tabela 47. Produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 2020−2021

Wyszczególnienie
Wytwarzanie [GWh] Struktura wytwarzania

2020 r. 2021 r. dynamika 2020 r. 2021 r.
Produkcja energii elektrycznej brutto 
w kraju 152 308 173 583 13,97% 100,00% 100,00%

w elektrowniach zawodowych 126 137 154 599 22,56% 82,82% 89,06%
w elektrowniach zawodowych wodnych 2 698 2 830 4,89% 1,77% 1,63%
w elektrowniach zawodowych cieplnych 123 439 151 769 22,95% 81,05% 87,43%
– na węglu kamiennym 71 546 93 037 30,04% 46,97% 53,60%
– na węglu brunatnym 37 969 45 367 19,48% 24,93% 26,14%
– gazowych 13 924 13 366 -4,01% 9,14% 7,70%

w źródłach wiatrowych i innych
odnawialnych 16 372 18 984 15,95% 10,75% 10,94%

w elektrowniach przemysłowych 9 799 0 -100,00% 6,43% 0,00%
Krajowe zużycie energii elektrycznej brutto 165 532 174 402 5,36% - -

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.
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ziomie znacznie wyższym niż w 2020 r., ze szcze-
gólnym wskazaniem miesięcy: styczeń, lipiec, sier-
pień wrzesień i październik.

Rysunek 64. Ubytki pozostałe (z uwzględnieniem m.in. 
eksploatacyjnych oraz spowodowanych warunkami pracy 
sieci) [MW]

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.

Pozostałe ubytki mocy wynikające m.in. z po-
stojów i zaniżeń mocy JWCD, zgłoszonych przez 
elektrownie z powodu warunków eksploatacyjnych 
oraz spowodowane warunkami pracy sieci, kształ-
towały się na wyższym poziomie w ciągu całego 
2021 r. niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Monitorowanie awarii sieciowych

W 2021 r. w KSE miała miejsce jedna awaria 
systemowa, nie skutkująca ograniczeniami od-
biorców: 17 maja o godz. 16:34 nastąpiło zwar-
cie na fazie L2 w polu linii 400 kV Ołtarzew w SE 
Rogowiec. Miejsce zwarcia nie zostało skutecznie 
wyizolowane przez elektroenergetyczną zabezpie-
czeniową automatykę eliminacyjną i zakłócenie 

rozszerzyło się na rozdzielnię 400 kV i rozdzielnię 
220 kV w SE Rogowiec. Konsekwencją było samo-
czynne wyłączenie wyłączników linii blokowych do 
El. Bełchatów w tych rozdzielniach. W efekcie na-
stąpiło odstawienie 10 bloków w El. Bełchatów, co 
było równoznaczne z utratą mocy w KSE w wyso-
kości 3 322 MW netto (3 556 MW generacji brutto) 
oraz taką zmianą rozpływów w sieci przesyłowej, 
że niektóre jej elementy uległy przeciążeniu, a na 
innych kryterium bezpieczeństwa sieci n-1 nie 
było spełnione. Stworzyło to realne zagrożenie dla 
funkcjonowania KSE. Usunięcie tego zagrożenia 
polegało na szybkim przeprowadzeniu dwóch ro-
dzajów działań dyspozytorskich (równocześnie): 
• odbudowie utraconej generacji, 
• zlikwidowaniu przeciążeń w sieci przesyłowej 

i spełnieniu kryterium niezawodnościowego n-1. 

W ramach monitoringu awarii sieciowych na ob-
szarach działania przedsiębiorstw energetycznych, 
Prezes URE zwrócił się również do pięciu najwięk-
szych OSD o udzielenie informacji na temat przerw 
w dostawach energii elektrycznej w sieci dystry-
bucyjnej spowodowanych awariami sieciowymi, 
wynikłymi z przyczyn technicznych oraz od nich 
niezależnymi, wraz z podaniem w sposób skrótowy 
ich przyczyn, zakresu oraz sposobu i czasu przy-
wracania dostaw energii elektrycznej wraz z po-
daniem ilości niedostarczonej energii elektrycznej. 
Poniżej zaprezentowano skrótowe zestawienie 
najbardziej znaczących awarii sieciowych z obsza-
rów działalności poszczególnych OSD:
1) innogy Stoen Operator Sp. z o.o. – na obsza-

rze działania spółki nie wystąpiły rozległe awa-

rie o charakterze katastrofalnym, natomiast 
w związku z dużą liczbą prowadzonych prac 
ziemnych i budów na terenie Warszawy, odnoto-
wano nadal dużą liczbę awarii spowodowanych 
uszkodzeniami mechanicznymi kabli nN oraz SN. 
W całym 2021 r. suma niedostarczonej ener-
gii elektrycznej wynosiła 419 751 kWh, z czego 
331 468 kWh stanowiły przerwy na WN i SN 
oraz 88 283 kWh przerwy na nN. 
Wszystkie skutki awarii były usuwane na bie-
żąco przez służby techniczne Stoen Operator 
w systemie całodobowym.

2) ENEA Operator Sp. z o.o. – na obszarze jej 
działania wystąpiły 143 zdarzenia w sieci WN, 
26 297 zdarzeń w sieci SN oraz 31 223 zdarze-
nia w sieci niskiego napięcia. W porównaniu 
do roku poprzedniego, rok 2021 na terenie 
ENEA Operator charakteryzował się występo-
waniem podobnej liczby gwałtownych burz 
i niekorzystnych zjawisk pogodowych. Opera-
tor prowadził bezpośredni nadzór operatorski 
w zakresie utrzymania gotowości jednostek 
i komórek organizacyjnych (służby dyspozy-
torskie, Posterunki Energetyczne), celem pod-
jęcia zadań związanych z niezwłocznym usu-
waniem skutków awarii. 
Najczęstszymi przyczynami awarii sieciowych, 
oprócz tych spowodowanych złymi warunkami 
atmosferycznymi, są: przepalone bezpieczniki, 
uszkodzone kable średniego i niskiego napię-
cia, zmęczenie/starzenie się materiału, zbliże-
nie drzew – gałęzi przeważnie w przypadku linii 
napowietrznych średniego i niskiego napięcia, 
wypadki drogowe oraz ptaki i zwierzęta.
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Szacunkowa ilość energii elektrycznej niedostar-
czonej w 2021 r. dla spółki wynosi ok. 5 089 MWh.

3) ENERGA-OPERATOR S.A. − w 2021 r. w sieci 
dystrybucyjnej 110 kV odnotowano 440 zdarze-
nia, które spowodowały wyłączenia poszczegól-
nych jej elementów. W zdecydowanej większości 
(294 przypadki) były to zdarzenia przemijające, 
skutecznie eliminowane przez automatykę zabez-
pieczeniową (samoczynne ponowne załączenie). 
Spośród wszystkich wyłączeń, w 22 przypadkach 
nie udało się zdiagnozować przyczyny ich wystą-
pienia. W 51 przypadkach przyczyną wyłączeń były 
drzewa, powodujące zwarcia i sporadycznie trwałe 
uszkodzenia infrastruktury sieciowej. W 60 przy-
padkach awaryjne wyłączenia w sieci 110 kV skut-
kowały ograniczeniami w dostawach energii elek-
trycznej dla odbiorców (wyłączenia przemijające 
11 szt., krótkie 6 szt., długie 40 szt. i bardzo dłu-
gie 3 szt.). 
Natomiast w sieci dystrybucyjnej SN i nN tego 
operatora odnotowano zaistnienie:
 – 13 20992) zdarzeń awaryjnych w sieci 

SN, skutkujących niedostarczeniem ok. 
4 663 753 kWh energii elektrycznej,

 – 56 635 zdarzeń awaryjnych w sieci nN, skut-
kujących niedostarczeniem ok. 861 414 kWh 
energii elektrycznej. 

 92) ENERGA-OPERATOR S.A. wyjaśniła, że dla sieci SN w wielu 
przypadkach awarie powodują przerwy i wyłączenia odbiorców 
na obszarze większym niż jedno województwo. Uwzględniając, 
że podana powyżej liczba awarii jest sumą liczby przerw, które 
dotknęły poszczególne województwa, spółka wskazała, że łączna 
liczba zdarzeń zsumowana z województw jest większa niż fak-
tyczna liczba zaistniałych awarii na całym obszarze jej działania.

Głównymi przyczynami powstania awarii w sieci 
SN i nN w 2021 r. na terenie spółki były: upadek 
drzew i gałęzi na linie wskutek działania silnych 
wiatrów huraganowych, zużycie eksploatacyjne 
elementów sieci, gwałtowne zjawiska atmos-
feryczne (silny, porywisty wiatr, wyładowania 
atmosferyczne), ptaki i zwierzęta, działanie 
osób postronnych oraz zakłócenia u odbiorców. 
Najważniejszymi pracami przy usuwaniu awarii 
były naprawy uszkodzonych/wymiana zużytych 
elementów sieci oraz usuwanie drzew z linii 
powalonych wskutek działania silnych wiatrów 
huraganowych. W celu ograniczenia rozmiarów 
i czasów wyłączeń swoich odbiorców, operator 
kontynuował szereg prowadzonych wcześniej 
działań mających na celu w głównej mierze 
wzmocnienie odporności sieci na anomalie po-
godowe oraz usprawnienie procesu lokalizacji 
i usunięcia awarii, w tym m.in.:
 – wymianę przewodów gołych na linie kablowe 

lub izolowane w sieci SN i nN,
 – automatyzację sieci SN (instalowanie 

rozłączników z telesterowaniem w liniach 
napowietrznych SN oraz rozdzielnic zdal-
nie sterowanych w stacjach wnętrzowych 
SN/nN),

 – zwiększenie możliwości rekonfiguracyjnych 
sieci SN poprzez budowę nowych powiązań 
w celu umożliwienia drugostronnego zasila-
nia odbiorców oraz budowę nowych stacji 
SN/nN i skracanie obwodów nN,

 – budowę nowych i modernizację istniejących 
stacji WN/SN oraz wymianę transformato-
rów 110/15 kV,

 – wymianę awaryjnych kabli SN w izolacji z po-
lietylenu termoplastycznego na kable w izo-
lacji z polietylenu usieciowanego oraz awa-
ryjnych kabli nN,

 – rozwój systemów dyspozytorskich (zwięk-
szenie obserwowalności sieci, poprawa sku-
teczności i szybkości przełączeń w sieci),

 – rozwój łączności trunkingowej (istotne 
zwiększenie niezawodności w sterowaniu 
łącznikami w sieci),

 – prowadzenie cyklicznych wycinek drzew 
i krzewów wzdłuż i pod liniami elektroener-
getycznymi.

4) TAURON Dystrybucja S.A. − w sieci dystrybu-
cyjnej w 2021 r. wystąpiło łącznie 60 166 awarii 
sieciowych wywołujących przerwy w dostarcza-
niu energii elektrycznej, z czego na poszczegól-
ne rodzaje sieci przypadło odpowiednio: sieć 
dystrybucyjna WN: 120 awarii, sieć dystrybu-
cyjna SN: 26 722 awarii oraz sieć dystrybucyjna 
nN: 33 324 awarii. Główną przyczyną wystą-
pienia przedmiotowych awarii były uszkodzenia 
infrastruktury elektroenergetycznej wywołane 
przez wystąpienie niekorzystnych zjawisk at-
mosferycznych (burze, obfite opady śniegu, sil-
ne wiatry, szadź), pogorszenie parametrów ele-
mentów sieci elektroenergetycznej w związku 
z procesem starzenia i zmęczeniem mechanicz-
nym materiałów, działaniem osób postronnych 
np. w trakcie kolizji drogowych i prac budowla-
nych, upadku drzew oraz zwierząt. Natężenie 
ww. zjawisk w 2021 r. było większe niż w roku 
poprzednim. Szacunkowa ilość energii elektrycz-
nej niedostarczonej w 2021 r. w związku z wska-
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zanymi awariami sieciowymi (przerwy nieplano-
wane z katastrofalnymi) wynosi ok. 5,1 GWh, 
zaś w związku z pracami prowadzonymi na sieci 
dystrybucyjnej (przerwy planowane) ok. 1,2 GWh.
Do najistotniejszych w skutkach awarii siecio-
wych (o największym zasięgu obszarowym) 
należały:
 – 14-15 lipca − w związku z silnym wiatrem 

(burze z gradem), na całym obszarze dys-
trybucji, a w szczególności na obszarze 
woj. śląskiego, wyłączeniami zostało obję-
te 18 linii WN i 1 473 stacji SN/nN. Ograni-
czenia dotyczyły ok. 79 tys. odbiorców;

 – 21-22 października − w związku z silnym 
wiatrem (niż Hendrik), na całym na obszarze 
dystrybucji, a w szczególności na obszarze 
woj. dolnośląskiego, wyłączeniami zostało 
objęte 27 linii WN i 3 507 stacji SN/nN. Ogra-
niczenia dotyczyły ok. 174 tys. odbiorców.

5) PGE Dystrybucja S.A. – na obszarze działania 
wystąpiły łącznie 173 772 awarie. Do najistot-
niejszych (w skutkach) należały:
 – sieć WN – 56 awarii, sieć SN − 29 066 awa-

rii oraz sieć nN − 144 650 awarii spowodo-
wanych skrajnie niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi (burze z wyładowaniami 
atmosferycznymi, wichury, śnieżyce), prze-
wrócone w wyniku niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych drzewa na linie energe-
tyczne, działanie osób trzecich oraz zwierząt, 
mechaniczne uszkodzenia kabli,

 – niedostarczona energia z powodu przerw 
planowanych − 2 605,5 MWh oraz z powodu 
przerw nieplanowanych − 23 196,9 MWh. 

W Oddziale Łódź wystąpiła największa wartość 
łącznej niedostarczonej energii – 7 908 MWh.

W tab. 48 przedstawiono zestawienie ilo-
ści energii niedostarczonej do odbiorców w KSE 
w trakcie całego 2021 r.

Jak wynika z danych, największe w skutkach 
ograniczenia w dostawach energii elektrycznej do 
odbiorców wystąpiły odpowiednio w: lipcu, paź-
dzierniku i styczniu 2021 r.

Monitorowanie rezerw

Zgodnie z obowiązującymi standardami bez-
pieczeństwa pracy KSE, wynikającymi z zapisów 
IRiESP, obliczone, w ramach planowania koordy-
nacyjnego, rezerwy mocy OSP powinny wynosić 
odpowiednio:
• nie mniej niż 14 proc. planowanego zapotrze-

bowania sieci dla planów opracowywanych 
w dobie d na okres od doby d+2 do doby d+9,

• nie mniej niż 18 proc. planowanego zapotrze-
bowania sieci dla planów opracowywanych 
w dobie d na okres od doby d+10 

a ponadto dla każdej godziny doby winny być za-
pewnione następujące wymagania w zakresie re-
zerwy mocy OSP:
• sumaryczna planowana rezerwa mocy OSP 

dostępna w czasie nie dłuższym niż 1 godzina 
(w przypadku elektrowni interwencyjnych na-
leży uwzględnić ograniczenia czasowe ich pra-
cy) powinna wynosić nie mniej niż 9proc. pla-
nowanego zapotrzebowania do pokrycia przez 
elektrownie krajowe (zgodnie z pkt 4.3.4.11 (1) 
IRiESP) oraz

• planowana rezerwa ujemna, wyznaczana jako 
nadwyżka całkowitego zapotrzebowania na 
moc do pokrycia przez elektrownie krajowe nad 
mocą sumy minimów technicznych Jednostek 
Grafikowych aktywnych: JGWa, JGMa, JGFWa 
i JGPVa planowanych do pracy i planowanego 
obciążenia jednostek wytwórczych nieuczest-
niczących aktywnie w Rynku Bilansującym, 

Tabela 48. Ograniczenia w dostawach do odbiorców w KSE w 2021 r. [MWh]

Wyszczególnienie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ograniczenia dostaw energii z powodu 
braku mocy w KSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenia dostaw energii z powodu 
awarii w sieci przesyłowej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenia dostaw energii z powodu 
awarii w sieci dystrybucyjnej 3 260 7 73 17 478 2 191 8 745 161 580 4 156 451 457

w tym z powodu złych warunków 
atmosferycznych 3 246 4 0 0 466 1 457 8 625 141 558 4 140 426 455

RAZEM ograniczenia dostaw 
energii 3 260 7 73 17 478 2 191 8 745 161 580 4 156 451 457

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.
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powinna wynosić nie mniej niż 500 MW i być 
dostępna w czasie nie dłuższym niż 1 godzina 
(zgodnie z pkt 4.3.4.11 (2) IRiESP).
W rezultacie porównania średnich miesięcznych 

wielkości rezerw mocy w elektrowniach zawodo-
wych, w 2021 r. stwierdzono znaczący spadek tych 
rezerw o ok. 29,2 proc. w stosunku do 2020 r., do 
poziomu 6 366 MW.

Poniżej zobrazowano graficznie zestawienie 
wielkości średnich miesięcznych wielkości rezerw 
mocy w elektrowniach zawodowych w oparciu 
o dane z dobowych szczytów krajowego zapotrze-
bowania na moc w 2021 r. w porównaniu z analo-
gicznymi wielkościami rok wcześniej.

Rysunek 65. Średnie miesięczne rezerwy mocy w elek-
trowniach zawodowych [MW]

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.

W tab. 49 zaprezentowano stabelaryzowane 
zestawienie wielkości rezerw odpowiadających 
przedziałom czasowym, w których wystąpiło mak-
symalne oraz minimalne zapotrzebowanie na moc 
w danym miesiącu.

W powyższym zestawieniu przedstawiono kal-
kulację wielkości rezerwy w oparciu o sumę re-
zerwy wirującej JWCD cieplnych, rezerwy JWCD 

wodnych oraz rezerwy zimnej JWCD cieplnych. Jak 
wynika z przedstawionych danych, najniższy sto-
sunek poziomu rezerw do zapotrzebowania KSE na 
moc wystąpił w trakcie porannego szczytu zapo-
trzebowania na moc 9 grudnia 2021 r. (9,33 proc.). 

Maksymalne rezerwy mocy, zarówno dla szczytu 
porannego, jak i wieczornego, wystąpiły 5 kwietnia 

2021 r., kiedy zapotrzebowanie na moc znajdowa-
ło się na poziomie umiarkowanym, typowym dla 
dnia ustawowo wolnego od pracy.

W 2021 r. okresy, dla których rezerwa mocy 
(JWCD cieplne wirujące + JWCD wodne) wynosiła 
poniżej poziomu referencyjnego 9 proc., były sto-
sunkowo krótkie z małymi wyjątkami w czerwcu, 

Tabela 49. Wielkości rezerw mocy odpowiadające maksymalnemu i minimalnemu zapotrzebowaniu na moc

Rok
2021

Maksymalne zapotrzebowanie na moc Minimalne zapotrzebowanie na moc

data
wystąpienia

zapotrzebo-
wanie KSE na 

moc

dostępna
rezerwa mocy 

w JWCD

rezerwa/ 
zapotrzebo-

wanie
data

wystąpienia

zapotrzebo-
wanie KSE na 

moc

dostępna 
rezerwa mocy 

w JWCD

rezerwa/zapo-
trzebowanie

[MW] [MW] [%] [MW] [MW] [%]

styczeń 18-01-2021 
10:45 27 380,3 4 755 17,37 01-01-2021 

03:15 13 864,1 16 206 116,89

luty 12-02-2021 
10:45 27 617,2 5 023 18,19 28-02-2021 

03:30 15 288,3 14 012 91,65

marzec 11-03-2021 
13:15 25 049,3 9 015 35,99 28-03-2021 

07:00 15 136,6 13 719 90,64

kwiecień 16-04-2021 
13:15 24 586,5 6 449 26,23 05-04-2021 

02:30 12 830,7 19 525 152,17

maj 07-05-2021 
11:15 23 063,3 7 948 34,46 30-05-2021 

05:00 12 633,3 14 254 112,83

czerwiec 24-06-2021 
13:15 24 087,5 3 697 15,35 06-06-2021 

05:00 12 132,7 14 430 118,93

lipiec 15-07-2021 
12:30 24 532,8 3 721 15,17 04-07-2021 

05:00 12 876,6 9 879 76,72

sierpień 30-08-2021 
13:00 23 321,7 4 797 20,57 15-08-2021 

05:30 12 823,2 15 449 120,47

wrzesień 14-09-2021 
19:45 23 937,7 2 625 10,96 05-09-2021 

06:00 13 500,2 9 312 68,98

październik 13-10-2021 
18:45 24 609,6 3 245 13,18 03-10-2021 

03:45 13 965,1 15 027 107,61

listopad 29-11-2021 
13:15 26 468,5 4 428 16,73 01-11-2021 

07:00 14 116,8 14 616 103,54

grudzień 09-12-2021 
13:15 27 566,4 2 573 9,33 25-12-2021 

03:30 14 552,1 10 383 71,35

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.
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lipcu oraz wrześniu, w którym wystąpił okreso-
wy spadek rezerwy mocy powyżej dwóch godzin 
(w przypadku uwzględnienia w rezerwie mocy re-
zerwy zimnej w JWCD stwierdzono, że takie okresy 
występowały, ale były stosunkowo krótkie).

Należy także zauważyć, że dla wybranych mie-
sięcy 2021 r. występowały przedziały czasowe, 
w których wystąpił okresowy (powyżej dwóch go-
dzin) spadek rezerwy mocy w stosunku do zapo-
trzebowania na tę moc, poniżej poziomu referen-
cyjnego 9 proc. Przykładowo, 27 listopada 2021 r. 
(w szczycie porannym o godzinie 10:45), stosunek 
rezerwy mocy (JWCD cieplne wirujące + JWCD 
wodne) do zapotrzebowania na tę moc w pojedyn-
czym kwadransie odpowiadającym zapotrzebowa-
niu na tę moc szczytową, wynosił 6,8 proc., z kolei 
7 września 2021 r. (w szczycie popołudniowym 
o godzinie 20:00), osiągnął on wartość 2,4 proc.

Ocena nadwyżki mocy dostępnej dla OSP

Analizując poziom mocy dostępnej dla OSP 
w kontekście zapotrzebowania na tę moc w sys-
temie elektroenergetycznym należy stwierdzić, że 
z punktu widzenia wartości z Planu Koordynacyj-
nego Rocznego (PKR) dla roku 2021, nadwyżka 
mocy dostępna dla OSP została zaplanowana na 
poziomie bezpiecznym dla zapewnienia bieżącego 
bezpieczeństwa funkcjonowania KSE, za wyjąt-
kiem lutego i czerwca, kiedy to miał występować 
jej deficyt (zgodnie z obowiązującą IRiESP, przy 
planowaniu koordynacyjnym z horyzontem rocz-
nym przyjmuje się, że niezbędna rezerwa mocy 

dyspozycyjnej ponad planowane zapotrzebowanie 
na moc powinna wynosić 18 proc.) (tab. 50 str. 113).

W tab. 51 (str. 113) zaprezentowano uprosz-
czony bilans mocy za rok 2021 zawierający 
wartości z wykonania. Dane dotyczą przedzia-
łów czasowych odpowiadających wystąpieniu 
w danym miesiącu szczytowego zapotrzebowa-
nia na moc. 

Z powyższego zestawienia wynika, że w przewa-
żającym okresie 2021 r., w szczytach zapotrzebo-
wania na moc dla poszczególnych dni, OSP dyspo-
nował nadwyżką mocy na poziomie bezpiecznym. 
Niemniej, dla wybranego okresu szczytowego 
zapotrzebowania KSE na moc w: czerwcu, lipcu, 
wrześniu, październiku, listopadzie oraz grudniu 
2021 r. – wartość łącznej rezerwy mocy dostępnej 
dla OSP osiągnęła poziom poniżej zaplanowane-
go w PKR (tj. poniżej 18 proc. zapotrzebowania), 
utrzymując we wrześniu, październiku i grudniu tę 
wielkość poniżej granicy poziomu bezpiecznego, 
tj. 14 proc. zapotrzebowania).

Podsumowanie

Bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycz-
nej jest zagadnieniem kompleksowym, obejmują-
cym zarówno działania krótko-, jak i długotermino-
we. Proces monitorowania tego bezpieczeństwa, 
realizowany przez Prezesa URE, obejmuje pozyski-
wanie i analizę informacji w ramach działań, do 
których należą m.in.:
• pozyskiwanie i analiza informacji na temat bie-

żącego funkcjonowania KSE,

• pozyskiwanie i analiza informacji o stanie in-
frastruktury sieciowej oraz potrzebach inwe-
stycyjnych OSP oraz OSD, podczas uzgadniania 
projektów planów rozwoju przedsiębiorstw sie-
ciowych.
W świetle powyższego stwierdzono, że w 2021 r.:

1) 12 lutego wystąpiło największe w historii KSE 
godzinowe zapotrzebowanie na moc elektrycz-
ną (27 617,2 MW), które przekroczyło repre-
zentatywną wielkość z roku poprzedzającego 
o ponad 818,4 MW (wzrost o ok. 3,05 proc. r/r),

2) wzrosło krajowe zużycie energii elektrycznej 
do poziomu 174,40 TWh, czyli o ok. 5,36 proc. 
więcej w porównaniu z 2020 r. Przypuszczalnie 
czynnikiem, który przełożył się na ten wynik, 
było zdjęcie ograniczeń w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej przedsiębiorstw związanych 
z epidemią COVID-19,

3) wielkość mocy zainstalowanej utrzymywała się 
na stosunkowo wysokim poziomie przekracza-
jącym 53,6 GW, przy uwzględnieniu zauwa-
żalnej dynamiki jej przyrostu o 8,9 proc. (r/r). 
Wzrostowi temu towarzyszył równoległy wzrost 
mocy osiągalnej o ok. 10,77 proc. (r/r), ponad-
to wartości obu mocy rosły szybciej niż w po-
przednim roku,

4) Polska po raz kolejny z rzędu była importerem 
energii elektrycznej netto w skali całego roku, 
choć saldo transgranicznej wymiany handlowej 
wyniosło 0,796 TWh, bowiem odwróciło się ono 
w ostatnich miesiącach ubiegłego roku,

5) w systemie elektroenergetycznym przesyłowym 
wystąpiła jedna awaria systemowa, nie skut-
kująca wprowadzeniem ograniczeń w zużyciu 
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Tabela 50. Uproszczony roczny bilans mocy 2021 r. na podstawie PKR (wartości w szczycie dobowym dni roboczych w MW)

Wyszczególnienie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Moc dyspozycyjna dostępna dla OSP 32 119 30 650 29 947 28 439 27 995 28 211 28 532 28 718 28 712 28 963 31 342 33 259
Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe 26 400 26 000 25 200 23 500 23 400 24 100 23 700 24 000 23 900 24 500 26 000 26 600
Rezerwa mocy OSP 5 719 4 650 4 747 4 939 4 595 4 111 4 832 4 718 4 812 4 463 5 342 6 659
Wymagane rezerwy według IRiESP:
rezerwa 18% zapotrzebowania 4 752 4 680 4 536 4 230 4 212 4 338 4 266 4 320 4 302 4 410 4 680 4 788
rezerwa 14% zapotrzebowania 3 696 3 640 3 528 3 290 3 276 3 374 3 318 3 360 3 346 3 430 3 640 3 724
rezerwa 9% zapotrzebowania 2 376 2 340 2 268 2 115 2 106 2 169 2 133 2 160 2 151 2 205 2 340 2 394

Różnica pomiędzy dostępną i wymaganą przez OSP nadwyżką mocy (przyjęto 18% dla koordynacyjnego planowania 
długoterminowego) 967 -30 211 709 383 -227 566 398 510 53 662 1 871

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.
Tabela 51. Roczny bilans mocy 2021 r. na podstawie PKR (wartości w szczycie dobowym dni roboczych w MW)

Bilans dla maksymalnego zapotrzebowania na 
moc w danym miesiącu [MW]

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
18-01-2021 12-02-2021 11-03-2021 16-04-2021 07-05-2021 24-06-2021 15-07-2021 30-08-2021 14-09-2021 13-10-2021 29-11-2021 09-12-2021

10:45 10:45 13:15 13:15 11:15 13:15 12:30 13:00 19:45 18:45 13:15 13:15
Moc osiągalna elektrowni krajowych 48 264 48 957 49 044 49 166 49 582 50 522 50 551 51 119 51 426 51 499 53 354 53 888
Ubytki mocy elektrowni przemysłowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ubytki mocy elektrowni zawodowych 16 989 17 019 15 273 20 212 20 610 22 913 22 138 23 062 25 395 23 826 22 462 23 829
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych 31 276 31 944 33 782 28 954 28 990 27 613 28 415 28 057 26 041 27 681 31 036 30 077

elektrownie zawodowe 31 276 31 944 33 782 28 954 28 990 27 613 28 415 28 057 26 041 27 681 31 036 30 077
elektrownie przemysłowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obciążenie elektrowni krajowych 26 522 26 921 24 115 22 505 21 035 23 763 23 589 23 261 23 416 24 437 26 608 27 504
elektrownie zawodowe 26 522 26 921 24 115 22 505 21 035 23 763 23 589 23 261 23 416 24 437 26 608 27 504
elektrownie przemysłowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krajowe zapotrzebowanie na moc 27 380 27 617 25 049 24 587 23 063 24 088 24 533 23 322 23 938 24 610 26 469 27 566
Krajowe saldo wymiany międzysystemowej 876 719 942 2 092 2 037 317 953 74 473 159 -124 70
Ubytki mocy z uwagi na warunki pracy sieci 0 0 651 0 225 153 0 0 0 0 0 0
Rezerwa mocy w elektrowniach zawodowych 4 755 5 023 9 015 6 449 7 730 3 697 3 721 4 797 2 625 3 245 4 428 2 573
Rezerwa mocy w JWCD 4 338 4 257 8 436 5 749 6 961 3 097 2 744 3 904 2 390 2 850 3 892 2 224
- JWCD cieplne 2 573 2 850 7 211 4 869 5 198 1 440 1 381 2 284 1 281 1 240 2 656 877

rezerwa wirująca 2 573 2 628 2 919 2 864 3 646 1 215 1 381 2 019 891 1 240 1 989 652
rezerwa zimna 0 222 4 292 2 005 1 552 225 0 265 390 0 667 225

- JWCD wodne 1 765 1 408 1 225 880 1 763 1 657 1 363 1 620 1 110 1 610 1 237 1 347
Rezerwa mocy pozostała 417 766 579 700 769 600 977 893 234 395 535 349
REZERWA MOCY (razem) 4 755 5 023 9 015 6 449 7 730 3 697 3 721 4 797 2 625 3 245 4 428 2 573
NADWYŻKA / DEFICYT REZERW MOCY (wykonanie)
w stosunku do  zaplanowanej rezerwy 18% (wg PKR) 3 343 4 479 2 219 3 518 -641 -545 477 -1 677 -1 165 -252 -2 215
w stosunku do zaplanowanej rezerwy 14% (wg PKR) 1 059 1 383 5 487 3 159 4 454 323 403 1 437 -721 -185 788 -1 151

Źródło: URE na podstawie danych PSE S.A.
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energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 
awaryjnych stopni zasilania,

6) poziom mocy dostępnej dla OSP w kontekście 
zapotrzebowania na tę moc w systemie elektro-
energetycznym, z punktu widzenia wartości śred-
niomiesięcznych dla 2021 r., kształtował się w na 
poziomie bezpiecznym dla zapewnienia funkcjo-
nowania KSE (zgodnie z wymaganym w IRiESP 
marginesem bezpieczeństwa). Niemniej, należy 
zwrócić uwagę na występowanie ujemnych re-
zerw w nadwyżce mocy dostępnej ponad wy-
maganą, przy szczytowych zapotrzebowaniach 
KSE na moc, co oznacza, że operator w proce-
sie sterowania bezpieczeństwem pracy systemu 
musi podjąć odpowiednie środki zaradcze, ade-
kwatne do większego zakresu ryzyka możliwe-
go do zaistnienia,

7) OSP zapewnił odpowiedni poziom niezawodno-
ści i bezpieczeństwa pracy KSE w efekcie orga-
nizacji przebiegu części prac remontowych oraz 
zmianami w harmonogramie prowadzenia prac 
inwestycyjnych,

8) uległy poprawie warunki formalnoprawne do 
dynamicznego rozwoju segmentu wytwarzania 
energii elektrycznej w morskich farmach wia-
trowych (w świetle ostatnich uzgodnień kluczo-
wych dokumentów sektorowych: PEP do 2040 r., 
PKPnREiK na lata 2021−2030 oraz ustawy 
MFW). W świetle powyższego, rekomenduje się 
dalszą uważną obserwację inicjatyw podmio-
tów sektora energetycznego, podejmowanych 
w związku z rosnącą decentralizacją sektora 
wytwarzania, wzrostem OZE i ciągłym rozwo-
jem technologii w tym obszarze, planami bu-

dowy morskich farm wiatrowych, programem 
energetyki jądrowej – w kontekście zapewnie-
nia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,

9) z uwagi m.in. na łatwą dostępność środków 
finansowych z funduszy celowych (m.in. „Mój 
Prąd”, „Czyste powietrze” czy ulga termomo-
dernizacyjna), kontynuowany był dynamiczny 
rozwój w segmencie niskoemisyjnych techno-
logii wytwarzania, w szczególności w segmen-
cie OZE-fotowoltaika. W tym kontekście należy 
zwrócić uwagę na konieczność zapewnienia 
adekwatnych środków finansowych na rozwój 
sieci, aby móc zintegrować z systemem elektro-
energetycznym powstające dynamicznie źródła 
energii z kategorii generacji rozproszonej.

10.2. Uzgadnianie projektów planów 
rozwoju elektroenergetycznych 
przedsiębiorstw sieciowych 

Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 
działalność gospodarczą w zakresie przesyłania 
lub dystrybucji energii elektrycznej, realizuje za-
dania inwestycyjne zgodnie z uzgodnionym z Pre-
zesem URE planem rozwoju w zakresie zaspoko-
jenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na 
energię elektryczną. Projekt planu rozwoju – na 
podstawie przepisu wynikającego z art. 16 ust. 13 
ustawy – Prawo energetyczne – podlega uzgod-
nieniu z Prezesem URE, z wyłączeniem przedsię-
biorstw wykonujących działalność gospodarczą 
w zakresie przesyłania lub dystrybucji dla mniej 
niż 100 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to 

dostarcza rocznie mniej niż 50 GWh tej energii. 
Prezes URE uzgadniając plany rozwoju weryfikuje 
przede wszystkim ich zgodność z ustawą i przepi-
sami wykonawczymi do tej ustawy oraz z założe-
niami polityki energetycznej państwa, współpracu-
jąc przy tym z właściwymi miejscowo zarządami 
województw, oraz dodatkowo uzgadnia nakłady 
inwestycyjne w takiej wysokości, aby koszty z nich 
wynikające mogły stanowić podstawę do kalkulacji 
taryfy z zachowaniem wymogu, o którym mowa 
w art. 16 ust. 10 ustawy – Prawo energetyczne, 
zgodnie z którym plany powinny zapewniać długo-
okresową maksymalizację efektywności nakładów 
i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa 
energetyczne, tak aby nakłady i koszty nie po-
wodowały w poszczególnych latach nadmiernego 
wzrostu cen i stawek opłat dla energii elektrycz-
nej, przy zapewnieniu ciągłości, niezawodności 
i jakości dostaw.

Operator systemu przesyłowego (OSP)

W roku sprawozdawczym obowiązywał uzgod-
niony przez Prezesa URE w 2020 r. plan rozwoju 
w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 
2021−2030, w ramach którego zostały uzgodnio-
ne nakłady inwestycyjne do zrealizowania przez 
operatora przesyłowego w latach 2021−2030 na 
poziomie 14 158,3 mln zł (dane w cenach stałych 
z 2019 r.).

Ponadto, w 2021 r. OSP, wypełniając obowią-
zek wynikający z art. 16 ust. 18 ustawy – Prawo 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000220
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energetyczne, przedstawił Prezesowi URE corocz-
ne sprawozdanie z wykonania dotychczas obowią-
zującego planu rozwoju w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię 
elektryczną na lata 2018−2027, informując tym 
samym o wykonaniu planowanych nakładów in-
westycyjnych w 2020 r. na poziomie 1 109,6 mln zł 
(tj. 62,5 proc. planowanych na 2020 r. nakładów 
inwestycyjnych w wysokości 1 775,0 mln zł, dane 
w cenach z 2020 r.).

Operatorzy systemów dystrybucyjnych
(OSD)

W 2021 r. obowiązywały uzgodnione przez 
Prezesa URE w 2020 r. plany rozwoju w zakresie 
zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebo-
wania na energię elektryczną na lata 2020−2025 
pięciu największych operatorów systemu dystry-
bucyjnego elektroenergetycznego. Nakłady inwe-
stycyjne tych OSD, wynikające z uzgodnionego 
planu rozwoju w poszczególnych latach oraz łącz-
nie (w cenach stałych 2019 r.), zaprezentowano 
w tab. 52.

W 2021 r. OSD, wypełniając obowiązek 
dotyczący przedstawienia Prezesowi URE co-
rocznego sprawozdania z wykonania planu 
rozwoju, przedstawili dane za rok 2020, in-
formując tym samym o wykonaniu planowa-
nych nakładów inwestycyjnych w tym roku na 
poziomie: 6 333,84 mln zł (dane w cenach 
2020 r.).

Przedsiębiorstwa energetyki przemysłowej
(OSDn)

W 2021 r. zostało przekazanych do Prezesa 
URE 15 projektów planów rozwoju oraz 9 projek-
tów aktualizacji planu rozwoju przedsiębiorstw 
tzw. energetyki przemysłowej (OSDn), zobowiąza-
nych, zgodnie z zapisami art. 16 ustawy – Prawo 
energetyczne, do ich uzgadniania. Prezes URE do 
31 grudnia 2021 r. uzgodnił 19 projektów planów 
rozwoju, w tym 9 projektów przekazanych do 
uzgodnienia w 2021 r. oraz 12 projektów aktualiza-
cji planu rozwoju, w tym 3 projekty aktualizacji pla-
nów rozwoju przekazane do uzgodnienia w 2021 r.

10.3. Uzgadnianie planu wprowadzania 
ograniczeń w dostarczaniu 
i poborze energii elektrycznej 
opracowanego przez operatora 
systemu przesyłowego 
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 elektrycznej93), 
• bezpieczeństwa osób, 
• wystąpieniem znacznych strat materialnych, 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego 
części mogą zostać wprowadzone na czas ozna-
czony ograniczenia w dostarczaniu i poborze 
energii elektrycznej, polegające na ograniczeniu 
maksymalnego poboru mocy elektrycznej oraz do-
bowego poboru energii elektrycznej (art. 11 ust. 3 
pkt 1 ustawy). W przypadku wystąpienia zagrożeń, 

 93) Art. 11c ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne stanowi, że 
zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej może po-
wstać w szczególności w następstwie:
 – działań wynikających z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
 – katastrofy naturalnej albo bezpośredniego zagrożenia wystą-

pienia awarii technicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 
18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1897),

 – wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku 
dostaw paliw lub energii elektrycznej z innego kraju na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zakłóceń w funkcjono-
waniu systemów elektroenergetycznych połączonych z krajo-
wym systemem elektroenergetycznym,

 – strajku lub niepokojów społecznych,
 – obniżenia dostępnych rezerw zdolności wytwórczych poniżej 

niezbędnych wielkości, o których mowa w art. 9g ust. 4 pkt 9 
ustawy – Prawo energetyczne, lub braku możliwości ich wy-
korzystania.

Tabela 52. Łączne uzgodnione nakłady inwestycyjne pięciu największych OSD, ceny stałe 2019 r. [mln zł]

Opis Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 RAZEM

Nakłady inwestycyjne 6 882 7 167 7 424 7 122 6 835 6 770 42 200

Źródło: URE.
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o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy – Prawo 
energetyczne, zgodnie z art. 11 ust. 7 tej ustawy, 
Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego 
do spraw energii, w drodze rozporządzenia, może 
wprowadzić na czas oznaczony, na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej lub jego części, ograniczenia 
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

Kwestie szczegółowe dotyczące zasad i trybu 
wprowadzania ograniczeń, czyli sposób wprowa-
dzania ograniczeń, rodzaje odbiorców objętych 
ograniczeniami, zakres i okres ochrony odbiorców, 
zakres planów wprowadzania ograniczeń oraz 
sposób podawania informacji o ograniczeniach 
do publicznej wiadomości, do 1 grudnia 2021 r. 
określało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
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 ciepła94), wydanym na podstawie 
art. 11 ust. 6 i ust. 6a ustawy – Prawo energetycz-
ne. Jak stanowi ww. rozporządzenie, ograniczenia 
mogą być wprowadzone po wyczerpaniu, przez 
operatorów systemu przesyłowego elektroener-
getycznego, operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego lub operatora systemu po-
łączonego elektroenergetycznego we współpracy 
z zainteresowanymi podmiotami, wszelkich do-
stępnych środków służących zapewnieniu prawi-
dłowego funkcjonowania systemu elektroenerge-
tycznego − przy dołożeniu należytej staranności.

Ograniczenia te, w przypadku ich wprowadze-
nia, powinny być realizowane zgodnie z zakresem 

 94) Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 924.

planów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu 
i poborze energii elektrycznej, o których mowa 
w rozporządzeniu. Plany ograniczeń dla energii 
elektrycznej określają wielkości maksymalnego 
poboru tej energii dla poszczególnych odbiorców 
i stopni zasilania.

Stosownie do § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia, 
operatorzy systemu przesyłowego elektroenerge-
tycznego, systemu dystrybucyjnego elektroener-
getycznego lub systemu połączonego elektro-
energetycznego opracowują plany wprowadzania 
ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elek-
trycznej. Opracowany przez OSP plan ograniczeń, 
zgodnie z § 8 ust. 2 powołanego powyżej rozpo-
rządzenia podlega corocznej aktualizacji w termi-
nie do 31 sierpnia, przy czym jak stanowi § 8 ust. 3 
pkt 1, opracowany przez OSP plan ograniczeń 
i jego aktualizacje podlegają uzgodnieniu z Preze-
sem URE. Natomiast plany ograniczeń i ich aktuali-
zacje opracowywane przez OSD podlegają uzgod-
nieniu z OSP (§ 8 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia).

Jak stanowi rozporządzenie, ograniczenia w do-
starczaniu i poborze energii elektrycznej dotyczą 
odbiorców energii elektrycznej, dla których wiel-
kość mocy umownej określonej w umowie sprze-
daży energii elektrycznej lub umowie o świadczenie 
usług przesyłania lub dystrybucji energii lub umo-
wie zawierającej postanowienia umowy sprzedaży 
i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dys-
trybucji energii, ustalona została powyżej 300 kW. 
Natomiast ochronie przed wprowadzanymi ogra-
niczeniami podlegają odbiorcy energii elektrycznej 
w ciągu całego roku, dla których wielkość mocy 
umownej określonej w umowach, o których mowa 

w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy – Prawo 
energetyczne, ustalona została poniżej 300 kW, 
oraz: szpitale i inne obiekty ratownictwa medycz-
nego, obiekty wykorzystywane do obsługi środków 
masowego przekazu o zasięgu krajowym, porty 
lotnicze, obiekty międzynarodowej komunikacji 
kolejowej, obiekty wojskowe, energetyczne oraz 
inne o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowa-
nia gospodarki lub państwa, określone w przepi-
sach odrębnych, obiekty dysponujące środkami 
technicznymi służącymi zapobieganiu lub ogra-
niczaniu emisji, negatywnie oddziaływujących na 
środowisko.

Stosownie do art. 9c ust. 2 pkt 14 ustawy – 
Prawo energetyczne, pomiotem odpowiedzialnym 
za realizację ograniczeń w dostarczaniu energii 
elektrycznej, wprowadzonych zgodnie z przepisa-
mi wydanymi na podstawie art. 11 ust. 6 i 7 usta-
wy – Prawo energetyczne jest operator systemu 
przesyłowego elektroenergetycznego, tj. PSE S.A.

Wniosek o uzgodnienie aktualizacji planu wpro-
wadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze 
energii elektrycznej, opracowanego przez OSP na 
okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r., 
zawarty został w piśmie z 26 maja 2021 r. 

Przeprowadzona w toku postępowania admini-
stracyjnego analiza przedstawionej przez OSP ak-
tualizacji planu wprowadzania ograniczeń, pozwo-
liła Prezesowi URE wydać 8 lipca 2021 r. decyzję, 
w której stwierdził on, że przedstawiona aktuali-
zacja planu wprowadzania ograniczeń w dostar-
czaniu i poborze energii elektrycznej, na okres od 
1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r., spełnia 
wymogi określone w przepisach ustawy – Prawo 
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energetyczne oraz rozporządzenia i uznał tę aktu-
alizację za uzgodnioną.

Dodatkowo wskazać należy na następujące 
uprawnienia OSP związane z wystąpieniem zagro-
żenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej:
• wprowadzenie ograniczeń w poborze energii 

elektrycznej do czasu wejścia w życie przepisów 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 7 tej ustawy, 
lecz nie dłużej niż na okres 72 godzin (art. 11c 
ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne),

• po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań zmie-
rzających do pokrycia zapotrzebowania na energię 
elektryczną, wydanie odbiorcom końcowym, przy-
łączonym bezpośrednio do sieci przesyłowej, po-
lecenia zmniejszenia ilości pobieranej energii elek-
trycznej lub odłączenia od sieci urządzeń i instalacji 
należących do tych odbiorców, zgodnie z planem 
wprowadzania ograniczeń (art. 11d ust. 1 pkt 5 
ustawy – Prawo energetyczne).
OSP w związku z wystąpieniem zagrożenia bez-

pieczeństwa dostaw energii elektrycznej jest przy 
tym obowiązany niezwłocznie powiadomić mini-
stra właściwego do spraw gospodarki oraz Preze-
sa URE o wystąpieniu zagrożenia bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej, podjętych działa-
niach i środkach w celu usunięcia tego zagroże-
nia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom, co 
obejmuje również działania omówione powyżej. 
Jednocześnie OSP powinien zgłosić konieczność 
wprowadzenia ograniczeń na podstawie art. 11 
ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne.

W 2021 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 
trwały końcowe prace nad nowym rozporządzeniem 
regulującym zasady i tryb wprowadzania ograniczeń 

w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i po-
borze energii elektrycznej lub ciepła, których efektem 
jest obowiązujące od 2 grudnia 2021 r. nowe rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadza-
nia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w do-
starczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła95). 
Nowe rozporządzenie zostało opracowane w opar-
ciu o doświadczenia z wprowadzonych ograniczeń 
w sierpniu 2015 r. Przede wszystkim zmieniono zasa-
dę ustalania podmiotu podlegającego ograniczeniom 
(obecnie obiekt) oraz zasady ustalania wartości stopni 
ograniczeń dla odbiorców, w tym 20. stopnia (obec-
nie na podstawie rzeczywistych, zmierzonych wartości 
poboru). Ponadto, rozporządzenie uwzględnia uwagi 
OSP, Prezesa URE oraz innych interesariuszy dotyczą-
ce wyeliminowania stwierdzonych niespójności i braku 
precyzji poprzedniego brzmienia tego aktu wykonaw-
czego. W oparciu o zasady zawarte w nowym roz-
porządzeniu, w 2022 r. zostaną sporządzone przez 
operatorów plany wprowadzania ograniczeń dla od-
biorców oraz plan ograniczeń uzgadniany przez OSP 
z Prezesem URE dla nowego okresu – od 1 czerwca 
danego roku do 31 maja roku następnego.

10.4. Monitorowanie i kontrolowanie 
wypełniania obowiązku 
utrzymywania zapasów paliw

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo energe-
tyczne, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące 

 95) Dz. U. z 2021 r. poz. 2209.

się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła 
jest obowiązane utrzymywać zapasy paliw w ilości 
zapewniającej utrzymanie ciągłości dostaw energii 
elektrycznej lub ciepła do odbiorców, z zastrzeże-
niem sytuacji, w której przepisy ustawy – Prawo 
energetyczne dopuszczają obniżenie ilości zapa-
sów. Minimalne wielkości zapasów paliw – w od-
niesieniu do węgla kamiennego, węgla brunatne-
go oraz oleju opałowego – które są obowiązane 
utrzymywać ww. przedsiębiorstwa oraz sposób 
gromadzenia tych zapasów, określone zostały 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Po-
lityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie 
zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycz-
nych96). W celu oceny realizacji obowiązku określo-
nego w art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo energetycz-
ne, Prezes URE w 2021 r. podejmował stosowne 
działania polegające na przeprowadzeniu badań 
– monitoringów stanu zapasów paliw. Monitoringi 
polegały na zebraniu informacji o stanie utrzymy-
wanych zapasów paliw od grupy jednostek obję-
tych danym badaniem. Informacje pozyskiwano 
na podstawie art. 28 ustawy – Prawo energetycz-
ne. Każde z takich badań obejmowało grupę tzw. 
elektrowni/elektrociepłowni systemowych oraz 
w niektórych badaniach dodatkowo grupę przed-
siębiorstw wytwarzających energię elektryczną lub 
ciepło na skalę lokalną. 

W związku z relatywnie zwiększoną w stosun-
ku do lat poprzednich ilością informacji od kon-
cesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych 
wytwarzających energię elektryczną i/lub ciepło 

 96) Dz. U. z 2003 r. Nr 39, poz. 338.
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w źródłach w których paliwem jest węgiel ka-
mienny, o obniżeniu ilości zapasów paliwa poniżej 
wielkości określonych w aktualnie obowiązujących 
przepisach prawa, Prezes URE prowadzi w okresie 
od 3 grudnia 2021 r. monitoring w trybie ciągłym 
stanu zapasów tego paliwa.

W okresie od 15 września 2021 r. do 3 stycz-
nia 2022 r., zgłoszono obniżenie zapasów paliw 
‒ węgla w 38 źródłach, a łączna wielkość wolu-
menu węgla na dzień zgłoszenia obniżeń wynio-
sła 69 tys. ton.

W siedmiu przypadkach przedsiębiorstwa wnio-
sły, ze względu na trudną i niezależną od nich sy-
tuację, o wydłużenie im okresu na odbudowanie 
zapasów węgla do czterech miesięcy. Jako główne 
powody obniżenia normatywnych zapasów węgla 
przedsiębiorstwa konsekwentnie wskazywały na 
niewywiązywanie się z warunków podpisanych 
umów na dostawy węgla oraz nieprzewidziane 
istotne zwiększenie produkcji energii elektrycznej 
i/lub ciepła. O wynikach prowadzonego monitorin-
gu zapasów tego paliwa Prezes URE na bieżąco 
informował Ministra Aktywów Państwowych oraz 
Ministra Klimatu i Ochrony Środowiska. 

Problemy zaopatrzenia przedsiębiorstw energe-
tycznych w węgiel kamienny dodatkowo kompliku-
je agresja Rosji (jednego z głównych eksporterów 
tego paliwa) na Ukrainę i przewidywane embargo 
na jego dostawy. 

Poza bieżącym informowaniem właściwych 
ministrów o zagrożeniach bezpieczeństwa ener-
getycznego, jakim jest ograniczona podaż węgla 
na polskim rynku, przedstawiciele Prezesa URE 
uczestniczą w pracach zespołu powołanego przez 

MAP w celu zapobiegania skutkom tych proble-
mów w kolejnym sezonie grzewczym 2022/2023.

W 2021 r. prowadzono 3 postępowania w spra-
wie wymierzenia kary pieniężnej, po ujawnieniu 
nieprawidłowości w trakcie badania stanu zapasów 
paliw w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy 
– Prawo energetyczne i wymierzono 2 kary pienięż-
ne na łączna kwotę 30 tys. zł, a jedno postępowa-
nie nie zostało zakończone. W 2021 r. ze względu 
na epidemię COVID-19, nie były prowadzone przez 
Prezesa URE kontrole stanu utrzymania zapasów 
w przedsiębiorstwach energetycznych.

10.5. Monitorowanie planów 
inwestycyjnych przedsiębiorstw 
energetycznych w nowe 
moce wytwórcze

Prezes URE realizując zadania wynikające 
z ustawy – Prawo energetyczne w zakresie mo-
nitorowania bezpieczeństwa dostarczania energii 
elektrycznej, przeprowadza co dwa lata badanie 
planów inwestycyjnych wytwórców energii elek-
trycznej wypełniających obowiązek sporządzenia 
prognoz 15-letnich, zgodnie z art. 16 ust. 20 i 21 
ustawy – Prawo energetyczne. Kolejny obowiązek 
sprawozdawczy wypada w 2022 r. Według tych 
przepisów, przedsiębiorstwo energetyczne zajmu-
jące się wytwarzaniem energii elektrycznej w źró-
dłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 
nie mniejszej niż 50 MW sporządza i przedkłada 
Prezesowi URE prognozy na okres 15 lat obejmu-
jące w szczególności: ilości wytwarzanej energii 

elektrycznej, przedsięwzięcia w zakresie moderni-
zacji, rozbudowy istniejących lub budowy nowych 
źródeł, a także dane techniczno-ekonomiczne do-
tyczące typu i wielkości tych źródeł, ich lokalizacji 
oraz rodzaju paliwa wykorzystywanego do wytwa-
rzania energii elektrycznej. Do wykonania badania 
wykorzystane zostaną opracowane przez URE an-
kiety, które zostaną przesłane do przedsiębiorstw 
energetycznych i grup kapitałowych, jak również 
dane z PSE S.A.

11. Obowiązki wynikające 
z ustawy o rozwiązaniu 
kontraktów długoterminowych 
‒ KDT

Ustawa o rozwiązaniu KDT określa zasady udzie-
lania pomocy publicznej97). Program tej pomocy 
rekompensuje wytwórcom energii elektrycznej 
koszty osierocone, powstałe w związku z przedter-
minowym rozwiązaniem umów długoterminowych 

 97) System rekompensat określony tą ustawą został zatwier-
dzony decyzją Komisji Europejskiej z 25 września 2007 r. w spra-
wie pomocy państwa udzielonej przez Polskę w ramach umów 
długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej oraz 
pomocy państwa, którą Polska planuje udzielić w ramach re-
kompensaty z tytułu dobrowolnego rozwiązania umów długoter-
minowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, która w art. 4 
ust. 2 uznała system rekompensat za pomoc publiczną zgodną 
ze wspólnym rynkiem zgodnie z Komunikatem Komisji Europej-
skiej dotyczącym metodologii analizy pomocy państwa związa-
nej z kosztami osieroconymi (List Komisji SG (2001) D/290869 
z 6 sierpnia 2001 r.).
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na sprzedaż energii elektrycznej, zawartych przed 
wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, które nie 
mogły być realizowane na zliberalizowanym rynku 
energii elektrycznej. Ustawa o rozwiązaniu KDT 
również umożliwia pokrywanie kosztów gazu ziem-
nego98), którego dostawy do jednostek opalanych 
gazem ziemnym objęte są umowami długotermi-
nowymi i zawierają formułę take or pay. Program 
ten realizowany jest od 2008 r.

Łącznie wytwórcy, których lista została zawarta 
w zał. nr 2 do ustawy o rozwiązaniu KDT, mają 
prawo do uzyskania pomocy w wysokości maksy-
malnie 12,6 mld zł (kwota zdyskontowana do war-
tości na 1 stycznia 2007 r.). 

Ustawa o rozwiązaniu KDT nakłada na Prezesa 
URE szereg obowiązków związanych z rozlicza-
niem pomocy publicznej. Realizację najistotniej-
szych z nich omówiono poniżej.

Ustalenie dla poszczególnych wytwórców 
wysokości korekty rocznej kosztów osiero-
conych oraz korekty rocznej kosztów zużycia 
odebranego gazu ziemnego i kosztów 
nieodebranego gazu ziemnego za 2020 r. 

W 2021 r., tj. trzynasty rok z rzędu, Prezes URE 
ustalił dla czterech wytwórców uczestniczących 
w 2020 r. w systemie rekompensat określonym 

 98) Koszty gazu ziemnego to koszty, które powstały w związku 
z obowiązkiem odbioru zakontraktowanej ilości gazu ziemnego 
przez wytwórców wytwarzających energię elektryczną i ciepło 
z wykorzystaniem tego paliwa.

ustawą o rozwiązaniu KDT wysokość korekty rocz-
nej kosztów osieroconych oraz dla dwóch z nich 
– wysokość korekty rocznej kosztów zużycia ode-
branego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, 
powstałych w jednostkach opalanych gazem ziem-
nym. W sumie w powyższych sprawach wydano 

6 decyzji administracyjnych w ustawowym termi-
nie do 31 lipca 2021 r. 

Wytwórcy za 2020 r. otrzymali zaliczki na poczet 
kosztów osieroconych oraz kosztów powstałych 
w jednostkach opalanych gazem ziemnym (koszty 
gazu ziemnego) łącznie w wysokości 118,49 mln zł, 

Tabela 53. Indywidualne rozliczenie każdego z wytwórców objętych programem pomocy publicznej z tytułu przedtermi-
nowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej za 2020 r.

Wytwórcy

Kwota zaliczek 
na poczet 
kosztów

osieroconych 
na rok 2020 
w wysokości 
określonej 

we wnioskach 
(art. 24)

Kwota zaliczek na 
poczet kosztów 

powstałych 
w jednostkach 

opalanych gazem 
ziemnym za 2020 r. 

określonych
we wnioskach

(art. 45)

RAZEM
kwota 

zaliczek

Korekta roczna
kosztów

osieroconych

Korekta roczna 
kosztów 

powstałych 
w jednostkach 

opalanych 
gazem ziemnym, 

o których 
mowa w art. 44 

ustawy

Suma
korekt

rocznych

Saldo środków
publicznych 

przekazanych 
wytwórcom 

z uwzględnie-
niem rocznych 

korekt

[tys. zł]
Zespół Elektrowni 
Pątnów-Adamów-Konin 
S.A. d. Elektrownia 
Pątnów II Sp. z o.o.

96 169,119 96 169,119 83 914,921 83 914,921 180 084,040

Polenergia Elektrocie-
płownia Nowa Sarzyna 
Sp. z o.o.**

6 000,000 0,000 6 000,000 3 964,267 30 366,227 34 330,494 40 330,494

CEZ Chorzów S.A.*** 16 315,996 16 315,996 31 396,138 31 396,138 47 712,134
Elektrociepłownia 
Zielona Góra S.A. 0,000 0,000 0,000 -20 674,815 0,000 -20 674,815 - 20 674,815

RAZEM 118 485,115 0,000 118 485,115 98 600,511 30 366,227 128 966,738 247 451,853

    *  30 grudnia 2020 r. nastąpiło połączenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. i Elektrowni Pątnów II 
Sp. z o.o., w trybie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 494 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.)

  ** d. Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. rozliczenie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 1 czerwca 2020 r., tj. do 
dnia zakończenia okresu obwiązywania umowy długoterminowej, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o rozwiązaniu 
KDT.

 *** d. Elektrociepłownia Chorzów ELCHO Sp. z o.o.
„Pusta komórka” oznacza, że wytwórca nie jest objęty programem pomocy publicznej w ramach kosztów powstałych 
w jednostkach opalanych gazem ziemnym, o których mowa w art. 44 ustawy o rozwiązaniu KDT.

Źródło: URE.
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tj. o ponad 41 proc. mniej niż w 2019 r.99) Przy 
czym zaliczki na pokrycie kosztów osieroconych 
wyniosły 118,49 mln zł (spadek o 43,86 mln w po-
równaniu do 2019 r.), a na poczet kosztów gazu 
ziemnego – 0,00 zł (w 2019 r. w wysokości 40 mln). 
W wyniku decyzji administracyjnych Prezesa URE 
ustalających korekty roczne, wytwórcy dodatkowo 
uzyskali łączną kwotę pomocy publicznej w wyso-
kości 128,97 mln zł, tj. o 146,31 proc. więcej niż 
w 2019 r. 

W tej sytuacji, ogólne saldo środków publicz-
nych przekazanych wytwórcom za 2020 r. zmniej-
szyło się o 2,85 proc. w porównaniu z 2019 r.

Ustalenie dla wytwórcy Polenergia 
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. 
wysokości korekty końcowej kosztów 
osieroconych po zakończeniu 
w 2020 r. okresu korygowania 

W związku z zakończeniem okresu korygowa-
nia, który trwał od 1 kwietnia 2008 r. do 1 czerw-
ca 2020 r., Prezes URE ustalił w 2021 r. wysokość 
korekty końcowej dla spółki Polenergia Elektro-
ciepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o., dalej: „Pole-
nergia EC Nowa Sarzyna”, w ustawowym terminie 
do 31 sierpnia 2021 r., której wysokość wyniosła 
3 758 459 zł. 

W ramach realizacji programu pomocy publicz-
nej na podstawie ustawy o rozwiązaniu KDT, Po-
lenergia EC Nowa Sarzyna otrzymała w kolejnych 

 99) Patrz: Sprawozdanie Prezesa URE za 2020 r.

latach okresu korygowania środki finansowe na 
pokrycie tzw. kosztów osieroconych. Łączna kwota 
tych środków, wraz z wysokością korekty końco-
wej, nie przekroczyła poziomu kwoty maksymal-
nej, określonej w załączniku nr 2 do ustawy KDT, 
dla ww. spółki, tj. kwoty 777 534 000 zł (w cenach 
stałych na 1 stycznia 2007 r.).

Polenergia EC Nowa Sarzyna otrzymała łączną 
pomoc publiczną na pokrycie kosztów osieroco-
nych w wysokości 1 014 418,151 tys. zł (tj. kwotę 
664 668,438 tys. zł po zdyskontowaniu do warto-
ści na 1 stycznia 2007 r.), na którą składają się wy-
płacone zaliczki na poczet kosztów osieroconych, 
korekty kosztów osieroconych oraz korekta końco-
wa. Łączna kwota tych środków, wraz z wysoko-
ścią korekty końcowej, nie osiągnęła ww. poziomu 
kwoty maksymalnej, określonej w załączniku nr 2 
do ustawy o rozwiązaniu KDT. 

12. Wyznaczanie przedsiębiorstwa 
energetycznego do pełnienia 
funkcji operatora 
ogólnodostępnej stacji 
ładowania oraz dostawcy 
usług ładowania

Prezes URE w ramach kompetencji wynika-
jących z ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych kontynuował wyznaczanie przed-
siębiorstw energetycznych do pełnienia funkcji 
operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz 
dostawcy usług ładowania na ogólnodostępnych 

stacjach ładowania, które zostaną wybudowane 
przez OSD właściwego ze względu na lokalizację 
stacji ładowania wskazanej w przyjętym przez 
radę gminy ‒ planie budowy ogólnodostępnych 
stacji ładowania. Do pełnienia tych funkcji Pre-
zes URE wyznacza przedsiębiorstwo energetyczne 
wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 
obrotu energią elektryczną, które dokonuje sprze-
daży energii elektrycznej do największej liczby od-
biorców końcowych przyłączonych do sieci dystry-
bucyjnej elektroenergetycznej na terenie gminy, 
w której ma pełnić funkcję operatora ogólnodo-
stępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ła-
dowania (postępowanie w tej sprawie prowadzone 
jest na wniosek organu wykonawczego właściwej 
gminy).

W 2021 r. Prezes URE przeprowadził 23 postę-
powania administracyjne o wyznaczenie przed-
siębiorstwa energetycznego do pełnienia funkcji 
operatora ogólnodostępnych stacji ładowania i do-
stawcy usług ładowania na obszarze danej gminy. 
Wynikiem tych postępowań wraz z siedmioma po-
stępowaniami zakończonymi w poprzednim roku, 
było wyznaczenie przedsiębiorstw energetycznych, 
które na terenie 30 gmin pełnią funkcje operatora 
ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy 
usług ładowania. Wykaz tych gmin został udostęp-
niony na stronie internetowej URE100). W jednym 
przypadku, na wniosek organu wykonawczego gmi-
ny, wydana decyzja Prezesa URE została zmieniona 

 100) https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/operatorzy-
ogolnodostep/9283,Wykaz-przedsiebiorstw-energetycznych-wyzna- 
czonych-do-pelnienia-funkcji-operatora.html
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poprzez zastąpienie części ogólnodostępnych stacji 
ładowania stacjami rezerwowymi, ujętymi w przyję-
tym przez radę gminy ‒ planie budowy ogólnodostęp-
nych stacji ładowania. Pod koniec 2021 r. wszczęto 
dwa postępowania, na wniosek przedłożony przez 
organy wykonawcze dwóch gmin: (i) o zmianę decy-
zji Prezesa URE oraz (ii) o wyznaczenie przedsiębior-
stwa energetycznego do pełnienia funkcji operatora 
ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawcy usług 
ładowania na obszarze gminy. Postępowania te nie 
zakończyły się w 2021 r.

W okresie październik-listopad 2021 r., Prezes 
URE przeprowadził badanie w celu oceny realizacji 
przez OSD obowiązku budowy ogólnodostępnych 
stacji ładowania zgodnie z art. 64 ustawy o elek-
tromobilności i paliwach alternatywnych. W bada-
niu poddano analizie liczbę wybudowanych przez 
OSD ogólnodostępnych stacji ładowania w odnie-
sieniu do liczby przewidzianej w przyjętym przez 
radę gminy ‒ planie budowy ogólnodostępnych 
stacji ładowania oraz terminowość ich budowy. Dla 
ogólnodostępnych stacji ładowania w trakcie bu-
dowy pozyskano informacje o stopniu zaawanso-
wania prac oraz o przyczynach opóźnienia. Wyniki 
tego badania zostaną wykorzystane w bieżących 
pracach URE.

24 grudnia 2021 r. weszła w życie nowelizacja 
ustawy o elektromobilności101), która uchyliła do-
tychczasowe przepisy dotyczące mechanizmu in-

 101) Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elek-
tromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269), dalej: „nowelizacja ustawy 
o elektromobilności”.

terwencyjnego − w zakresie budowy przez OSD 
ogólnodostępnych stacji ładowania w związku 
z implementacją dyrektywy 2019/944 do prawa 
krajowego oraz nałożyła na Prezesa URE dodat-
kowe obowiązki. Do najważniejszych obowiązków, 
przewidzianych na 2022 r., należy zaliczyć opra-
cowanie przez Prezesa URE wytycznych zapew-
niających przeprowadzenie przez OSD przetargu 
w celu sprzedaży ogólnodostępnej stacji ładowa-
nia w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny. 
Wytyczne Prezesa URE podlegają publikacji w Biu-
letynie Informacji Publicznej URE. Na opracowa-
nie tych wytycznych ustawodawca określił termin, 
który zgodnie z art. 24 ust. 2 nowelizacji ustawy 
o elektromobilności wynosi 5 miesięcy od dnia 
wejścia w życie tej ustawy, tj. do 24 maja 2022 r. 
Natomiast OSD, o którym mowa w art. 3a ust. 7 
ustawy o elektromobilności, przedkłada Prezesowi 
URE do zatwierdzenia, w drodze decyzji, ogólne 
warunki przeprowadzenia przetargu wraz z infor-
macją o sposobie ustalenia ceny sprzedaży danej 
ogólnodostępnej stacji ładowania mając na uwa-
dze art. 3a ust. 3 tej ustawy. Na podstawie art. 24 
ust. 1 nowelizacji ustawy o elektromobilności OSD 
po raz pierwszy ogłasza przetarg, o którym mowa 
w art. 3a ust. 2 pkt 1 ustawy o elektromobilno-
ści, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w ży-
cie nowelizacji ustawy o elektromobilności, tj. do 
24 czerwca 2022 r. Stosownie do art. 3a ust. 4 
ustawy o elektromobilności, OSD informuje Pre-
zesa URE o przebiegu i wynikach przetargu oraz 
o innym przypadku zbycia ogólnodostępnej stacji 
ładowania. Prace nad opracowaniem ww. wytycz-
nych rozpoczęły się pod koniec 2021 r.

13. Prace Zespołu ds. wypraco-
wania porozumienia 
społecznego regulatora 
sektorowego i branży 
dystrybucyjnej „Karta 
Efektywnej Transformacji 
Sieci Dystrybucyjnych 
Polskiej Energetyki” 

Z inicjatywy Prezesa URE, 6 października 2021 r. 
zainaugurowano projekt pod nazwą „Karta Efek-
tywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Pol-
skiej Energetyki”. Celem projektu jest:
• diagnoza kluczowych potrzeb związanych z pra-

cą sieci, wynikających z wymogów formalno-
-prawnych obowiązujących OSD w perspekty-
wie do 2030 r. oraz związanych z rosnącą liczbą 
źródeł odnawialnych przyłączanych do sieci 
OSD,

• identyfikacja narzędzi, które pozwolą zaspokoić 
te potrzeby,

• określenie sposobu oraz źródeł finansowania oraz 
ocena ich wpływu na taryfę (społeczeństwo),

• zmiana modelu regulacyjnego OSD wspierająca 
aktywność inwestycyjną OSD w szczególności 
inwestycje związane z szeroko rozumianą ela-
stycznością pracy sieci (w tym optymalizację 
przyłączeń źródeł OZE oraz maksymalizację od-
bioru energii z tych źródeł).

W toku przeprowadzonych prac, według stanu 
na koniec 2021 r., zrealizowane zostało:
• określenie wymogów formalno-prawnych wy-

nikających z przepisów prawa obowiązujących 
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OSD w perspektywie do 2030 r., w tym propo-
zycji niezbędnych zmian legislacyjnych w celu 
ułatwienia realizacji inwestycji, 

• ocena obecnego poziomu i możliwości realizacji 
ww. wymogów do 2030 r.

Zadania planowane do zrealizowania w kolej-
nych krokach:
• opracowanie propozycji scenariuszy inwestycyj-

nych na lata 2023−2030:
 – scenariusz 1 „Inwestycje konieczne” − wynika 

z realizacji wymogów formalno-prawnych oraz 
w zakresie przyłączeń nowych wytwórców 
i odbiorców jest pochodną trendów wynikają-
cych z obecnie zawartych umów o przyłączenie 
oraz wydanych warunków przyłączenia;

 – scenariusz 2 „Inwestycje PEP 2040” − za-
pewnia pełną realizację zapisów polityki 
energetycznej państwa PEP 2040, a w zakre-
sie przyłączeń nowych wytwórców poprzez 
skierowanie przez OSD znacznych środków 
na rozwój sieci, umożliwia zwiększenie po-
ziomu mocy dostępnej dla OZE oraz umoż-
liwia stopniowe przekształcanie sieci pa-
sywnej (jednokierunkowej) w sieć aktywną 
(dwukierunkową),

• analiza poszczególnych scenariuszy inwestycyj-
nych w zakresie możliwości i źródeł ich finan-
sowania przez OSD (taryfa, absorpcja środków 
pomocowych),

• analiza wpływu poszczególnych scenariuszy in-
westycyjnych na wzrost taryfy,

• opracowanie propozycji niezbędnych zmian mo-
delu regulacji OSD, 

• zainicjowanie niezbędnych zmian legislacyj-
nych.

Planowanym efektem prac w ramach projektu 
będzie zawarcie porozumienia między regulatorem 
sektorowym a branżą dystrybucyjną, które określi 
m.in. strategiczne cele, które powinny być zreali-
zowane do 2030 r. Koniec prac przewidywany jest 
na II półrocze 2022 r.

Część III. System wsparcia 
odnawialnych źródeł energii, 
kogeneracji i efektywności 
energetycznej

1. System taryf gwarantowanych 
FIT oraz system dopłat 
do ceny rynkowej FIP

Z systemu FIT, zgodnie z postanowieniami art. 70a 
ustawy OZE, mogą korzystać wytwórcy energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w insta-
lacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, 
którzy sprzedają lub będą sprzedawać niewyko-
rzystaną energię elektryczną do sprzedawcy zo-
bowiązanego. System FIP natomiast przeznaczony 
jest dla wytwórców energii elektrycznej z odna-

wialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego 
źródła energii, o łącznej mocy zainstalowanej elek-
trycznej nie większej niż 1 MW, którzy sprzedają 
lub będą sprzedawać niewykorzystaną energię 
elektryczną do wybranego podmiotu innego niż 
sprzedawca zobowiązany.

W 2021 r. wprowadzone zostały do stosowa-
nia istotne regulacje prawne dotyczące systemów 
wsparcia FIT/FIP, jak również w pewnym zakre-
sie aukcyjnego systemu wsparcia omówionego 
w części 2 niniejszego rozdziału. Pierwsza transza 
zmian wynikała z wejścia w życie przepisów usta-
wy z 20 maja 2021 r. Regulacje te dotyczyły:
• określenia daty początkowej 1 października 

2005 r. w odniesieniu do obowiązku skumulo-
wania udzielonej pomocy inwestycyjnej, 

• możliwości stosowania wyższej stałej ceny za-
kupu, stanowiącej 95 proc. ceny referencyjnej 
dla instalacji, o łącznej mocy zainstalowanej 
elektrycznej mniejszej niż 500 kW (szczegółowe 
informacje na temat wysokości cen stosowa-
nych w systemach FIT/FIP zawarto w tab. 54), 

• wydłużenia możliwości korzystania ze wsparcia 
do 30 czerwca 2039 r. (okres ten ponownie zo-
stał wydłużony nowelizacją ustawy OZE, która 
weszła w życie 30 października 2021 r. − do 
30 czerwca 2047 r. − o czym niżej), 

• wprowadzenia zmian zakresu opinii jednostek 
akredytowanych, przedstawianych w ramach 
obowiązków sprawozdawczych przez wytwór-
ców, a które winny zawierać w szczególności 
informację na temat ilości energii elektrycznej 
wytworzonej w danym roku w tej instalacji 
w procesach wysokosprawnej kogeneracji oraz 
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poza procesami wysokosprawnej kogeneracji 
(zmiana ta dotyczy również aukcyjnego syste-
mu wsparcia omówionego w części 2 niniejsze-
go rozdziału),

• terminu obowiązywania cen referencyjnych 
oraz długości okresu wsparcia określonych 
w przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 77 ust. 3 ustawy OZE (zmia-
na ta dotyczy również aukcyjnego systemu 
wsparcia omówionego w części 2 niniejszego 
rozdziału).

Następnie, 30 października 2021 r., weszły w ży-
cie kolejne istotne zmiany przepisów ustawy OZE, 
które swym zakresem obejmowały systemy FIT/
FIP, jak również − w pewnym zakresie − aukcyjny 
system wsparcia omówiony w części 2 niniejszego 
rozdziału, wprowadzone ustawą zmieniającą OZE. 
Zmiany dotyczyły m.in.:
• wyróżnienia wśród przedsiębiorstw energetycznych 

uprawnionych do aplikowania do systemów FIT/FIP 
wytwórców, o których mowa w art. 19 ust. 1 usta-
wy OZE tj. wytwórców energii elektrycznej z bioga-

zu rolniczego w mikroinstalacji będących osobą fi-
zyczną wpisaną do ewidencji producentów, o której 
mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 

• zmiany treści oświadczeń składanych przez wy-
twórców pod rygorem odpowiedzialności kar-
nej tj. rozszerzenie o zakres dotyczący trudnej 
sytuacji przedsiębiorstwa i obowiązku zwrotu 
pomocy publicznej, (zmiana ta dotyczy również 
aukcyjnego systemu wsparcia omówionego 
w części 2 niniejszego rozdziału, w zakresie tre-
ści ofert składanych w aukcji),

• wydłużenia okresu wsparcia z 15 lat do 17 lat, dla 
instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej 
mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej 
niż 1 MW, wykorzystującej do wytwarzania 
energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy, 
albo biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, 
albo biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, 
albo biogaz inny niż wymienione, albo hydro-
energię, dla których wydawano świadectwa po-
chodzenia przez minimum 5 lat,

• wydłużenia obowiązku zakupu niewykorzysta-
nej energii elektrycznej zgodnie z art. 70c ust. 2 
ustawy OZE lub prawa do pokrycia ujemnego 
salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 
i ust. 2 pkt 3 ustawy OZE do 30 czerwca 2047 r. 
(zmiana w tym zakresie odnosi się również do 
aukcyjnego systemu wsparcia omówionego 
w części 2 niniejszego rozdziału),

• wprowadzenia daty granicznej, do której Pre-
zes URE jest uprawniony do wydania zaświad-
czenia FIT/FIP tj. nie później niż w terminie do 

„Odnawialne źródła energii stały się na tyle rynkową technologią wytwarzania, że wygrana w aukcji zmieniła 
swój charakter. Ceny aukcyjne nie są już tak atrakcyjne dla przedsiębiorców w porównaniu z aktualnymi cenami 
rynkowymi energii. Obecnie aukcyjny mechanizm wsparcia to bardziej forma długoterminowego zabezpieczenia 
kontraktu, czyli istotny czynnik pozyskania kapitału dłużnego dla projektów instalacji OZE. Wytwórcy dostrzegają 
tę zmianę i modyfikują swoje strategie biznesowe w zgłaszanych ofertach.

Zupełnie inaczej przedstawiają się warunki dotyczące systemu wsparcia produkcji energii w kogeneracji. Obec-
na sytuacja na rynkach energii, jak i sytuacja geopolityczna, nie sprzyjają planowaniu budowy dużych jednostek 
wytwórczych opalanych gazem ziemnym. Wzrosty i wahania cen tego paliwa oraz obawy przedsiębiorców przed 
zmianami warunków umów podyktowanymi działaniem siły wyższej lub przerwaniem łańcucha dostaw jeśli chodzi 
o komponenty do jednostek wytwórczych, mogą znacząco przekładać się na decyzje inwestorów. Coraz większa pula 
wsparcia dla produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu nie budzi już zainteresowania wytwórców.

Nowe uregulowania zostały wprowadzone natomiast w 2021 roku w systemie wsparcia efektywności energetycz-
nej. Dzięki nim podmioty zobowiązane do uzyskania oszczędności energii będą mogły zrealizować obowiązek efek-
tywnościowy nie tylko przez przeprowadzenie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u od-
biorcy końcowego albo poprzez uzyskanie i przedstawienie do umorzenia świadectw efektywności energetycznej. 
Od 2022 roku po raz pierwszy obowiązek efektywnościowy będzie można realizować również dzięki opracowaniu 
programów bezzwrotnych dofinansowań, które mają na celu współfinansowanie przedsięwzięć u odbiorców koń-
cowych, co w konsekwencji ma zoptymalizować zużycie nośników energii. Wprowadzone przez ustawodawcę nowe 
programy powinny przyczynić się do przyspieszenia procesu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, będących 
jedną z głównych przyczyn szkodliwego zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Jest to jednocześnie jedno z podsta-
wowych działań niezbędnych do podjęcia w procesie transformacji energetycznej.”

Rafał Gawin, Prezes URE
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30 czerwca 2024 r., a po wydaniu pozytywnej 
decyzji Komisji Europejskiej o zgodności po-
mocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, nie 
później niż w terminie do 31 grudnia 2027 r. 
(zmiana ta dotyczy również okresu funkcjono-
wania aukcyjnego systemu wsparcia omówio-
nego w części 2, tj. przeprowadzania aukcji po 
wydaniu pozytywnej decyzji Komisji Europej-
skiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem 
wewnętrznym, nie później niż w terminie do 
31 grudnia 2027 r.),

• możliwości zmiany rodzaju instalacji odnawial-
nego źródła energii na instalację wytwarzającą 
energię elektryczną w wysokosprawnej koge-
neracji, dla tych instalacji, dla których przed 
1 stycznia 2019 r. złożona została deklaracja 
FIT/FIP i do 1 lipca 2019 r. została ona objęta 
zaświadczeniem FIT/FIP (por. art. 184b ust. 1a 
ustawy OZE).
Znowelizowano też przepisy dotyczące rozliczania 

ujemnego salda, jednak ich stosowanie zostało odro-
czone w czasie (zmiana ta dotyczy również aukcyjne-
go systemu wsparcia omówionego w części 2).

Dodatkowo, w ramach nowelizacji ustawy OZE 
z 30 października 2021 r., wytwórcom energii elek-
trycznej w instalacji odnawialnego źródła energii, 
którzy uczestniczyli w systemie świadectw pocho-
dzenia przez minimum 5 lat, spełniającym kryte-
rium rodzaju instalacji OZE, uprawniającego do 
korzystania z systemów FIT/FIP, dla instalacji, dla 
których okres wsparcia, o którym mowa w art. 44 
ust. 5 albo art. 77 ust. 1 ustawy OZE, zakończył 
się przed 30 października 2021 r. i dla których nie 
wydano zaświadczenia FIT/FIP, umożliwiono apli-

kację do systemów FIT/FIP na okres dodatkowych 
dwóch lat. Deklaracje FIT/FIP musiały zostać zło-
żone do 27 stycznia 2022 r. (por. art. 10 ustawy 
zmieniającej OZE).

Jednocześnie w odniesieniu do wytwórców, któ-
rzy korzystali już z systemów FIT/FIP i spełniają 
kryterium uczestnictwa minimum 5 lat w systemie 
świadectw pochodzenia, okres wsparcia uległ au-
tomatycznemu przedłużenia o 2 lata na zasadach 
określonych w art. 11 ustawy zmieniającej OZE.

W obowiązującym stanie prawnym, uwzględ-
niając zmiany wprowadzone w 2021 r., zgodnie 
z brzmieniem art. 70a ust. 1 i 2 ustawy OZE, 
uwzględniając również przepisy ustawy o CHP, 
systemy FIT/FIP dedykowane są dla instalacji od-
nawialnego źródła energii, wykorzystujących do 
wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie: 
1) biomasę (obecnie tylko instalacje odnawialnego 

źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycz-
nej mniejszej niż 500 kW), albo 

2) biogaz rolniczy, albo
3) biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, albo
4) biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, albo
5) biogaz inny niż określony w pkt 2-4, albo
6) hydroenergię.

W 2021 r., do systemów FIT/FIP mogły przy-
stąpić następujące instalacje odnawialnego źródła 
energii:
• planowane do uruchomienia, w których do-

tychczas nie została wytworzona energia elek-
tryczna,

• zrealizowane po 1 lipca 2016 r., które nie korzy-
stały z aukcyjnego systemu wsparcia, o którym 
mowa w art. 73 ustawy OZE,

• uruchomione i wytwarzające energię elektrycz-
ną, korzystające z systemu wsparcia świadectw 
pochodzenia, o których mowa w art. 44 ust. 1 
ustawy OZE,

• które wygrały aukcje rozstrzygnięte przed 
dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy OZE 
z 7 czerwca 2018 r. ‒ na zasadach określonych 
w art. 9 tej ustawy, 

• spełniające wymogi wynikające z art. 10 usta-
wy zmieniającej OZE.
Stała cena zakupu w systemach FIT/FIP, zgod-

nie z art. 70e ust. 1 ustawy OZE, wynosi odpo-
wiednio:
• 95 proc. ceny referencyjnej, o której mowa 

w art. 77 ust. 3 pkt 1 ustawy OZE, obowiązują-
cej na dzień złożenia deklaracji, o której mowa 
w art. 70b ust. 1 tej ustawy − dla poszczegól-
nych rodzajów instalacji odnawialnych źródeł 
energii, o których mowa w art. 70a ust. 1 usta-
wy OZE,

• 90 proc. ceny referencyjnej, o której mowa 
w art. 77 ust. 3 pkt 1 ustawy OZE, obowiązują-
cej na dzień złożenia deklaracji, o której mowa 
w art. 70b ust. 1 tej ustawy − dla poszczegól-
nych rodzajów instalacji odnawialnych źródeł 
energii, o których mowa w art. 70a ust. 2 usta-
wy OZE,

przy czym obliczana jest ona zgodnie z art. 39a 
ust. 5 ustawy OZE, z uwzględnieniem art. 39a ust. 7 
tej ustawy.

Na 2021 r., ceny referencyjne zostały określo-
ne w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska 
z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ceny referencyj-
nej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 
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w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, 
którzy wygrali aukcje w 2021 r.102) Stała cena zaku-
pu podlega corocznej waloryzacji średniorocznym 
wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, 
określonym w komunikacie Prezesa GUS ogłoszo-
nym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”. Stałą cenę zakupu energii 
elektrycznej pomniejsza pomoc inwestycyjna prze-
znaczona na realizację inwestycji w zakresie danej 
instalacji odnawialnego źródła energii.

Tabela 54. Zestawienie stałych cen zakupu w syste-
mach FIT/FIP – niezmodernizowane instalacje odnawial-
nego źródła energii 

Rodzaj OZE Moc

Cena
referen-

cyjna
[zł/MWh]

90% 
ceny

[zł/MWh]

95% 
ceny

[zł/MWh]

biogaz rolniczy < 500 kW 650 - 617,50

biogaz rolniczy 
w wysoko-
sprawnej 
kogeneracji

< 500 kW 760 - 722,00

biogaz ze 
składowisk 
odpadów 

< 500 kW 605 - 574,75

biogaz ze 
składowisk od-
padów w wy-
sokosprawnej 
kogeneracji

< 500 kW 665 - 631,75

biogaz 
z oczyszczalni 
ścieków

< 500 kW 420 - 399,00

 102) Dz. U. z 2021 r. poz. 722.

Rodzaj OZE Moc

Cena
referen-

cyjna
[zł/MWh]

90% 
ceny

[zł/MWh]

95% 
ceny

[zł/MWh]

biogaz 
z oczyszczalni 
ścieków w wy-
sokosprawnej 
kogeneracji

< 500 kW 510 - 484,50

biogaz inny < 500 kW 470 - 446,50
biogaz inny 
w wysoko-
sprawnej 
kogeneracji

< 500 kW 530 - 503,50

biogaz rolniczy >= 500 kW
=< 1 MW 590 531,00 -

biogaz rolniczy 
w wysoko-
sprawnej 
kogeneracji

>= 500 kW
=< 1 MW 700 630,00 -

biogaz ze 
składowisk 
odpadów

>= 500 kW 
=< 1 MW 590 531,00 -

biogaz ze 
składowisk od-
padów w wy-
sokosprawnej 
kogeneracji

>= 500 kW
=< 1 MW 655 589,50 -

biogaz 
z oczyszczalni 
ścieków

>= 500 kW
=< 1 MW 385 346,50 -

biogaz 
z oczyszczalni 
ścieków w wy-
sokosprawnej 
kogeneracji

>= 500 kW
=< 1 MW 475 427,50 -

biogaz inny >= 500 kW
=< 1 MW 435 391,50 -

biogaz inny 
w wysoko-
sprawnej 
kogeneracji

>= 500 kW
=< 1 MW 495 445,50 -

hydroenergia < 500 kW 640 - 608,00

hydroenergia >= 500 kW
=< 1 MW 575 517,50

Rodzaj OZE Moc

Cena
referen-

cyjna
[zł/MWh]

90% 
ceny

[zł/MWh]

95% 
ceny

[zł/MWh]

dedykowana 
instalacja spa-
lania biomasy 

< 500 kW 465 - 441,75

Źródło: URE.

Istotne jest, że w myśl art. 70a ust. 4 ustawy 
OZE, systemy wsparcia FIT i FIP nie obejmują 
przedsiębiorstw będących w trudnej sytuacji w ro-
zumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające-
go niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Trak-
tatu103). Na potrzeby oceny sytuacji ekonomicznej 
przedsiębiorstw aplikujących do systemów FIT/FIP, 
w URE opracowane zostały stosowne formularze, 
które następnie zostały zamieszczone na stronie 
internetowej Urzędu. 

W roku sprawozdawczym wytwórcy złożyli Pre-
zesowi URE 175 deklaracji o zamiarze sprzedaży 
niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej 
cenie zakupu ustalonej zgodnie z art. 70e ustawy 
OZE. Z tej liczby, 12 deklaracji zostało wycofanych 
przez wnioskodawców. Zaświadczenia o możliwo-
ści sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycz-
nej, o których mowa w art. 70b ust. 8 ustawy OZE, 
wydano dla 42 wytwórców (w tym dla postępowań 
rozpoczętych w 2019 r. lub 2020 i zakończonych 
w 2021 r.). W przypadku pozostałych deklaracji, 
postępowania administracyjne są procedowane 
w 2022 r. albo zawieszone na wniosek wytwórcy.

 103) Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.
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Dodatkowo wytwórcy, którzy otrzymali zaświad-
czenie FIT/FIP, korzystali w 2021 r. z uprawnienia, 
o którym mowa w art. 70b ust. 10 ustawy OZE, 
dotyczącego możliwości zmiany sprzedawcy zobo-
wiązanego lub innego podmiotu, o których mowa 
w art. 70b ust. 3 pkt 7 ustawy OZE, a także zmiany 
mocy zainstalowanej instalacji odnawialnego źró-
dła energii oraz ilości energii elektrycznej.

W związku z wejściem w życie regulacji praw-
nych umożliwiających przedłużenie terminu re-
alizacji obowiązku wytworzenia po raz pierwszy 

energii elektrycznej w systemach FIT/FIP o mak-
symalnie 12 miesięcy, z uwzględnieniem przyczyn 
spowodowanych występującym na terenie kra-
ju stanem epidemii COVID-19 (art. 70ba ustawy 
OZE), w 2021 r. wpłynęły 4 wnioski w sprawie 
przedłużenia terminu realizacji ww. obowiązku. 
Badanie wniosków w tym przedmiocie obejmuje 
w szczególności analizę, czy opóźnienie w dosta-
wie urządzeń lub elementów instalacji, bądź też 
realizacji lub rozruchu danej instalacji, jest spo-
wodowane stanem epidemii ogłoszonym w drodze 

rozporządzenia Ministra Zdrowia.

2. Aukcje na sprzedaż 
energii elektrycznej 
z odnawialnych 
źródeł energii

 
Aukcyjny system wspar-

cia dedykowany jest zarówno 
wytwórcom, którzy rozpoczę-
li wytwarzanie energii elek-
trycznej przed 1 lipca 2016 r. 
(w tzw. „instalacjach istnieją-
cych”) i dotychczas korzystali 
z systemu świadectw pocho-
dzenia energii elektrycznej wy-
tworzonej z odnawialnych źró-
deł energii, jak i wytwórcom, 
którzy planują rozpoczęcie 
wytwarzania energii elektrycz-
nej po wygraniu aukcji (w tzw. 

„nowych instalacjach”). Prezes URE został − na 
podstawie przepisów ustawy OZE − umocowany 
do ogłaszania, organizowania i przeprowadzania, 
za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyj-
nej (IPA), aukcji na sprzedaż energii elektrycznej 
pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Zgodnie z ustawą OZE, wytwórcy zainteresowa-
ni przystąpieniem do aukcji z nowymi instalacja-
mi podlegali ocenie formalnej przygotowania do 
wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł energii. Ocenę przeprowadza Prezes URE 
na wniosek wytwórcy o wydanie zaświadczenia 
o dopuszczeniu do aukcji. Weryfikacji podlega-
ła m.in. zgodność wniosku z wymogami ustawy 
OZE, tj. w zakresie niezbędnych danych i informa-
cji, kompletności załączonej dokumentacji, w tym 
poprawności tej dokumentacji względem parame-
trów instalacji objętej wnioskiem, a także zgod-
ności z terminami określonymi przepisami prawa. 
W wyniku przeprowadzonych postępowań Prezes 
URE wydawał stosowne zaświadczenia, w tym 
niejednokrotnie ponownie w odniesieniu do tych 
samych instalacji, których dotychczasowe uczest-
nictwo w aukcjach przeprowadzanych w latach 
ubiegłych okazało się bezskuteczne, co umożliwiło 
wnioskodawcom udział we właściwych aukcjach 
organizowanych w 2021 r.

Wytwórcy energii elektrycznej w istniejących in-
stalacjach odnawialnego źródła energii mieli moż-
liwość złożenia Prezesowi URE deklaracji o przy-
stąpieniu do aukcji, jednakże w 2021 r. nie wpły-
nęła żadna deklaracja o przystąpieniu do aukcji.

Podobnie jak w latach poprzednich, zarówno 
wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszcze-

Tabela 55. Zestawienie wydanych w latach 2018−2021 zaświadczeń o możliwości 
sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie zakupu, o którym 
mowa w art. 70b ust. 8 ustawy OZE, z uwzględnieniem realizacji zmian deklaracji 
w trybie art. 184b ust. 1a ustawy OZE, z podziałem na rodzaje instalacji

Lp. Rodzaj instalacji
Liczba 

wydanych 
zaświadczeń

Moc zainstalowana 
elektryczna [MW]

1 wykorzystująca wyłącznie biogaz rolniczy 1 0,480

2 wykorzystująca wyłącznie biogaz rolniczy w wysokosprawnej 
kogeneracji 91 59,008

3 wykorzystująca wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk 
odpadów 44 22,211

4 wykorzystująca wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk 
odpadów w wysokosprawnej kogeneracji 8 7,132

5 wykorzystująca wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni 
ścieków 0 0

6 wykorzystująca wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni 
ścieków w wysokosprawnej kogeneracji 0 0

7 wykorzystująca wyłącznie biogaz inny niż określony art. 70a 
ust. 1 i 2 w pkt 1-3 ustawy OZE 0 0

8 wykorzystująca wyłącznie biogaz inny niż określony art. 70a 
ust. 1 i 2 w pkt 1-3 ustawy OZE w wysokosprawnej kogeneracji 0 0

9 wykorzystująca wyłącznie hydroenergię 381 79,437
10 wykorzystująca wyłącznie biomasę 0 0

Razem: 525 168,268

Źródło: URE.
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niu do aukcji, jak i deklarację o przystąpieniu do 
aukcji, wytwórcy mogli składać za pośrednictwem 
systemu IPA.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej 
podlegającej sprzedaży w poszczególnych tzw. ko-
szykach aukcyjnych określona została w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. 
w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która 
może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.104) 

W procesie przeprowadzenia aukcji ogromną rolę 
odgrywa sprawność prekwalifikacji, czyli procesu 
urzędowej oceny formalnej przygotowania wytwór-
cy do rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej 
w danej instalacji, którego rezultatem jest wydane 
przez Prezesa URE zaświadczenie o dopuszczeniu 
do aukcji (dla instalacji nowych) albo potwierdze-
nie przyjęcia deklaracji (dla instalacji istniejących). 
W 2021 r. wydano 1 472 zaświadczenia o dopusz-
czeniu do aukcji. Co warte odnotowania, jakość 
wniosków, a także kompletność załączanych do 
nich dokumentów systematycznie rośnie, co świad-
czy o coraz lepszym przygotowaniu wytwórców do 
procedury prekwalifikacyjnej. W tym miejscu nale-
ży również podnieść, że w roku sprawozdawczym 
rozpatrzono nieznacznie mniejszą liczbę wniosków 
o wydanie zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji, 
niż w rekordowym pod tym względem roku 2020, 
przy konieczności utrzymania wdrożonych w Urzę-
dzie obostrzeń wynikających z zaistniałej sytuacji 
epidemicznej, które w istotny sposób ograniczały 
sposób funkcjonowania i organizacji pracy. 

 104) Dz. U. z 2020 r. poz. 2363.

Celem pełnego do-
stosowania systemu 
IPA do obowiązują-
cego prawodawstwa, 
w tym w szczególności 
sprawnego przeprowa-
dzania aukcji, Prezes 
URE w okolicznościach 
zaistniałej sytuacji 
epidemicznej wyłonił 
w drodze postępowania 
przetargowego wyko-
nawcę prac, który zre-
alizował rozbudowę systemu IPA, w efekcie której 
aukcje planowane do organizacji w 2021 r. zostały 
skutecznie przeprowadzone.

Harmonogram pierwszej tury aukcji przewidzia-
nych do przeprowadzenia w 2021 r. został opubli-
kowany, po jego uzgodnieniu z Ministrem Klima-
tu i Środowiska, na stronie internetowej Urzędu 
8 kwietnia 2021 r. i na jego podstawie Prezes 
URE, 21 kwietnia 2021 r., ogłosił 8 aukcji. Pierw-
szą z nich zadedykowano instalacjom „istnieją-
cym” – biogazowniom rolniczym o mocy zainsta-
lowanej elektrycznej większej niż 1 MW. Kolejnych 
7 aukcji zadedykowano instalacjom „nowym”. 
Aukcje zostały przeprowadzone kolejno w dniach: 
26, 27, 28 i 31 maja 2021 r. oraz w dniach: 1, 2, 
8 i 11 czerwca 2021 r. W aukcjach oznaczonych 
jako: „AZ/1/2021”, „AZ/2/2021”, „AZ/4/2021”, 
„AZ/5/2021” oraz „AZ/6/2021”, nie złożono wy-
maganej liczby przynajmniej 3 ofert spełniających 
wymagania określone w ustawie OZE, w związku 
z czym aukcje te pozostały nierozstrzygnięte.

Wobec uchwalenia przepisów ustawy zmieniającej 
OZE, Prezes URE opublikował 25 października 2021 r., 
uzgodniony z Ministrem Klimatu i Środowiska, har-
monogram przeprowadzenia kolejnych aukcji w roku 
2021, obejmujący m.in. przeprowadzenie po raz 
pierwszy w systemie aukcyjnym aukcji dedykowanych 
hybrydowym instalacjom odnawialnego źródła ener-
gii. 28 października 2021 r. Prezes URE ogłosił łącznie 
5 aukcji dedykowanych instalacjom nowym, spośród 
których dwie przeznaczone zostały dla instalacji hybry-
dowych a trzy pozostałe aukcje dedykowano techno-
logiom, dla których w wyniku rozstrzygnięć pierwszej 
tury aukcji w 2021 r. (maj-czerwiec) nie zakontrakto-
wano całej ilości i wartości energii przeznaczonej do 
sprzedaży. Aukcje ogłoszone 28 października 2021 r. 
zostały przeprowadzone w dniach: 2, 3, 7, 9 oraz 
10 grudnia 2021 r. W aukcjach oznaczonych jako: 
„AZ/9/2021” oraz „AZ/10/2021” nie złożono wymaga-
nej liczby przynajmniej 3 ofert spełniających wyma-
gania określone w ustawie OZE, w związku z czym 
aukcje te pozostały nierozstrzygnięte.

Tabela 56. Rozstrzygnięcia aukcji przeprowadzonych w 2021 r.

Aukcja
Zwykła Nr

Liczba
wygra-

nych ofert

Liczba 
wygranych 
wytwórców

Łączna ilość 
sprzedanej

energii
[MWh]

Łączna wartość 
sprzedanej

energii
[zł]

Minimalna 
cena 

z oferty 
[zł]

Maksymalna 
cena 

z oferty 
[zł]

AZ/3/2021 4 3 126 900,000 81 003 291,00 637,07 639,15
AZ/7/2021 91 72 24 687 409,908 5 658 431 092,66 179,00 242,98
AZ/8/2021 1 016 335 11 949 598,377 2 761 860 057,90 207,00 253,37
AZ/11/2021 309 141 2 749 819,401 677 147 529,12 219,00 278,87
AZ/12/2021 62 46 11 032 791,653 2 513 151 819,93 139,64 261,07
AZ/13/2021 4 3 76 500,000 48 938 955,00 638,85 639,97

Źródło: URE.
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Wyniki pozostałych (rozstrzygniętych) aukcji przedstawia zestawienie 
w tab. 56 (str. 127).

Na poniższych rysunkach przedstawiono wielkość mocy zainstalowanej 
elektrycznej wygranych ofert w 2021 r. w podziale na rodzaj odnawialnego 
źródła energii, szczegółowy rozkład ofert w aukcjach dla instalacji fotowolta-
icznych i farm wiatrowych oraz porównanie wielkości łącznej mocy zainsta-
lowanej elektrycznej, ilości i wartości energii elektrycznej z wygranych ofert 
w latach 2016−2021.

Rysunek 66. Łączna moc zainstalowana elektryczna instalacji wytwórców, którzy 
wygrali aukcje w 2021 r., w podziale na rodzaj odnawialnego źródła energii [MW]

Źródło: URE.

Rysunek 67. Rozstrzygnięcie aukcji AZ/7/2021 – wygrane oferty [zł/MWh]

Źródło: URE.

Rysunek 68. Rozstrzygnięcie aukcji AZ/8/2021 – wygrane oferty [zł/MWh]

Źródło: URE.

Rysunek 69. Rozstrzygnięcie aukcji AZ/11/2021 – wygrane oferty [zł/MWh]

Źródło: URE.
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Rysunek 70. Rozstrzygnięcie aukcji AZ/12/2021 – wygrane oferty [zł/MWh]

Źródło: URE.

Rysunek 71. Łączna moc zainstalowana elektryczna instalacji wytwórców, którzy wygrali 
aukcje w latach 2016−2021, w podziale na rodzaj odnawialnego źródła energii [MW]

 
Źródło: URE.

Rysunek 72. Łączna moc zainstalowana elektryczna instalacji wytwórców którzy wy-
grali aukcje w latach 2016−2021 według typu instalacji: nowa/istniejąca oraz w po-
dziale na rodzaj odnawialnego źródła energii [MW]

Źródło: URE.
Rysunek 73. Łączna moc zainstalowana elektryczna instalacji [MW], ilość sprzedanej 
energii [TWh] oraz wartość sprzedanej energii [mld zł] wytwórców, którzy wygrali 
aukcje w latach 2016−2021 

Źródło: URE.

Analizując wyniki aukcyjnego systemu wsparcia w ostatnich latach należy 
stwierdzić, że najwyższy poziom kontraktacji nowych mocy wytwórczych, jak 
również łącznej liczby zwycięskich ofert, odnotowano w 2021 r. W wyniku 



130 nr 2 (114) 29 lipca 2022Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

SPRAWOZDANIE 2021
SYSTEM WSPARCIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, KOGENERACJI I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

rozstrzygnięć aukcji przeprowadzonych w roku 
sprawozdawczym, zwyciężyły instalacje o łącz-
nej mocy zainstalowanej elektrycznej wynoszącej 
3 853,9 MW, wobec 2 506,5 MW w 2020 r. Nie-
wątpliwie wpływ na taki stan rzeczy miała rosnąca 
popularność elektrowni słonecznych, wypierają-
cych projekty farm wiatrowych na lądzie, których 
rozwój został zahamowany niesprzyjającym oto-
czeniem prawnym. Moc zainstalowana elektryczna 
elektrowni fotowoltaicznych, które wygrały aukcje 
w 2021 r., wyniosła 3 072,3 MW wobec 1 564,5 MW 
w roku poprzednim. Z kolei moc zainstalowa-
na elektryczna farm wiatrowych na lądzie, które 
wygrały aukcję w 2021 r., wyniosła 779,1 MW, 
wobec 928,9 MW w 2020 r. Spadek nowych pro-
jektów farm wiatrowych – choć mniej gwałtowny 
niż w porównaniu z rokiem 2019 − związany jest 
z zasadą „10h” wprowadzoną w 2016 r. mocą tzw. 
ustawy odległościowej.

Z uwagi na dominujący udział projektów foto-
woltaicznych w systemie aukcyjnym należy zauwa-
żyć, że pomimo wyższej o ponad 50 proc. łącznej 
zakontraktowanej mocy instalacji w aukcjach prze-
prowadzonych w roku 2021 (3 853,9 MW) w po-
równaniu do 2020 r. (2 506,5 MW), sprzedano zbli-
żoną ilość energii elektrycznej – w 2021 r. sprze-
dano 50,6 TWh, podczas gdy w 2020 r. sprzedano 
54,5 TWh. Powyższe oznacza zdecydowanie niższy 
poziom kontraktacji energii elektrycznej oferowa-
nej na sprzedaż w aukcji przez uczestników aukcji, 
co wobec potencjalnej skali budowy nowych mocy 
instalacji, które wygrały aukcje, nie przełoży się na 
adekwatny poziom sprzedaży energii elektrycznej 
w ramach mechanizmu aukcyjnego. Jest to spo-

wodowane m.in. dominacją w systemie technologii 
cechujących się niższą sprawnością wytwarzania. 

Rosnąca konkurencyjność inwestycji w elek-
trownie słoneczne względem farm wiatrowych 
miała swoje odzwierciedlenie w cenach, po jakich 
wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach foto-
woltaicznych wygrywali aukcje w poszczególnych 
latach. Podczas gdy w pierwszych latach funkcjo-
nowania systemu aukcyjnego wytwórcy energii 
elektrycznej w elektrowniach „słonecznych”, aby 
uczynić swoje inwestycje opłacalnymi, musieli 
zaoferować niekiedy kilkadziesiąt zł/MWh wię-
cej niż w elektrowniach wiatrowych, tak w latach 
2020−2021 instalacje fotowoltaiczne zrównały 
się z poziomem cen 
ofertowych z farma-
mi wiatrowymi wy-
stępującymi w tym 
samym koszyku. 
Charakterystycznym 
zjawiskiem dla au-
kcji przeprowadzo-
nych w 2021 r. jest 
fakt, że w koszyku 
powyżej 1 MW in-
stalacje fotowol-
taiczne skutecznie 
konkurowały z elek-
trowniami wiatro-
wymi, czy wręcz 
skorzystały z efektu 
luki inwestycyjnej 
powstałej w wyni-
ku niesprzyjającego 

otoczenia prawnego w rozwoju nowych projek-
tów wiatrowych (ok. 70 proc. łącznej zakon-
traktowanej mocy w aukcjach AZ/7/2021 oraz 
AZ/12/2021 przypadło właśnie na ten rodzaj 
odnawialnego źródła energii). Dla porównania, 
w 2020 r. w aukcjach dla instalacji o mocy powy-
żej 1 MW, udział instalacji fotowoltaicznych wy-
niósł 47 proc., w 2019 r. udział ten był znikomy 
(3 proc.), a w 2018 r. instalacje te w ogóle nie 
wygrywały aukcji. Porównanie zakresu cen sprze-
daży energii elektrycznej z wygranych ofert w au-
kcjach dedykowanych elektrowniom słonecznym 
oraz farmom wiatrowych, w latach 2016−2021, 
przedstawia rys. 74.

Rysunek 74. Zakres cen w zł/MWh z wygranych ofert w aukcjach przeznaczonych dla instalacji 
fotowoltaicznych i farm wiatrowych w latach 2016−2021 (zaokrąglono do 1 zł/MWh)

Źródło: URE.
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Udział pozostałych technologii, które wygrały 
aukcje w 2021 r., był śladowy i dotyczył nowych 
hydroelektrowni (2,5 MW), partycypujących w ko-
szyku o mocy nie większej niż 1 MW. W kontekście 
nowych instalacji, znamiennym jest dla systemu 
aukcyjnego permanentny brak zainteresowania 
wytwórców wytwarzających energię w procesach 
termicznego przekształcania odpadów czy też 
z biomasy. Począwszy od 2018 r., notowany jest 
również istotny spadek zainteresowania aukcja-
mi pośród wytwórców wytwarzających energię 
w elektrowniach wodnych oraz w biogazowniach – 
co w przypadku koszyków aukcyjnych o mocy nie 
większej niż 1 MW jest wynikiem uruchomionych 
systemów taryf gwarantowanych (FIT) oraz dopłat 
do ceny rynkowej (FIP). Dodatkowo należy wska-
zać, że próba tworzenia w 2021 r. nowych koszy-
ków aukcyjnych dla instalacji hybrydowych, które 
ustawodawca przewidział w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie 
maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii, która może zostać 
sprzedana w drodze aukcji w 2021 r., okazała się 
w świetle obowiązujących regulacji prawnych zde-
cydowanie przedwczesna. Brak zainteresowania 
przedsiębiorców tego rodzaju projektami wskazuje 
na konieczność modyfikacji przepisów definiują-
cych hybrydowe instalacje OZE oraz sprecyzowa-
nia ich roli w systemie aukcyjnym i energetycznym.

W 2021 r. zaobserwowano również brak zainte-
resowania systemem aukcyjnym przez wytwórców 
energii elektrycznej w instalacjach istniejących, 
w szczególności z uwagi na zorganizowaną jedy-
ną aukcję dedykowaną biogazowniom rolniczym 

o mocy większej niż 1 MW, których to obiektów tej 
skali jest w kraju relatywnie niewiele. 

Prezes URE wydał w 2021 r. szereg komuni-
katów i informacji wyjaśniających zagadnienia 
problemowe związane ze stosowaniem przepisów 
ustawy OZE, a także dokumentów regulujących 
zasady partycypacji w systemie aukcyjnym. Do 
najważniejszych publikacji zaliczyć należy:
• Informację Prezesa URE nr 24/2021 w sprawie 

harmonogramu aukcji planowanych do prze-
prowadzenia w roku 2021,

• Informację Prezesa URE nr 60/2021 w sprawie 
harmonogramu kolejnych aukcji planowanych 
do przeprowadzenia w roku 2021,

• Informację Prezesa URE nr 74/2021 w sprawie 
wyznaczenia sprzedawców zobowiązanych na 
rok 2021, o których mowa w art. 40 ust. 1 usta-
wy OZE,

• Publikację z 25 czerwca 2021 r. dotyczącą pod-
sumowania wyników aukcji na sprzedaż energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł przeprowa-
dzonych w maju i czerwcu,

• Publikację z 2 listopada 2021 r. nowej Instrukcji 
użytkowania Internetowej Platformy Aukcyjnej, 
która została dostosowana do wchodzących 
w życie regulacji wprowadzonych nowelizacją 
ustawy o OZE,

• Publikację z 21 grudnia 2021 r. dotyczącą pod-
sumowania wyników grudniowych aukcji na 
sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł.

W 2021 r. szczególną rolę odgrywały także roz-
wiązania prawne dedykowane wytwórcom, których 

oferty wygrały dotychczas przeprowadzone aukcje, 
obejmujące wydłużenie terminu sprzedaży energii 
po raz pierwszy w systemie aukcyjnym oraz okre-
su wieku produkcji urządzeń wytwórczych wcho-
dzących w skład instalacji, zaktualizowanie oferty 
aukcyjnej, a także uzyskanie zgody Prezesa URE 
na przeniesienie praw i obowiązków wynikających 
z wygranej aukcji. Wszystkie ww. regulacje spo-
tkały się z bardzo dużym zainteresowaniem wy-
twórców. Na mocy art. 79a ustawy OZE, wytwór-
ca, który wygrał aukcję, ma możliwość ubiegania 
się o przedłużenie terminu pierwszej sprzedaży 
energii elektrycznej w aukcji oraz okresu wieku 
produkcji urządzeń wchodzących w skład instala-
cji w wymiarze określonym przez niego we wnio-
sku, jednak nie dłużej niż o 12 miesięcy. Zgodnie 
z ustawą OZE, Prezes URE rozpatrując ww. wnio-
sek badał w szczególności, czy opóźnienie w do-
stawie urządzeń lub elementów instalacji, bądź też 
realizacji lub rozruchu danej instalacji, jest spo-
wodowane stanem epidemii ogłoszonym w dro-
dze rozporządzenia Ministra Zdrowia. W 2021 r. 
Prezes URE wydał 1 044 postanowienia w spra-
wie przedłużenia terminu sprzedaży energii elek-
trycznej po raz pierwszy w systemie aukcyjnym. 
Z kolei w myśl art. 83a, przed zawarciem umowy 
przenoszącej własność instalacji odnawialnego 
źródła energii, wytwórca przenoszący własność 
oraz nabywca tej instalacji występują do Prezesa 
URE z wnioskiem o wyrażenie zgody na przejście 
zobowiązania sprzedawcy zobowiązanego i prawa, 
określonych odpowiednio w art. 92 ust. 1 i 5, oraz 
obowiązków wynikających z wygranej aukcji na jej 
nabywcę. Prezes URE rozpatrując ww. wniosek ba-
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dał w szczególności poprawność danych instalacji 
objętych wnioskiem oraz potwierdzał ustanowienie 
zabezpieczenia przez nabywcę instalacji. W 2021 r. 
Prezes URE wydał 541 postanowień wyrażających 
zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wyni-
kających z wygranej aukcji. Jednocześnie, Prezes 
URE potwierdził dokonanie przez wytwórców, na 

podstawie art. 79 ust. 9-12 ustawy OZE, 331 aktu-
alizacji ofert aukcyjnych, zaś od wejścia w 2019 r. 
w życie przepisów umożliwiających wytwórcom 
takie działania, potwierdzono łącznie 707 aktuali-
zacji ofert aukcyjnych.

Podsumowując należy wskazać, że obowiązek 
wynikający z art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy OZE do-

tyczący odpowiednio potwierdzenia rozpoczęcia 
wytwarzania energii elektrycznej, bądź sprzedaży 
tej energii w aukcyjnym systemie wsparcia, do 
31 grudnia 2021 r. został zrealizowany łącznie dla 
1 148 nowych instalacji odnawialnego źródła ener-
gii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 
1 600,280 MW. 

W tab. 57 przedstawiono dane dotyczące stanu 
realizacji instalacji, które zostały objęte zwycięski-
mi ofertami. 

3. Systemy wsparcia 
wysokosprawnej kogeneracji

Rok 2021 był trzecim rokiem funkcjonowa-
nia nowych systemów wsparcia wysokosprawnej 
kogeneracji. Ustawa o CHP, która weszła w ży-
cie 25 stycznia 2019 r., w swoich założeniach ma 
ograniczyć niekorzystne zjawiska środowiskowe, 
przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa 
dostaw ciepła i energii elektrycznej, a także ma 
poprawić efektywność wykorzystania nośników 
energii poprzez rozwój wysokosprawnej kogene-
racji. Powyższe cele mają zostać osiągnięte dzięki 
wsparciu w postaci premii dopłacanych wytwór-
com do ceny energii elektrycznej w ramach nastę-
pujących systemów: 
1) aukcyjny system wsparcia – w formie premii 

kogeneracyjnej dla jednostek kogeneracji (no-
wych i znacznie zmodernizowanych) o mocy 
zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 
1 MW i mniejszej niż 50 MW, które wygrają au-

Tabela 57. Dane dotyczące instalacji „nowych”, dla których zrealizowany został obowiązek, o którym mowa w art. 83 
ust. 1 pkt 2 ustawy OZE, a rozpoczęcie wytwarzania lub sprzedaży energii elektrycznej w systemie aukcyjnym nastąpiło 
do 31 grudnia 2021 r.

Rodzaj instalacji
odnawialnego źródła energii

Aukcje przeprowadzone
w 2016 r.

Aukcje przeprowadzone
w 2017 r.

Aukcje przeprowadzone
w 2018 r.

liczba
instalacji

[szt.]

łączna moc 
zainstalowana 

elektryczna
[MW]

liczba
instalacji

[szt.]

łączna moc 
zainstalowana 

elektryczna
[MW]

liczba
instalacji

[szt.]

łączna moc 
zainstalowana 

elektryczna
[MW]

wykorzystująca energię promieniowania 
słonecznego 62 59,515 324 277,749 495 474,182

wykorzystująca energię wiatru
na lądzie 2 1,600 2 1,700 22 516,845

wykorzystująca wyłącznie biogaz 
rolniczy 7 6,994

wykorzystująca hydroenergię 4 10,116

Rodzaj instalacji
odnawialnego źródła energii

Aukcje przeprowadzone
w 2019 r.

Aukcje przeprowadzone
w 2020 r.

Aukcje przeprowadzone
w 2021 r.

liczba
instalacji

[szt.]

łączna moc 
zainstalowana 

elektryczna
[MW]

liczba
instalacji

[szt.]

łączna moc 
zainstalowana 

elektryczna
[MW]

liczba
instalacji

[szt.]

łączna moc 
zainstalowana 

elektryczna
[MW]

wykorzystująca energię promieniowania 
słonecznego 225 213,991 2 1,998

wykorzystująca energię wiatru
na lądzie 1 32,850 1 2,260

wykorzystująca wyłącznie biogaz 
rolniczy
wykorzystująca hydroenergię 1 0,480

Razem moc [MW] 1 600,280
Razem liczba instalacji 1 148

Źródło: URE.
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kcje ogłaszane, przeprowadzane i rozstrzygane 
przez Prezesa URE, 

2) system wsparcia w formie premii gwarantowanej 
(wysokość premii określana jest przez Ministra 
Klimatu i Środowiska w rozporządzeniu) dla:
 – jednostek kogeneracji (istniejących i zmo-

dernizowanych) o mocy zainstalowanej elek-
trycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej 
niż 50 MW; 

 – małych jednostek kogeneracji (nowych, 
znacznie zmodernizowanych, istniejących 
lub zmodernizowanych), wchodzących 
w skład źródła o łącznej mocy zainstalowa-
nej elektrycznej mniejszej niż 1 MW, 

3) system wsparcia w formie premii gwarantowa-
nej indywidualnej (wysokość premii ustalana 
jest indywidualnie w drodze decyzji Prezesa 
URE) dla jednostek kogeneracji (istniejących 
i zmodernizowanych) o mocy zainstalowanej 
elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW, 

4) system wsparcia w postaci naboru – w formie 
premii kogeneracyjnej indywidualnej dla jedno-
stek kogeneracji (nowych i znacznie zmoderni-
zowanych) o mocy zainstalowanej elektrycznej 
nie mniejszej niż 50 MW, które wygrają nabory 
ogłaszane i przeprowadzane przez Prezesa URE. 

Przed otrzymaniem wsparcia, wszystkie jed-
nostki kogeneracji muszą uzyskać decyzję Prezesa 
URE o dopuszczeniu do udziału w odpowiednim 
systemie (postępowanie w tej sprawie prowadzo-
ne jest na wniosek przedsiębiorcy). 

W 2021 r., w wyniku wejścia w życie 3 lipca 
2021 r. ustawy z 20 maja 2021 r., została wprowa-

dzona nowelizacja ustawy o CHP. Wśród najistot-
niejszych zmian, należy wyróżnić następujące: 
1) Prezes URE ogłasza, organizuje i przeprowadza 

aukcje nie rzadziej niż raz na kwartał,
2) Prezes URE ogłasza w Biuletynie Informacji Pu-

blicznej URE, do końca grudnia każdego roku, 
harmonogram aukcji na kolejny rok,

3) w przypadku gdy maksymalna ilość energii 
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, 
której sprzedaż mogła zostać objęta premią ko-
generacyjną w roku kalendarzowym poprzedza-
jącym rok przeprowadzenia aukcji, i maksymal-
na wartość premii kogeneracyjnej wynikająca 
z tej energii nie została wykorzystana, Prezes 
URE uwzględnia je w wielkościach, wskazywa-
nych w ogłoszeniach, w odniesieniu do aukcji 
w danym roku kalendarzowym,

4) Prezes URE ogłasza, organizuje i przeprowadza 
nabór na premię kogeneracyjną indywidualną 
nie rzadziej niż w czerwcu i w grudniu w roku, 
dla którego maksymalną ilość energii elektrycz-
nej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprze-
daż może zostać objęta premią kogeneracyjną 
indywidualną w kolejnym roku kalendarzowym, 
wynosi więcej niż 0,

5) w przypadku gdy maksymalna ilość energii 
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, 
której sprzedaż mogła zostać objęta premią 
kogeneracyjną indywidualną w roku kalenda-
rzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia 
naboru, i maksymalna wartość premii kogene-
racyjnej indywidualnej wynikająca z tej energii 
nie została wykorzystana, Prezes URE uwzględ-
nia je w wielkościach, wskazywanych w ogło-

szeniach, w odniesieniu do naborów w danym 
roku kalendarzowym.
W wyniku ww. regulacji, 21 grudnia 2021 r. 

Prezes URE ogłosił informację w sprawie harmo-
nogramu aukcji na premię kogeneracyjną plano-
wanych do przeprowadzenia w roku 2022.

Aukcje na premię kogeneracyjną

W 2021 r. zostały ogłoszone przez Prezesa URE 
trzy aukcje na premię kogeneracyjną: 27 kwiet-
nia 2021 r. aukcja oznaczona jako „ACHP/1/2021”, 
2 sierpnia 2021 r. aukcja oznaczona jako 
„ACHP/2/2020” oraz 28 października 2021 r. au-
kcja oznaczona jako ACHP/3/2021. 

Pierwsza aukcja („ACHP/1/2021”) została prze-
prowadzona w terminie 22-24 czerwca 2021 r., 
druga aukcja („ACHP/2/2021”) została przeprowa-
dzona w dniach 20-22 września 2021 r., natomiast 
trzecia aukcja („ACHP/3/2021”) została przepro-
wadzona w dniach 17-21 grudnia 2021 r. Wyniki 
aukcji „ACHP/1/2021” zostały ogłoszone w Biulety-
nie Informacji Publicznej URE 29 czerwca 2021 r., 
wyniki drugiej aukcji „ACHP/2/2021” opublikowano 
24 września 2021 r., natomiast wyniki trzeciej au-
kcji „ACHP/3/2021” ukazały się 23 grudnia 2021 r. 
(tab. 58 str. 134). 

Premia gwarantowana

Decyzję o dopuszczeniu do systemu wsparcia 
w formie premii gwarantowanej w 2021 r. posiada-
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ły łącznie 82 jednostki kogeneracji opalane paliwa-
mi gazowymi (gazem ziemnym), w tym:
• 76 jednostek SSP (silniki spalinowe),
• 5 jednostek TGO (turbina gazowa z odzyskiem 

ciepła),
• 1 jednostka TGP (turbina gazowa przeciwprężna).

Jednostki kogeneracji posiadające decyzje 
o dopuszczeniu do udziału w systemie wsparcia 
w formie premii gwarantowanej w 2021 r. to:
• 62 istniejących jednostek kogeneracji (są to 

jednostki, które korzystały z systemu świa-
dectw pochodzenia z kogeneracji), w tym 
30 jednostek o mocy zainstalowanej elektrycz-
nej poniżej 1 MW,

• 13 jednostek, o których mowa w art. 101 usta-
wy (jednostki, które nie otrzymywały świa-
dectw pochodzenia z kogeneracji, ale przed 

1 stycznia 2019 r. uzyskały potwierdzenie efek-
tu zachęty), 

• 7 nowych małych jednostek kogeneracji.
 

Premia gwarantowana indywidualna

W 2021 r. toczyły się postępowania administra-
cyjne w przedmiocie dopuszczenia wytwórców 
do systemu wsparcia w formie premii gwaranto-
wanej indywidualnej. Rozpatrywane były wnioski 
dotyczące dopuszczenia w roku 2022.

Do URE wpłynęło 5 wniosków o dopuszcze-
nie jednostek kogeneracji do systemu wsparcia 
w formie premii gwarantowanej indywidualnej za 
2022 r.

Do 31 grudnia 2021 r. Prezes URE wydał 1 decy-
zję o umorzeniu postępowania w sprawie dopusz-

czenia do systemu premii gwarantowanej indywidu-
alnej na wniosek strony, natomiast w odniesieniu do 
4 wniosków dotyczących 2022 r., do końca 2021 r. 
toczyły się nadal postępowania wyjaśniające.

Nabór na premię kogeneracyjną indywidualną

12 marca 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie 
naboru na premię kogeneracyjną indywidualną, 
który odbył się w dniach 14-16 grudnia 2020 r., 
a informację o 2 jednostkach, które wygrały na-
bór, zostały opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej URE. Minimalna wysokość premii koge-
neracyjnej indywidualnej, jaka została wyliczona 
przez Prezesa URE dla uczestników, którzy wygrali 
nabór nie przekroczyła 44,00 zł/MWh, natomiast 
maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej in-
dywidualnej, jaka została wyliczona przez Preze-
sa URE dla uczestników, którzy wygrali nabór nie 
przekroczyła 56,00 zł/MWh.

Ponadto, 11 maja 2021 r. Prezes URE ogłosił 
nabór na premię kogeneracyjną indywidualną, 
oznaczony jako „NCHP/1/2021”. Nabór ten, prze-
prowadzony w dniach 1-3 września 2021 r., nie 
został rozstrzygnięty z powodu braku złożenia 
w naborze co najmniej jednej oferty spełniającej 
wymagania określone w ustawie o CHP.

Gwarancje pochodzenia CHP

W 2021 r. Prezes URE wydał 6 gwarancji pocho-
dzenia CHP na łączny wolumen 694 665,000 MWh. 

Tabela 58. Podsumowanie rozstrzygnięcia aukcji CHP

Aukcja Nr ACHP/1/2021 Aukcja Nr ACHP/2/2021 Aukcja Nr ACHP/3/2021
Liczba ofert, które wygrały aukcje 7 3 1
Łączna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji 
wynikająca z ofert, które wygrały aukcje 480 0496,797 MWh powyżej 2 325 000,000 MWh powyżej 221 900,00 MWh

Wartość premii kogeneracyjnej 451 769 993,12 zł powyżej 305 250 000,00 zł powyżej 29 960 000,00 zł
Minimalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka została 
wskazana w złożonych ofertach uczestników, którzy wygrali 
aukcję 

37,00 zł/MWh nie przekracza 120,00 zł/MWh

nie przekracza 135,00 zł/MWh

Maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka została 
wskazana w złożonych ofertach uczestników, którzy wygrali 
aukcję 

147,00 zł/MWh nie przekracza 150,00 zł/MWh

Minimalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie 
wypłacona uczestnikom, którzy wygrali aukcję 18,76 zł/MW nie przekracza 120,00 zł/MWh

Maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie 
wypłacona uczestnikom 147,00 zł/MWh nie przekracza 150,00 zł/MWh

Źródło: URE.
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Dokument ten poświadcza, że określona w nim 
ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci 
dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wy-
tworzona w wysokosprawnej kogeneracji. Spośród 
7 wniosków o wydanie gwarancji pochodzenia CHP 
za rok 2020, które zostały złożone do URE, 1 wnio-
sek został wycofany.

4. Wsparcie dla wytwarzania 
energii elektrycznej w morskich 
farmach wiatrowych

3 lutego 2021 r. opublikowana została ustawa 
MFW, przewidująca możliwość przyznania wytwór-
com energii elektrycznej w morskich farmach wia-
trowych prawa do pokrycia tzw. ujemnego salda, 
tj. różnicy pomiędzy rynkową ceną energii, a ceną 
zapewniającą pokrycie kosztów wytwarzania ener-
gii elektrycznej w danej morskiej farmie wiatrowej. 
Przepisy tej ustawy wprowadziły dwustopniowy 
system wspierania wytwarzania energii elektrycz-
nej w morskich farmach wiatrowych. Zważywszy 
na skalę i specyfikę procesów inwestycyjnych tego 
rodzaju przedsięwzięć, maksymalny okres wspar-
cia wytwarzania energii elektrycznej w instalacji 
wyniesie 25 lat, co koresponduje ze średnim cy-
klem życia morskiej farmy wiatrowej.

W pierwszej „fazie” funkcjonowania systemu, 
wprowadzono mechanizm przyznawania wsparcia 
na wniosek wytwórcy w drodze decyzji administra-
cyjnej Prezesa URE, która mogła zostać wydana 
nie później niż do 30 czerwca 2021 r. – tj. stosow-

nie do wymogów dyrektywy RED II przewidującej, 
że systemy wsparcia dla OZE mają mieć charakter 
konkurencyjny. Wnioski wytwórców o przyznanie 
wsparcia mogły zostać złożone wyłącznie w termi-
nie do 31 marca 2021 r. Łączna moc zainstalowa-
na elektryczna morskich farm wiatrowych, które 
mogły zostać objęte tego rodzaju wsparciem, nie 
mogła przekroczyć 5,9 GW. 

Cena maksymalna za energię elektryczną wy-
tworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowa-
dzoną do sieci określona została w rozporządze-
niu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 
2021 r. w sprawie ceny maksymalnej za energię 
elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatro-
wej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, 
będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia 
ujemnego salda105), na poziomie 319,60 zł/MWh. 
Cena będąca podstawą do rozliczenia ujemne-
go salda w okresie, o którym mowa w art. 6, 
z uwzględnieniem art. 7 ustawy MFW, ustalona 
zostanie w decyzji Prezesa URE, o której mowa 
w art. 18 ust. 1 tej ustawy. Cena ta nie może być 
wyższa niż cena będąca podstawą do rozliczenia 
ujemnego salda wynikająca z decyzji Komisji Eu-
ropejskiej o zgodności z rynkiem wewnętrznym 
pomocy publicznej, udzielanej wytwórcy w drodze 
decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy 
MFW. Wypłata ujemnego salda jest uzależniona od 
pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej. 

W ramach pierwszej fazy systemu wsparcia, 
Prezes URE wydał 7 decyzji w sprawie przyznania 
prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elek-

 105) Dz. U. z 2021 r. poz. 587.

trycznej w morskich farmach wiatrowych, o łącz-
nej mocy zainstalowanej elektrycznej 5 900 MW, 
planowanych do lokalizacji w granicach obszarów 
określonych w załączniku Nr 1 do ustawy MFW, 
wobec ustalenia, że ww. morskie farmy wiatrowe 
nie zostałyby zrealizowane w przypadku, w któ-
rym dla energii elektrycznej wytworzonej w tych 
farmach i wprowadzonej do sieci nie zostałoby 
przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda na 
zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy MFW.

Tabela 59. Zestawienie projektów morskich farm wia-
trowych, którym przyznano prawo do pokrycia ujemnego 
salda w ramach pierwszej fazy systemu wsparcia dedy-
kowanego offshore

Nazwa wnioskodawcy Nazwa morskiej 
farmy wiatrowej

Łączna moc 
zainstalowana 

elektryczna [MW]
Baltic Trade and Invest 
Sp. z o.o.

Morska Farma
Wiatrowa Baltic II 350,000

Elektrownia Wiatrowa 
Baltica - 2 Sp. z o.o.

Elektrownia
Wiatrowa Baltica - 2 1 498,000

Elektrownia Wiatrowa 
Baltica - 3 Sp. z o.o.

Elektrownia
Wiatrowa Baltica - 3 1 045,500

MFW Bałtyk II Sp. z o.o. MFW Bałtyk II 720,000
MFW Bałtyk III Sp. z o.o. MFW Bałtyk III 720,000
Baltic Power Sp. z o.o. Baltic Power 1 197,000
C-Wind Polska Sp. z o.o. BC-Wind 369,500

Źródło: URE.

W odniesieniu do dwóch wniosków, Prezes URE 
wydał (na wnioski stron) decyzje umarzające pro-
wadzone postępowania administracyjne. 

Wykonując dyspozycję art. 16 ust. 3 pkt 1 usta-
wy MFW, Prezes URE przekazał operatorowi rozli-
czeń energii odnawialnej, ministrowi właściwemu 
do spraw klimatu oraz ministrowi właściwemu do 
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spraw aktywów państwowych dane wytwórców 
energii elektrycznej w morskich farmach wiatro-
wych, którym przyznano prawo do pokrycia ujem-
nego salda, a także dane dotyczące szacunkowej 
ilości energii elektrycznej w podziale na kolejne, 
następujące po sobie lata kalendarzowe, jaką wy-
twórcy planują wytworzyć i wprowadzić do sieci 
w celu uzyskania prawa do pokrycia ujemnego 
salda.

Ponadto, stosownie do art. 16 ust. 3 pkt 2 usta-
wy MFW, Prezes URE opublikował w Biuletynie 
Informacji Publicznej URE plany łańcucha dostaw 
materiałów i usług, o których mowa w art. 42 ust. 1 
ustawy MFW, dołączone przez wytwórców do 
wniosków o przyznanie prawa do pokrycia ujemne-
go salda, w wersjach niezawierających informacji 
uznanych przez wytwórców za tajemnicę przedsię-
biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji106). Upublicznienie ww. dokumentacji ma 
na celu stymulowanie rozwoju krajowego sektora 
usług związanych z morską energetyką wiatrową 
oraz zapewnienie transparentności procesów in-
westycyjnych segmentu offshore.

Wykonując dyspozycję art. 44 ustawy MFW, 
Prezes URE przekazał plany łańcucha dostaw ma-
teriałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1 
i 3 tej ustawy, ministrowi właściwemu do spraw 
klimatu i ministrowi właściwemu do spraw akty-
wów państwowych.

Zwieńczeniem procesów związanych z przyzna-
nym wsparciem udzielonym przez Prezesa URE 

 106) Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.

w ramach pierwszej fazy systemu, będzie prze-
prowadzenie czynności zmierzających do wydania 
przez Prezesa URE decyzji, o których mowa w art. 18 
ust. 1 ustawy MFW, zmieniających decyzje, o któ-
rych mowa w art. 16 ust. 1 tej ustawy i ustalenia 
ceny będącej podstawą do pokrycia ujemnego 
salda w okresie wsparcia. Należy jednak zazna-
czyć, że wydanie decyzji w trybie art. 18 ust. 1 
ustawy MFW w odniesieniu do danej morskiej 
farmy wiatrowej, będzie możliwe wyłącznie po 
otrzymaniu przez Prezesa URE informacji o wyda-
niu przez Komisję Europejską decyzji o zgodno-
ści z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej, 
udzielanej wytwórcy w drodze decyzji, o której 
mowa w art. 16 ust. 1 tej ustawy. 

W tym miejscu należy nadmienić, że ustawa 
MFW przewiduje w latach następnych możliwość 
przyznawania wytwórcom wsparcia wyłącznie 
w formule aukcji organizowanych i przeprowa-
dzanych przez Prezesa URE w latach 2025 i 2027, 
w ramach których przewiduje się objęcie wspar-
ciem morskich farm wiatrowych o łącznej mocy za-
instalowanej elektrycznej 5 GW. W przypadku, gdy 
łączna moc zainstalowana elektryczna morskich 
farm wiatrowych wynikająca z ofert, które po-
tencjalnie wygrałyby aukcje w latach 2025 i 2027 
byłaby mniejsza od maksymalnej mocy zainsta-
lowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych 
określonej dla lat 2025 i 2027, pozostała różnica 
powiększa maksymalną moc zainstalowaną elek-
tryczną morskich farm wiatrowych, w odniesieniu 
do których może zostać przyznane prawo do po-
krycia ujemnego salda w drodze kolejnej aukcji, 
która może zostać opcjonalnie przeprowadzona 

w 2028 r. Przepisy ustawy MFW dopuszczają po-
nadto możliwość przeprowadzenia aukcji również 
w innych latach – począwszy od 2029 r., w przy-
padku wydania przez Radę Ministrów rozporządze-
nia określającego łączną moc zainstalowaną elek-
tryczną morskich farm wiatrowych, w odniesieniu 
do których może zostać przyznane prawo do po-
krycia ujemnego salda w drodze aukcji. W ramach 
funkcjonowania drugiej fazy systemu, cena do 
rozliczeń ujemnego salda ukształtowana zostanie 
w procesie konkurencyjnego wyłaniania wytwór-
ców w drodze aukcji.

5. Odbiorcy przemysłowi 
w systemie wsparcia OZE 
i kogeneracji

Odbiorcy przemysłowi 
w systemie wsparcia OZE 

Ustawa OZE przewiduje system wsparcia dla 
odbiorców przemysłowych. W myśl art. 52 ust. 6 
ustawy OZE przez odbiorcę przemysłowego rozu-
mie się odbiorcę końcowego:
1) którego przeważającą działalnością gospodar-

czą jest działalność określona w Polskiej Klasy-
fikacji Działalności (PKD) i oznaczona następu-
jącymi kodami: 0510; 0729; 0811; 0891; 0893; 
0899; 1032; 1039; 1041; 1062; 1104; 1106; 
1310; 1320; 1394; 1395; 1411; 1610; 1621; 
1711; 1712; 1722; 1920; 2012; 2013; 2014; 
2015; 2016; 2017; 2060; 2110; 2221; 2222; 
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2311; 2312; 2313; 2314; 2319; 2320; 2331; 
2342; 2343; 2349; 2399; 2410; 2420; 2431; 
2432; 2434; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 
2446; 2720; 3299; 2011; 2332; 2351; 2352; 
2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 2680; 3832,

2) dla którego wartość współczynnika intensywno-
ści zużycia energii elektrycznej wynosi nie mniej 
niż 3 proc.
Stosownie zaś do art. 52 ust. 3 ustawy OZE, 

przedsiębiorca zamierzający uzyskać status od-
biorcy przemysłowego w systemie wsparcia OZE, 
zobowiązany jest w terminie do 30 listopada roku 
poprzedzającego rok realizacji obowiązku, złożyć 
Prezesowi URE oświadczenie potwierdzające:
1) wykonywanie działalności gospodarczej ozna-

czonej kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), o których mowa w art. 52 ust. 6 ustawy 
OZE,

2) ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość 
energii elektrycznej zakupionej na własny uży-
tek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 
realizacji obowiązku,

3) wartość współczynnika intensywności zużycia 
energii elektrycznej,

4) ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem, 
o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy OZE, 
oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty 
OZE, o której mowa w art. 96 ust. 1 tej usta-
wy, oraz opłaty kogeneracyjnej, o której mowa 
w art. 60 ust. 1 ustawy o CHP, wyrażoną w pro-
centach

‒ wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą 
prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika 
intensywności zużycia energii elektrycznej.

W konsekwencji, podmioty, które zamierzały 
skorzystać w 2022 r. z możliwości realizacji obo-
wiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy 
OZE na zasadach określonych w art. 53 ust. 1 
tej ustawy, przedłożyły Prezesowi URE stosowne 
oświadczenie w terminie do 30 listopada 2021 r.

Uzyskanie statusu odbiorcy przemysłowego 
w systemie wsparcia OZE wiąże się z przyznaniem 
ulg w realizacji obowiązków określonych w ustawie 
OZE. Podmiot, który uzyskał wpis na liście odbior-
ców przemysłowych, może korzystać z ulg określo-
nych w art. 53 ust. 1 oraz 96 ust. 2 tejże ustawy, 
tj. ulg w zakresie wysokości obowiązku umorzenia 
świadectw pochodzenia „zielonych” i „błękitnych” 
lub uiszczenia opłaty zastępczej oraz ulgi w zakre-
sie opłaty OZE. Ponadto, odbiorca przemysłowy 
może korzystać z ulgi w zakresie opłaty kogenera-
cyjnej zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o CHP.

Posiadanie statusu odbiorcy przemysłowego 
zmniejsza podstawę do wyliczenia ww. obowiąz-
ków, która redukuje się odpowiednio do 80 proc., 
60 proc. lub 15 proc. w stosunku do jej pierwotnej 
wartości. Wysokość należnej ulgi zależy od war-
tości współczynnika intensywności zużycia ener-
gii elektrycznej, przez który – zgodnie z art. 53 
ust. 2 ustawy OZE – rozumie się stosunek kosz-
tów energii elektrycznej zużytej na własne po-
trzeby do wartości dodanej brutto obliczanej jako 
średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat po-
przedzających rok realizacji obowiązku. Szczegó-
ły dotyczące sposobu obliczania tego współczyn-
nika zostały określone w rozporządzeniu Ministra 
Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie 
sposobu obliczania współczynnika intensywności 

zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę prze-
mysłowego107). 

W związku z powyższym, Prezes URE opubli-
kował Informację nr 62/2021 dla odbiorców prze-
mysłowych zamierzających skorzystać w 2022 r. 
z uprawnień przewidzianych w art. 53 ust. 1 oraz 
w art. 96 ust. 2 ustawy OZE i w art. 62 ust. 2 
ustawy o CHP.

Następnie, realizując obowiązek wynikający 
z art. 52 ust. 4 ustawy OZE, 27 grudnia 2021 r. 
Prezes URE sporządził i opublikował w Biuletynie 
Informacji Publicznej URE Informację nr 79/2021 
w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, 
którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 
ust. 3 ustawy OZE. W wykazie tym znalazło się łącz-
nie 450 podmiotów, z czego 59 to odbiorcy prze-
mysłowi, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 
ustawy OZE108).

Natomiast odbiorcy przemysłowi uczestniczą-
cy w 2020 r. w systemie wsparcia OZE, uwzględ-
nieni w Informacji Prezesa URE nr 109/2019 
z 31 grudnia 2019 r. (zaktualizowanej Informacją 
Prezesa URE nr 11/2020, nr 61/2020, nr 3/2021 
oraz nr 20/2021) w sprawie wykazu odbior-
ców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, 
o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy OZE, 
byli zobowiązani – zgodnie z dyspozycją art. 54 
ustawy OZE – do przekazania Prezesowi URE do 
31 sierpnia 2021 r. informacji o ilości energii elek-

 107) Dz. U. z 2020 r. poz. 1485.
 108) Odbiorcy przemysłowi, którzy w roku kalendarzowym po-
przedzającym rok realizacji obowiązku zużyli nie mniej niż 100 GWh 
energii elektrycznej i złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 
ust. 3 ustawy OZE.
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trycznej zakupionej na własny użytek w 2020 r., 
spełnieniu warunków, o których mowa w art. 53 
ust. 1 ustawy OZE oraz o wykonaniu obowiązku, 
o którym mowa w art. 52 ust. 1 ww. ustawy109), 
a także oświadczeń o zgodności z prawdą prze-
kazanych Prezesowi URE danych i spełnieniu wa-
runków do korzystania z ulg w systemie wsparcia.

W związku z powyższym, Prezes URE w 2021 r. 
przeprowadził kontrolę realizacji obowiązku złoże-
nia przez odbiorców przemysłowych wymienionych 
powyżej informacji i oświadczeń oraz przeprowa-
dził analizę przekazanych danych (w szczególności 
w aspekcie spełnienia warunków, o których mowa 
w art. 53 ust. 1 ustawy OZE).

Zgodnie z dyspozycją art. 55 ust. 1 ustawy OZE, 
odbiorca przemysłowy, który nie przekazał Preze-
sowi URE w terminie informacji oraz oświadcze-
nia, o których mowa w art. 54 ustawy OZE, podał 
w tej informacji nieprawdziwe lub wprowadzające 
w błąd dane lub skorzystał z uprawnienia, o którym 
mowa w art. 53 ust. 1 i art. 96 ust. 2 ustawy OZE, 
a także z uprawnienia, o którym mowa w art. 62 
ust. 2 ustawy o CHP, nie spełniając określonych 
w tych przepisach warunków lub został wpisany 
do wykazu, o którym mowa w art. 52 ust. 4 usta-
wy OZE, nie spełniając wymagań, o których mowa 
w art. 52 ust. 6 ustawy OZE, nie może skorzystać 
z uprawnień, o których mowa w art. 53 ust. 1 i art. 96 
ust. 2 ustawy OZE, oraz z uprawnienia, o którym 
mowa w art. 62 ust. 2 ustawy o CHP, przez okres 
5 lat od zakończenia roku, którego dotyczył obo-

 109) Ostatnia informacja dotyczy odbiorców przemysłowych, 
o których mowa w przypisie wyżej.

wiązek, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy 
OZE.

W wyniku przeprowadzonej w 2021 r. kontro-
li realizacji wykonania obowiązku przez odbior-
ców przemysłowych w ww. zakresie, Prezes URE 
wszczął 7 postępowań administracyjnych w związ-
ku z ujawnionymi naruszeniami powołanych wyżej 
przepisów. Wszystkie postępowania zakończyły 
się wydaniem decyzji potwierdzających brak moż-
liwości skorzystania z uprawnień, o których mowa 
w art. 53 ust. 1 oraz w art. 96 ust. 2 ustawy OZE 
oraz z uprawnienia, o którym mowa w art. 62 ust. 2 
ustawy o CHP. 

Działając zgodnie z dyspozycją art. 55a ust. 1 
ustawy OZE, Prezes URE sporządził i opublikował 
27 grudnia 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicz-
nej URE Informację nr 78/2021 przedstawiającą 
wykaz podmiotów objętych sankcją określoną 
w art. 55 ust. 1 ustawy OZE, tj. tych, które w la-
tach 2021−2025 nie mogą korzystać z ulg przewi-
dzianych dla odbiorców przemysłowych.

Odbiorcy przemysłowi w systemie
wsparcia kogeneracji

Podmioty uwzględnione w Informacji Prezesa 
URE nr 73/2020 (aktualizowanej Informacjami 
Prezesa URE nr: 26/2021, 29/2021, 61/2021 oraz 
64/2021) w sprawie wykazu odbiorców przemysło-
wych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa 
w art. 52 ust. 3 ustawy OZE, mogły korzystać z ulgi 
określonej w art. 62 ust. 2 ustawy o CHP, tj. ulgi 
w zakresie opłaty CHP. Posiadanie statusu odbior-

cy przemysłowego – analogicznie jak w przypadku 
systemu wsparcia OZE ‒ zmniejsza podstawę do 
obliczenia opłaty kogeneracyjnej pobieranej od 
tego odbiorcy do 80 proc., 60 proc. lub 15 proc. 
w stosunku do ilości energii elektrycznej zakupio-
nej na własny użytek, pobranej z sieci i zużytej 
przez odbiorcę przemysłowego w danym okresie 
rozliczeniowym. Powyższa ulga stosowana jest 
od 15 kwietnia 2019 r., czyli od dnia wydania de-
cyzji Komisji Europejskiej (w sprawie SA.52530).

Kontrola realizacji przez odbiorców przemysło-
wych obowiązków sprawozdawczych oraz wery-
fikacja przekazanych przez te podmioty danych 
(w szczególności w aspekcie spełnienia warunków, 
o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy OZE), od-
bywa się w ramach systemu wsparcia OZE. 

Zgromadzone dane dotyczące ulgi w opłacie 
CHP zostały przekazane do UOKiK, celem zamiesz-
czenia tych informacji w Systemie Udostępniania 
Danych o Pomocy Publicznej.

6. Wyznaczanie sprzedawców 
zobowiązanych

Do kompetencji Prezesa URE należy również 
wyznaczanie sprzedawców zobowiązanych. Reali-
zują oni m.in. zadania związane z obowiązkiem 
zakupu energii elektrycznej wytworzonej w in-
stalacjach odnawialnego źródła energii, w zakre-
sie określonym w ustawie OZE. Sprzedawcy zo-
bowiązani dokonują także rozliczeń ilości energii 
elektrycznej wprowadzonej przez prosumentów 
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do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii 
elektrycznej pobranej z tej sieci.

Sprzedawcą zobowiązanym na kolejny rok wy-
znaczany jest sprzedawca energii elektrycznej, 
który w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia po-
przedniego roku sprzedał najwięcej energii elek-
trycznej do odbiorców końcowych przyłączonych 
do sieci dystrybucyjnej danego operatora systemu 
elektroenergetycznego. Wyznaczenie sprzedawcy 
zobowiązanego dokonywane jest mocą decyzji 
Prezesa URE, w terminie do 31 października każ-
dego roku. Realizując omawiane zadanie, Prezes 
URE wyznaczył na 2022 r. 180 sprzedawców zo-
bowiązanych na obszarze działania operatorów 
systemów dystrybucyjnych oraz sprzedawcę zobo-
wiązanego na obszarze działania operatora syste-
mu przesyłowego elektroenergetycznego. Dane na 
temat wyznaczonych na 2022 r. sprzedawców zo-
bowiązanych zostały zawarte w Informacji Prezesa 
URE nr 74/2021 z 29 grudnia 2021 r.

7. Kalkulacja stawki opłaty OZE

Opłata OZE pobierana jest za dostępność ener-
gii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie 
elektroenergetycznym. Przeznacza się ją wyłącz-
nie na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa 
w art. 93 ust. 1 pkt 4 lub ust. 2 pkt 3 ustawy OZE 
oraz ujemnego salda, o którym mowa w art. 40 
ust. 1 pkt 3 ustawy MFW, na koszty działalności 
operatora rozliczeń energii odnawialnej, a także na 
wydatki związane z pokryciem kosztów utrzyma-

nia, rozbudowy i modyfikacji internetowej platfor-
my aukcyjnej, o których mowa w art. 78 ust. 7a 
ustawy OZE. 

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy OZE, opłatę OZE 
oblicza się jako iloczyn stawki opłaty OZE oraz sumy 
ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej 
przez odbiorców końcowych przyłączonych:
1) bezpośrednio do sieci danego płatnika opłaty 

OZE, 
2) do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wy-

konującego działalność gospodarczą w zakresie 
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, 
niebędącego płatnikiem opłaty OZE, przyłączo-
nego do sieci płatnika opłaty OZE, 

3) do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wy-
twarzającego energię elektryczną przyłączone-
go do sieci płatnika opłaty OZE bezpośrednio 
lub poprzez sieć przedsiębiorstwa energetycz-
nego świadczącego na ich rzecz usługę przesy-
łania lub dystrybucji energii elektrycznej.
Przepisy ustawy OZE precyzują elementy skła-

dowe służące skalkulowaniu wysokości stawki 
opłaty OZE. Należą do nich:
1) suma środków przeznaczonych na pokrycie 

ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 
pkt 4 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy OZE oraz ujemne-
go salda, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 
ustawy MFW (KOZEfi), planowana w oparciu o:
a) informacje o planowanych przez operatora 

rozliczeń energii odnawialnej w roku następ-
nym wypłatach na pokrycie ujemnego salda;

b) maksymalną ilość energii elektrycznej wy-
tworzonej z odnawialnych źródeł energii 
w instalacji odnawialnego źródła energii, 

jaka może zostać sprzedana w drodze aukcji 
w następnym roku kalendarzowym, określoną 
w przepisach wydanych na podstawie art. 72 
ust. 2 ustawy OZE;

c) maksymalną moc zainstalowaną elektryczną 
instalacji odnawialnego źródła energii, o któ-
rych mowa w art. 70a ust. 1 i 2 ustawy OZE, 
dla których w następnym roku kalendarzo-
wym Prezes URE może wydać zaświadcze-
nia, o których mowa w art. 70b ust. 8 tej 
ustawy, o ile została ona określona w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 70d ust. 2 
ustawy OZE;

d) średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej 
na rynku konkurencyjnym w poprzednim 
kwartale ogłoszoną przez Prezesa URE na 
podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy – 
Prawo energetyczne, wyliczana jako średnia 
z trzech ostatnich kwartałów poprzedzają-
cych datę publikacji stawki opłaty, o której 
mowa w art. 95 ust. 1 ustawy OZE;

e) łączną ilość energii elektrycznej wytworzo-
nej w morskich farmach wiatrowych i wpro-
wadzonej do sieci przez wytwórców, którzy 
otrzymali decyzję, o której mowa w art. 18 
ust. 1 ustawy MFW, lub których oferty wygra-
ły aukcje, o których mowa w art. 26 ust. 1 
tej ustawy,

2) wydatki związane z ewentualnym zaciągniętym 
zadłużeniem przez operatora rozliczeń energii 
odnawialnej oraz koszty bieżącej działalności 
operatora rozliczeń energii odnawialnej (LOZEi),

3) prognozowany na 31 grudnia danego roku, stan 
środków na rachunku opłaty OZE (EOZEi),
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4) ilość energii pobraną z sieci i zużytą przez od-
biorców końcowych w krajowym systemie elek-
troenergetycznym, która stanowiła podstawę 
do obliczenia opłaty OZE, w okresie 12 miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających 1 lipca roku, 
w którym jest kalkulowana stawka opłaty OZE 
na kolejny rok kalendarzowy (Qi-1).
Działając na podstawie art. 98 ustawy OZE, Prezes 

URE kalkuluje i publikuje stawkę netto opłaty OZE 
(tj. stawkę pomniejszoną o należny podatek od 
towarów i usług), na kolejny rok kalendarzowy 
w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego.

Tabela 60. Zestawienie wysokości stawek opłaty OZE, 
wraz ze wskazaniem okresu ich obowiązywania i podsta-
wą dla ustalenia ich wysokości110)

Wysokość 
netto stawki 
opłaty OZE 
[zł/MWh]

Okres obowiązywania 
danej wysokości 

stawki opłaty OZE

Podstawa ustalenia 
wysokości stawki opłaty 

OZE

2,51 od 1.07.2016 r.
do 31.12.2016 r.

art. 185 ustawy OZE
– przepisy przejściowe

3,70 od 1.01.2017 r.
do 31.12.2017 r.

Informacja Prezesa URE
nr 62/2016

0,00 od 1.01.2018 r.
do 31.12.2018 r.

Informacja Prezesa URE
nr 81/2017

0,00 od 1.01.2019 r.
do 31.12.2019 r.

Informacja Prezesa URE
nr 100/2018

0,00 od 1.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

Informacja Prezesa URE
nr 84/2019

2,20 od 1.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.

Informacja Prezesa URE
nr 62/2020

0,90 od 1.01.2022 r.
do 31.12.2022 r.

Informacja Prezesa URE
nr 66/2021

Źródło: URE.

 110) Na podstawie stanu prawnego obowiązującego na dzień 
sporządzenia niniejszego Sprawozdania.

W myśl art. 98 ust. 4 ustawy OZE istnieje także 
możliwość zmiany stawki opłaty OZE obowiązują-
cej w danym roku. W świetle brzmienia tego prze-
pisu Prezes URE może, nie częściej niż raz w roku 
kalendarzowym, zmienić stawkę opłaty OZE, pod 
warunkiem, że jest to niezbędne do: 
1) wypełnienia zobowiązań wynikających z ilości 

wytwarzanej energii elektrycznej w instalacjach 
objętych ofertami, które wygrały aukcje, o któ-
rych mowa w ustawie OZE oraz w ustawie MFW, 
lub 

2) zabezpieczenia środków na przeprowadzenie 
kolejnych, zaplanowanych aukcji, o których 
mowa w ustawie OZE oraz w ustawie MFW, lub 

3) realizacji zobowiązań wynikających ze sprzeda-
nej energii przez wytwórców w instalacjach od-
nawialnego źródła energii zlokalizowanych poza 
terytorium kraju. 
W 2021 r. Prezes URE nie skorzystał z tego 

uprawnienia.

8. Wydawanie i umarzanie 
świadectw pochodzenia, 
świadectw pochodzenia 
biogazu rolniczego. Wydawanie 
gwarancji pochodzenia 

W 2021 r. Prezes URE wydał 14 005 świa-
dectw pochodzenia OZE na łączny wolumen 
19 433 150,574 MWh (za energię elektryczną wy-
tworzoną w 2019 r., 2020 r. i 2021 r.). Ponadto, 
Prezes URE wydał 10 041 gwarancji pochodzenia 

OZE (za energię elektryczną wytworzoną w 2020 r. 
i 2021 r.).

Biorąc pod uwagę złożone wnioski o wydanie 
świadectw pochodzenia i gwarancji pochodzenia, 
Prezes URE w 65 przypadkach wydał postanowie-
nia o odmowie wydania świadectw pochodzenia 
OZE oraz 24 postanowienia o odmowie wydania 
gwarancji pochodzenia. Przyczyną odmowy było 
uchybienie przez wnioskodawców terminom przed-
łożenia operatorowi systemu elektroenergetycznego 
wniosków o wydanie świadectw pochodzenia 
i gwarancji pochodzenia111) a także, w przypadku 
odmów wydania świadectw pochodzenia, brak 
spełnienia warunków, o których mowa w art. 44 
ustawy OZE. W tym ostatnim przypadku częstą 
przyczyną odmowy wydania świadectwa pocho-
dzenia OZE, było występowanie z wnioskiem o wy-
danie świadectwa za okres wytwórczy następujący 
po upływie 15-letniego okresu wsparcia112). Z uwa-
gi na fakt, że pierwsze świadectwa pochodzenia 
uosabiające prawa majątkowe zostały wydane 
1 października 2005 r., okres wparcia dla tych in-
stalacji upłynął 30 września 2020 r. 

 111) 45 dni od dnia zakończenia okresu wytworzenia danej ilości 
energii elektrycznej objętej wnioskiem o wydanie SP OZE (art. 45 
ust. 4 ustawy OZE). W przypadku wniosku o wydanie gwarancji 
pochodzenia wniosek taki należy złożyć w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej 
tym wnioskiem (art. 121 ust. 2 ustawy OZE).
 112) W myśl art. 44 ust. 5 ustawy OZE, świadectwo pochodze-
nia dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przy-
sługuje przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do 31 grudnia 
2035 r., przy czym okres ten liczy się od dnia wytworzenia po 
raz pierwszy tej energii, potwierdzonego wydanym świadectwem 
pochodzenia.
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Tabela 61. Świadectwa pochodzenia wydane w 2021 r. (za produkcję w 2019 r. i 2020 r.) 
w rozbiciu na poszczególne technologie wytwarzania wraz z wolumenem energii 

Rodzaj OZE

Okres wytwarzania
1 stycznia − 31 grudnia 2019 r.

Okres wytwarzania
1 stycznia − 31 grudnia 2020 r.

ilość energii 
[MWh]

liczba SP 
[szt.]

ilość energii 
[MWh]

liczba SP 
[szt.]

Instalacje wykorzystujące biogaz* 1 265,948 2 197 544,061 337
Instalacje wykorzystujące biomasę 0 0 2 789 851,950 88
Instalacje wykorzystujące energię
promieniowania słonecznego 148,440 7 24 093,178 377

Instalacje wykorzystujące energię wiatru 4 120,265 6 3 231 727,332 2 436
Instalacje wykorzystujące hydroenergię 157,029 4 12 195,450 97
Instalacje wykorzystujące technologię 
współspalania biomasy, biopłynów, 
biogazu lub biogazu rolniczego z innymi 
paliwami

0 0 390 291,780 16

Łącznie 5 691,682 19 6 645 703,751 3 351

* W tym instalacje wykorzystujące biogaz rolniczy.

Źródło: URE.

Tabela 62. Świadectwa pochodzenia wydane w 2021 r. (za produkcję w 2021 r.) w roz-
biciu na poszczególne technologie wytwarzania wraz z wolumenem energii 

Rodzaj OZE

Okres wytwarzania
1 stycznia − 31 grudnia 2021 r.

ilość energii
[MWh]

liczba SP
[szt.]

Instalacje wykorzystujące biogaz* 505 856,005 1 048
Instalacje wykorzystujące biomasę 2 407 948,791 181
Instalacje wykorzystujące energię promieniowania słonecznego 62 888,723 721
Instalacje wykorzystujące energię wiatru 9 431 085,078 8 483
Instalacje wykorzystujące hydroenergię 37 191,367 183
Instalacje wykorzystujące technologię współspalania biomasy, 
biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego z innymi paliwami 336 785,177 19

Łącznie 12 781 755,141 10 635

* W tym instalacje wykorzystujące biogaz rolniczy.

Źródło: URE.

Tabela 63. Gwarancje pochodzenia (OZE) wydane w 2021 r. w rozbiciu na poszczególne 
technologie wytwarzania wraz z wolumenem energii (za produkcję w 2020 r. i 2021 r.)

Rodzaj OZE

Okres wytwarzania113)

1 stycznia − 31 grudnia 2020 r.
Okres wytwarzania

1 stycznia − 31 grudnia 2021r.

ilość energii 
[MWh]

liczba GP 
[szt.]

ilość energii 
[MWh]

liczba GP 
[szt.]

Instalacje wykorzystujące biogaz* 155 798 111 312 421 411
Instalacje wykorzystujące biomasę 1 168 932 30 3 484 126 90
Instalacje wykorzystujące energię
promieniowania słonecznego 108 815 617 417 310 3 907

Instalacje wykorzystujące energię wiatru 3 824 382 935 8 892 348 3 484
Instalacje wykorzystujące hydroenergię 355 389 147 1 497 921 294
Instalacje wykorzystujące technologię 
współspalania biomasy, biopłynów, 
biogazu lub biogazu rolniczego z innymi 
paliwami

361 032 5 229 970 10

Łącznie 5 974 348 1 845 14 834 096 8 196

* W tym instalacje wykorzystujące biogaz rolniczy.113)

Źródło: URE.

Umarzanie świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia 
biogazu rolniczego

W 2021 r. odbiorcy przemysłowi, przedsiębiorstwa energetyczne, odbior-
cy końcowi oraz towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie, w celu 
wywiązania się z obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia i świadectw 
pochodzenia biogazu rolniczego względnie uiszczenia opłaty zastępczej, wy-
stępowały do Prezesa URE z wnioskami o umorzenie tych świadectw.

Prezes URE wydał 803 decyzje umarzające świadectwa OZE na łączną ilość 
31 066 268,016 MWh energii elektrycznej.

 113) Zgodnie art. 121 ust. 2 ustawy OZE, wniosek należy złożyć do operatora systemu elektroener-
getycznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia wytworzenia danej ilości energii elektrycznej 
objętej tym wnioskiem, co powoduje, że wnioski o wydanie gwarancji dotyczące okresu wytwarzania 
w 2019 r. mogły być składane również w 2020 r.
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Tabela 64. Wolumen energii elektrycznej wynikający 
z umorzonych SP OZE w 2021 r.

W celu 
realizacji

obowiązku 
za rok

Wolumen energii wynikający z umorzonych
SP OZE [MWh]

„zielonych” „błękitnych”
„zielonych” 

i „błękitnych” 
razem

2020 18 031 874,762 389 389,485 18 421 264,247
2021 12 542 869,857 102 133,912 12 645 003,769

Łącznie 30 574 744,619 491 523,397 31 066 268,016

Źródło: URE.

9. Kontrola realizacji obowiązku 
uzyskania i przedstawienia 
do umorzenia świadectw 
pochodzenia, świadectw 
pochodzenia biogazu rolniczego 
oraz świadectw pochodzenia 
z kogeneracji lub uiszczania 
opłat zastępczych

Obowiązek OZE

Prezes URE w 2021 r. kontynuował kontro-
lę realizacji obowiązku w zakresie umarzania 
świadectw pochodzenia lub świadectw pocho-
dzenia biogazu rolniczego, o którym mowa 
w art. 52 ust. 1 ustawy OZE (dalej: „obowiązek 
OZE”). Zgodnie z ww. przepisem przedsiębior-
stwo energetyczne, odbiorca końcowy, odbior-
ca przemysłowy oraz towarowy dom maklerski 
lub dom maklerski, o których mowa w ust. 2, 
są obowiązane: 

a) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi 
URE świadectwo pochodzenia lub świadectwo 
pochodzenia biogazu rolniczego wydane: 
 – odpowiednio dla energii elektrycznej lub 

biogazu rolniczego, wytworzonych w instala-
cjach odnawialnego źródła energii znajdują-
cych się na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub zlokalizowanych w wyłącznej strefie 
ekonomicznej lub 

 – na podstawie ustawy ‒ Prawo energetyczne 
lub 

b) uiścić opłatę zastępczą w terminie określonym 
w art. 68 ust. 2 ustawy OZE obliczoną w sposób 
określony w art. 56 tej ustawy. 

Mając powyższe na uwadze, w 2021 r., Prezes 
URE kontynuował kontrolę realizacji tego obowiąz-
ku za lata 2016−2018, a także rozpoczął kontrolę 

Tabela 65. Realizacja obowiązku OZE w latach 2016−2020

Rok Ilość energii elektrycznej
wynikająca z umorzonych ŚP [MWh]

Wielkość uiszczonej
opłaty zastępczej

[zł]**

Ilość energii wynikająca
z wniesionych opłat zastępczych

[MWh]

I połowa 2016 r.*

zielony 8 897 431,907 799 006,18 2 663,088

II połowa 2016 r.*

zielony 8 547 400,035 0,00 0,000
błękitny 368 999,758 0,00 0,000

2017**

zielony 18 928 072,498 0,00 0,000

błękitny 527 840,132 62 665 645,49 208 864,599

2018**

zielony 18 696 963,649 0,00 0,000

błękitny  470 754,768 193 969 778,38 646 501,278

2019**

zielony 23 593 745,475 0,00 0,000

błękitny 564 260,694 22 801 370,83 75 996,970

2020**

zielony 24 315 081,809 0,00 0,000

błękitny 472 880,357 45 317 189,98 151 042,196

  * Obowiązek został podzielony na okresy półroczne ze względu na wejście w życie 1 lipca 2016 r. rozdziału 4 ustawy OZE. 
** Dane dot. wielkości uiszczonej opłaty zastępczej ulegają zmianom ze względu na przeksięgowania lub zwroty opłat 

zastępczych.

Źródło: URE.
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wykonania tego obowiązku za lata 
2019−2020. W związku z trwającą 
kontrolą realizacji obowiązku OZE 
za lata 2019−2020, na stronie in-
ternetowej URE 23 lipca 2021 r. za-
mieszczona została stosowna infor-
macja wraz z załącznikami umożli-
wiającymi podmiotom zobowiąza-
nym złożenie wymaganych infor-
macji dotyczących realizacji przez nie obowiązku 
OZE za lata 2019−2020. Na 31 grudnia 2021 r., 
1 173 podmioty przesłały wymagane dane do 
Urzędu. Według stanu na 31 grudnia 2021 r., re-
alizacja obowiązku OZE przez podmioty zobowiąza-
ne (z uwzględnieniem odbiorców przemysłowych 
realizujących samodzielnie przedmiotowe obowiąz-
ki), kształtowała się jak w tab. 65 (str. 142).

W związku z powyższą kontrolą, Prezes URE 
prowadził postępowania administracyjne w przed-
miocie wymierzenia kar pieniężnych z tytułu bra-
ku realizacji obowiązku OZE, których zestawienie 
przedstawiono w tab. 66.

Obowiązek CHP

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy – Prawo ener-
getyczne114) (w brzmieniu obowiązującym do 
24 stycznia 2019 r.), odbiorca przemysłowy, przed-
siębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz 
towarowy dom maklerski lub dom maklerski, 

 114) Do 3 kwietnia 2015 r. obowiązek ten wynikał z art. 9a ust. 8 
ustawy – Prawo energetyczne.

o których mowa w ust. 2, w zakresie określonym 
w ust. 11, są obowiązani uzyskać i przedstawić do 
umorzenia Prezesowi URE świadectwo pochodze-
nia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust. 1 
lub uiścić opłatę zastępczą, w terminie określo-
nym w ust. 15. Należy podkreślić, że 2018 r. był 
ostatnim, za jaki podmioty zobowiązane realizowa-
ły obowiązek CHP a termin jego realizacji upłynął 
30 czerwca 2019 r., jednakże w 2021 r. Prezes URE 
kontynuował kontrolę realizacji tego obowiązku za 
lata ubiegłe (tj. za lata 2015−2018). 

W związku z kontrolą realizacji przez podmioty 
zobowiązane obowiązku CHP, Prezes URE prowadził 
w 2021 r. postępowania administracyjne w przed-
miocie wymierzenia kar pieniężnych z tytułu jego 
nie zrealizowania. W 2021 r. prowadzonych było 
57 postępowań, z których zakończono 33, z czego 
31 postępowań zakończyło się wymierzeniem kar 
pieniężnych w łącznej kwocie 14 926 718,98 zł, na-
tomiast 2 postępowania zakończyły się wydaniem 
decyzji umarzających. Od części decyzji Prezesa 
URE w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych 
zostały złożone odwołania.

W 2021 r. prowadzone były również 2 postę-
powania administracyjne o naruszenie obowiąz-

ku wynikającego z art. 9a ust. 5 ustawy – Prawo 
energetyczne (w brzmieniu obowiązującym do 
24 stycznia 2019 r.), tj. obowiązku przekazania 
przez odbiorców przemysłowych informacji o wy-
sokości wykonanego obowiązku CHP oraz ilości 
zakupionej energii elektrycznej na własny użytek 
w 2018 r., zakończone wymierzeniem przez Preze-
sa URE kar w łącznej wysokości 20 000 zł. 

Prezes URE prowadził w tym okresie również 
postępowania karne w związku z naruszeniem 
obowiązku wynikającego z art. 28 ustawy – Pra-
wo energetyczne (tj. obowiązku przedstawienia 
Prezesowi URE – na jego żądanie – dokumentów 
lub informacji mających znaczenie dla oceny wy-
konania m.in. obowiązku CHP), przy czym infor-
macje dotyczące tych postępowań przedstawione 
zostaną w następnym rozdziale (razem z narusze-
niem obowiązku sprawozdawczego wynikającego 
z ustaw o efektywności energetycznej). 

 

10. Wydawanie i umarzanie 
świadectw efektywności 
energetycznej

Ustawa o efektywności energetycznej, która 
weszła w życie 1 października 2016 r., wprowadziła 
nowe zasady wydawania świadectw efektywności 
energetycznej. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy, 
świadectwo efektywności energetycznej jest po-
twierdzeniem planowanej do zaoszczędzenia ilo-
ści energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia 
lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących 

Tabela 66. Zestawienie prowadzonych i zakończonych w 2021 r. postępowań 
w ramach kontroli realizacji obowiązku OZE

Obowiązek
Liczba decyzji 
umarzających 
postępowanie

Liczba decyzji 
o odstąpieniu 

od wymierzenia 
kary

Liczba decyzji 
o nałożeniu kary 

pieniężnej

Łączna wysokość 
nałożonych 

kar pieniężnych 
[zł] 

OZE 18 0 69 51 266 583,41

Źródło: URE.
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poprawie efektywności energetycznej, o których 
mowa w art. 19 ust. 1 ustawy (a zatem, na grun-
cie ustawy, świadectwa efektywności energetycz-
nej wydawane są dla przedsięwzięć planowanych). 
Ponadto, na podstawie przepisu przejściowego za-
mieszczonego w art. 57 ust. 2 ustawy podmiot, 
u którego zostało zrealizowane przedsięwzięcie 
lub przedsięwzięcia służące poprawie efektyw-
ności energetycznej (lub podmiot upoważniony 
przez ten podmiot), mógł wystąpić do Prezesa URE 
z wnioskiem o wydanie świadectwa efektywności 
energetycznej dla przedsięwzięcia, które zostało 
zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy 
ale nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2014 r., o ile 
dla tego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego 
samego rodzaju służących poprawie efektywno-
ści energetycznej nie zostało wydane świadectwo 
efektywności energetycznej na podstawie ustawy 
z 15 kwietnia 2011 r. Do wydawania świadectw 
w tym trybie stosuje się odpowiednio przepisy 
art. 20-23 nowej ustawy o efektywności energe-
tycznej, przy czym świadectwa te uwzględnia się 
przy rozliczeniu wykonania obowiązku za rok kalen-
darzowy, w którym zostały one wydane z tym, że 
muszą one zostać umorzone do 30 czerwca roku 
następującego po roku, którego dotyczy obowiązek.

Kolejna zmiana ustawy o efektywności energe-
tycznej weszła w życie 22 maja 2021 r., zasadniczo 
zmieniając system wsparcia w postaci świadectw 
efektywności energetycznej, zarówno ze względu 
na zmieniony katalog przedsięwzięć podlegających 
wsparciu, jak i sposobu obliczania oszczędności 
energii finalnej, a tym samym wartości wydawa-
nego świadectwa.

Ustawodawca wskazał w zmienionej ustawie 
sześć rodzajów przedsięwzięć służących poprawie 
efektywności energetycznej, za realizację których 
można uzyskać wsparcie w postaci świadectw efek-
tywności energetycznej, w szczególności rozszerza-
jąc katalog poprzez dodanie: modernizacji lub wy-
miany pojazdów służących do transportu drogowego 
lub kolejowego oraz ograniczenia strat związanych 
z magazynowaniem i przeładunkiem paliw ciekłych.

W 2021 r. Prezes URE wydał 1 181 świadectw 
efektywności energetycznej o łącznej wartości 
138 539,381 toe, w tym 7 świadectw (na wolu-
men 5 776,578,368 toe) na „starych” zasadach 
dla podmiotów, które wygrały dotychczas roz-
strzygnięte przetargi na wybór przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności energetycznej 
oraz 1 174 świadectwa według „nowych” zasad 
na wolumen 132 762,803 toe (28 świadectw na 
4 088,782 toe na podstawie art. 57 ustawy i 1 146 
świadectw na 128 674,021 toe na podstawie art. 20 
ustawy). Dane w zakresie wydanych świadectw 
w podziale na poszczególne rodzaje (kategorie) 
przedsięwzięć przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 67. Wolumen wydanych w 2021 r. świadectw 
efektywności energetycznej dla podmiotów, które wygra-
ły przetarg

Kategoria ‒ przetargowe
Liczba

świadectw 
[szt.]

Wolumen 
[toe]

Zwiększenie oszczędności energii
przez odbiorców końcowych 3 1 862,530

Zwiększenie oszczędności energii
przez urządzenia potrzeb własnych 4 3 914,048

Kategoria ‒ przetargowe
Liczba

świadectw 
[szt.]

Wolumen 
[toe]

Zmniejszenie strat energii elektrycznej, 
ciepła lub gazu ziemnego w przesyle 
lub dystrybucji

0 0,000

Razem 7 5 776,578

Źródło: URE.

Tabela 68. Wolumen wydanych w 2021 r. świadectw 
efektywności energetycznej na podstawie art. 20 ustawy

Rodzaj przedsięwzięcia
‒ bezterminowe

Liczba
świadectw 

[szt.]

Wolumen 
[toe]

Izolacja instalacji przemysłowych 65 4 950,945
Przebudowa lub remont budynku 
wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi

399 20 590,114

Modernizacja lub wymiana oświetlenia 329 13 994,242
Modernizacja lub wymiana urządzeń
i instalacji wykorzystywanych w procesach 
przemysłowych, energetycznych, 
telekomunikacyjnych
lub informatycznych

172 66 337,870

Modernizacja lub wymiana lokalnych 
sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł 
ciepła

33 2 630,430

Modernizacja lub wymiana urządzeń 
przeznaczonych do użytku domowego 0 0,000

Modernizacja lub wymiana pojazdów 
służących do transportu drogowego 
lub kolejowego

0 0,000

Odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie 
energii w procesach przemysłowych 45 15 985,793

Ograniczenie strat na transformacji 7 233,442
Ograniczenie strat w sieciach
ciepłowniczych 93 3 879,154

Ograniczenie strat związanych
z poborem energii biernej 3 72,031

Ograniczenie strat sieciowych związanych 
z przesyłaniem lub dystrybucją energii 
elektrycznej, gazu ziemnego lub paliw 
ciekłych

0 0,000
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Rodzaj przedsięwzięcia
‒ bezterminowe

Liczba
świadectw 

[szt.]

Wolumen 
[toe]

Ograniczenie strat związanych z syste-
mami zasilania urządzeń telekomunika-
cyjnych lub informatycznych

0 0,000

Ograniczenie strat związanych z ma-
gazynowaniem i przeładunkiem paliw 
ciekłych

0 0,000

Stosowanie do ogrzewania lub chło-
dzenia obiektów, energii wytwarzanej 
w instalacjach odnawialnego źródła 
energii, ciepła użytkowego w wysoko-
sprawnej kogeneracji lub ciepłą odpa-
dowego z instalacji przemysłowych

0 0,000

Razem 1 146 128 674,021

Źródło: URE.

Tabela 69. Wolumen wydanych w 2021 r. świadectw 
efektywności energetycznej na podstawie art. 57 ustawy

Rodzaj przedsięwzięcia
‒ bezterminowe

Liczba
świadectw 

[szt.]

Wolumen 
[toe]

Izolacja instalacji przemysłowych 0 0,000
Przebudowa lub remont budynku 
wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi

15 1 515,365

Modernizacja lub wymiana oświetlenia 1 44,236
Modernizacja lub wymiana urządzeń
i instalacji wykorzystywanych w procesach 
przemysłowych, energetycznych, 
telekomunikacyjnych
lub informatycznych

8 2 047,808

Modernizacja lub wymiana lokalnych 
sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł 
ciepła

0 0,000

Modernizacja lub wymiana urządzeń 
przeznaczonych do użytku domowego 0 0,000

Modernizacja lub wymiana pojazdów 
służących do transportu drogowego 
lub kolejowego

0 0,000

Odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie 
energii w procesach przemysłowych 3 467,893

Rodzaj przedsięwzięcia
‒ bezterminowe

Liczba
świadectw 

[szt.]

Wolumen 
[toe]

Ograniczenie strat na transformacji 0 0,000
Ograniczenie strat w sieciach
ciepłowniczych 1 13,480

Ograniczenie strat związanych
z poborem energii biernej 0 0,000

Ograniczenie strat sieciowych związanych 
z przesyłaniem lub dystrybucją energii 
elektrycznej, gazu ziemnego lub paliw 
ciekłych

0 0,000

Ograniczenie strat związanych z syste-
mami zasilania urządzeń telekomunika-
cyjnych lub informatycznych

0 0,000

Ograniczenie strat związanych z ma-
gazynowaniem i przeładunkiem paliw 
ciekłych

0 0,000

Stosowanie do ogrzewania lub chło-
dzenia obiektów, energii wytwarzanej 
w instalacjach odnawialnego źródła 
energii, ciepła użytkowego w wysoko-
sprawnej kogeneracji lub ciepłą odpa-
dowego z instalacji przemysłowych

0 0,000

Razem 28 4 088,782

Źródło: URE.

Ponadto, Prezes URE wydał 68 postanowień 
o odmowie wydania świadectwa efektywności 
energetycznej. Najczęstszą przyczyną 
odmowy wydawania takiego świadec-
twa było rozpoczęcie realizacji przed-
sięwzięcia służącego poprawie efektyw-
ności energetycznej przed złożeniem 
wniosku o jego wydanie (niespełnienie 
tzw. efektu zachęty). Informacje o wy-
danym świadectwie efektywności ener-
getycznej wraz z kartą audytu efektyw-
ności energetycznej sporządzoną dla 
przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej określonego w tym 
świadectwie, Prezes URE zamieszcza w Biuletynie 
Informacji Publicznej URE.

Wydawane przez Prezesa URE świadectwa 
efektywności energetycznej podlegają umorzeniu. 
Zgodnie bowiem z art. 10 ustawy o efektywności 
energetycznej, jedną z możliwości realizacji obo-
wiązku wynikającego z tego przepisu jest umorze-
nie świadectw efektywności energetycznej. Przepi-
sy ustawy o efektywności energetycznej stanowią 
ponadto, że podmiot zobowiązany może zrealizo-
wać obowiązek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 
tej ustawy (w zakresie nierealizowanym opłatą 
zastępczą) w terminie do 30 czerwca trzeciego 
roku następującego po roku, którego dotyczy obo-
wiązek. Ustawa ‒ w brzmieniu obowiązującym do 
21 maja 2021 r. – dawała również możliwość łącz-
nego rozliczenia wykonania tego obowiązku za dwa 
lub trzy lata. W przypadku łącznego rozliczenia 
wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 
ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej (w za-
kresie nierealizowanym opłatą zastępczą), doko-
nuje się go do 30 czerwca roku następującego po 

Tabela 70. Wolumen umorzonych w 2021 r. świadectw efektywności 
energetycznej

W celu realizacji
obowiązku za rok/okres

Liczba wydanych 
decyzji [szt.]

Wolumen umorzonych świadectw 
efektywności energetycznej [toe]

2018 r.  12  3 172,248
2019 r.  99  53 820,443
2020 r.  542  147 008,403
2019 r. – 2020 r.  5  966,967
Łącznie 658  204 968,061

Źródło: URE.
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ostatnim roku z dwuletniego lub trzyletniego okre-
su realizacji tego obowiązku.

W związku z powyższym, w 2021 r. podmioty 
zobowiązane umarzały świadectwa efektywności 
energetycznej celem realizacji ww. obowiązku za 
lata 2018−2020 oraz w przypadku łącznego roz-
liczenia obowiązku za lata 2019−2020. Szczegó-
łowe informacje w tym zakresie przedstawiono 
w  tab. 70 (str. 145).

11. Kontrola realizacji obowiązku 
uzyskania i przedstawienia 
do umorzenia świadectw 
efektywności energetycznej 
lub uiszczenia opłaty zastępczej 
oraz obowiązku uzyskania 
oszczędności energii finalnej

Jak już wspomniano, w 2021 r. znowelizowa-
na została ustawa o efektywności energetycznej. 
Zmiany objęły również przepisy związane z reali-
zacją obowiązku uzyskania oszczędności energii 
finalnej. Zgodnie z zapisami ustawy zmieniającej, 
rozszerzono katalog podmiotów zobowiązanych 
do realizacji ww. obowiązku o podmioty sektora 
paliw ciekłych, dokonano zmian w sposobie reali-
zacji tego obowiązku (m.in. przez wprowadzenie 
możliwości jego wykonania poprzez realizację tzw. 
„programów bezzwrotnych dofinansowań”), doko-
nano zmian w zakresie realizacji obowiązku (m.in. 
poprzez likwidację możliwości łącznej realizacji 
obowiązku za dwa lub trzy lata), zmieniono zakres 

pomniejszeń podstawy obowiązku (m.in. uchylo-
no przepis pozwalający na zmniejszenie podstawy 
obowiązku o gaz ziemny sprzedany w danym roku 
na cele nieenergetyczne).

Prezes URE realizując nałożony na niego art. 17 
ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej obo-
wiązek publikacji, przez podmioty zobowiązane, in-
formacji o osiągniętej oszczędności energii finalnej 
wynikającej z realizacji obowiązku, o którym mowa 
w art. 10 ust. 1, zgromadził dane niezbędne do 
określenia tej wartości, którą następnie opubliko-
wano 30 grudnia 2021 r. w Informacji nr 80/2021. 

Jak już wskazano w rozdziale dotyczącym wyda-
wania i umarzania świadectw efektywności energe-
tycznej, podmioty zobowiązane mogą zrealizować 
przedmiotowy obowiązek (w zakresie nierealizowa-
nym opłatą zastępczą) z trzyletnim przesunięciem, 
a w przypadku złożenia wniosku o łączne rozliczenie 
za dwa lub trzy lata ‒ do 30 czerwca roku następu-
jącego po ostatnim roku z dwuletniego lub trzylet-
niego okresu realizacji tego obowiązku (możliwość 
taka istniała do 21 maja 2021 r.) – również w zakre-
sie nierealizowanym opłatą zastępczą. Informacje 
dotyczące realizacji obowiązku przez podmioty zo-
bowiązane zawiera poniższa tabela. 

Tabela 71. Realizacja obowiązku, o którym mowa w art. 10 
ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej

Rok/Okres

Ilość energii finalnej 
wynikająca z umorzo-
nych świadectw efek-

tywności energetycznej 
[toe]

Wartość uiszczonej 
opłaty zastępczej 

[zł]*

IV kwartał 2016 r.  132 225,663 4 553 746,78

2017 r. 427 637,605  1 059 434,49 

Rok/Okres

Ilość energii finalnej 
wynikająca z umorzo-
nych świadectw efek-

tywności energetycznej 
[toe]

Wartość uiszczonej 
opłaty zastępczej 

[zł]*

2018 r.  415 177,738 183 493,48

2019 r.  382 825,662 b/d
2020 r.  147 018,054 b/d
IV kw. 2016 r. – 
2017 r. 108,366 X

IV kw. 2016 r. – 
2018 r. 16 517,395 X

2017 r. – 2018 r. 22,208 X
2018 r. – 2019 r. 1,500 X
2019 r. ‒ 2020 r. 966,967 X

*  Dane dotyczące wielkości uiszczonej opłaty zastęp-
czej mogą ulec zmianie ze względu na składane przez 
podmioty zobowiązane wnioski o przeksięgowania lub 
zwroty opłat zastępczych.

b/d – z uwagi na fakt, że termin realizacji obowiązku za 
lata 2019‒2020 upływa odpowiednio 30 czerwca 2022 r. 
oraz 30 czerwca 2023 r., Prezes URE nie rozpoczął 
w 2021 r. gromadzenia danych w tym zakresie.

X – opłata zastępcza uiszczana za dany rok kalendarzowy.

Źródło: URE.

W 2021 r. Prezes URE kontynuował kontro-
lę wykonania obowiązku efektywnościowego 
za lata 2015‒2018. W wyniku przeprowadzonej 
kontroli stwierdzono naruszenia w jego realiza-
cji. Szczegółowe informacje dotyczące prowa-
dzonych w 2021 r. przez Prezesa URE postępo-
wań w tym zakresie prezentuje poniższa tabela. 
Od części decyzji Prezesa URE w przedmiocie 
wymierzenia kar pieniężnych zostały złożone 
odwołania.
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Jak już wspominano, Prezes URE prowadził 
w tym okresie również postępowania karne w związ-
ku z naruszeniem obowiązków sprawozdawczych 
wynikających z art. 28 ustawy – Prawo energetycz-
ne, art. 14 dotychczasowej ustawy o efektywności 
energetycznej. Obowiązki te dotyczą m.in. przed-
stawienia Prezesowi URE – na jego żądanie – doku-
mentów lub informacji mających znaczenie dla oce-
ny wykonania obowiązku kogeneracyjnego i efek-
tywnościowego. Prezes URE w 2021 r. prowadził 
87 postępowań karnych, które w 41 przypadkach 
zakończyły się wydaniem decyzji o odstąpieniu od 
wymierzenia kary, w 16 przypadkach – umorzeniem 
postępowania, w 29 wymierzono kary na łączną 
kwotę 1 477 646,73 zł (jedno postępowanie nie zo-
stało w 2021 r. zakończone).

12. Audyty energetyczne

W ustawie o efektywności energetycznej, na 
określonej kategorii przedsiębiorców ciąży obo-
wiązek sporządzania audytu energetycznego 

przedsiębiorstwa. W myśl usta-
wy, zobowiązanym do przepro-
wadzenia audytu, lub do zlece-
nia jego przeprowadzenia jest 
przedsiębiorca w rozumieniu 
ustawy – Prawo przedsiębiorców, 
z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, 
małego lub średniego przedsię-
biorcy w rozumieniu art. 104-106 
tej ustawy. Audyt energetyczny 
przedsiębiorstwa przeprowadza-

ny jest co 4 lata.
Prezes URE zobowiązany jest ‒ zgodnie z art. 38 

ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej (obo-
wiązującej od 22 maja 2022 r.) ‒ do przekazania 
ministrowi właściwemu do spraw klimatu informa-
cji o:
1) liczbie przeprowadzonych audytów energetycz-

nych przedsiębiorstwa,
2) liczbie przedsiębiorców:

a) którzy przeprowadzili audyt energetyczny 
przedsiębiorstwa;

b) o których mowa w art. 36 ust. 2 ww. ustawy,
3) możliwych do uzyskania oszczędnościach ener-

gii, wynikających z przeprowadzonych audytów 
energetycznych przedsiębiorstwa

‒ z zachowaniem przepisów o ochronie informacji 
niejawnych lub innych informacji prawnie chronio-
nych, do 31 marca roku następującego po roku, 
w którym przedsiębiorca, o którym mowa w art. 36 
ust. 1, przesłał informację, o której mowa w ust. 1. 
Informację, o której mowa w art. 38 ust. 2 ustawy, 
Prezes URE przekazał Ministrowi Energii w marcu 
2022 r., wskazując, że od 1 stycznia do 31 grud-

nia 2021 r. do URE wpłynęły 3 172 zawiadomienia 
o przeprowadzonych audytach energetycznych 
przedsiębiorstwa, w tym 156 zawiadomień, które 
dotyczyły audytu energetycznego przedsiębior-
stwa przeprowadzonego w ramach systemu zarzą-
dzania energią lub systemu zarządzania środowi-
skowego. Z przesłanych zawiadomień wynika, że 
możliwe do uzyskania oszczędności energii finalnej 
wynoszą 743 696,594 toe/rok.

13. Sprawy sporne dotyczące 
odmowy przyłączenia do sieci 
odnawialnych źródeł energii

Jedną z kompetencji Prezesa URE jest rozstrzy-
ganie sporów dotyczących odmowy przyłączenia 
do sieci w zakresie publicznoprawnego obowiązku 
zawarcia umowy o przyłączenie do sieci. Jest to 
jeden z nielicznych przypadków ingerencji admi-
nistracyjnej w regulację stosunków cywilnopraw-
nych. Decyzja Prezesa URE zastępuje funkcjonal-
nie oświadczenie woli stron i stanowi samoistną 
podstawę ukształtowania stosunku zobowiązanio-
wego w zakresie sprawy spornej między stronami. 
Podstawa prawna tego działania została określo-
na w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne. 
Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorstwa ener-
getyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją 
paliw gazowych lub energii są obowiązane do za-
warcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiota-
mi ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na za-
sadzie równoprawnego traktowania, w pierwszej 

Tabela 72. Zestawienie zakończonych w 2021 r. postępowań prowadzonych 
w ramach kontroli realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 12 dotychczaso-
wej ustawy o efektywności energetycznej oraz obowiązku wynikającego z art. 10 
ustawy o efektywności energetycznej

Obowiązek
Liczba decyzji 
umarzających 
postępowanie

Liczba decyzji 
o odstąpieniu od 
wymierzenia kary

Liczba decyzji 
o nałożeniu kary 

pieniężnej

Łączna wysokość 
nałożonych kar 
pieniężnych [zł]

Art. 12 ust. 1 5 0 40 1 892 712,48
Art. 10 ust. 1 2 0 4 2 089 154,88
Łącznie 7 0 44 3 981 867,36

Źródło: URE.
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kolejności, instalacji odnawialnego źródła energii, 
jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warun-
ki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw 
lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia 
warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Jeżeli 
przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia 
umowy o przyłączenie do sieci lub przyłączenia 
w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źró-
dła energii, jest obowiązane niezwłocznie pisem-
nie powiadomić o odmowie jej zawarcia Prezesa 
URE i zainteresowany podmiot, podając przyczyny 
odmowy.

Na przedsiębiorstwie energetycznym spoczy-
wa publicznoprawny obowiązek zawierania umów 
o przyłączenie do sieci, jeżeli spełnione są prze-
słanki ustawowe, a mianowicie jeżeli istnieją tech-
niczne i ekonomiczne warunki przyłączenia i od-
bioru, podmiot żądający zawarcia umowy spełnia 
warunki przyłączenia do sieci i odbioru oraz dys-
ponuje tytułem prawnym do korzystania z nieru-
chomości, obiektu lub lokalu, do których paliwa 
gazowe lub energia mają być dostarczane.

Konsekwencją istnienia publicznoprawnego 
obowiązku przyłączenia do sieci, w razie sporu co 
do istnienia tego obowiązku, jest ukształtowanie 
umowy o przyłączenie, z ustaloną wysokością opła-
ty za przyłączenie określoną na podstawie art. 7 
ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne. Jak wynika 
z utrwalonego orzecznictwa sądowego, opłata ta 
pobierana jest za zespolenie (złączenie) instalacji 
nowego wytwórcy energii z siecią przedsiębior-
stwa energetycznego i obejmuje nakłady za wy-
konanie tego zespolenia, a nie za rozbudowę sieci 
przedsiębiorstwa na potrzeby przyłączenia. Jak 

wskazuje obecnie sama ustawa, przez realizację 
przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci do sieci 
elektroenergetycznej lub do sieci ciepłowniczej ro-
zumie się budowę odcinka lub elementu sieci słu-
żącego do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci 
podmiotu ubiegającego się o ich przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznej lub sieci ciepłowniczej, 
z pozostałą częścią sieci.

Natomiast obowiązek rozbudowy sieci oraz fi-
nansowania rozbudowy sieci na potrzeby przy-
łączenia różnych podmiotów, nie ma charakteru 
bezwzględnego i aktualizuje się w warunkach 
określonych w art. 7 ust. 5 ustawy – Prawo ener-
getyczne. Zgodnie ze stanem prawnym z 2021 r., 
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub 
energii jest obowiązane zapewnić realizację i fi-
nansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na 
potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się 
o przyłączenie, na warunkach określonych w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4, 
7 i 8 i art. 46 oraz w założeniach lub planach, 
o których mowa w art. 19 i art. 20, oraz w przepi-
sach odrębnych.

Jednocześnie Prezes URE nie ma kompetencji 
do orzekania tzw. „komercyjnych umów o przyłą-
czenie” do sieci, których podstawa została określo-
na w art. 7 ust. 9 ustawy – Prawo energetyczne. 
Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, w przypad-
ku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi 
przyłączenia do sieci z powodu braku warunków 
ekonomicznych, o których mowa w ust. 1, za przy-
łączenie do sieci przedsiębiorstwo to może usta-

lić opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem 
ubiegającym się o przyłączenie do sieci w umowie 
o przyłączenie do sieci; wówczas przepisów doty-
czących zasad ustalania opłaty za przyłączenie do 
sieci nie stosuje się. Strony „komercyjnej umowy 
o przyłączenie” mogą kształtować wysokość opłaty 
za przyłączenie w sposób dowolny, a więc w spo-
sób wykraczający poza ramy ustawowe. 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego został 
przedstawiony także pogląd, zgodnie z którym 
techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia 
należy zawsze odnosić do konkretnego obiektu, 
jaki ma być przyłączany z uwzględnieniem treści 
składanych w toku procesu ubiegania się o przy-
łączenia oświadczeń woli jego stron, a także ca-
łego kontekstu funkcjonowania przedsiębiorstw 
sieciowych, zasad i mechanizmów rozbudowy 
infrastruktury sieciowej, w szczególności zaś jej 
finansowania oraz inwestycji w nowe moce przyłą-
czeniowe (por. wyrok Sądu Najwyższego z 22 maja 
2014 r., sygn. akt III SK 51/13). W postanowieniu 
z 29 stycznia 2019 r. (sygn. akt I NSZ 1/18) Sąd 
Najwyższy stwierdził natomiast, że dla ustalenia 
„czy zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 
Pe konieczne jest zbadanie, czy istnieją warun-
ki ekonomiczne przyłączenia do sieci”. W ocenie 
Sądu Najwyższego, warunki ekonomiczne powin-
ny być dokonywane z uwzględnieniem treści (za-
kresu) ‒ uzgodnionego przez przedsiębiorstwo 
energetyczne z Prezesem URE ‒ planu rozwoju, 
o którym mowa w art. 16 ustawy ‒ Prawo ener-
getyczne. Wymusza to także ocenę zapewnienia 
w taryfie przedsiębiorstwa sieciowego ‒ zatwier-
dzonej przez Prezesa URE ‒ faktycznego przyzna-
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nia środków na realizację inwestycji ujętej w planie 
rozwoju (por. postanowienie Sądu Najwyższego 
z 29 stycznia 2019 r., sygn. akt I NSZ 1/18). 
W orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
z 10 grudnia 2021 r., sygn. akt VII AGa 56/21, 
podkreślono, że z przepisów nie wynika, by pu-
blicznoprawny obowiązek dbałości o stan sieci 
przesyłowej i dystrybucyjnej rozciągał się na inwe-
stycje „wymuszone” przez przyłączanie kolejnych 
podmiotów (zwłaszcza, że obowiązek zawarcia 
umowy o przyłączenie ma charakter obowiązku 
warunkowego).

W dniu 18 lutego 2021 r. weszła w życie ustawa 
MFW. Szczegółowe kwestie związane z przyłącza-
niem uregulowano w rozdziale 7 „Zasady przyłą-
czania wytwórców do sieci i rozporządzania zespo-
łem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy 
oraz morską farmą wiatrową”. Ustawa ta wpro-
wadziła zmiany w ustawie ‒ Prawo energetyczne 
w regulacjach dotyczących obowiązku rozbudowy 
sieci (art. 7 ust. 5) oraz obowiązek odmowy przy-
łączenia źródła do sieci, jeżeli miałoby to uniemoż-
liwić przyłączenie mocy wytwórczych, o których 
mowa w art. 14 ust. 1 i 29 ust. 3 ustawy MFW 
(art. 7 ust. 8d11 ustawy ‒ Prawo energetyczne). 
Ustawa zapewniła również Prezesowi URE prawo 
do żądania od przedsiębiorstwa energetycznego 
sporządzenia ekspertyzy, o której mowa w art. 7 
ust. 8e (art. 7 ust. 8ea Prawa energetycznego). 

W ustawie z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie usta-
wy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw115), 
zmieniającej ustawę ‒ Prawo energetyczne, z dniem 

 115) Dz. U. z 2021 r. poz. 1505.

1 września 2021 r. wprowadzono zmianę w przepi-
sie dotyczącym regulacji sporządzania ekspertyz na 
potrzeby przyłączania. Zmiana ta w istocie polegała 
na nadaniu przepisom brzmienia uwzględniającego 
zarówno obowiązujący stan prawny (zawierający 
rozwiązania odnoszące się do morskich farm wia-
trowych), jak i zmiany wprowadzone nowelizacją 
ustawy ‒ Prawo energetyczne. 

W ustawie zmieniającej OZE wprowadzono 
możliwość aktualizacji harmonogramu przyłącze-
nia w przypadku, gdy umowa o przyłączenie do 
sieci odnawialnego źródła energii wymaga dosto-
sowania (art. 81 ust. 10a ustawy OZE). W kontek-
ście powyższego, w przypadku sporu, Prezes URE 
stał się władny do rozstrzygnięcia sprawy i wład-
czego ustalenia harmonogramu przyłączenia.

Tabela 73. Dane statystyczne ‒ sprawy sporne dotyczą-
ce odmów przyłączenia odnawialnych źródeł energii do 
sieci elektroenergetycznej w 2021 r.

Liczba
rozstrzy-
gniętych 
spraw 

spornych

Liczba spraw 
spornych,

w których stwier-
dzono publiczno-

prawny
obowiązek 

zawarcia umowy 
o przyłączenie

Liczba spraw 
spornych,
w których 

stwierdzono brak 
publicznopraw-

nego obowiązku 
zawarcia umowy 
o przyłączenie

Liczba decyzji 
umarzających 
postępowanie

23 4 9 10

Źródło: URE.

Rozpatrywanie spraw spornych dotyczących od-
mowy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
mikroinstalacji należy do kompetencji oddziałów 
terenowych URE. Trzeba przy tym zauważyć, że 
operatorzy systemów dystrybucyjnych regularnie 

dokonują przyłączeń mikroinstalacji do sieci elek-
troenergetycznej, a ewentualne wnioski o roz-
strzygnięcie sporu zdarzają się incydentalnie. 

W związku z powyższym, w okresie sprawozdaw-
czym rozpatrywano 2 spory w sprawach dotyczących 
odmowy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
odnawialnego źródła energii ‒ mikroinstalacji foto-
woltaicznej. Przedmiotem zaistniałych sporów była 
początkowo kwestia istnienia warunków technicz-
nych przyłączenia, a po zmianie stanowiska przed-
siębiorstwa energetycznego ‒ kwestia treści umów 
o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz 
treści samych warunków przyłączenia. W wyniku 
rozstrzygnięcia sporów, orzeczono zawarcie umów 
o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Roz-
strzygnięcia obejmowały kwestie techniczne, w tym 
w szczególności przebieg przyłącza elektroenerge-
tycznego, harmonogram prac budowlanych oraz za-
kres dokumentów, do których przedstawienia OSD 
jest zobowiązany podmiot ubiegający się o przyłą-
czenie do sieci elektroenergetycznej. Rozstrzygnięcia 
nastąpiły nie tylko na podstawie powszechnie obo-
wiązujących przepisów prawa, ale również IRiESD. 
Decyzje nie zostały zaskarżone przez żadną ze stron.

Praca Julii z Mielca, wyróżniona w konkursie plastycznym URE 
„Skąd się bierze prąd”
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Część IV. Gazownictwo

1. Rynek gazu ziemnego 
– sytuacja ogólna

1.1. Rynek hurtowy

Pozyskanie i przepływy gazu ziemnego

Zakupy gazu z zagranicy, w ilości 190,4 TWh, 
uzupełniane były gazem pochodzącym ze źródeł 
krajowych w ilości 40,7 TWh. Całkowite dostawy 
gazu z zagranicy w 2021 r. obejmowały import 
oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe. 

Tabela 74. Struktura dostaw gazu w 2021 r.

Wyszczególnienie Ilość [TWh]

Dostawy z zagranicy 190,4

Wydobycie ze źródeł krajowych 40,7

Zmiana stanu zapasów -4,7

Źródło: URE na podstawie danych OGP Gaz-System S.A. 
i spółek obrotu gazem oraz Ministerstwa Klimatu i Śro-
dowiska.

Przez polski system przesyłowy przepłynęło 
490,5 TWh gazu wysokometanowego i 8,2 TWh 
gazu zaazotowanego. Większość gazu wysokome-
tanowego została przetransportowana tranzytem 
z wykorzystaniem gazociągu jamalskiego. Poniż-
sza tabela prezentuje najważniejsze kierunki prze-
pływu gazu w systemie przesyłowym.

Tabela 75. Bilans przepływów handlowych* gazu wy-
sokometanowego i zaazotowanego w sieci przesyłowej 
(z uwzględnieniem Systemu Gazociągów Tranzytowych) 
w 2021 r. [TWh]

Rodzaj gazu
Gaz

wysoko-
metanowy

Gaz
zaazotowany

Wejście do systemu razem 490,5 8,2

z tego: kopalnie i odazotownie 20,7 3,6
magazyny 23,0 0,0
dostawy spoza UE 366,1 0,0
dostawy z UE 38,4 0,0
terminal LNG 40,7 0,0
inne (wejścia z dystrybucji) 1,6 4,6

Wyjście z systemu razem 490,5 8,2
z tego: mieszalnie i odazotownie 0,0 1,2

magazyny 27,7 0,0
do sieci dystrybucyjnej 155,1 6,8
do odbiorców końcowych
na sieci przesyłowej 52,7 0,2

dostawy do UE [MWh] 251,2 0,0
dostawy poza UE 0,8 0,0
potrzeby własne operatora 
(w tym zmiana stanu kont 
operatorskich)

3,0 0,0

* Dane dotyczą ilości gazu wprowadzonego do sieci 
oraz odebranego z sieci przesyłowej na skutek reali-
zacji umów przesyłowych przez OSP. Dane te mogą 
się różnić od przepływów fizycznych w systemie.

Źródło: URE na podstawie danych OGP Gaz-System S.A. 
i EuRoPol GAZ S.A.

Obrót gazem ziemnym

Na koniec 2021 r. koncesję na obrót paliwami 
gazowymi posiadało 180 podmiotów wobec 185 
na koniec 2020 r. Natomiast 87 przedsiębiorstwa 

aktywnie uczestniczyły w obrocie gazem ziemnym. 
Przedsiębiorstwa obrotu gazem spoza GK PGNiG 
pozyskały 99,9 TWh gazu ziemnego. Dane doty-
czące zakupu i sprzedaży gazu przez spółki obrotu 
znajdują się w tabeli poniżej. Wielkość pozyskania 
gazu nie uwzględnia pozyskania na potrzeby wła-
sne przez spółki obrotu objęte monitorowaniem, 
w tym pozyskania gazu przez przedsiębiorstwa 
energetyczne będące jednocześnie dużymi odbior-
cami końcowymi.

Tabela 76. Wolumeny gazu pozyskiwanego i sprzeda-
wanego w ramach obrotu hurtowego przez ankietowane 
przedsiębiorstwa obrotu w 2021 r. [TWh] 

Łącznie GK 
PGNiG

Pozostałe 
spółki 
obrotu

Pozyskanie gazu (zakup i wydobycie) 476,5  376,6 99,9
Hurtowa sprzedaż gazu 196,1  139,4 56,7

Źródło: Dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz URE.

Giełda gazu ziemnego

Sprzedaż i zakup paliw gazowych na polskim 
rynku hurtowym odbywa się przede wszystkim 
na rynku giełdowym prowadzonym przez TGE 
S.A. (Rynek Towarów Giełdowych ‒ RTG oraz od 
1 maja 2020 r. ‒ Zorganizowana Platforma Obrotu 
– OTF). Uczestnikami rynku giełdowego są głównie 
przedsiębiorstwa obrotu paliwami gazowymi oraz 
najwięksi odbiorcy końcowi, którzy mogą działać 
samodzielnie po zawarciu stosownej umowy z TGE 
S.A., stając się członkami odpowiednio RTG i OTF, 
lub też za pośrednictwem domów maklerskich lub 
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innych podmiotów posiadających status członka 
RTG oraz OTF ze swojej własnej grupy kapitałowej 
mogących zawierać transakcje na rzecz innych pod-
miotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Obrót giełdowy odbywa się poprzez zawieranie 
umów sprzedaży (transakcji) pomiędzy członkami 
RTG i OTF.

W 2021 r. TGE S.A. prowadziła następujące rynki 
sprzedaży paliw gazowych: Rynek Dnia Bieżącego 
(RDBg), Rynek Dnia Następnego (RDNg) oraz Ry-
nek Terminowy Produktów z dostawą gazu ziemne-
go (RTPG) Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF).

Przedmiotem obrotu na RTPG OTF była dosta-
wa gazu w jednakowej ilości we wszystkich go-
dzinach okresu dostawy zgodnym ze standardem 
instrumentu (tygodniowy, miesięczny, kwartalny, 
sezonowy i roczny). 

Przedmiotem obrotu na Rynku 
Dnia Następnego gazu jest dosta-
wa gazu w jednakowej ilości we 
wszystkich godzinach dnia dosta-
wy. Jest to instrument typu base, 
a jeden kontrakt odpowiada dostawie 
1 MWh gazu w każdej godzinie dnia 
dostawy. Obrót jest prowadzony 
przez jeden dzień poprzedzający 
datę dostawy, w systemie notowań 
ciągłych. Ponadto przedmiotem 
obrotu na tym rynku są instrumen-
ty weekendowe z okresem do-
stawy od godz. 6:00 w sobotę do 
godz. 6:00 w poniedziałek (week-
end gazowy) w jednakowej ilości 
1 MWh dla każdej godziny termi-
nu wykonania kontraktu. Notowa-

nia instrumentu weekendowego odbywają się na 
2 dni poprzedzające okres dostawy. 

Obrót na Rynku Dnia Bieżącego prowadzony 
jest w systemie notowań ciągłych. 

Rysunki 75-77 (str. 152) pokazują wolumen 
oraz cenę dostarczonego gazu w wyniku realizacji 
kontraktów zawartych na rynku dnia następnego, 
bieżącego i na rynku instrumentów terminowych 
z dostawą gazu (RTPG OTF).

W 2021 r. w wyniku realizacji kontraktów za-
wartych na TGE S.A., w całym okresie noto-
wania danego rodzaju kontraktu dostarczono 
173 198 809 MWh gazu ziemnego po średniej cenie 
130,62 zł/MWh (21 696 044 MWh na rynku RDNg 
po średniej cenie 222,69 zł/MWh, 6 771 099 MWh 
na rynku RDBg po średniej cenie 234,58 zł/MWh 

i 144 731 666 MWh na rynku terminowym po śred-
niej cenie 111,96 zł/MWh). 

Obrót gazem ziemnym wysokometanowym 
w punkcie wirtualnym OTC

W 2021 r. Prezes URE monitorował również 
transakcje zawierane w punkcie wirtualnym na 
rynku pozagiełdowym. W wyniku realizacji kon-
traktów zawartych w tym punkcie na rynku OTC, 
niezależnie od daty zawarcia kontraktu, dostarczo-
no 16,4 TWh gazu ziemnego po średniorocznej 
ważonej cenie 128,47 zł/MWh. Ceny w poszcze-
gólnych kwartałach w porównaniu z cenami gieł-
dowymi i cenami przywozu gazu z UE kształtują 
się jak w poniższej tabeli.

Tabela 77. Porównanie średnich cen gazu ziemnego 
z kontraktów sprzedaży w punkcie wirtualnym OTC, 
sprzedaży poprzez TGE S.A. oraz zakupu z zagranicy 
w poszczególnych kwartałach 2021 r. [zł/MWh]

I kw. II kw. III kw. IV kw.
Średnie ceny z kontraktów sprze-
daży w punkcie wirtualnym OTC 
z dostawą w danym okresie

77,74 86,04 121,58 197,49

Średnie ceny z kontraktów sprze-
daży poprzez TGE S.A. z dostawą 
w danym okresie

81,42 87,54 118,76 209,78

Średnie ceny zakupu gazu ziem-
nego z zagranicy z państw
członkowskich UE lub z państw 
członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym

85,72 102,40 211,24 371,49

Źródło: URE.

„Sektor gazu charakteryzuje się obecnie dużą niestabilnością związaną 
przede wszystkim z sytuacją geopolityczną. W nowy rok gazowy weszli-
śmy z bardzo dynamiczną i dotychczas nieobserwowaną sytuacją na eu-
ropejskim rynku gazu, skutkującą wysokimi cenami tego paliwa.

Na poziomie makroekonomicznym pojawiło się pytanie, czy sposób doj-
ścia do zakładanych celów agendy klimatycznej jest właściwy i optymalny 
oraz czy uzyska akceptację społeczną. Stąd też wynika kolejna kwestia: czy 
gaz w takim stopniu, w jakim zakładaliśmy, może i powinien być paliwem 
przejściowym, które umożliwi nam dokonanie transformacji? Z drugiej 
strony rynek gazu to rynek światowy ze względu na możliwość jego do-
starczania również drogą morską. Tym samym po okresie dużych tur-
bulencji wywołanych sytuacją geopolityczną należy spodziewać się, że 
osiągnie on w przewidywalnym okresie czasu równowagę, choć być może 
w innych uwarunkowaniach geopolitycznych i gospodarczych.”

Rafał Gawin, Prezes URE
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Rysunek 75. Wolumen oraz średnioważona miesięczna cena dostarczonego gazu 
w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu (RDNg) 
w 2021 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGE S.A.

Rysunek 76. Wolumen oraz średnioważona miesięczna cena dostarczonego gazu 
w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Rynku Dnia Bieżącego gazu (RDBg) 
w 2021 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGE S.A.

Rysunek 77. Wolumen oraz średnioważona miesięczna cena dostarczonego gazu 
w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Rynku Terminowym Towarowym i Ryn-
ku Terminowym Produktów z dostawą gazu (RTPG) na OTF, których realizacja na-
stępowała w 2021 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGE S.A.

1.2. Rynek detaliczny

Rok 2021 na rynku detalicznym gazu zaznaczył się silnym i gwałtow-
nym wzrostem cen gazu ziemnego w drugiej połowie roku, co spowodo-
wane było wzrostami cen na rynku hurtowym (przede wszystkim na ryn-
kach ponadnarodowych). Silne wzrosty cen dotyczyły początkowo systemu 
gazu zaazotowanego, gdzie do określania wysokości cen stosowane są 
powszechnie formuły uwzględniające hurtową cenę gazu. Wkrótce potem 
wzrosły także ceny gazu wysokometanowego, a wysokie cen stały się przy-
czyną znacznej liczby skarg odbiorców. Jednocześnie rok 2021 przyniósł 
odbiorcom gazu w gospodarstwach domowych zmianę polegającą na za-
kazie sprzedaży gazu w formule „door to door”, która – wskutek nadużyć 
nieuczciwych sprzedawców ‒ w przeszłości spowodowała wiele problemów 
po stronie odbiorców.
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Rynek detaliczny gazu rozumiany jest jako ry-
nek sprzedaży do odbiorców końcowych, niezależ-
nie od ilości nabywanego paliwa. Po stronie poda-
żowej, na koniec 2021 r., 133 sprzedawców miało 
zawarte umowy z OSP umożliwiające sprzedaż na 
rynku detalicznym (spadek o 28 w stosunku do 
2020 r.), a w obszarze sieci dystrybucyjnej – PSG 
– liczba umów wyniosła 73. Sprzedawcy, w celu 
prowadzenia działalności na rynku detalicznym, 
zawierali umowy z poszczególnymi operatorami 
systemów (przesyłowego i dystrybucyjnych). Mak-
symalna liczba umów zawartych przez jednego 
sprzedawcę wyniosła 12, a w sieci największego 
OSD – PSG Sp. z o.o. ‒ aktywną działalność sprze-
dażową (przynajmniej jedna ważna umowa z od-
biorcą) prowadziło 44 sprzedawców gazu ziemne-
go wysokometanowego.

W 2021 r. szczegółowym badaniem Prezesa URE 
objętych zostało 27 spółek obrotu gazem ziemnym 
oraz 11 największych operatorów systemów dystry-
bucyjnych. Do sieci OSD, uwzględnionych w badaniu, 
przyłączonych było 6 750 806 odbiorców (7 093 643 
punkty poboru gazu) w zakresie gazu wysokometa-
nowego oraz 372 701 odbiorców (392 303 punkty 
poboru gazu) w zakresie gazu zaazotowanego. 

Tabela 78. Odbiorcy przyłączeni do sieci dystrybucyjnej 
gazu wysokometanowego – wg grup taryfowych

Grupy taryfowe
Gospodarstwa domowe 

(W 1-4)
Pozostali odbiorcy 

(W 5-13)
liczba [%] liczba [%]

Liczba odbiorców 6 721 891 99,57 28 915 0,43
Liczba układów 
pomiarowych 7 053 525 99,43 40 118 0,57

Źródło: URE na podstawie danych z badania ankietowego. 

Tabela 79. Odbiorcy przyłączeni do sieci dystrybucyjnej 
gazu zaazotowanego – wg grup taryfowych

Grupy taryfowe
Gospodarstwa domowe Pozostali odbiorcy

liczba [%] liczba [%]
Liczba odbiorców 369 444 99,13 3 257 0,87
Liczba układów 
pomiarowych 387 664 98,82 4 639 1,18

Źródło: URE na podstawie danych z badania ankietowego. 

Dane pozyskane przez Prezesa URE wskazują, 
że w 2021 r. 94 proc. odbiorców nabywało gaz 
ziemny po cenach wynikających z taryfy zatwier-
dzonej przez Prezesa URE116), a sprzedaż po cenach 
taryfowych do tej grupy obiorców objęła 59 proc. 
wolumenu gazu dostarczonego odbiorcom. Pod-
stawowy typ umów oferowanych odbiorcom to 
umowa ze stałą ceną, popularne są także umowy 
z dodatkowymi korzyściami (np. usługi lub raba-
ty). Odbiorcy zdecydowali się także zawrzeć umo-
wy z ceną zmienną, np. uzależnioną od ceny na 
rynku hurtowym, na rynku spot. Wiele umów prze-
widywało także korzyści (upust) za elektroniczną 
obsługę i zarządzanie kontami (np. fakturowanie). 

Oprócz odbiorców przyłączonych do sieci ope-
ratorów, rosnąca grupa klientów spółek obrotu 

 116) Zgodnie z art. 62b ust. 2 ustawy ‒ Prawo energetyczne, 
taryfy dla wymienionych w tym punkcie grup odbiorców, innych 
niż odbiorcy tzw. biznesowi, podlegają zatwierdzeniu przez Pre-
zesa URE do 31 grudnia 2023 r., zaś stosowanie do treści § 29 
ust. 4 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 640), ustalone w taryfie ceny paliw gazowych i stawki opłat 
abonamentowych mają charakter odpowiednio cen i stawek 
maksymalnych.

nabywa gaz w postaci skroplonej (LNG), trans-
portowany cysternami, bezpośrednio do instala-
cji odbiorczej. Część gazu LNG, po regazyfikacji, 
wprowadzana jest do sieci dystrybucyjnych i tą 
drogą dostarczana odbiorcom. W 2021 r. łączny 
wolumen sprzedaży gazu LNG w postaci skroplo-
nej przez badanych sprzedawców, do odbiorców 
końcowych wyniósł 1 614 767 MWh, co w porów-
naniu do danych za 2020 r. oznacza wzrost wolu-
menu o 66,5 proc. W strukturze zużycia gazu LNG 
w poszczególnych gałęziach gospodarki dominuje 
przemysł (68,4 proc.), a najniższą sprzedaż od-
notowano w odniesieniu do sektora użyteczności 
publicznej (0,6 proc.) oraz rolnictwa (3,3 proc.). 

Tabela 80. Struktura sprzedaży gazu LNG do odbiorców 
końcowych w 2021 r. [MWh]
Sprzedaż do odbiorców końcowych gazu LNG

Sprzedawcy
alternatywni GK PGNiG Suma

Przemysł 976 197 127 532 1 103 729
Rolnictwo 52 881 0 52 881
Usługi i handel 153 199 183 272 336 471
Użyteczność publiczna 8 992 0 8 992
Gospodarstwa domowe 112 694 0 112 694
Razem 1 303 963 310 804 1 614 767

Źródło: URE na podstawie danych z badania ankietowego.

W roku sprawozdawczym całkowita sprzedaż 
paliwa gazowego wysokometanowego i zaazoto-
wanego do odbiorców końcowych wyniosła na-
tomiast 206 626 689 MWh, z czego najwięcej, 
bo aż 61 proc., trafiło do odbiorców przemysło-
wych, a 28,7 proc. do gospodarstw domowych. 
Sprzedaż ogółem wzrosła o ok. 2,75 proc., przy 
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czym największy wzrost sprzedaży odnotowano 
w sektorze użyteczności publicznej, usług i handlu 
(45,6 proc.), gospodarstw domowych (18,8 proc.) 
oraz rolnictwa (14,9 proc.). Najbardziej prawdopo-
dobną przyczyną wzrostu sprzedaży gazu ziemnego 
w tych segmentach jest realizacja polityki państwa 
w zakresie ochrony klimatu, np. w ramach programu 
„Czyste powietrze” (wymiana lub likwidacja wyso-
koemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne) oraz 
przestawianiem gospodarki na paliwa inne niż węgiel 
(także w procesie wytwarzania ciepła i energii elek-
trycznej). Ponadto upowszechnienie pracy zdalnej 
w sytuacji utrzymującej się kolejny rok pandemii za-
pewne przyczyniło się do wzrostu zużycia gazu w go-
spodarstwach domowych. W tabeli poniżej przedsta-
wiono informacje na temat struktury sprzedaży gazu 
ziemnego do odbiorców końcowych.

Tabela 81. Struktura sprzedaży gazu ziemnego do od-
biorców końcowych w 2021 r. [MWh]
Sprzedaż do odbiorców końcowych gazu wysokometanowego i zaazotowanego

Sprzedawcy
alterna-

tywni
GK PGNiG Suma

Sprzedaż gazu do odbiorców 
końcowych przez spółki obrotu 
działające na terenie kraju

23 260 482 183 366 207 206 626 689

z tego:  przemysł 14 113 340 112 023 786 126 137 126
rolnictwo 155 557 478 931 634 488
usługi i handel 4 984 123 10 655 189 15 639 312
użyteczność 
publiczna 1 140 150 3 810 395 4 950 545

gospodarstwa 
domowe 2 867 312 56 397 906 59 265 218

Zużycie własne 99 288 1 900 000 1 999 288
Łącznie 23 359 770 185 266 207 208 625 977

Źródło: URE na podstawie danych z badania ankietowego. 

Rynek detaliczny gazu ziemnego (wysokome-
tanowego i zaazotowanego) charakteryzuje sil-
na koncentracja. Udział podmiotów z GK PGNiG 
w sprzedaży gazu do odbiorców końcowych 
przyłączonych do sieci dystrybucyjnych wyniósł 
88,74 proc. (88,4 proc. dla gazu wysokometa-
nowego i 93,1 proc. dla gazu zaazotowanego) 
i wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o nieco 
ponad 3 punkty procentowe. Wzrósł także udział 
podmiotów z GK PGNiG w rynku detalicznym gazu 
skroplonego (LNG), osiągając poziom 19,25 proc. 

Wzrost udziału GK PGNiG w sprzedaży paliwa 
gazowego do odbiorców końcowych, przyłączo-
nych do systemu dystrybucyjnego utrzymuje się 
od 2017 r. Podobnie jak dla całego rynku gazu, 
największy wzrost udziałów podmiotów z GK 
PGNiG miał miejsce w obszarze użyteczności pu-
blicznej i dostaw dla gospodarstw domowych. Na-
leży mieć przy tym na względzie, że sprzedawca 
PGNiG OD Sp. z o.o. (z GK PGNiG) pełni funkcję 
sprzedawcy z urzędu w obrębie sieci PSG i Gaz-
-System oraz funkcję sprzedawcy rezerwowego 
w przewidzianych prawem sytuacjach lub ze wska-
zania odbiorcy. Zatem jako podmiot zobowiązany 
do zawarcia umowy sprzedaży, odegrał szczególną 
rolę w okresie gwałtownych wzrostów cen gazu 
ziemnego w II połowie 2021 r., co także przy-
czyniło się do wzrostu udziału rynkowego tego 
sprzedawcy, po zaprzestaniu działalności i/lub wy-
powiedzeniu umów przez inne spółki obrotu. Po-
zostałe 11,26 proc. sprzedaży gazu do odbiorców 
końcowych realizowane było przez alternatywne 
spółki obrotu dokonujące sprzedaży do odbiorców 
końcowych w kraju. Wartość udziału pozostałych 

sprzedawców waha się w poszczególnych sekto-
rach gospodarki od 31,87 proc. w sektorze usług 
i handlu (w 2020 r. udział ten wyniósł 27,79 proc.) 
do 4,84 proc. w grupie gospodarstw domowych. 
Wartość wskaźnika Herfindahla-Hirschmana dla 
rynku gazu ziemnego wysokometanowego wynosi 
9 440 ‒ licząc według liczby odbiorców i 7 831 – 
według wolumenu sprzedanego gazu117). 

Rysunek 78. Udział w sprzedaży gazu wysokometa-
nowego i zaazotowanego w 2020 r. (według wolumenu 
sprzedanego gazu)

Źródło: URE na podstawie danych z badania ankietowego. 

 117) Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI) określany jest 
jako suma kwadratów indywidualnych udziałów w rynku wszyst-
kich przedsiębiorstw tworzących daną gałąź: HHI > 5 000 – kon-
centracja 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 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu”, Bruksela 2005 
oraz J. Kamiński: Metody szacowania siły rynkowej w sektorze 
energetycznym, Polityka Energetyczna, Tom 12, Zeszyt 2/2, 2009).
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W obszarze sieci przesyłowej funkcjonował je-
den sprzedawca rezerwowy – PGNiG OD Sp. z o.o., 
zaś w sieci dystrybucyjnej sprzedawców mogą-
cych świadczyć sprzedaż rezerwową było kilku. 
Między 1 stycznia a 31 grudnia 2021 r., sprzedaż 
rezerwową lub sprzedaż prowadzoną w trybie 
art. 5ab118) ustawy – Prawo energetyczne, OSD 
uruchomili dla 3 468 odbiorców gazu, blisko 94 proc. 
z nich (3 253) zalicza się do grupy taryfowej W 1-4 
(moc umowna nie większa niż 110 kWh/h). W tej 
grupie odbiorców sprzedażą rezerwową w 2021 r. 
objętych było 0,05 proc. populacji, zaś w grupie 
W 5-13 odsetek ten stanowił 0,75 proc. odbior-
ców. Wszystkie przypadki uruchomienia sprzedaży 
rezerwowej dotyczyły systemu gazu wysokometa-
nowego, nie odnotowano sprzedaży rezerwowej 
w innych systemach gazowych. 

W 2021 r. doszło do wstrzymania dostaw dla 
64 322 odbiorców gazu ziemnego wysokometa-
nowego (z czego 64 115 ‒ 99,68 proc. stanowią 
odbiorcy z grup taryfowych W 1-4) oraz 1 699 od-
biorców gazu ziemnego zaazotowanego (z czego 
1 688 ‒ 99,35 proc. stanowią odbiorcy w gospo-
darstwach domowych). W każdej z grup odbior-
ców wstrzymanie dostaw dotyczyło nie więcej niż 
1 proc. odbiorców. Przyczyną większości przypad-
ków wstrzymania dostaw (77,8 proc. ‒ gaz wyso-
kometanowy oraz 97,8 proc. ‒ gaz zaazotowany) 
był brak terminowej płatności za odebrany gaz 
ziemny. 

 118) Zgodnie z art. 5ab ustawy – Prawo energetyczne.

2. Regulowanie działalności 
przedsiębiorstw gazowniczych

2.1. Koncesje

Zgodnie z art. 32 ustawy – Prawo energetycz-
ne, uzyskania koncesji wymaga wykonywanie 
działalności gospodarczej w zakresie: 
• magazynowania paliw gazowych w instalacjach 

magazynowych, 
• skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji skro-

plonego gazu ziemnego w instalacjach skroplo-
nego gazu ziemnego o przepustowości wyno-
szącej co najmniej 200 m3/h, 

• przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych, 
z wyłączeniem: dystrybucji paliw gazowych 
w sieci o przepustowości poniżej 1 [MJ/s],

• obrotu paliwami gazowymi, z wyłączeniem: 
1) obrotu skroplonym gazem ziemnym dostar-

czonym z zagranicy dokonanego w punkcie 
dostawy do terminalu w rozumieniu art. 1 
ust. 2 pkt 1 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. 
o inwestycjach w zakresie terminalu rega-
zyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu119);

2) obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna 
wartość obrotu nie przekracza równowarto-
ści 100 000 euro;

3) obrotu paliwami gazowymi, jeżeli sprzedaż 
ma na celu likwidację zapasów obowiązko-
wych gazu ziemnego utrzymywanych zgod-
nie z art. 25 ust. 10 ustawy o zapasach;

 119) Dz. U. z 2021 r. poz. 1836.

4) obrotu paliwami gazowymi dokonywanego na 
giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów 
ustawy z 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych lub rynku organizowanym przez 
podmiot prowadzący na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej rynek regulowany w rozu-
mieniu przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. 
o obrocie instrumentami finansowymi przez 
towarowe domy maklerskie lub domy ma-
klerskie prowadzące działalność maklerską 
w zakresie obrotu towarami giełdowymi oraz 
przez spółkę prowadzącą giełdę towarową, 
giełdową izbę rozrachunkową lub Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A., oraz 
przez spółkę prowadzącą giełdę towarową, 
giełdową izbę rozrachunkową, Krajowy De-
pozyt Papierów Wartościowych S.A. lub przez 
spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie 
czynności z zakresu zadań, o których mowa 
w art. 48 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. 
o obrocie instrumentami finansowymi, naby-
wające paliwa gazowe, z tytułu realizacji za-
dań określonych w ustawie z 26 października 
2000 r. o giełdach towarowych;

5) obrotu paliwami gazowymi innego, niż okre-
ślony w pkt 4, dokonywanego przez giełdową 
izbę rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A., lub przez 
spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie 
czynności z zakresu zadań, o których mowa 
w art. 48 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. 
o obrocie instrumentami finansowymi, naby-
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wające lub zbywające paliwa gazowe, z ty-
tułu realizacji zadań określonych w ustawie 
z 26 października 2000 r. o giełdach towa-
rowych, w odniesieniu do transakcji zawie-
ranych poza giełdą towarową lub rynkiem, 
o których mowa w pkt 4;

6) obrotu paliwami gazowymi przez spółdzielnię 
energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 33a 
ustawy OZE, dokonywanego w ramach dzia-
łalności prowadzonej na rzecz wszystkich 
odbiorców należących do tej spółdzielni.

Ponadto, w myśl art. 32 ust. 2 ustawy – Prawo 
energetyczne, koncesje na prowadzenie działalno-
ści, o której mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie ob-
rotu gazem ziemnym z zagranicą, będą wydawa-
ne z uwzględnieniem dywersyfikacji dostaw gazu 
ziemnego oraz bezpieczeństwa energetycznego. 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy – Prawo energe-
tyczne, koncesję może otrzymać wnioskodawca ma-
jący siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfe-
deracji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
‒ strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym lub Turcji. Ustawa formułuje warunki, które 
musi spełniać wnioskodawca, aby otrzymać konce-
sję (art. 33 ust. 1) oraz przesłanki uniemożliwiające 
otrzymanie koncesji (art. 33 ust. 3 i 3a). 

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 33 
ust. 3c ustawy – Prawo energetyczne, Prezes 
URE zawiesza postępowanie o udzielenie koncesji 
w przypadku wnioskodawcy, wobec którego wy-
dano postanowienie o przedstawieniu zarzutów 
w sprawie popełniania przestępstwa lub prze-

stępstwa skarbowego mającego związek z prowa-
dzoną przez niego działalnością gospodarczą, lub 
gdy wydano takie postanowienie wobec osób oraz 
członków, o których mowa w ust. 3a, do czasu 
zakończenia postępowań: przygotowawczego oraz 
sądowego. 

Ustawa – Prawo energetyczne wskazuje mini-
malny zakres danych i informacji, które powinny 
zostać zamieszczone we wniosku o udzielenie kon-
cesji (art. 35 ust. 1). Dodatkowo, w świetle art. 35 
ust. 1a ustawy – Prawo energetyczne, wniosek 
o udzielenie koncesji na obrót gazem ziemnym 
z zagranicą powinien określać wielkość średnio-
dobowego planowanego przez podmiot przywo-
zu w okresie od dnia jego rozpoczęcia do dnia 
31 marca roku następującego po rozpoczęciu 
przywozu, zgodnie z ustawą o zapasach. Z kolei, 
jak stanowi art. 35 ust. 1aa ustawy – Prawo ener-
getyczne, przepisu ust. 1a nie stosuje się do wnio-
sku o udzielenie koncesji na obrót gazem ziemnym 
z zagranicą wyłącznie w zakresie wywozu gazu 
ziemnego.

Ponadto, zgodnie z art. 35 ust. 2a tej ustawy 
w przypadku, gdy wniosek o udzielenie koncesji 
lub jej zmianę nie zawiera wszystkich wymaganych 
ustawą informacji lub dokumentów poświadczają-
cych, że wnioskodawca spełnia warunki określone 
przepisami prawa, wymagane do wykonywania 
określonej działalności gospodarczej, Prezes URE 
niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnie-
nia wniosku w terminie nie krótszym niż 21 dni od 
dnia doręczenia wezwania. Jak natomiast stanowi 
art. 35 ust. 2b ustawy, wniosek o udzielenie lub 
zmianę koncesji, nieuzupełniony w wyznaczonym 

terminie w sposób spełniający wszystkie wymagane 
ustawą warunki, pozostawia się bez rozpoznania. 

Jednakże w 2021 r., z uwagi na obowiązujący 
stan epidemii, termin wskazany w art. 35 ust. 2a 
ustawy – Prawo energetyczne został przedłużo-
ny na mocy przepisów ustawy covidowej. Zgod-
nie z art. 15zzzzt ust. 1 tej ustawy, w sprawach 
wszczętych i niezakończonych przed dniem lub 
w czasie trwania na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii, termin, o którym mowa w art. 35 ust. 2a 
ustawy – Prawo energetyczne, przedłuża się do 
60 dni po dniu odwołania na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej tego stanu. 

Ponadto, na mocy ustawy z 20 maja 2021 r., 
zmieniono zasady dotyczące zabezpieczeń mająt-
kowych przedkładanych Prezesowi URE w toku 
postępowań o udzielenie koncesji. Przykładowo, 
w art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne spre-
cyzowano, że zabezpieczenie majątkowe, o którym 
mowa w ust. 1, ustanawia się w wysokości nie 
niższej niż 1/12 najwyższych, planowanych przez 
wnioskodawcę na kolejne 3 lata kalendarzowe, 
rocznych przychodów z działalności gospodarczej, 
na którą ma być udzielona koncesja, natomiast 
w art. 38 ust. 3 ww. ustawy wskazano, że Prezes 
URE wzywa wnioskodawcę do wskazania wyso-
kości planowanych przychodów, o których mowa 
w ust. 2, w terminie nie krótszym niż 30 dni, pod 
rygorem pozostawienia wniosku o udzielenie kon-
cesji bez rozpoznania. Ponadto, na poziomie usta-
wowym przesądzono, że zabezpieczenie majątko-
we może być złożone w formie gwarancji banko-
wej lub ubezpieczeniowej, zaś gwarantem zabez-
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pieczenia majątkowego może być osoba wpisana 
do wykazu gwarantów, o którym mowa w art. 52 
ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. ‒ Prawo 
celne120). Nowelizacja określiła również zasady od-
nawiania i uzupełniania zabezpieczenia majątko-
wego oraz zasady jego zwalniania przez Prezesa 
URE, jak również określiła obowiązki informacyjne 
dotyczące tego zabezpieczenia. 

Powyższą nowelizacją poszerzono również ka-
talog przesłanek uprawniających Prezesa URE do 
cofnięcia koncesji (art. 41 ust. 4 ustawy – Prawo 
energetyczne). Jedną z nowo dodanych przesła-
nek jest okoliczność wydania przez Prezesa UOKiK, 
wobec przedsiębiorstwa energetycznego, prawo-
mocnej decyzji o uznaniu praktyki za naruszają-
cą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu 
art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów121). Prezes URE uzy-
skał również uprawnienie do cofnięcia koncesji 
w przypadku braku odnowienia lub uzupełnienia 
zabezpieczenia majątkowego przez przedsiębior-
stwo energetyczne.

Co więcej, na mocy dodanego ww. nowelizacją 
art. 42b ustawy – Prawo energetyczne, koncesja 
na obrót gazem ziemnym z zagranicą wygasa, 
jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne, w zakresie 
udzielonej koncesji, nie dokona obrotu gazem 
ziemnym z zagranicą przez kolejne następujące 
po sobie 12 miesięcy. W takim przypadku Pre-
zes URE, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie 
koncesji. Powyższy przepis, podobnie jak więk-

 120) Dz. U. z 2021 r. poz. 1856.
 121) Dz. U. z 2021 r. poz. 275.

szość przepisów ww. nowelizacji, wszedł w życie 
3 lipca 2021 r.

Ponadto, ustawa z 20 maja 2021 r. zmieniła za-
sady dotyczące obowiązku uzyskania koncesji na 
skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplo-
nego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego 
gazu ziemnego. Od 3 lipca 2021 r. z obowiązku 
uzyskania koncesji SGZ zwolnione są instalacje 
skroplonego gazu ziemnego o przepustowości po-
niżej 200 m3/h.

Udzielanie koncesji/promes koncesji 

Na koniec grudnia 2021 r. przedsiębiorcy posia-
dali 298 ważnych koncesji na wykonywanie działal-
ności gospodarczej w zakresie przesyłania paliw ga-
zowych (PPG), dystrybucji paliw gazowych (DPG), 

obrotu paliwami gazowymi (OPG), obrotu gazem 
ziemnym z zagranicą (OGZ), skraplania gazu ziem-
nego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego 
w instalacjach skroplonego gazu ziemnego (SGZ) 
oraz magazynowania paliw gazowych (MPG). 

Prezes URE w 2021 r. realizował obowiązki 
w zakresie dotyczącym koncesjonowania przedsię-
biorstw gazowniczych przy pomocy Departamentu 
Rynku Paliw Gazowych (departamentu DRG) oraz 
oddziałów terenowych.

W 2021 r. nie odnotowano znaczącej zmiany 
liczby podmiotów posiadających koncesję OPG 
względem roku poprzedniego – według stanu na 
31 grudnia 2020 r. ważne koncesje OPG posiadało 
185 podmiotów, natomiast na koniec 2021 r. liczba 
ta wynosi 180 podmiotów (spadek o 2,7 proc.). 
Odnośnie koncesji OGZ odnotowano ok. 2 proc. 
wzrost liczby koncesjonariuszy posiadających tą 

koncesję – z 54 na ko-
niec 2020 r. do 55 na 
koniec 2021 r. 

Niemniej, mimo nie-
znacznej zmiany oce-
nianej według stanu 
na koniec roku, istotnej 
zmianie uległ skład tej 
grupy koncesjonariuszy 
(cofnięcia vs udzielenia).

Analizując natomiast 
populację koncesjona-
riuszy w perspektywie 
pięcioletniej należy 
stwierdzić, że nastą-
pił ok. 8 proc. spadek 

Tabela 82. Liczba koncesji i promes udzielonych w 2021 r. oraz koncesji ważnych na koniec 2021 r.

Paliwa gazowe Koncesje udzielone 
w 2021 r. [szt.]

Promesy udzielone 
w 2021 r. [szt.]

Koncesje ważne na koniec 
2021 r. (dotyczy urzędu jako 

całości) [szt.]
Magazynowanie 0 0 1
Przesyłanie lub dystrybucja 3 0 55
Obrót 14* 1 180**
Obrót gazem ziemnym z zagranicą 4*** 0 55****
Skraplanie gazu ziemnego i regazy-
fikacja skroplonego gazu ziemnego 0 0 7

Razem 21 1 298

      * W tym 1 koncesja wydana dla podmiotu mającego siedzibę za granicą.
    ** W tym 22 koncesji wydanych dla podmiotów mających siedzibę za granicą.
  *** W tym 1 koncesja wydana dla podmiotu mającego siedzibę za granicą.
**** W tym 15 koncesji wydanych dla podmiotów mających siedzibę za granicą.

Źródło: URE.
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liczby posiadanych koncesji OPG oraz ok. 21 proc. 
spadek liczby posiadanych koncesji OGZ. Na ko-
niec 2016 r. ważne koncesje OPG posiadało bo-
wiem 196 podmiotów, a OGZ – 70 podmiotów. 
Niemniej, 2021 r. jest kolejnym rokiem z rzędu, 
w którym liczba posiadanych koncesji OGZ wzrasta 
(o ok. 2 proc. rocznie). Natomiast liczba obowiązu-
jących koncesji OPG od 2019 r. pozostaje stabilna 
i utrzymuje się w przedziale 180-190 podmiotów. 

Na wysokim poziomie utrzymuje się liczba za-
granicznych podmiotów, którym Prezes URE udzielił 
koncesji umożliwiających wykonywanie działalności 
na polskim rynku gazu ziemnego. Wśród nich znaj-
duje się wiele podmiotów, które należą do grona 
największych europejskich graczy na rynku gazu 
ziemnego. Obecnie ok. 27 proc. wszystkich konce-
sji OGZ oraz ok. 12 proc. wszystkich koncesji OPG 
obowiązujących na koniec 2021 r. to koncesje po-
siadane przez podmioty mające siedzibę za granicą. 

W 2021 r. w zakresie koncesji gazowych Prezes 
URE:
• prowadził postępowanie ws. zmiany koncesji 

SGZ dotyczącej terminala LNG w Świnoujściu 
w zakresie danych identyfikacyjnych podmiotu 
posiadającego tą koncesję ze względu na po-
łączenie spółki Polskie LNG S.A. ze spółką OGP 
Gaz-System S.A. (połączenie przez przejęcie),

• prowadził postępowanie ws. przedłużenia termi-
nu obowiązywania koncesji na magazynowanie 
paliw gazowych udzielonej spółce Gas Stora-
ge Poland, które było kontynuowane w 2022 r. 
oraz prowadził postępowanie ws. zmiany (zwięk-
szenia) pojemności magazynowej czynnej PMG 
„Kosakowo” z dotychczasowych 239,4 mln m3 do 

299,70 mln m3, które zakończyło się wydaniem 
decyzji w styczniu 2022 r.

Zmiany koncesji/promes koncesji 

W 2021 r. wydano 92 decyzje zmieniające konce-
sje w zakresie paliw gazowych. Nie wydano decyzji 
zmieniających promesy koncesji. Dokonane zmiany 
koncesji dotyczyły przede wszystkim danych identy-
fikacyjnych koncesjonariusza (nazwa firmy, siedziba 
lub adres), jak również zmiany zakresu działalności 
oraz zmiany terminu ważności koncesji. 

Duża część wniosków o zmianę koncesji była 
wynikiem wprowadzenia obowiązku złożenia wnio-
sku o zmianę koncesji w przypadku zmiany danych, 
o których mowa m.in. w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 7 usta-
wy – Prawo energetyczne. W myśl art. 37 ust. 2c tej 
ustawy, wniosek powinien zostać złożony najpóź-
niej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Cofnięcia, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia 
koncesji/promes koncesji

W 2021 r. Prezes URE wydał 13 decyzji w spra-
wie cofnięcia koncesji, z czego 10 dotyczyło kon-
cesji OPG, 2 koncesji OGZ i jedna koncesji SGZ. 
W 7 przypadkach Prezes URE cofnął koncesje 
działając na wniosek, zaś w pozostałych przypad-
kach postępowania zostały wszczęte z urzędu. 
W 8 przypadkach koncesje zostały cofnięte ze 
względu na trwałe zaprzestanie wykonywania 
działalności, w 5 ‒ ze względu na niedysponowanie 

środkami finansowymi w wielkości gwarantującej 
prawidłowe wykonywanie działalności koncesjono-
wanej lub brak możliwości ich pozyskania (na pod-
stawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo energe-
tyczne). Wszystkie 5 ww. cofnięć dotyczyło koncesji 
OPG, ponadto należy odnotować, że w większości 
przypadków brak możliwości finansowych nie był 
jedyną podstawą prawną cofnięcia koncesji (ko-
lejną było m.in. trwałe zaprzestanie wykonywania 
działalności, zaległości podatkowe lub rażące naru-
szenie warunków określonych w koncesji lub innych 
warunków wykonywania koncesjonowanej działal-
ności gospodarczej określonych przepisami prawa). 
Dokonane w 2021 r. cofnięcia koncesji w wielu 
przypadkach związane były z prowadzonymi przez 
Prezesa URE działaniami monitorującymi. 

W 2021 r. wydano 1 decyzję w sprawie stwier-
dzenia wygaśnięcia koncesji oraz 1 decyzję w spra-
wie uchylenia koncesji (obie w zakresie OPG). 

Odmowa udzielenia koncesji lub promesy

W 2021 r. Prezes URE nie wydawał żadnej de-
cyzji odmownej w zakresie udzielenia koncesji lub 
udzielenia promesy koncesji dla paliw gazowych. 
Wydano natomiast 1 decyzję odmowną w sprawie 
zmiany koncesji OPG.

Umorzenie, pozostawienie bez rozpatrzenia 
lub bez rozpoznania

W 2021 r. umorzono 13 postępowań koncesyj-
nych. Umorzenia dotyczyły wniosków o udzielenie 
koncesji (2 na OPG, 1 na OGZ i 2 na DPG) oraz 
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wniosków o zmianę koncesji (8 wniosków o zmia-
nę SGZ). Umorzenia postępowań o zmianę koncesji 
SGZ związane były m.in. ze zmianą przepisów w za-
kresie obowiązku uzyskania tego rodzaju koncesji. 
Od 3 lipca 2021 r. z obowiązku uzyskania konce-
sji SGZ zwolnione są instalacje skroplonego gazu 
ziemnego o przepustowości poniżej 200 m3/h.

W 2021 r. 8 wniosków pozostawiono bez rozpo-
znania. W 7 przypadkach były to wnioski o udzie-
lenie koncesji, zaś 1 przypadek dotyczył wniosku 
o udzielenie promesy koncesji. Żaden wniosek nie 
został pozostawiony bez rozpatrzenia. 

2.2. Taryfy i warunki ich kształtowania 

2021 rok był rokiem dużych zmian w zakresie 
cen paliw gazowych. Od początku roku ceny gazu 

wzrastały i mieliśmy do czynienia z bardzo dyna-
miczną i dotychczas nieobserwowaną sytuacją na 
europejskim rynku gazowym, skutkującą wysokimi 
cenami tego paliwa. Rosły koszty pozyskania gazu 
ziemnego zarówno w przypadku zakupów produk-
tów gazowych na TGE S.A. lub innych platformach 
obrotu, jak i w kontraktach B2B. Sytuację na rynku 
gazu w latach 2020‒2021 można prześledzić na 
przykładzie kształtowania się w tym okresie cen na 
Rynku Dnia Następnego TGE (rys. 79). 

Na skutek takiej sytuacji, przedsiębiorstwa zaj-
mujące się obrotem paliwami gazowymi (czyli 
sprzedawcy gazu do odbiorców końcowych ‒ go-
spodarstw domowych), występowali do Preze-
sa URE z wnioskami o zatwierdzenie zmian taryf 
obecnie obowiązujących, w części dotyczącej cen 
gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych. 
Znaczący wzrost cen paliw gazowych miał miejsce 

także w przedkładanych regulato-
rowi do zatwierdzenia wnioskach 
dotyczących kolejnych taryf. 

Przedsiębiorstwa energetycz-
ne kalkulują taryfy na podstawie 
kosztów uzasadnionych, czyli 
tych, które są niezbędne do po-
niesienia w celu wykonywania 
zobowiązań związanych z pro-
wadzoną działalnością ‒ w tym 
przypadku obrotem paliwami 
gazowymi. Jednym z kluczo-
wych składników tych kosztów 
jest koszt pozyskania gazu na 
rzecz gospodarstw domowych. 
Od I kwartału 2021 r. był obser-

wowany znaczny wzrost cen gazu ziemnego. Dla 
przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą gazu 
na rynku detalicznym, przekłada się to na wzrost 
kosztów pozyskania tego paliwa w celu dostarcze-
nia go (sprzedaży) odbiorcom m.in. w gospodar-
stwach domowych.

10 grudnia br. weszła w życie ustawa z dnia 
2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo ener-
getyczne122), której celem była minimalizacja pod-
wyżek cen gazu dla odbiorców w gospodarstwach 
domowych.

Zmiany wprowadzone tą nowelizacją w regu-
lacjach dotyczących zasad kalkulacji taryf, mają 
zapobiec ryzyku jednej dużej, skumulowanej 
podwyżki cen gazu dla gospodarstw domowych 
w 2022 r. i jednocześnie zapewnić sprzedawcom 
tego paliwa możliwość odzyskania kosztów ponie-
sionych na zakup gazu na potrzeby swoich klien-
tów w dłuższym horyzoncie czasowym. W efekcie, 
wzrost cen gazu dla gospodarstw domowych może 
być jednorazowo niższy, ale odzyskiwanie przycho-
dów będzie następowało w kolejnych latach po-
przez stosowanie cen uwzględniających odroczone 
w ten sposób koszty. Oznacza to, że w tych latach 
ceny gazu będą wyższe od wynikających z bieżą-
cych kosztów zakupu gazu, także gdy ceny hurto-
we gazu wrócą do niższych poziomów.

Wprowadzony do systemu taryfowego mecha-
nizm jest rozwiązaniem szczególnym, wynikają-
cym z sytuacji na rynku gazu. Gwarantuje on, że 
firmy sprzedające gaz będą mogły przenieść bie-
żący wzrost cen zakupu surowca na kolejne lata, 

 122) Dz. U. z 2021 r. poz. 2271.

Rysunek 79. Kurs cen gazu na rynku dnia następnego (TGEgazDA) w latach 
2020‒2021 

Źródło: URE na podstawie danych TGE S.A.
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a nie jak dotychczas – uwzględnić go tylko w aktu-
alnie kalkulowanej taryfie. Do 30 czerwca 2022 r. 
sprzedawcy gazu będą mogli przedłożyć Prezesowi 
URE taryfę na sprzedaż gazu dla gospodarstw do-
mowych skalkulowaną na podstawie tylko części 
kosztów uzasadnionych, tj. części kosztu zakupu 
gazu. Natomiast nieuwzględnioną w obecnej ta-
ryfie część kosztów, sprzedawca będzie mógł od-
zyskać w kolejnych taryfach obowiązujących od 
początku 2023 r. lub cenach i stawkach opłat usta-
lonych na rynkach konkurencyjnych, przez kolejne 
trzy lata, czyli do końca 2025 r.

W 2021 r. Prezes URE zatwierdził jednemu 
przedsiębiorstwu energetycznemu tj. PGNiG OD 
Sp. z o.o. taryfę na podstawie szczególnego me-
chanizmu wprowadzonego w celu minimalizowa-
nia podwyżek cen gazu dla odbiorców w gospo-
darstwach domowych. Ceny i stawki z tej taryfy 
były stosowane od 1 stycznia 2022 r. 

Taryfy 2021

Spośród 84 prowadzonych w 2021 r. w depar-
tamencie DRG postępowań taryfowych, 69 zakoń-
czonych zostało wydaniem decyzji Prezesa URE. 
Spośród nich, 45 dotyczyło decyzji zatwierdzają-
cych przedłożoną taryfę, 19 – decyzji zatwierdza-
jących zmianę taryfy, 1 – zmiany taryfy i zmiany 
okresu jej obowiązywania, 4 – umorzenia postę-
powania w sprawie zatwierdzenia taryfy. 

W 2021 r. 13 postępowań dotyczyło zatwier-
dzenia lub zmiany taryf ustalonych przez kluczo-
we przedsiębiorstwa sektora gazowego, w tym 

4 postępowania dotyczyły taryfy przedsiębiorstwa 
PGNiG OD Sp. z o.o., 2 – PSG Sp. z o.o., 4 postę-
powania dotyczyły przedsiębiorstwa Gas Storage 
Poland Sp. z o.o., 2 ‒ OGP Gaz-System S.A. oraz 
1 ‒ SGT EuRoPol GAZ S.A.

W postępowaniu o zatwierdzenie taryfy Prezes 
URE zobowiązany jest w szczególności zbadać czy 
ceny i stawki opłat w niej ustalone zostały skal-
kulowane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo 
energetyczne i rozporządzeń wykonawczych do tej 
ustawy, jak również czy zapewniają pokrycie wy-
łącznie kosztów uzasadnionych. 

W 2021 r. taryfy ustalane przez przedsię-
biorstw energetyczne w zakresie sprzedaży 
gazu ziemnego, podlegały zatwierdzeniu przez 
Prezesa URE, w przypadku gdy gaz sprzeda-
wany był dla odbiorców w gospodarstwach do-
mowych. Kluczowe znaczenie ma taryfa PGNiG 
OD Sp. z o.o., ponieważ przedsiębiorstwo do-
starcza paliwa gazowe do ponad 90 proc. od-
biorców w gospodarstwach domowych. Od 
1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. obowiązywała 
taryfa PGNiG OD, która spowodowała spadek 
cen w stosunku do obowiązujących o 4,5 proc. 
Natomiast od 1 maja do 31 lipca 2021 r. obo-
wiązywała zmiana tej taryfy, która spowodowa-
ła wzrost cen w stosunku do obowiązujących 
o 5,6 proc. Od 1 sierpnia do 30 września 2021 r. 
obowiązywała kolejna zmiana taryfy ze wzrostem 
cen w stosunku do obowiązujących o 12,6 proc. 
Ostatnia zmiana taryfy obowiązywała od 
1 października do 31 grudnia 2021 r. ‒ nastąpił 
wzrost cen o 7,4 proc.

Taryfy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

W 2021 r. Prezes URE prowadził cztery postępo-
wania administracyjne dotyczące taryfy PGNiG OD 
Sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia ustalonej przez 
to przedsiębiorstwo taryfy w zakresie dostarczania 
paliw gazowych.

Prezes URE zatwierdził i opublikował cztery de-
cyzje taryfowe dotyczące cen i stawek opłat dla 
odbiorców w gospodarstwach domowych, stoso-
wanych przez to przedsiębiorstwo. Pierwsza, dru-
ga i trzecia decyzja (według kolejności) została 
zatwierdzona w związku z postępowaniem o zmia-
nę obowiązującej taryfy (zatwierdzonej w grudniu 
2020 r.). Pierwsza decyzja została opublikowana 
15 kwietnia 2021 r. i weszła w życie 1 maja 2021 r., 
druga ‒ opublikowana 16 lipca 2021 r. i weszła 
w życie 1 sierpnia 2021 r., trzecia ‒ opublikowana 
16 września 2021 r. i weszła w życie 1 października 
2021 r. Czwarta decyzja ‒ w sprawie o zatwierdze-
nie taryfy ‒ została opublikowana 17 grudnia 2021 r. 
i weszła w życie 1 stycznia 2022 r. 

Ceny gazu w zatwierdzonej 15 kwietnia 2021 r. 
zmianie taryfy uległy podwyższeniu o 5,6 proc. 
Stawki opłat abonamentowych pozostały na nie-
zmienionym poziomie. Średnie ceny w obrocie 
wszystkimi rodzajami gazu uległy podwyższeniu 
o 5,1 proc. Jednakże na płatności, jakimi są ob-
ciążeni odbiorcy PGNiG OD Sp. z o.o. w gospodar-
stwach domowych, oprócz cen gazu i stawek opłat 
abonamentowych, składają się również stawki 
opłat dystrybucyjnych. Uwzględniając zatem sto-
sowane najczęściej w rozliczeniach gospodarstw 
domowych stawki opłat dystrybucyjnych najwięk-

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9955,Rynek-gazu-weszla-w-zycie-nowelizacja-ustawy-Prawo-energetyczne-ktora-ma-zminima.html
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9955,Rynek-gazu-weszla-w-zycie-nowelizacja-ustawy-Prawo-energetyczne-ktora-ma-zminima.html
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9955,Rynek-gazu-weszla-w-zycie-nowelizacja-ustawy-Prawo-energetyczne-ktora-ma-zminima.html
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9955,Rynek-gazu-weszla-w-zycie-nowelizacja-ustawy-Prawo-energetyczne-ktora-ma-zminima.html
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szego dystrybutora gazu w Polsce – PSG Sp. z o.o. 
można szacować, że skutek w płatnościach, jakimi 
zostali obciążeni odbiorcy był niższy niż wynikający 
z podwyżki samego paliwa gazowego i wyniósł ok. 
3,3 proc. dla odbiorców gazu wysokometanowego 
oraz odpowiednio 3,56 proc. i 3,51 proc. dla od-
biorców gazu zaazotowanego Lw i Ls. 

Decyzją Prezesa URE z 16 lipca 2021 r. zatwier-
dzona została zmiana nr 2 taryfy. Ustalone w niej 
ceny gazu uległy podwyższeniu o 12,4 proc., 
a stawki opłat abonamentowych utrzymane zosta-
ły na niezmienionym poziomie. Średnie ceny w ob-
rocie wszystkimi rodzajami gazu uległy podwyż-
szeniu o 11,4 proc. dla odbiorców zużywających 
gaz ziemny wysokometanowy i gaz ziemny zaazo-
towany Ls oraz o 11,5 proc. dla odbiorców zuży-
wających gaz ziemny zaazotowany Lw. Uwzględ-
niając stawki opłat dystrybucyjnych PSG Sp. z o.o. 
– opłata kompleksowa z tytułu pobieranych przez 
odbiorców w gospodarstwach domowych paliw 
gazowych uległa podwyższeniu o 7,46 proc. dla 
odbiorców gazu wysokometanowego i odpowiedni 
8,02 proc. i 7,91 proc. dla odbiorców gazu zaazo-
towanego Lw i Ls.

Decyzją Prezesa URE z 16 września 2021 r. za-
twierdzona została zmiana nr 3 taryfy. Ustalone 
w niej ceny gazu uległy podwyższeniu o 7,4 proc., 
a stawki opłat abonamentowych utrzymane zosta-
ły na niezmienionym poziomie. Średnie ceny w ob-
rocie wszystkimi rodzajami gazu uległy podwyż-
szeniu o 6,8 proc. dla odbiorców zużywających gaz 
ziemny wysokometanowy i gaz ziemny zaazotowa-
ny Ls oraz o 6,9 proc. dla odbiorców zużywają-
cych gaz ziemny zaazotowany Lw. Uwzględniając 

stawki opłat dystrybu-
cyjnych PSG Sp. z o.o. 
– opłata kompleksowa 
z tytułu pobieranych 
przez odbiorców w go-
spodarstwach domo-
wych paliw gazowych 
uległa podwyższeniu 
o 4,63 proc. dla odbior-
ców gazu wysokometa-
nowego i odpowiednio 
4,96 proc. i 4,89 proc. 
dla odbiorców gazu za-
azotowanego Lw i Ls.

W efekcie decyzji 
z 16 września 2021 r., 
zmiana średnich mie-
sięcznych płatności 
w stosunku do obowią-
zujących dla odbiorców 
w gospodarstwach 
domowych obsługiwa-
nych przez PGNiG OD 
Sp. z o.o. przyłączo-
nych do sieci dystry-
bucyjnej PSG Sp. z o.o. 
przedstawiała się: 
• dla odbiorców za-

kwalifikowanych do 
grupy W-1 zużywających paliwo gazowe do 
przygotowania posiłków, dla średniego roczne-
go zużycia w kraju wynoszącego 1 157,3 kWh 
wyniosła (+) 3,36 proc., co oznacza wzrost 
średniomiesięcznych płatności o 0,72 zł, 

• dla odbiorców zakwalifikowanych do grupy 
W-2 zużywających paliwo gazowe do przygo-
towywania posiłków i podgrzania wody, dla 
średniego rocznego zużycia w kraju wynoszą-
cego 7 177,27 kWh wyniosła (+) 4,63 proc., co 

Rysunek 80. Ceny gazu ziemnego w latach 2014‒2021

   * Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, publikowane na mocy art. 49c 
ustawy ‒ Prawo energetyczne. 

  ** Średnie kwartalne ceny obliczone na podstawie średnioważonych miesięcznych cen na 
TGE na RDN.

*** Ceny paliw gazowych zatwierdzane przez Prezesa URE w taryfach PGNiG OD Sp. z o.o.

Źródło: URE.
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oznacza wzrost średniomiesięcznych płatności 
o 4,48 zł/m-c,

• dla odbiorców zakwalifikowanych do grupy W-3 
zużywających paliwo gazowe do przygotowywa-
nia posiłków i podgrzania wody oraz do ogrze-
wania pomieszczeń, dla średniego rocznego 
zużycia w kraju wynoszącego 22 057,64 kWh 
wyniósł (+) 4,89 proc., co oznacza średniomie-
sięcznych płatności o 13,76 zł.

Decyzją Prezesa URE z 17 grudnia 2021 r. za-
twierdzona została nowa taryfa, z okresem jej 
obowiązywania do 31 grudnia 2022 r. W celu 
ograniczenia podwyżki cen paliw gazowych dla 
odbiorców w gospodarstwach domowych, po raz 
pierwszy taryfę zatwierdzono na podstawie szcze-
gólnego mechanizmu wprowadzonego w celu mi-
nimalizowania podwyżek cen. Ograniczenie skali 
podwyżki osiągnięto dzięki przeniesieniu części 
kosztów zakupu gazu na trzy kolejne lata. Ceny 
gazu uległy podwyższeniu o ok. 83 proc., a staw-
ki opłat abonamentowych utrzymane zostały na 
niezmienionym poziomie. Średnie ceny w obrocie 
wszystkimi rodzajami gazu uległy podwyższeniu 
o ok. 77 proc. (dla odbiorców zużywających za-
równo gaz wysokometanowy, jak i zaazotowany 
Lw i Ls). 

Uwzględniając stawki opłat dystrybucyjnych 
PSG Sp. z o.o. – opłata kompleksowa (czyli łączna 
opłata za pobrane paliwo gazowe, opłaty abona-
mentowe, opłata zmienna dystrybucyjna i opłata 
stała dystrybucyjna) z tytułu pobieranych przez 
odbiorców w gospodarstwach domowych paliw 
gazowych uległa podwyższeniu średnio o:

• 54,53 proc. dla odbiorców gazu wysokometa-
nowego,

• 57,72 proc. dla odbiorców gazu zaazotowanego Lw,
• 56,66 proc. dla odbiorców gazu zaazotowanego Ls.

Taryfa Polskiej Spółki Gazownictwa 
Sp. z o.o.

W 2021 r. Prezes URE podjął i opublikował dwie 
decyzje taryfowe w zakresie prowadzonych postę-
powań administracyjnych przedsiębiorstwa energe-
tycznego – PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie – 
największego w skali kraju operatora świadczącego 
usługi polegające na dystrybucji paliw gazowych.

13 stycznia 2021 r. Prezes URE zatwierdził 
i opublikował taryfę, z okresem jej obowiązywania 
do 31 grudnia 2021 r. Skutkowała ona dla odbior-
ców gazu ziemnego wysokometanowego i zaazo-
towanego podwyższeniem wartości średniej opłaty 
za usługę dystrybucji o 3,6 proc. oraz dla odbior-
ców gazu koksowniczego podwyższeniem wartości 
średniej opłaty za usługę dystrybucji o 45,2 proc. 
(co było wynikiem znacznego spadku wolumenu 
transportowanego gazu koksowniczego). Przed-
miotowa taryfa została wprowadzona do stosowa-
nia 1 lutego 2021 r.

Następnie, 17 grudnia 2021 r. Prezes URE za-
twierdził i opublikował decyzję zatwierdzającą 
kolejną taryfę, z okresem jej obowiązywania do 
31 grudnia 2022 r. Taryfa skutkuje podwyższe-
niem wartości średniej opłaty za usługę dystrybu-
cji gazu ziemnego wysokometanowego i zaazo-
towanego o 3,6 proc. oraz obniżeniem średniej 

opłaty za usługę dystrybucji gazu koksowniczego 
o 12,6 proc. Przedmiotowa taryfa została wpro-
wadzona do stosowania 1 stycznia 2022 r.

Taryfa Gas Storage Poland Sp. z o.o.

Taryfa w zakresie usług magazynowania pali-
wa gazowego dla przedsiębiorstwa Gas Storage 
Poland Sp. z o.o. (GSP) została zatwierdzona 
1 czerwca 2021 r. na okres do 31 marca 2022 r. 
Według oświadczenia przedsiębiorstwa, taryfa ta 
została wprowadzona do stosowania od 16 czerw-
ca 2021 r. Wielkość pakietu pozostała na niezmie-
nionym poziomie – 200 MWh pojemności czynnej. 
Nie zmieniła się również struktura i zakres świad-
czonych usług magazynowania. GSP w 2021 r. 
udostępniał zatem usługi na warunkach ciągłych 
i przerywanych, jako produkty długo- i krótkoter-
minowe, w formie pakietów, pakietów elastycz-
nych oraz jako usługi rozdzielone, a także w formie 
pakietu pakiet 90/40 i pakiet UM Reverse.

Średnie opłaty za usługi magazynowania ule-
gły obniżeniu o ok. 1,9 proc. Jednocześnie średnie 
opłaty za usługi magazynowania:
• dla usług długoterminowych na zasadach cią-

głych w formie pakietów są niższe o 3,16 proc.,
• dla usług długoterminowych na zasadach przery-

wanych w formie pakietów są wyższe o 1,18 proc.
Kierunek zmian w poziomie opłat za usługi 

świadczone na warunkach ciągłych i przerywa-
nych jest kolejnym etapem dostosowania wyceny 
usług magazynowania paliwa gazowego do regu-
lacji nakazującej uwzględnienie w wycenie usług 
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przerywanych prawdopodobieństwa wystąpienie 
przerwy. 

Decyzją z 17 sierpnia 2021 r. została zatwierdzo-
na zmiana taryfy w zakresie usług magazynowania 
paliwa gazowego. Uzasadnieniem wnioskowanej ko-
rekty była okoliczność, o której mowa w § 11 rozpo-
rządzenia taryfowego gazowego, tj. nieprzewidziana 
istotna zmiana warunków wykonywania przez przed-
siębiorstwo działalności gospodarczej, wynikająca ze 
wzrostu kosztów zakupu paliwa gazowego w stosun-
ku do kosztów przyjętych do kalkulacji taryfy. Zmiana 
taryfy została wprowadzona do stosowania 1 wrze-
śnia 2021 r. Kolejna zmiana, również wynikająca ze 
wzrostu kosztów zakupu paliwa gazowego, została 
zatwierdzona decyzją z 30 września 2021 r. i została 
wprowadzona do stosowania 15 października 2021 r. 
Decyzją z 17 grudnia 2021 r. zatwierdzono trzecią 
zmianę taryfy w zakresie usług magazynowania pa-
liwa gazowego. Powodem wniosku o zmianę wy-
sokości stawek opłat za usługi magazynowania był 
wzrost cen, po jakich przedsiębiorstwo nabywało 
gaz na potrzeby własne instalacji magazynowych. 
Łączny wzrost średnich opłat za usługi magazy-
nowania z tytułu trzech korekt wyniósł 4,25 proc.

Taryfa EuRoPol GAZ S.A.

Decyzją z 2 czerwca 2021 r. została zatwier-
dzona taryfa za usługi przesyłania gazu ziemnego 
wysokometanowego ustalona przez SGT EuRoPol 
GAZ S.A. na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2022 r. Taryfa została zatwierdzona w terminie 
wynikającym z postanowień art. 29 i art. 32 lit. a 

rozporządzenia NC TAR. W myśl tych przepisów, 
publikacja m.in. stawek opłat przesyłowych dla 
najbliższego roku gazowego (2021/2022) powinna 
mieć miejsce nie później niż 30 dni przed coroczną 
aukcją rocznej zdolności przesyłowej. Natomiast 
zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia NC CAM, 
coroczne aukcje rocznej zdolności przesyłowej 
rozpoczynają się w pierwszy poniedziałek lipca 
każdego roku. Taryfa została wprowadzona do 
stosowania 1 stycznia 2022 r.

W kalkulacji taryfy uwzględnione zostały posta-
nowienia decyzji Prezesa URE z 29 marca 2019 r. 
zatwierdzającej Metodę wyznaczania cen refe-
rencyjnych nr 1/SGT w zakresie sieci przesyłowej 
będącej własnością przedsiębiorstwa energetycz-
nego System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol 
GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie na okres: od 
dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., 
stanowiącą załącznik do tej decyzji123) oraz Infor-
macji Nr 11/2021 w sprawie poziomu mnożników, 
współczynników sezonowych i rabatów, o których 
mowa w art. 28 ust. 1 lit. a)-c) Kodeksu taryfo-
wego, uwzględnianych w kalkulacji taryf dla usług 
przesyłania paliw gazowych na okres od dnia 
1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.124)

28 grudnia 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warsza-
wie oddalił odwołanie przedsiębiorstwa od decyzji 

 123) Biuletyn Branżowy URE ‒ Paliwa gazowe nr 32 (1226) 
z 29 marca 2019 r., https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/taryfy-za-
lozenia/wyznaczanie-cen-referen/8186,Kodeks-sieci-dotyczacy-
zharmoni-zowanych-struktur-taryf-przesylowych-dla-gazu.html
 124) https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/taryfy-zalozenia/
mnozniki-wspolczynniki-2/9090,Rynek-gazu-Konsultacje-Prezesa-
URE-dotyczace-wskaznikow-do-przesylowych-taryf-ga.html

Prezesa URE z 30 maja 2019 r. zatwierdzającej ta-
ryfę SGT EuRoPol GAZ S.A. na okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2020 r. – tym samym, w tym dniu 
zaskarżona decyzja stała się prawomocna, a ta-
ryfa weszła do stosowania. Prezes URE poinfor-
mował o tym fakcie w Komunikacie z 28 grudnia 
2020 r. zamieszczonym w Biuletynie Branżowym 
URE – Paliwa gazowe nr 97 (1391). W związku 
z wejściem do stosowania taryfy na 2020 r., średni 
wzrost opłat za usługi przesyłania tzw. gazocią-
giem jamalskim wzrósł o ok. 38 proc. 

Taryfa zatwierdzona decyzją z 5 czerwca 2020 r. 
na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., po-
dobnie jak w przypadku taryf SGT EuRoPol GAZ 
S.A. na lata 2018, 2019 i 2020, nie została wpro-
wadzona do stosowania na skutek wniesionego 
odwołania przedsiębiorstwa od decyzji zatwier-
dzającej tę taryfę, o czym Prezes URE poinformo-
wał 18 czerwca 2020 r. zamieszczając stosowny 
komunikat w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa 
gazowe nr 55 (1349). 

Niemniej, powyższa decyzja z 5 czerwca 2020 r. 
zatwierdzająca taryfę uprawomocniła się 23 kwiet-
nia 2021 r. i w związku z tym taryfa SGT EuRoPol 
GAZ S.A. na 2021 r., zgodnie z art. 47 ust. 5 usta-
wy – Prawo energetyczne, weszła do stosowania 
w tym dniu. Informacja w tej sprawie została wy-
dana przez Prezesa URE 26 kwietnia 2021 r.125) 
Wynikało to z postanowienia Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie z 23 kwietnia 2021 r. (sygn. akt VII 

 125) Biuletyn branżowy URE ‒ Paliwa gazowe nr 28/2021 r., 
https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/paliwa-gazowe
/4007,Taryfy-opublikowane-w-2021-r.html



164 nr 2 (114) 29 lipca 2022Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

SPRAWOZDANIE 2021
GAZOWNICTWO

AGz 110/21) o oddaleniu zażalenia na postano-
wienie Sądu Okręgowego w Warszawie ‒ Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 4 stycznia 
2021 r. (sygn. akt XVII AmE 159/20) o umorzeniu 
postępowania odwoławczego od decyzji Prezesa 
URE z 5 czerwca 2020 r. na skutek cofnięcia przez 
SGT EuRoPol GAZ S.A. odwołania ze zrzeczeniem 
się roszczenia.

Taryfa OGP Gaz-System S.A. 

W 2021 r. w rozliczeniach z tytułu świadczonych 
przez OGP Gaz-System S.A. usług przesyłania pa-
liw gazowych, stosowana była taryfa zatwierdzona 
decyzją Prezesa URE z 5 czerwca 2020 r. na okres 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Taryfa została zatwierdzona w terminie wynika-
jącym z postanowień art. 29 i art. 32 lit. a rozporzą-
dzenia NC TAR. W myśl tych przepisów, publikacja 
m.in. stawek opłat przesyłowych dla najbliższego 
roku gazowego (2020/21) powinna mieć miej-
sce nie później niż 30 dni przed coroczną aukcją 
rocznej zdolności przesyłowej. Natomiast zgodnie 
z art. 11 ust. 4 rozporządzenia NC CAM, coroczne 
aukcje rocznej zdolności przesyłowej rozpoczynają 
się w pierwszy poniedziałek lipca każdego roku.

W kalkulacji taryfy uwzględnione zostały posta-
nowienia decyzji Prezesa URE z 29 marca 2019 r. 
zatwierdzającej Metodę wyznaczania cen referen-
cyjnych nr 1/OGP w zakresie własnej sieci prze-
syłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-
-System S.A. na okres: od dnia 1 stycznia 2020 r. 
do dnia 31 grudnia 2022 r., stanowiącą załącz-

nik do tej decyzji126) oraz Komunikatu Nr 14/2020 
w sprawie poziomu mnożników, współczynników 
sezonowych i rabatów, o których mowa w art. 28 
ust. 1 lit. a)-c) Kodeksu taryfowego, uwzględnia-
nych w kalkulacji taryf dla usług przesyłania paliw 
gazowych na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 
dnia 31 grudnia 2021 r.127), wydanych na podsta-
wie przepisów rozporządzenia NC TAR.

Jednocześnie, na podstawie przepisów rozdziału 
IV rozporządzenia NC TAR, w toku postępowania 
administracyjnego dokonano uzgodnienia stanu 
konta regulacyjnego na 31 grudnia 2019 r. na kwotę 
120 301 tys. zł. Wartość ta wynika z różnicy pomię-
dzy planowaną wartością przychodu dozwolonego 
dla 2019 r., będącego podstawą kalkulacji taryfy na 
ten rok, a faktycznie osiągniętym przychodem z dzia-
łalności regulowanej, wynikającym ze sprawozdania 
finansowego przedsiębiorstwa za 2019 r. Dodat-
nia wartość tej różnicy oznacza nadmierny poziom 
odzyskanych przychodów przez Przedsiębiorstwo. 
Jednakże, mając na uwadze zasady uwzględniania 
salda konta regulacyjnego przy kalkulacji taryf prze-
syłowych wskazane w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 
NC TAR oraz znaczny zakres inwestycji realizowa-
nych przez przedsiębiorstwo w latach 2021‒2023 
– o strategicznym charakterze, mających bezpośred-
ni wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski 

 126) Biuletyn Branżowy URE ‒ Paliwa gazowe nr 32 (1226) 
z 29 marca 2019 r., https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/taryfy-za-
lozenia/wyznaczanie-cen-referen/8186,Kodeks-sieci-dotyczacy- 
zharmonizowanych-struktur-taryf-przesylowych-dla-gazu.html
 127) https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/taryfy-zalozenia/mnozniki-
wspolczynniki-1/8439,Mnozniki-wspolczynniki-sezonowe-i-
rabaty-na-2021-r-art-28-NC-TAR.html

– przyjęto, że saldo konta regulacyjnego będzie wy-
korzystane w kalkulacji taryf na kolejne lata. Ma to 
na celu ograniczenie nadmiernego wzrostu stawek 
opłat w kolejnych latach, który będzie związany z od-
dawaniem do eksploatacji inwestycji w zakresie roz-
budowy systemu przesyłowego.

Decyzją z 2 czerwca 2021 r. Prezes URE za-
twierdził taryfę dla usług przesyłania paliw gazo-
wych na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. 
Jednocześnie, decyzją tą został uzgodniony stan 
konta regulacyjnego na 31 grudnia 2020 r. poprzez 
ustalenie poziomu nadmiernie odzyskanych przy-
chodów w kwocie 184 945 tys. zł.

Ustalona przez OGP Gaz-System S.A. taryfa 
zapewniała pokrycie planowanych kosztów wraz 
z uzasadnionym zwrotem z zaangażowanego kapi-
tału. Taryfa ta została skalkulowana stosownie do 
wymagań rozporządzenia taryfowego gazowego 
oraz rozporządzenia NC TAR. 

Ponadto, w kalkulacji taryfy uwzględnione zostały 
postanowienia przywoływanej powyżej Metody wyzna-
czania cen referencyjnych nr 1/OGP w zakresie własnej 
sieci przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych 
Gaz-System S.A. na okres: od dnia 1 stycznia 2020 r. 
do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz Informacji Nr 11/2021 
w sprawie poziomu mnożników, współczynników sezo-
nowych i rabatów, o których mowa w art. 28 ust. 1 
lit. a)-c) Kodeksu taryfowego, uwzględnianych w kalku-
lacji taryf dla usług przesyłania paliw gazowych na okres 
od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.128)

 128) https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/taryfy-zalozenia/
mnozniki-wspolczynniki-2/9090,Rynek-gazu-Konsultacje-Prezesa-
URE-dotyczace-wskaznikow-do-przesylowych-taryf-ga.html
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Taryfa zawiera stawki opłat przesyłowych dla 
ciągłych rocznych usług przesyłania paliw ga-
zowych świadczonych na punktach wejścia oraz 
wyjścia do/z systemu przesyłowego (dla gazu 
ziemnego wysokometanowego – grupa E i zaazo-
towanego – grupa L, podgrupa Lw), w tym dla 
gazu ziemnego wysokometanowego również na 
wejściach oraz wyjściach z/do podziemnych ma-
gazynów gazu. 

Natomiast ceny bazowe standardowych pro-
duktów z zakresu przerywanej zdolności przesyło-
wej129), zgodnie z postanowieniami ww. Informacji 
nr 11/2021, będą obliczane poprzez pomnożenie 
cen bazowych danych standardowych produktów 
z zakresu zdolności ciągłej przez różnicę między 
100 proc. i poziomem rabatu ex ante:
• 6 proc. dla rocznych, kwartalnych, miesięcz-

nych, dobowych i śróddziennych produktów 
z zakresu zdolności dla gazu E oferowanych na 
punktach połączeń międzysystemowych z kra-
jami UE oraz z krajami trzecimi,

• 2 proc. dla produktów rocznych, kwartalnych, 
miesięcznych, dobowych i śróddziennych z za-
kresu zdolności dla gazu E i L oferowanych na 
wewnętrznych punktach wejścia/wyjścia.
W metodzie tej, w rozliczeniach z użytkowni-

kiem systemu przesyłowego, stosowana jest cena 
bazowa produktu z zakresu zdolności przerywanej 

 129) Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 3 rozporzą-
dzenia 715/2009, zdolność oznacza maksymalny przepływ − wy-
rażony w normalnych metrach sześciennych na jednostkę czasu 
lub w jednostkach energii na jednostkę czasu − do którego użyt-
kownik sieci jest uprawniony zgodnie z postanowieniami umowy 
przesyłowej.

(uwzględniająca powyższy rabat), niezależnie od 
faktycznego wystąpienia ograniczenia przepusto-
wości w danym punkcie. W przypadku wystąpienia 
przerwania użytkownik nie otrzymuje dodatkowe-
go rabatu/bonifikaty.

Rabat ex ante nie będzie stosowany dla usług 
wirtualnego przesyłania zwrotnego (tzw. rewersu 
wirtualnego), dla których na podstawie § 14 roz-
porządzenia taryfowego gazowego jest stosowany 
współczynnik 0,2 (rabat w wysokości 80 proc.). 
Niemniej, w związku z art. 16 Kodeksu taryfowe-
go, współczynnik ten (a zatem i rabat 80 proc.) 
może być stosowany tylko do produktów z zakresu 
zdolności przerywanej.

W przypadku świadczenia usług przesyłania 
paliw gazowych, zarówno ciągłych, jak i przery-
wanych, w okresach krótszych niż rok, w rozlicze-
niach są stosowane określone w taryfie współ-
czynniki korekcyjne, właściwe dla danego produk-
tu za zakresu zdolności przesyłowej (kwartalnego, 
miesięcznego, dobowego i śróddziennego).

W taryfie na 2022 r. udział przychodów uzyskiwa-
nych z opłat stałych, zarówno dla gazu wysokome-
tanowego jak i zaazotowanego, wyniósł 100 proc. 
Przyjęty w kalkulacji taryfy podział przychodu 
na punkty wejścia i wyjścia odpowiada proporcji 
45/55. Stawki na punktach wejścia i wyjścia z/do 
magazynów zostały ustalone z zastosowaniem ra-
batu równego 80 proc., tzn. stanowią one 20 proc. 
stawek przesyłowych na punktach wejścia i wyj-
ścia z/do sieci przesyłowej gazu ziemnego wyso-
kometanowego innych niż magazyny. Na punkcie 
wejścia do systemu przesyłowego z terminalu LNG 
stosowany jest rabat w wysokości 100 proc., skut-

kujący brakiem opłat za wprowadzenie gazu do 
systemu przesyłowego w tym punkcie.

Taryfa POLSKIE LNG S.A./
OGP Gaz-System S.A.

Od 1 stycznia 2021 r., w rozliczeniach z tytułu 
świadczonych przez Polskie LNG S.A. – operatora 
Terminalu LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świno-
ujściu – usług regazyfikacji LNG oraz usług dodat-
kowych, stosowana była taryfa zatwierdzona de-
cyzją Prezesa URE z 17 grudnia 2020 r. na okres 
12 miesięcy od dnia wprowadzenia do stosowania. 
Decyzją z 16 czerwca 2021 r., taryfa została zmie-
niona w zakresie nazwy przedsiębiorstwa, które ją 
ustaliło, z „Polskie LNG S.A. z siedzibą w Świnouj-
ściu” na „Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-
-System S.A. z siedzibą w Warszawie”. Uzasadnie-
niem tej zmiany było połączenie 31 marca 2021 r. 
OGP Gaz-System S.A. i Polskiego LNG S.A. – przez 
przejęcie – na podstawie art. 492 §1 pkt 1 usta-
wy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych130). Przy czym OGP Gaz-System S.A. 
była spółką przejmującą, a Polskie LNG S.A. spół-
ką przejmowaną. Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu 
spółek handlowych, OGP Gaz-System S.A., jako 
spółka przejmująca, wstąpiła z dniem połączenia 
we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmo-
wanej, w tym wynikające z decyzji Prezesa URE 
z 17 grudnia 2020 r. zatwierdzającej taryfę dla 
usług regazyfikacji LNG. 

 130) Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.
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Decyzją z 17 grudnia 2021 r. Prezes URE za-
twierdził kolejną taryfę dla usług regazyfikacji 
LNG, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadze-
nia taryfy do stosowania, co zgodnie z informacją 
przekazaną przez OGP Gaz-System S.A. nastąpiło 
1 stycznia 2022 r. Zatwierdzenie tej taryfy skutko-
wało spadkiem średniej stawki za usługi regazyfi-
kacji o 11,9 proc. w porównaniu do średniej stawki 
obliczonej na podstawie taryfy obowiązującej (dla 
wartości mocy umownej i ilości gazu po regazyfi-
kacji przyjętych do kalkulacji zatwierdzonej tary-
fy), natomiast stawka za przeładunek gazu LNG na 
autocysterny uległa obniżeniu o 4,3 proc. Spadek 
ten wynikał z planowanego wzrostu ilości regazy-
fikowanego gazu oraz zamówionej mocy umow-
nej regazyfikacji, co skutkowało znaczną poprawą 
efektywności funkcjonowania Terminalu.

W taryfie tej, podobnie jak w poprzedniej, zo-
stały ustalone stawki opłat (stałej i zmiennej) za 
pakietowe usługi regazyfikacji skroplonego gazu 
ziemnego obejmujące: wyładunek LNG z tan-
kowca, procesowe składowanie w zbiornikach, 
regazyfikację i oddanie paliwa gazowego do sys-
temu przesyłowego oraz stawki opłat za usługi 
w zakresie przeładunku LNG na autocysterny. 
Usługi regazyfikacji LNG mogą być świadczo-
ne jako długoterminowe ‒ w okresie dłuższym 
niż rok oraz usługi krótkoterminowe – w okre-
sie co najmniej jednej doby gazowej. Ponadto, 
taryfa zawiera stawki opłat za usługi rozdzielo-
ne, tj. rozdzielone procesowe składowanie LNG 
oraz rozdzieloną moc umowną regazyfikacji, 
które będą świadczone w uzupełnieniu do usług 
pakietowych. 

W oddziałach terenowych URE w 2021 r. pro-
wadzone były łącznie 42 postępowania w spra-
wie taryf ustalonych przez przedsiębiorstwa, któ-
re prowadzą działalność gospodarczą w zakresie 
dystrybucji paliw gazowych oraz w zakresie obrotu 
paliwami gazowymi w odniesieniu do odbiorców 
w gospodarstwach domowych. 

Spośród prowadzonych postępowań, w 26 przy-
padkach zatwierdzono taryfy oraz wydano 8 decy-
zji zmieniających obowiązujące taryfy. 

Na 31 grudnia 2021 r. w toku pozostawało 
8 postępowań administracyjnych w sprawie za-
twierdzenia taryfy dla paliw gazowych.

3. Wyznaczanie operatorów 
systemów gazowych

W świetle obowiązujących regulacji ustawy – 
Prawo energetyczne, operatorów systemów gazo-
wych wyznacza Prezes URE w drodze decyzji: 
• na wniosek właściciela sieci lub instalacji, o którym 

mowa w art. 9h ust. 1 ustawy, 
• z urzędu w przypadkach określonych w art. 9h 

ust. 9 ustawy. 
Zgodnie z art. 4e1 ustawy – Prawo energetycz-

ne, usługi przesyłania, dystrybucji, magazynowa-
nia paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub 
regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego mogą 
być świadczone wyłącznie odpowiednio przez ope-
ratora systemu przesyłowego (OSP), operatora 
systemu dystrybucyjnego (OSD), operatora syste-
mu magazynowania paliw gazowych (OSM), ope-

ratora systemu skraplania gazu ziemnego (OSGZ) 
lub operatora systemu połączonego. W związku 
z powyższą regulacją, przedsiębiorca posiadający 
stosowną koncesję nie może wykonywać działal-
ności gospodarczej z zakresu przesyłania, dystry-
bucji, magazynowania paliw gazowych oraz skra-
plania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplone-
go gazu ziemnego, jeżeli nie posiada jednocześnie 
statusu operatora systemu. 

Nieprzestrzeganie powyższego przepisu sankcjo-
nowane jest karą pieniężną. W myśl art. 56 ust. 1 
pkt 24a karze pieniężnej podlega ten, kto nie bę-
dąc operatorem systemu przesyłowego, dystrybu-
cyjnego, magazynowania paliw gazowych lub ope-
ratorem systemu skraplania gazu ziemnego lub 
operatorem systemu połączonego wyznaczonym 
na podstawie art. 9h świadczy usługi przesyła-
nia, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, 
skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skro-
plonego gazu ziemnego. 

W ustawie – Prawo energetyczne zostały także 
określone zasady unbundlingu (rozdzielenia dzia-
łalności) OSP, OSD oraz OSM. Ma to na celu za-
pewnienie skutecznego rozdziału działalności 
przesyłowej, działalności dystrybucyjnej i działal-
ności w zakresie magazynowania paliw gazowych 
od działalności związanych z produkcją lub sprze-
dażą gazu ziemnego. 

Niedostosowanie się do wymogów unbundlingu 
sankcjonowane jest karą pieniężną. W świetle 
art. 56 ust. 2 pkt 20 i 21 ustawy – Prawo energe-
tyczne, karze pieniężnej podlega ten, kto nie prze-
strzega warunków i kryteriów niezależności opera-
tora systemu, o których mowa w art. 9d ust. 1-2, 
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a także ten, kto nie zapewnia wyznaczonemu dla 
swojej sieci operatorowi systemu spełnienia wa-
runków i kryteriów niezależności, o których mowa 
w art. 9d ust. 1-2 ustawy.

Zakres działalności, którą może wykonywać 
OSP gazowy, uregulowano w art. 9d ust. 1 ustawy 
– Prawo energetyczne, zgodnie z którym operator 
systemu przesyłowego oraz operator systemu po-
łączonego pozostają pod względem formy prawnej 
i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji nieza-
leżni od wykonywania innych działalności niezwią-
zanych z:
• przesyłaniem, dystrybucją lub magazynowaniem 

paliw gazowych, lub skraplaniem gazu ziemne-
go, lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemne-
go w instalacjach skroplonego gazu ziemnego 
albo

• przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej.
Ponadto, jak stanowi art. 9d ust. 1a ustawy – 

Prawo energetyczne, w celu zapewnienia niezależ-
ności operatora systemu przesyłowego oraz ope-
ratora systemu połączonego, ta sama osoba lub 
podmiot nie może:
• bezpośrednio lub pośrednio wywierać decydu-

jącego wpływu lub wykonywać innych praw 
względem przedsiębiorstwa energetycznego 
zajmującego się produkcją, wytwarzaniem lub 
obrotem paliwami gazowymi albo wytwarza-
niem lub obrotem energią elektryczną oraz bez-
pośrednio lub pośrednio wywierać decydujące-
go wpływu lub wykonywać innych praw wzglę-
dem operatora systemu przesyłowego lub połą-
czonego ani wywierać decydującego wpływu na 
system przesyłowy lub system połączony,

• powoływać członków rady nadzorczej, zarządu 
lub innych organów uprawnionych do repre-
zentacji operatora systemu przesyłowego lub 
operatora systemu połączonego, ani względem 
systemu przesyłowego lub połączonego oraz 
bezpośrednio lub pośrednio wywierać decydu-
jącego wpływu lub wykonywać praw względem 
przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego 
się produkcją, wytwarzaniem lub obrotem pa-
liwami gazowymi albo wytwarzaniem lub obro-
tem energią elektryczną,

• pełnić funkcji członka rady nadzorczej, zarządu 
lub innych organów uprawnionych do reprezen-
tacji operatora systemu przesyłowego lub połą-
czonego, ani względem systemu przesyłowego 
lub systemu połączonego oraz pełnić tych funk-
cji w przedsiębiorstwie energetycznym zajmują-
cym się produkcją, wytwarzaniem lub obrotem 
paliwami gazowymi albo wytwarzaniem lub ob-
rotem energią elektryczną.
Ustawa reguluje również zakres niezależności 

operatora systemu dystrybucyjnego gazowego. 
Zgodnie z art. 9d ust. 1d ustawy – Prawo energe-
tyczne, OSD będący w strukturze przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo pozostaje pod względem 
formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania 
decyzji niezależny od innych działalności niezwiąza-
nych z dystrybucją paliw gazowych lub energii elek-
trycznej. Ponadto w celu zapewnienia niezależności 
operatora systemu dystrybucyjnego należy spełnić 
łącznie następujące kryteria niezależności:
• osoby odpowiedzialne za zarządzanie ope-

ratorem systemu dystrybucyjnego nie mogą 
uczestniczyć w strukturach zarządzania przed-

siębiorstwa zintegrowanego pionowo lub przed-
siębiorstwa energetycznego zajmującego się 
przesyłaniem, produkcją, wytwarzaniem lub 
obrotem paliwami gazowymi lub przesyłaniem, 
wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną 
ani być odpowiedzialne, bezpośrednio lub po-
średnio za bieżącą działalność w tym zakresie,

• osoby odpowiedzialne za zarządzanie operato-
rem systemu dystrybucyjnego mają zapewnio-
ną możliwość niezależnego działania,

• operator systemu dystrybucyjnego ma prawo 
podejmować niezależne decyzje w zakresie ma-
jątku niezbędnego do wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw ga-
zowych lub energii elektrycznej,

• organ przedsiębiorstwa zintegrowanego pio-
nowo nie może wydawać operatorowi systemu 
dystrybucyjnego poleceń dotyczących jego bie-
żącej działalności ani podejmować decyzji w za-
kresie budowy sieci lub jej modernizacji, chyba 
że polecenia te lub decyzje dotyczyłyby działa-
nia operatora systemu dystrybucyjnego, które 
wykraczałyby poza zatwierdzony plan finansowy 
lub inny równoważny dokument (art. 9d ust. 1e 
ustawy – Prawo energetyczne).
Co więcej, jak stanowi art. 9d ust. 1h ustawy 

‒ Prawo energetyczne, operator systemu przesy-
łowego, operator systemu dystrybucyjnego oraz 
operator systemu połączonego nie mogą wykony-
wać działalności gospodarczej związanej z produk-
cją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowy-
mi lub energią elektryczną ani jej wykonywać na 
podstawie umowy na rzecz innych przedsiębiorstw 
energetycznych.
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W ustawie przewidziano również zakres zwol-
nień z obowiązków unbundlingu dla OSD gazo-
wych. Zgodnie z art. 9d ust. 7 ww. ustawy – Pra-
wo energetyczne, obowiązek wydzielenia prawne-
go i organizacyjnego OSD gazowego nie dotyczy 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo ob-
sługującego mniej niż 100 tys. odbiorców przyłą-
czonych do systemu dystrybucyjnego gazowego 
wchodzącego w skład tego przedsiębiorstwa, je-
żeli sprzedaż paliw gazowych przez to przedsię-
biorstwo w ciągu roku nie przekracza 150 mln m³, 
a także przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
obsługującego mniej niż 100 tys. odbiorców przy-
łączonych do systemu dystrybucyjnego gazowego 
wchodzącego w skład tego przedsiębiorstwa, jeże-
li sprzedaż przez to przedsiębiorstwo dotyczy paliw 
gazowych innych niż gaz ziemny wysokometano-
wy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny, 
dostarczanych siecią gazową. 

W ustawie ‒ Prawo energetyczne zawarte zo-
stały także postanowienia dotyczące niezależności 
operatora systemu magazynowania. W myśl art. 9d 
ust. 1f tej ustawy OSM, będący częścią przed-
siębiorstwa zintegrowanego pionowo, powinien 
pozostawać pod względem formy prawnej i orga-
nizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależny 
od innych działalności niezwiązanych z magazyno-
waniem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ga-
zowych. Ponadto zgodnie z art. 9d ust. 1g ustawy 
w celu zapewnienia niezależności operatorowi sys-
temu magazynowania należy spełnić łącznie na-
stępujące kryteria:
• osoby odpowiedzialne za zarządzanie operato-

rem systemu magazynowania nie mogą uczest-

niczyć w strukturach przedsiębiorstwa zintegro-
wanego pionowo lub przedsiębiorstwa energe-
tycznego zajmującego się produkcją, wytwarza-
niem lub obrotem paliwami gazowymi, ani być 
odpowiedzialne, bezpośrednio lub pośrednio za 
bieżącą działalność w tym zakresie,

• osoby odpowiedzialne za zarządzanie operato-
rem systemu magazynowania mają zapewnio-
ną możliwość niezależnego działania,

• operator systemu magazynowania ma prawo 
podejmować niezależne decyzje dotyczące ma-
jątku niezbędnego do wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie magazynowania paliw 
gazowych,

• organ przedsiębiorstwa zintegrowanego pio-
nowo nie może wydawać operatorowi syste-
mu magazynowania poleceń dotyczących jego 
bieżącej działalności ani podejmować decyzji 
w zakresie budowy lub modernizacji instalacji 
magazynowej, chyba że polecenia te lub de-
cyzje dotyczyłyby działań operatora systemu 
magazynowania, które wykraczałyby poza za-
twierdzony plan finansowy lub inny równoważ-
ny dokument.
Ustawa – Prawo energetyczne określa poza 

tym przesłanki, jakie Prezes URE zobowiązany jest 
uwzględnić, wydając decyzję operatorską (art. 9h 
ust. 7) oraz okoliczności, które obligują Prezesa 
URE do odmowy wyznaczenia danego przedsię-
biorcy operatorem systemu (art. 9h ust. 8).

Począwszy od 3 lipca 2021 r., w ustawie znala-
zły się również uregulowania dotyczące zamknię-
tych systemów dystrybucyjnych (art. 9da-dc). 
Na ich podstawie Prezes URE, na wniosek OSD, 

stwierdza, że system dystrybucyjny na ograniczo-
nym geograficznie obszarze zakładu przemysłowe-
go, obiektu handlowego lub miejsca świadczenia 
usług wspólnych, do którego sieci przyłączonych 
jest nie więcej niż 100 odbiorców paliw gazo-
wych lub energii elektrycznej w gospodarstwach 
domowych, jest zamkniętym systemem dystry-
bucyjnym, jeżeli w odniesieniu do całego zakresu 
prowadzonej działalności w zakresie dystrybucji 
energii elektrycznej lub paliw gazowych:
• ze szczególnych względów technicznych lub 

bezpieczeństwa procesy eksploatacji lub wy-
twarzania dokonywane przez użytkowników 
tego systemu są zintegrowane lub

• 50 proc. ilości dystrybuowanej rocznie energii 
elektrycznej lub paliw gazowych jest zużywane 
przez właściciela lub operatora systemu dys-
trybucyjnego, lub przedsiębiorstwa powiązane 
z tym właścicielem lub operatorem.
Ustawa określa również m.in. katalog obo-

wiązków, z których zwolnieni są operatorzy za-
mkniętych systemów dystrybucyjnych oraz zasady 
uchylania decyzji w sprawie zamkniętego systemu 
dystrybucyjnego. 

Decyzje w sprawach operatorów systemów 
gazowych 

W 2021 r. Prezes URE wyznaczył 2 OSD gazo-
wych, wydał 13 decyzji dotyczących zmiany de-
cyzji operatorskich, uchylił 1 decyzję w sprawie 
wyznaczenia OSGZ oraz umorzył 2 postępowania 
w sprawie zmiany decyzji wyznaczającej na OSD. 
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Zmiany decyzji operatorskich dotyczyły zarówno 
operatorów podlegających zasadom unbundlingu, 
jak i operatorów zwolnionych ze stosowania tych 
zasad. 

Według stanu na 31 grudnia 2021 r., na rynku 
paliw gazowych funkcjonowali następujący opera-
torzy:
• 1 operator systemu przesyłowego gazowego,
• 53 operatorów systemów dystrybucyjnych ga-

zowych (w tym 1 prawnie wydzielony), 
• 1 operator systemu magazynowania,
• 7 operatorów systemów skraplania gazu ziem-

nego. 
Na terytorium RP funkcjonuje jeden OSP, któ-

rym jest jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 
OGP Gaz-System S.A. Działalność OSP obejmo-
wała w 2021 r. zarządzanie krajowym systemem 
przesyłowym stanowiącym własność OGP Gaz-
-System S.A, na podstawie decyzji Prezesa URE 
wyznaczającej spółkę operatorem systemu prze-
syłowego na okres do 6 grudnia 2068 r. 

OGP Gaz-System S.A. pełni ponadto funkcję 
operatora systemu przesyłowego na polskim od-
cinku gazociągu Jamał-Europa Zachodnia, którego 
właścicielem jest spółka SGT EuRoPol GAZ S.A., po-
siadająca koncesję na przesyłanie paliw gazowych. 
Operatorstwo na odcinku gazociągu tranzytowego 
wykonywane jest przez OSP w modelu niezależne-
go operatora systemu na podstawie decyzji Prezesa 
URE wyznaczającej z urzędu OGP Gaz-System S.A. 
jako OSP na okres do 31 grudnia 2025 r. 

Na terytorium kraju, według stanu na 31 grud-
nia 2021 r., funkcjonował 1 OSD gazowy podle-
gający wymogom prawnego i funkcjonalnego 

unbundlingu. Tym podmiotem była PSG Sp. z o.o. 
należąca do GK PGNiG. Spółka ta wykonuje dzia-
łalność gospodarczą polegającą na dystrybucji pa-
liw gazowych sieciami dystrybucyjnymi o ciśnieniu 
niskim, średnim i wysokim na potrzeby odbiorców 
zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Ponadto, 52 przedsiębiorstwa energetycz-
ne wykonywały funkcje OSD w zakresie nie pod-
legającym wydzieleniu prawnemu (vide ‒ art. 9d 
ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne).

W 2021 r. funkcję OSM pełniła spółka Gas Sto-
rage Poland Sp. z o.o. wyznaczona OSM na mocy 
decyzji Prezesa URE do 31 maja 2022 r. Aktualnie 
przed Prezesem URE prowadzone są postępowa-
nia administracyjne w sprawie przedłużenia ter-
minu obowiązywania zarówno koncesji MPG, jak 
i decyzji operatorskiej wydanych dla Gas Storage 
Poland Sp. z o.o. Spółka ta pełni swoją funkcję na 
majątku stanowiącym własność PGNiG S.A. 

Na 31 grudnia 2021 r. Gas Storage Poland 
Sp. z o.o. wykonywała swoje zadania w odniesie-
niu do następujących instalacji magazynowych: 
a) PMG „Husów” zlokalizowanym na terenie gmin 

Łańcut i Markowa o pojemności magazynowej 
czynnej 500 mln m3,

b) PMG „Wierzchowice” zlokalizowanym na terenie 
gmin Milicz i Krośnice o pojemności magazyno-
wej czynnej 1 300 mln m3, 

c) PMG „Mogilno” zlokalizowanym na terenie gmin 
Mogilno i Rogowo o pojemności magazynowej 
czynnej 585,4 mln m3, z wyłączeniem tej części 
instalacji magazynowej, która jest niezbędna 
do realizacji zadań operatora systemu przesy-
łowego gazowego, 

d) PMG „Swarzów” zlokalizowanym na terenie 
gmin Dąbrowa Tarnowska i Olesko o pojemno-
ści magazynowej czynnej 90 mln m3,

e) PMG „Brzeźnica” zlokalizowanym na terenie 
gminy Dębica o pojemności magazynowej czyn-
nej 100 mln m3, 

f) PMG „Strachocina” zlokalizowanym na terenie 
gmin Sanok i Brzozów o pojemności magazyno-
wej czynnej 360 mln m3,

g) PMG „Kosakowo” zlokalizowanym na terenie 
gminy Kosakowo o pojemności magazynowej 
czynnej 239,4 mln m3. 
Zatem, na koniec 2021 r. pojemność magazyno-

wa czynna ww. instalacji magazynowych wynosiła 
łącznie 3 174,8 mln m3.

W I kwartale 2022 r. Prezes URE zakończył 
dwa postępowania dotyczące zmiany oznaczenia 
pojemności magazynowej czynnej w posiadanej 
przez Gas Storage Poland Sp. z o.o. koncesji MPG 
– kolejno w zakresie zwiększenia pojemności PMG 
„Kosakowo” z dotychczasowych 239,4 mln m3 do 
299,70 mln m3 oraz w zakresie zmniejszenia pojem-
ności magazynowej czynnej PMG „Mogilno” z do-
tychczasowych 585,40 mln m3 do 580,92 mln m3 
(z uwagi na zjawisko konwergencji). Aktualnie za-
tem pojemność magazynowa czynna wszystkich 
ww. PMG wynosi łącznie 3 230,62 mln m3.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r., 7 podmio-
tów posiadało przyznany przez Prezesa URE status 
operatora systemu skraplania gazu ziemnego. 
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4. Zatwierdzanie Instrukcji 
Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Operator systemu przesyłowego

Odrębnie dla każdego z systemów przesyłowych, 
operator systemu przesyłowego opracowuje i przed-
kłada Prezesowi URE do zatwierdzenia instrukcję ru-
chu i eksploatacji, a także ich zmianę, odpowiednio 
dla krajowego systemu przesyłowego (IRiESP) oraz 
systemu gazociągów tranzytowych (IRiESP SGT).

Decyzją z 5 stycznia 2021 r. Prezes URE za-
twierdził zmianę IRiESP dla krajowego systemu 
przesyłowego KSP, z terminem wejścia w życie 
z początkiem doby gazowej 1 lutego 2021 r. De-
cyzja ta kończyła postępowanie administracyjne 
w zakresie zmiany IRiESP KSP, wszczęte przez Pre-
zesa URE w lipcu 2020 r. na wniosek OSP. Zakres 
tej decyzji szczegółowo został opisany w Sprawoz-
daniu Prezesa URE za rok 2020.

IRiESP dla systemu gazociągów tranzytowych 
nie uległ zmianie w 2021 r.

Operator systemu dystrybucyjnego

W 2021 r. Prezes URE prowadził postępowa-
nie administracyjne w przedmiocie zatwierdzenia 
IRiESD największego operatora systemu dystrybu-
cyjnego na terenie kraju, tj. PSG Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Tarnowie. W toku tego postępowania Prezes 
URE wydał dwie decyzje częściowo załatwiające 
sprawę administracyjną i kończące postępowanie 
w odpowiednim zakresie.

Pierwszą decyzją ‒ z 25 października 2021 r. 
‒ Prezes URE zatwierdził postanowienia IRiESD 
regulujące następujące zagadnienia:
• sposób i tryb wprowadzania ograniczeń w po-

borze gazu ziemnego, w szczególności proce-
dura gromadzenia danych na potrzeby przygo-
towania planów ograniczeń,

• wprowadzanie gazu LNG do sieci dystrybucyj-
nej operatora,

• doprecyzowanie zasad dotyczących przyłącza-
nia do sieci dystrybucyjnej,

• zasady przeprowadzania procedury wstrzyma-
nia dostarczania paliwa gazowego,

• pozostałe zagadnienia uregulowane w IRiESD.
W Instrukcji wprowadzono przede wszystkim 

postanowienia mające na celu dostosowanie pracy 
sieci dystrybucyjnej do przepisów rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie 
sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w pobo-
rze gazu ziemnego131). Rozporządzenie to weszło 
w życie 10 kwietnia 2021 r. i zastąpiło dotychczas 
obowiązujące rozporządzenie z dnia 19 września 
2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania 
ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Wprowa-
dzono m.in. definicję odbiorcy chronionego oraz 
uaktualniono istniejące zapisy Instrukcji, bowiem 
co do zasady, IRiESD zawiera odesłanie do przepi-
sów ww. rozporządzenia z 17 lutego 2021 r.

Uregulowano zasady wprowadzania gazu LNG 
do sieci dystrybucyjnej PSG. Dotychczasowe zapi-
sy nie zawierały bowiem kompleksowych rozwią-
zań, a jedynie punktowo regulowały tę materię. 

 131) Dz. U. z 2021 r. poz. 549.

Wprowadzono m.in. postanowienia IRiESD doty-
czące mocy umownej warunkowo ciągłej, parame-
trów gazu LNG, zasady ustalania harmonogramu 
dostaw gazu do instalacji LNG, bilansowania ob-
szarów zasilanych gazem LNG i rozliczania niezbi-
lansowania. 

Kolejną materią, w której wprowadzono lub zmo-
dyfikowano szereg postanowień IRiESD, są zasady 
przyłączania do sieci dystrybucyjnej PSG. Zmiany 
wprowadzono przede wszystkim w celu zapewnie-
nia większej przejrzystości zapisów Instrukcji. 

Zmiany objęły również zasady wstrzymania do-
starczania paliwa gazowego. 

Ponadto, operator wprowadził do IRiESD sze-
reg innych, pomniejszych poprawek. Przykładowo, 
wprowadzono lub zaktualizowano następujące 
zagadnienia: definicja biogazu rolniczego, zasady 
podpisywania protokołów elektronicznych, zasady 
rozpatrywania Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji 
(PZD), zasady wymiany danych, procedury doko-
nywania odczytów, zasady stosowania wyrówna-
nia w przypadku rozwiązania lub zawarcia umo-
wy dystrybucyjnej, odrębnego wyznaczania przez 
OSD technicznej różnicy bilansowej oraz zużycia 
własnego, zasady ustalania współczynnika zużycia 
(WZPOD) czy też termin, w którym ZUD zobowią-
zany jest potwierdzić status odbiorcy wrażliwego. 
Zmiany zatwierdzone decyzją Prezesa URE z 25 paź-
dziernika 2021 r. weszły w życie 1 listopada 2021 r. 

Druga decyzja została wydana 20 grudnia 2021 r. 
Prezes URE zatwierdził nią postanowienia IRiESD 
regulujące zasady zamawiania usług dystrybucji 
do Międzysystemowego Fizycznego Punktu Wyj-
ścia do Systemu przesyłowego (MFPWYOSP), 
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mechanizm korekty rozliczeń z tytułu świadczenia 
usług dystrybucji, której podstawą było niepra-
widłowe ustalenie ilości dystrybuowanego paliwa 
gazowego oraz określające katalog informacji 
przekazywanych przez ZUD w PZD-Zmiana sprze-
dawcy. Na szczególną uwagę zasługuje mecha-
nizm korekty z tytułu świadczonej usługi dystrybu-
cji, wprowadzony ze względu na znaczący wzrost 
cen gazu ziemnego, który miał miejsce w drugiej 
połowie 2021 r. W związku z tym zmieniono zasa-
dy ustalania ceny, po której będą rozliczane ilości 
gazu w ramach procedury Wyrównania (tzw. Cena 
Wyrównania). Wszystkie zmiany zatwierdzone 
decyzją Prezesa URE z 20 grudnia 2021 r. wyszły 
w życie 1 stycznia 2022 r. 

Obie decyzje Prezesa URE w przedmiocie za-
twierdzenia postanowień IRiESD są dostępne na 
stronie internetowej URE. 

W 2021 r. PSG przeprowadziła również konsul-
tacje istotnych postanowień umownych, o których 
mowa w art. 9g ust. 5d ustawy – Prawo energe-
tyczne, jednakże zostaną one zatwierdzone po 
przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania 
przez Prezesa URE. W chwili obecnej postępowa-
nie to jest w toku. 

5. Wspólny rynek gazu ‒ wdrożenie 
kodeksów sieciowych. Ocena 
rozwoju rynku gazu

Przepisy rozporządzeń 715/2009 (w tym za-
łącznika do tego rozporządzenia), CAM, BAL, TAR 

oraz IO podlegają wdrożeniu albo na podstawie 
decyzji wydawanych przez organ regulacyjny, albo 
obowiązują bezpośrednio. Zgodnie z przepisami 
tych rozporządzeń, Prezes URE wydaje decyzje 
konkretyzujące powszechnie obowiązujące prze-
pisy rozporządzeń unijnych tzw. kodeksów sieci. 
Proces wdrażania przepisów ww. rozporządzeń 
został zakończony wraz z zakończeniem stosowa-
nia środków tymczasowych zgodnie z przepisami 
rozporządzenia BAL. Rozporządzenia zawierają 
również, obok kompetencji do wydawania decyzji 
przez Prezesa URE, przepisy bezpośrednio adreso-
wane do OSP. Większość przepisów wynikających 
z powyższych kodeksów sieciowych została wdro-
żona poprzez zaimplementowanie ich do IRiESP. 

Rozporządzenie 715/2009

Rozporządzenie 715/2009 jest podstawowym 
aktem prawnym wdrażającym przepisy dyrekty-
wy 2009/73/WE. Na mocy tego rozporządzenia, 
OSP zobowiązany jest do realizacji szeregu obo-
wiązków, w tym obowiązków informacyjnych wo-
bec uczestników rynku. Rozporządzenie to nakła-
da wymóg zachowania odpowiedniego poziomu 
przejrzystości, aby umożliwić wszystkim uczestni-
kom rynku równy dostęp do informacji dotyczą-
cych zdolności sieci, przepływów oraz utrzymywa-
nia, bilansowania oraz dostępności. Informacje dla 
użytkowników publikowane są dla tzw. punktów 
właściwych systemu, które podlegają zatwierdze-
niu przez Prezesa URE. Zgodnie bowiem z art. 18 
ust. 3 rozporządzenia 715/2009, w odniesieniu do 

świadczonych przez siebie usług, każdy OSP poda-
je do wiadomości publicznej informacje liczbowe 
o technicznej, zakontraktowanej i dostępnej zdol-
ności dla wszystkich właściwych punktów, w tym 
dla punktów wejścia i wyjścia, w sposób regularny 
i z zachowaniem ciągłości, w przyjaznej dla użyt-
kownika i znormalizowanej formie. Podstawę do 
zatwierdzenia przez Prezesa URE punktów właści-
wych stanowi natomiast art. 18 ust. 4 omawiane-
go rozporządzenia. 

Ponadto, OSP udostępnia uczestnikom ryn-
ku maksymalną zdolność w punktach właściwych 
systemu. Oferuje on niewykorzystane zdolności na 
rynku pierwotnym na zasadach ciągłych i, w przy-
padku występowania ograniczeń kontraktowych, na 
zasadach przerywanych, a także umożliwia użyt-
kownikom sieci odsprzedanie bądź udostępnienie 
na podstawie innego tytułu prawnego niewyko-
rzystywanej zakontraktowanej zdolności na rynku 
wtórnym. OSP, stosownie do art. 18 rozporządzenia 
715/2009 oraz punktu 3 załącznika I do niego, pu-
blikuje informacje potrzebne użytkownikowi do ko-
rzystania z oferowanych przez OSP usług.

Prezes URE przeprowadził procedurę weryfika-
cji czy OSP realizuje zadania i obowiązki nałożo-
ne na niego przepisami rozporządzenia 715/2009 
oraz wydanych na podstawie art. 8 i art. 23 rozpo-
rządzenia 715/2009 rozporządzeń wykonawczych 
(tzw. kodeksy sieci). 

Zdolność wynikająca z procedury nadsubskryp-
cji w określonych punktach KSP i SGT powinna być 
na bieżąco publikowana na stronie OSP w sytuacji 
istnienia w tych punktach ograniczeń kontrakto-
wych. W 2021 r. nie zaistniały okoliczności skut-
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kujące udostępnieniem przepustowości w ramach 
mechanizmu nadsubskrypcji i wykupu. Ponadto, 
OSP nie stwierdził potrzeby zastosowania wobec 
długoterminowych przydziałów przepustowości 
procedury opartej na długoterminowej zasadzie 
„wykorzystaj lub strać” (long-term UIOLI). Nie 
stwierdzono również konieczności wprowadzenia 
mechanizmu udostępniania zdolności ciągłej z jed-
nodniowym wyprzedzeniem na zasadzie „wyko-
rzystaj lub strać”. Zgodnie z IRiESP i IRiESP SGT 
– OSP umożliwia obrót przepustowością na rynku 
wtórnym na platformach aukcyjnych: GSA i RBP. 
W 2021 r. były 223 aktywne oferty odsprzedaży 
przepustowości. Użytkownik ma możliwość rezy-
gnacji z przydzielonej przepustowości na zasadach 
ciągłych w fizycznych punktach wejścia lub wyj-
ścia na połączeniach z systemami przesyłowymi 
sąsiednich krajów oraz w Punkcie Wzajemnego 
Połączenia. W 2021 r. nie miała miejsca sytuacja 
rezygnacji z zakontraktowanej zdolności.

Rozporządzenie CAM

Zgodnie z rozporządzeniem CAM NC, opera-
tor udostępnia maksymalną zdolność techniczną 
w punktach połączeń międzysystemowych. OSP 
przeprowadza regularnie analizy zdolności tech-
nicznych w wyżej wymienionych punktach w celu 
maksymalizacji zdolności udostępnianych uczest-
nikom rynku. Wypełniając postanowienia art. 6 
OSP uzgadnia wyniki wyżej wymienionych analiz 
z operatorami systemów współpracujących zgod-
nie z rozporządzeniem.

Tabela 83 (str. 173) przedstawia zestawienie 
zdolności przesyłowych na poszczególnych punk-
tach połączeń międzysystemowych w tym zarezer-
wowanych, niezarezerwowanych, zarezerwowa-
nych a niewykorzystanych oraz wielkość przesła-
nego gazu.

Zdolności ciągłe i przerywane były oferowane 
przez operatora zgodnie z wytycznymi kodeksu okre-
ślającego zasady alokacji zdolności przesyłowych.

Produkty zdolności powiązanej w 2021 r. były 
oferowane w punktach połączeń międzysystemo-
wych – w Cieszynie (połączenie z Czechami) oraz 
PWP (połączenie krajowego systemu przesyłowe-
go z systemem tranzytowym) na platformie au-
kcyjnej GSA. Od 6 lipca 2020 r., zgodnie z decyzją 
ACER 10/2019, przepustowość połączeń na grani-
cy polsko-niemieckiej w punktach GCP Gaz-System 
/ONTRAS oraz Mallnow, jest oferowana jako po-
wiązana na platformie aukcyjnej RBP. Pozostałe 
produkty w punktach międzysystemowych były 
oferowane na Platformie GSA. 

W okresie sprawozdawczym proces zamawiania 
przepustowości na Platformie GSA i RBP przebie-
gał bez zakłóceń. 

Na podstawie przepisów rozporządzenia CAM, 
Prezes URE 29 kwietnia 2021 r. zatwierdził pro-
pozycje projektów przepustowości przyrosto-
wych dla dwóch połączeń międzysystemowych 
na granicy polsko-niemieckiej tj. w punkcie GCP 
Gaz-System/ONTRAS łączącym Krajowy System 
Przesyłowy i Trading Hub Europe oraz w punkcie 
Mallnow łączącym System Gazociągów Tranzyto-
wych i Trading Hub Europe. W tym samym dniu 

zatwierdzony został również projekt przepustowo-
ści przyrostowych dla połączenia Polska-Czechy 
(punkt Cieszyn). Następnie Gaz-System został zo-
bowiązany wydanymi przez Prezesa URE decyzja-
mi do przeprowadzenia testów ekonomicznych dla 
powyżej wskazanych projektów przepustowości 
przyrostowej. 

W okresie od 5 lipca do 30 sierpnia 2021 r., 
Gaz-System przeprowadził na Platformie GSA, 
trzecie niewiążące badanie zapotrzebowania rynku 
na zdolność przyrostową pomiędzy polskim i sąsia-
dującymi systemami przesyłowymi, dla następują-
cych kierunków: 
• Połączenie międzysystemowe Polska – Niemcy 

(Trading Hub Europe),
• Połączenie międzysystemowe Polska SGT – Niemcy 

(Trading Hub Europe),
• Połączenie międzysystemowe Polska – Czechy,
• Połączenie międzysystemowe Polska – Litwa,
• Połączenie międzysystemowe Polska – Słowacja,
• Połączenie międzysystemowe Polska – Ukraina.

Kolejnym etapem procesu uzyskiwania zdolno-
ści przyrostowej, zgodnie z CAM NC, zostaną obję-
te jedynie dwa projekty:
• projekt zdolności przyrostowej pomiędzy syste-

mami przesyłowymi Polski i Ukrainy,
• projekt zdolności przyrostowej pomiędzy syste-

mami przesyłowymi Polski i Czech.

Rozporządzenie BAL

Od 2020 r., po zakończeniu stosowania okresów 
przejściowych, w Polsce stosowany jest docelowy 

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-klientow/konsultacje-z-rynkiem/archiwum-konsultacji.html
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-klientow/konsultacje-z-rynkiem/archiwum-konsultacji.html
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-klientow/konsultacje-z-rynkiem/archiwum-konsultacji.html
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-klientow/konsultacje-z-rynkiem/archiwum-konsultacji.html
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-klientow/konsultacje-z-rynkiem/aktualne-konsultacje.html
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-klientow/konsultacje-z-rynkiem/aktualne-konsultacje.html
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-klientow/konsultacje-z-rynkiem/aktualne-konsultacje.html
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-klientow/konsultacje-z-rynkiem/aktualne-konsultacje.html
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model rynku wynikający z przepisów rozporządze-
nia BAL NC. Bilansowanie systemu przesyłowego 
oraz rozliczenia z tytułu niezbilansowania han-

dlowego dla obszarów bilansowania, dla których 
Gaz-System pełni rolę operatora systemu prze-
syłowego, prowadzone są zgodnie z wymogami 

rozporządzenia BAL. W 2021 r. nie zaszła zmiana 
w stosunku do 2020 r. w zakresie poziomu opłat 
za bilansowanie.

Tabela 83. Połączenia z innymi systemami przesyłowymi z uwzględnieniem zdolności ciągłych i przerywanych (w tym w systemie SGT)

Nazwa operatora 
systemu

Kraj 
opera-

tora
Miejsce połączenia Kierunek 

dostaw
Całkowita zdolność przesyłowa* Zarezerwowane zdolności

przesyłowe 
Niezarezerwowane

zdolności przesyłowe 
Niewykorzystane zarezerwowane 

zdolności przesyłowe Przesył
zrealizowany**

ciągła przerywana ciągłe przerywane ciągłe przerywane ciągłe przerywane

OSGT GAZ-SYSTEM S.A. Polska Punkt Wzajemnego 
Połączenia Polska

MWh/rok 101 315 733 21 939 280 61 950 853 421 744 39 364 880 21 517 536 6 230 778 421 744 55 720 075

mln m3/rok 9 087 1 968 5 592 38 3 495 1 930 628 38 4 964

ONTRAS Niemcy GCP GAZ-SYSTEM/
ONTRAS (we) Polska

MWh/rok 17 776 668 12 697 620 8 720 141 37 200 9 056 527 12 660 420 2 646 246 37 200 6 073 895

mln m3/rok 1 616 1 154 782 3 834 1 151 242 3 540

ONTRAS Niemcy GCP GAZ-SYSTEM/
ONTRAS (wy) Niemcy

MWh/rok 4 915 446 12 861 222 361 0 4 915 085 12 861 222 0 0 7 056

mln m3/rok 447 1 169 0 0 447 1 169 0 0 1

Net4Gas Czechy Cieszyn WY Czechy
MWh/rok 0 6 593 915 0 120 0 6 593 795 0 0 120

mln m3/rok 0 587 0 0 0 587 0 0 0

Net4Gas Czechy Cieszyn WE Polska
MWh/rok 6 593 915 1 393 715 6 368 567 0 225 348 1 393 715 1 963 839 0 4 404 728

mln m3/rok 587 124 567 0 20 124 176 0 391

Severomoravske 
plynarenske Czechy Branice Polska

MWh/rok 15 794 15 794 0 0 15 794 15 794 0 0 3 899

mln m3/rok 1 1 0 0 1 1 0 0 0

LLC Gas TSO
of Ukraine Ukraina GCP GAZ-SYSTEM/

UA TSO (we) Polska
MWh/rok 49 494 000 21 978 319 45 363 353 603 372 4 130 647 21 374 947 914 472 603 372 44 448 881

mln m3/rok 4 380 1 945 4 014 53 366 1 892 101 53 3 913

Biełtransgaz Białoruś Tietierowka Polska
MWh/rok 2 665 580 1 875 779 1 207 676 0 1 457 904 1 875 779 254 516 0 953 160

mln m3/rok 237 166 107 0 130 166 22 0 85

Biełtransgaz Białoruś Wysokoje Polska
MWh/rok 61 703 250 28 630 308 41 261 473 92 329 20 441 777 28 537 979 2 377 302 92 329 38 884 171

mln m3/rok 5 475 2 540 3 661 8 1 814 2 532 196 8 3 465

LLC Gas TSO
of Ukraine Ukraina GCP GAZ-SYSTEM/

UA TSO (wy) Ukraina
MWh/rok 0 56 624 119 0 12 862 927 0 43 761 192 0 12 036 791 826 136

mln m3/rok 0 5 011 0 1 138 0 3 873 0 1 065 73

Gascade Niemcy Mallnow SGT WY Niemcy
MWh/rok 339 997 491 33 000 672 279 377 743 1 581 925 60 619 748 31 418 747 28 201 844 1 581 925 251 175 899

mln m3/rok 32 939 3 197 27 066 153 5 873 3 044 1 973 153 25 093

Gascade Niemcy Mallow SGT WE Polska
MWh/rok 67 452 000 55 803 013 42 443 871 641 768 25 008 129 55 161 245 14 564 783 641 768 27 879 088

mln m3/rok 6 535 5 406 4 112 62 2 423 5 344 1 637 62 2 475

Gazprom Transgaz 
Białoruś Białoruś Kondratki Polska

MWh/rok 374 901 072 2 687 160 315 694 809 2 687 160 59 206 263 0 33 910 278 2 687 160 281 784 531

mln m3/rok 36 321 260 30 585 260 5 736 0 5 492 260 25 093

OSGT GAZ-SYSTEM S.A. Polska Punkt Wzajemnego 
Połączenia Rewers

Polska/ 
SGT

MWh/rok 0 87 346 135 0 0 0 87 346 135 0 0 0

mln m3/rok 0 7 941 0 0 0 7 941 0 0 0

  * Maksymalna ciągła zdolność przesyłowa, jaką operator systemu przesyłowego może zaoferować użytkownikom sieci, biorąc pod uwagę integralność systemu i wymagania eksploata-
cyjne sieci przesyłowej.

** Przesył zrealizowany liczony łącznie w zakresie zdolności ciągłych i przerywanych.

Źródło: OGP Gaz-System S.A.
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Gaz-System podejmując działania bilansujące, 
zgodnie z IRiESP, w każdym z trzech obszarów 
bilansowania, w pierwszej kolejności korzysta ze 
standardowych produktów krótkoterminowych. 
Wyłącznie w przypadku, gdy standardowe produk-
ty krótkoterminowe nie zapewnią możliwości bilan-
sowania systemu, wówczas Gaz-System może sko-
rzystać z usług bilansujących. W ramach obszaru bi-
lansowania gazu ziemnego wysokometanowego E, 
w 2021 r. Gaz-System podejmował działania bi-
lansujące na TGE w ramach standardowych pro-
duktów krótkoterminowych (w ramach RDBg oraz 
RDNg), w ramach których dokonał zakupu 843 GWh 
(169 działań bilansujących) oraz sprzedaży 936 GWh 
(195 działań bilansujących). W ramach obszaru bi-
lansowania SGT oraz Lw, Gaz-System nie podej-
mował działań bilansujących w 2021 r. 

Decyzją z 24 września 2021 r. Prezes URE po-
nownie wyraził zgodę na prowadzenie obrotu 
gazem na sąsiadującym obszarze bilansowania 
Trading Hub Europe (do 30 września 2021 r. funk-
cjonujący jako obszar rynkowy GASPOOL, a od 
1 października połączony z obszarem rynkowym 
Net-Connect-Germany w jeden niemiecki obszar 
rynkowy pn. Trading Hub Europe) i na sąsiadu-
jącym obszarze bilansowania funkcjonującym na 
terenie Republiki Czeskiej oraz na przesyłanie gazu 
do i z tych tego obszarów bilansowania (w tym 
również przesyłanie gazu z obszaru bilansowa-
nia Trading Hub Europe przez obszar bilansowa-
nia funkcjonujący na terenie Republiki Czeskiej), 
w celu realizacji zadań w zakresie bilansowania 
obszarów bilansowania, dla których Gaz-System 
pełni funkcję operatora systemu przesyłowego, 

tj. obszaru bilansowania gazu wysokometanowe-
go Krajowego Systemu Przesyłowego (KSP) oraz 
obszaru bilansowania polskiego odcinka gazociągu 
jamalskiego (SGT), a także zgody na prowadzenie 
obrotu gazem na platformie prowadzonej przez 
TGE S.A. w obszarze bilansowania gazu wysoko-
metanowego KSP i na przesyłanie gazu do i z tego 
obszaru bilansowania w celu realizacji zadań w za-
kresie bilansowania obszaru SGT. Zgoda została 
udzielona na okres od 1 października 2021 r. od 
godziny 6:00 do 1 października 2022 r. do godziny 
6:00. Wydana zgoda jest uzasadniona ograniczo-
nymi godzinami funkcjonowania platformy obrotu 
w obszarach bilansowania, dla których Gaz-System 
pełni rolę OSP, oraz brakiem produktów lokalizo-
wanych dostępnych na platformie obrotu. OSP 
może podejmować działania bilansujące na są-
siadujących obszarach bilansowania wyłącznie 
w przypadku, gdy narzędzia dostępne w danym 
obszarze bilansowania (rynki krótkoterminowe 
TGE) nie zapewnią możliwości zbilansowania gazu 
w sieci przesyłowej.

W 2021 r. Gaz-System nie podejmował działań 
na sąsiadujących obszarach bilansowania.

 

Rozporządzenie IO

W 2021 r. Gaz-System kontynuował współpra-
cę z operatorami: czeskim NET4GAS, s.r.o., nie-
mieckimi GASCADE Gastransport GmbH i Ontras 
Gastransport GmbH, oraz ukraińskim LLC „Gas 
Transmission System Operator of Ukraine” (od 
1 lipca 2020 r. na zasadach z nowego porozumienia 

międzyoperatorskiego zawartego 5 czerwca 2020 r. 
pomiędzy Gaz-System i LLC „Gas Transmission 
System Operator of Ukraine”), zgodnie z zapisami 
umów międzyoperatorskich.

Gaz-System kontynuował także wypełnianie na-
stępujących obowiązków zgodnie z IO NC:
• publikowanie punktów, w których obowiązują 

aktualne porozumienia operatorskie o prowa-
dzenie konta operatorskiego OBA 
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/do-
-pobrania/wymiana-danych/punkty-oba/ 

• realizacja porozumień o prowadzenie konta 
operatorskiego OBA zawierających szczegółowe 
ustalenia dotyczące: zasad procesu sprawdza-
nia zgodności nominacji, zasad alokacji ilości 
gazu, procedury komunikacji w przypadku zda-
rzeń wyjątkowych,

• wspieranie wspólnych rozwiązań w zakresie 
elektronicznej wymiany informacji związanych 
z realizacją umów przesyłowych, oparte na 
standardzie elektronicznej wymiany dokumen-
tów (EDI), w wersji opracowanej dla gazownic-
twa o nazwie EDIG@S 
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/do-
-pobrania/wymiana-danych/edigs/

• wspieranie wspólnych rozwiązań w zakresie wy-
miany danych w oparciu o protokół AS4 
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/do-
-pobrania/wymiana-danych/protokol-as4/ 

• publikowanie danych dobowych (zgodnie z art. 16 
INT NC) dla każdego punktu połączenia międzysys-
temowego dot. liczby Wobbego oraz ciepła spalania 
https://swi.gaz-system.pl/swi/public/#!/sgt/
wobbeDaily?lang=pl

http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/do-pobrania/wymiana-danych/punkty-oba/
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/do-pobrania/wymiana-danych/punkty-oba/
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/do-pobrania/wymiana-danych/edigs/
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/do-pobrania/wymiana-danych/edigs/
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/do-pobrania/wymiana-danych/protokol-as4/
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/do-pobrania/wymiana-danych/protokol-as4/
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Wszystkie informacje ww. udostępniane są 
również w języku angielskim.

Rozporządzenie NC TAR

W 2021 r. kontynuowane były prace związane 
z realizacją obowiązków wynikających z rozporzą-
dzenia NC TAR. Rozporządzenie to weszło w życie 
6 kwietnia 2017 r. i jest jednym z tzw. „kodeksów 
sieci”, których procedura opracowania i uchwale-
nia została przewidziana w art. 6 rozporządzenia 
715/2009. Wiąże ono w całości i jest stosowane 
bezpośrednio we wszystkich krajach członkow-
skich Unii Europejskiej.

Celem tej regulacji jest zwiększenie transpa-
rentności procesu ustalania taryf za przesyłanie 
gazu oraz ujednolicenie ich struktur na obszarze 
UE. Rozporządzenie NC TAR wprowadza obowiązki 
konsultacyjne i publikacyjne w zakresie metodolo-
gii kalkulacji i parametrów technicznych przyjmo-
wanych do kalkulacji taryf przesyłowych, co ma 
zapewnić użytkownikom unijnych systemów prze-
syłania gazu większą przewidywalność poziomu 
opłat oraz ich porównywalność.

Wzmocnieniu stabilności finansowej operato-
rów przesyłowych gazu ma służyć wprowadzone 
przez rozporządzenie NC TAR tzw. konto regula-
cyjne (ang. regulatory account), które umożliwia 
rozliczenie i uwzględnienie w kalkulacji taryf za 
usługi przesyłania paliw gazowych na kolejne lata, 
różnicy pomiędzy przychodami planowanymi przed 
rozpoczęciem roku taryfowego i przychodami rze-
czywiście zrealizowanymi przez operatora systemu 

przesyłowego w tym okresie w ramach uzgadnia-
nia konta regulacyjnego, o którym mowa w art. 20 
Kodeksu taryfowego. 

Dzięki temu mechanizmowi, ryzyko przenosze-
nia na użytkowników systemu przesyłowego skut-
ków nietrafionych prognoz w zakresie m.in. pla-
nowanych zamówień zdolności przesyłowej długo- 
lub krótkoterminowej, zostanie wyeliminowane. 
Dotychczas dokonano uzgodnienia stanu konta re-
gulacyjnego dla OGP Gaz-System S.A. na 31 grud-
nia 2019 r. oraz 31 grudnia 2020 r., obszerniejsze 
informacje w tej sprawie zostały zamieszczone 
w decyzjach zatwierdzających taryfy dla usług 
przesyłania paliw gazowych na 2021 i 2022 r., 
dostępnych na stronie internetowej Urzędu.

W kalkulacji taryf za usługi przesyłania paliw 
gazowych na 2022 r. świadczone z wykorzysta-
niem sieci przesyłowej będącej własnością OGP 
Gaz-System S.A. oraz sieci będącej własnością 
przedsiębiorstwa SGT EuRoPol GAZ S.A.132), po raz 
ostatni były stosowane postanowienia Metody wy-
znaczania cen referencyjnych nr 1/OGP w zakresie 
własnej sieci przesyłowej Operatora Gazociągów 
Przesyłowych Gaz-System S.A. na okres: od dnia 
1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.133) 

 132) OGP Gaz-System S.A. pełni funkcję operatora systemu 
przesyłowego gazowego dla sieci będącej własnością przedsię-
biorstwa energetycznego SGT EuRoPol GAZ S.A. na podstawie 
decyzji Prezesa URE z 17 listopada 2010 r., natomiast taryfa dla 
usług przesyłania paliw gazowych jest kalkulowana przez właści-
ciela sieci.
 133) https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/taryfy-zalozenia/wyznacza-
nie-cen-referen/8186,Kodeks-sieci-dotyczacy-zharmonizowanych
-struktur-taryf-przesylowych-dla-gazu.html

oraz Metody wyznaczania cen referencyjnych nr 
1/SGT w zakresie sieci przesyłowej będącej wła-
snością przedsiębiorstwa energetycznego System 
Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z sie-
dzibą w Warszawie na okres: od dnia 1 stycznia 
2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.134) 

W związku z upływem okresu, na jaki zostały za-
twierdzone powyższe metody wyznaczania cen referen-
cyjnych oraz decyzją Prezesa URE z 16 lipca 2018 r.135), 
operator opracował stosowne dokumenty konsul-
tacyjne i w dniach 31 sierpnia – 31 października 
2021 r. przeprowadził konsultacje dotyczące lat 
2023‒2024 w zakresie własnej sieci przesyło-
wej136) oraz sieci przesyłowej będącej własnością 
SGT EuRoPol GAZ S.A.137) Po ich zakończeniu, opu-
blikował również uzyskane odpowiedzi i ich pod-
sumowanie. Natomiast stosownie do postanowień 
art. 27 ust. 3 rozporządzenia NC TAR, 21 grudnia 

 134) https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/taryfy-zalozenia/wyznacza-
nie-cen-referen/8186,Kodeks-sieci-dotyczacy-zharmonizowanych
-struktur-taryf-przesylowych-dla-gazu.html
 135) Prezes URE wyznaczył operatora podmiotem odpowie-
dzialnym za wykonywanie następujących obowiązków określo-
nych w rozporządzeniu NC TAR: (i) przeprowadzanie konsultacji, 
o których mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia NC TAR, doty-
czących m.in. metody wyznaczania cen referencyjnych, (ii) prze-
kazywanie ACER dokumentów konsultacyjnych po rozpoczęciu 
ww. konsultacji oraz (iii) przeprowadzanie ocen alokacji kosztów, 
o których mowa w art. 5 rozporządzenia NC TAR, i ich publiko-
wanie w ramach ww. konsultacji, w zakresie jego własnej sieci 
przesyłowej oraz sieci przesyłowej będącej własnością przedsię-
biorstwa energetycznego SGT EuRoPol GAZ S.A., na której funk-
cję operatora pełni OGP Gaz-System S.A.
 136) https://www.gaz-system.pl/pl/dla-klientow/uslugi-w-ksp/
taryfa-ksp/nc-tar.html
 137) https://www.gaz-system.pl/pl/dla-klientow/uslugi-w-sgt/
taryfa-sgt/nc-tar.html

http://www.ure.gov.pl/download/9/11002/Metodawyznaczaniacenreferencyjnychnr1OGP.pdf
http://www.ure.gov.pl/download/9/11002/Metodawyznaczaniacenreferencyjnychnr1OGP.pdf
http://www.ure.gov.pl/download/9/11002/Metodawyznaczaniacenreferencyjnychnr1OGP.pdf
http://www.ure.gov.pl/download/9/11002/Metodawyznaczaniacenreferencyjnychnr1OGP.pdf
http://www.ure.gov.pl/download/9/11002/Metodawyznaczaniacenreferencyjnychnr1OGP.pdf
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2021 r. ACER opublikowała oraz przesłała do Urzędu 
oraz operatora wnioski z analiz dokumentów kon-
sultacyjnych, przeprowadzonych zgodnie z ust. 2 
ww. przepisu138). 

W myśl art. 27 ust. 4 rozporządzenia NC TAR, 
Prezes URE w terminie 5 miesięcy od zakończenia 
ostatecznych konsultacji (tj. do 31 marca 2022 r.), 
był zobowiązany podjąć i opublikować uzasad-
nioną decyzję dotyczącą metod wyznaczania cen 
referencyjnych, obejmujących elementy określone 
w art. 26 ust. 1 rozporządzenia NC TAR w zakresie 
sieci przesyłowej OGP Gaz-System S.A. oraz sieci 
będącej własnością SGT EuRoPol GAZ S.A. Decyzje 
zatwierdzające ww. metody, po ich opublikowaniu, 
powinny zostać przesłane do ACER i Komisji Eu-
ropejskiej, a ich postanowienia będą miały zasto-
sowanie w kalkulacji taryfy operatora w zakresie 
własnej sieci przesyłowej oraz sieci przesyłowej 
przedsiębiorstwa SGT EuRoPol GAZ S.A. na rok 
2023.

W okresie od 1 września do 31 października 
2021 r. Prezes URE po raz czwarty konsultował 
kwestie139), o których mowa w art. 28 rozporządze-
nia NC TAR, dotyczące m.in. mnożników, współ-
czynników sezonowych, poziomów rabatów na 
punktach wejścia z terminalu LNG oraz rabatów 
stosowanych w celu obliczenia cen bazowych stan-

 138) https://acer.europa.eu/gas/network-codes/tariffs/acer- 
reports-national-tariff-consultations/acer-analysis-national-tariff-
consultation-documents
 139) https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/taryfy-zalozenia/mnozniki-
wspolczynniki-3/9723,Rynek-gazu-Prezes-Urzedu-Regulacji-Ener- 
getyki-rozpoczyna-konsultacje-dotyczace-r.html

dardowych produktów z zakresu zdolności przery-
wanej, na 2023 r. Konsultacje dotyczyły sieci OGP 
Gaz-System S.A. oraz sieci przesyłowej będącej 
własnością SGT EuRoPol GAZ S.A. W trakcie kon-
sultacji wpłynęła opinia regulatora Duńskiego140), 
wyrażająca brak zastrzeżeń odnośnie konsultowa-
nych zagadnień oraz opinie użytkowników syste-
mu przesyłowego: PGNiG S.A., Polskiej Izby Prze-
mysłu Chemicznego i Towarzystwa Gospodarczego 
Polskie Elektrownie.

W oparciu o ww. materiały, Prezes URE w 2022 r. 
wyda decyzje dotyczące aspektów, o których mowa 
w art. 28 ust. 1 lit. a-c rozporządzenia NC TAR, 
z uwzględnieniem wymagań art. 41 ust. 6 lit. a 
dyrektywy 2009/73/WE oraz stanowisk organów 
regulacyjnych bezpośrednio połączonych państw 
członkowskich UE. Jej postanowienia będą miały 
zastosowanie w kalkulacji taryf na 2023 r.

Stosownie do art. 28 ust. 2 Kodeksu taryfo-
wego, ww. konsultacje przeprowadza się w każ-
dym okresie taryfowym. W myśl definicji zawartej 
w art. 3 pkt 23 Kodeksu taryfowego, okres tary-
fowy oznacza okres, w którym obowiązuje okre-
ślony poziom ceny referencyjnej, trwający co naj-
mniej jeden rok i nie dłużej niż okres regulacyjny. 
W związku z tym, że taryfy dla usług przesyłania 
paliw gazowych są zatwierdzane na okres 12 mie-
sięcy, przedmiotowe konsultacje są przeprowa-
dzane każdego roku. Prezes URE 5 marca 2021 r. 
wydał i opublikował informację dotyczącą po-
przednich konsultacji, o których mowa w art. 28 
ust. 1 lit. a-c Kodeksu taryfowego. Postanowie-

 140) Forsyningstilsynet – Danish Utility Regulator.

nia powyższej Informacji zostały uwzględnione 
w kalkulacji taryf na 2022 r.

Na podstawie art. 19 ust. 5 rozporządzenia NC 
TAR, 26 sierpnia 2021 r. została wydana decyzja 
wobec operatora dotycząca sposobu wykorzysta-
nia premii aukcyjnej141). Zgodnie z tą decyzją, cał-
kowite przychody z tytułu premii aukcyjnej, które 
zostaną osiągnięte przez operatora w 2022 r. i la-
tach kolejnych, w związku ze sprzedażą mocy 
umownych/zdolności przesyłowych w zakresie 
własnej sieci przesyłowej, zostaną wykorzystane 
do zmniejszenia taryf na kolejne okresy taryfowe.

W myśl art. 19 ust. 5 rozporządzenia NC TAR, 
zgodnie z decyzją podjętą zgodnie z art. 41 ust. 6 
lit. a) dyrektywy 2009/73/WE, ewentualna uzyska-
na premia aukcyjna może zostać zaewidencjono-
wana na koncie odrębnym od konta regulacyjne-
go, o którym mowa w ust. 4. Krajowy organ regu-
lacyjny może zadecydować o wykorzystaniu premii 
aukcyjnej do zmniejszenia ograniczenia w fizycz-
nym przepływie paliwa gazowego lub – gdy opera-
tor systemu przesyłowego funkcjonuje wyłącznie 
w systemie pułapu niecenowego – o zmniejszeniu 
taryf przesyłowych na kolejny okres taryfowy lub 
kolejne okresy taryfowe, jak określono w art. 20.

W 2021 r. przedstawiciele Prezesa URE uczest-
niczyli w pracach zespołu zadaniowego ACER ds. 
taryf. Należy podkreślić udział w przygotowywa-
niu zalecenia ACER nr 01/2021 z 19 lipca 2021 r. 

 141) Premia aukcyjna została zdefiniowana w art. 3 pkt 25 roz-
porządzenia NC TAR, jako różnica między ceną rozliczeniową 
a ceną bazową na aukcji zdolności przesyłowych.
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w sprawie ustalania poziomu mnożników ma-
jących zastosowanie w kalkulacji taryf dla usług 
przesyłania gazu dotyczących produktów z zakresu 
zdolności przesyłowej innych niż roczne142). W za-
leceniu tym ACER zrezygnowała z ograniczenia 
maksymalnego poziomu mnożników dla dobowych 
i śróddziennych produktów z zakresu zdolności od 
1 kwietnia 2023 r. do wartości 1,5 – stosownie do 
postanowień art. 13 ust. 3 Kodeksu taryfowego, 
stwierdzając jednocześnie, że istniejące różnice 
pomiędzy punktami połączeń międzysystemowych 
usprawiedliwiają pozostawienie dotychczasowego 
poziomu elastyczności w tym zakresie, przewidzia-
nego w art. 13 ust. 1 lit. b Kodeksu taryfowego, 
oraz wskazując na zasadność stosowania indywi-
dualnego podejścia w każdym przypadku.

Jeżeli chodzi o udział w pracach CEER, to należy 
podkreślić współpracę przy przygotowywaniu co-
rocznego raportu dotyczącego ram regulacyjnych 
europejskich sieci energetycznych143). 

Ponadto, w ramach współpracy europejskiej, 
opiniowane były liczne dokumenty ACER, CEER 
i ERRA oraz udzielane wyjaśnienia i informacje dla 
organów regulacyjnych z innych krajów.

 142) https://extranet.acer.europa.eu//Official_documents/
Acts_of_the_Agency/Recommendations/ACER%20Recommen-
dation%2001-2021%20on%20Multipliers.pdfACER%20Recom-
mendation%2001-2021%20on%20Multipliers.pdf
 143) https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/ae4ccaa5-
796d-f233-bfa4-37a328e3b2f5

6. Certyfikaty niezależności

Procedura certyfikacji operatorów systemów 
przesyłowych, w tym odrębna procedura certy-
fikacji operatora systemu przesyłowego dla pod-
miotów kontrolowanych przez podmiot z siedzi-
bą w państwach trzecich, zostały uregulowane 
w art. 9h1 i 9h2 ustawy – Prawo energetyczne. 
Zgodnie z przepisami, operatorem systemu prze-
syłowego może zostać wyznaczony jedynie pod-
miot, który otrzymał od Prezesa URE decyzję 
w sprawie przyznania certyfikatu niezależności. 
Przed wydaniem certyfikatu niezależności, Prezes 
URE zobowiązany jest przeprowadzić postępowa-
nie sprawdzające, czy kandydat na operatora lub 
operator spełnia wymogi, które zapewnią, że bę-
dzie działał w pełni niezależnie. 

Do ustawy – Prawo energetyczne implemen-
towano dwa modele funkcjonowania operatorów 
systemów przesyłowych: model pełnego rozdzia-
łu właścicielskiego (OU) oraz model niezależnego 
operatora systemu (ISO). W modelu OU (owner-
ship unbundling), podmiot będący operatorem sie-
ci jest równocześnie jej właścicielem i pozostaje 
on w pełni niezależny od jakiekolwiek działalno-
ści w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami 
gazowymi lub energią elektryczną. Natomiast 
w systemie ISO (independent system operator), 
system przesyłowy może pozostać własnością 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, ale 
musi być zarządzany przez odrębne przedsiębior-
stwo, tj. niezależnego operatora systemu. Jedno-
cześnie system ISO może mieć zastosowanie dla 
wyznaczenia operatora systemu przesyłowego 

wyłącznie, jeżeli właściciel systemu przesyłowego 
3 września 2009 r. był częścią przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo. 

Dodatkowo, w procedurze certyfikacji udział 
bierze Komisja Europejska. Zgodnie z przepisa-
mi, przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania 
certyfikatu niezależności, Prezes URE zobowiązany 
jest zająć stanowisko w sprawie – w formie pro-
jektu decyzji – i przekazać je KE wraz z wnioskiem 
o wydanie opinii w sprawie spełniania warunków 
i kryteriów niezależności. Dodatkowo, w przypad-
ku, gdy zastosowanie ma procedura wskazana 
w art. 9h2 ustawy – Prawo energetyczne, wniosek 
do KE powinien dotyczyć również kwestii wpływu 
przyznania certyfikatu niezależności na bezpie-
czeństwo dostaw paliw gazowych lub energii elek-
trycznej w UE. Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ust. 2 
rozporządzenia 715/2009, w terminie 2 miesięcy 
od otrzymania opinii KE, krajowy organ regula-
cyjny przyjmuje ostateczną decyzję o certyfikacji 
OSP, uwzględniając w najwyższym stopniu tę opi-
nię. Decyzja organu regulacyjnego jest publikowa-
na wraz z opinią KE.

Postępowania w sprawie przyznania 
certyfikatu niezależności

W 2021 r. Prezes URE nie prowadził postępowa-
nia dotyczącego przyznania certyfikatu niezależno-
ści. Postępowania w tej sprawie zostały zakończo-
ne w 2014 r. i 2015 r. Ich efektem było przyznanie 
spółce OGP Gaz-System S.A. certyfikatu niezależ-
ności w modelu OU, tj. na własnym majątku sie-
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ciowym (2014 r.) oraz w modelu ISO, tj. na pol-
skim odcinku gazociągu jamalskiego (2015 r.). 

W 2021 r. Prezes URE monitorował, czy OGP 
Gaz-System S.A. w dalszym ciągu spełnia kryteria 
niezależności określone w art. 9d ust. 1a, w związ-
ku z art. 9d ust. 1b i 1c ustawy – Prawo energe-
tyczne.

7. Monitorowanie funkcjonowania 
operatorów

7.1. Monitorowanie wypełniania zadań 
przez operatorów systemów 
dystrybucyjnych, skraplania gazu 
ziemnego i magazynowania 
w zakresie warunków dostępu 
do sieci i instalacji

Monitorowanie wypełniania zadań 
przez operatora systemu przesyłowego 

Prezes URE monitoruje wypełnianie zadań 
przez operatora systemu przesyłowego zarówno 
w ramach prowadzonych postępowań, systema-
tycznego gromadzenia danych, jak również w ra-
mach ankiet wysyłanych do OSP po zakończeniu 
każdego roku. 

Prezes URE monitorował i zbierał informacje 
m.in. dotyczące systemu gazowego przesyłowe-
go, funkcjonowania połączeń z innymi systemami 
przesyłowymi, wolumenu przesłanego gazu, war-
tości oczekiwanej popytu na następne 5 lat oraz 

na okres 10 i 15 lat. Przede wszystkim jednak, 
krajowy organ regulacyjny monitoruje wykonanie 
przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązków 
z rozporządzenia 715/2009 w okresie sprawoz-
dawczym oraz rozporządzeń wykonawczych Komi-
sji Europejskiej (tzw. kodeksów sieci). 

Ponadto, Prezes URE monitoruje wykonywa-
nie przez OSP nałożonych na niego obowiązków, 
w szczególności związanych z dostępem stron 
trzecich do usług przesyłowych z zachowaniem 
zasady niedyskryminacji i przejrzystości oraz obo-
wiązków sprawozdawczych. Zakres obowiązków 
i zadań operatora systemu przesyłowego jest ure-
gulowany przede wszystkim w art. 9c i 9g ustawy 
– Prawo energetyczne. Operator systemu przesy-
łowego, stosując obiektywne i przejrzyste zasady 
zapewniające równe traktowanie użytkowników 
systemu oraz uwzględniając wymogi ochrony śro-
dowiska, jest odpowiedzialny m.in. za bezpieczeń-
stwo dostarczania paliw gazowych poprzez zapew-
nienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu 
gazowego i realizację umów z użytkownikami tego 
systemu.

Monitorowanie wypełniania zadań przez 
operatorów systemów dystrybucyjnych

Prezes URE corocznie monitoruje wypełnianie 
realizacji zadań przez operatorów systemów dys-
trybucyjnych, przede wszystkim w ramach postę-
powania w przedmiocie zatwierdzenia IRiESD oraz 
corocznego badania funkcjonowania największego 
operatora systemu dystrybucyjnego na terenie RP 

tj. PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. Nato-
miast w przypadku mniejszych OSD wchodzących 
w skład przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo, 
Prezes URE nie zatwierdza przyjętych przez nich 
IRiESD, niemniej na bieżąco monitoruje zasady 
prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. 
W 2021 r. Prezes URE zweryfikował 11 IRiESD 
tzw. małych OSD. W przypadku jednego podmio-
tu stwierdzono nieprawidłowości dające podstawę 
wszczęcia postępowania w sprawie wymierzenia 
kary pieniężnej na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1g 
ustawy – Prawo energetyczne. W 2021 r. nie wy-
dano decyzji o nałożeniu kary pieniężnej wobec 
monitorowanych podmiotów.

Prezes URE, na podstawie corocznych ankiet, 
monitorował działalność PSG Sp. z o.o. w zakre-
sie świadczenia usług dystrybucji oraz realizacji 
obowiązków operatora systemu dystrybucyjnego, 
w tym w szczególności realizacji obowiązku:
1) zapewnienia bezpieczeństwa dostarczania paliw 

gazowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa 
funkcjonowania systemu gazowego i realizacji 
umów z użytkownikami tego systemu,

2) eksploatacji, konserwacji i remontu sieci, insta-
lacji i urządzeń, wraz z połączeniami z innymi 
systemami gazowymi, w sposób gwarantujący 
niezawodność funkcjonowania systemu gazo-
wego stosowanie do art. 9c ust. 1 pkt 3 ustawy 
‒ Prawo energetyczne,

3) zarządzania przepływami paliw gazowych oraz 
utrzymania parametrów jakościowych tych pa-
liw w systemie gazowym i na połączeniach z in-
nymi systemami gazowymi,
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4) zachowania poufności informacji handlowych, 
które operator uzyskał w trakcie wykonywa-
nia działalności oraz zapobiegania ujawnianiu, 
w sposób dyskryminacyjny, informacji o wła-
snej działalności, które mogą powodować ko-
rzyści handlowe,

5) dostarczania użytkownikom systemu i opera-
torom innych systemów gazowych informacji 
o warunkach świadczenia usług dystrybucji,

6) współpracy z innymi operatorami systemów ga-
zowych lub przedsiębiorstwami energetycznymi 
w celu niezawodnego i efektywnego funkcjo-
nowania systemów gazowych, systemów gazo-
wych wzajemnie połączonych oraz skoordyno-
wania ich rozwoju,

7) dokonywania napraw sieci dystrybucyjnej.

Ponadto, Prezes URE badał przypadki zawiesze-
nia świadczenia usługi dystrybucji i ich przyczyny 
oraz czy i w jakim terminie usługa dystrybucji zo-
stała przywrócona, a także przypadki, gdy umowa 
na świadczenie usług dystrybucji z użytkownikami 
sieci została wypowiedziana, rozwiązana lub wy-
gasła z innych powodów.

Istotnym elementem corocznie analizowanym 
przez Prezesa URE jest stosowanie mechanizmu 
Wyrównania, w tym badanie ilości zakupionego 
paliwa gazowego na potrzeby wyrównania i bilan-
sowania oraz wielkości kosztów i przychodów osią-
gniętych w ramach procedury wyrównania. 

Należy również nadmienić, że PSG pozostaje 
podmiotem odpowiedzialnym za prognozowa-
nie w rozumieniu przepisów rozporządzenia BAL. 
Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, pod-

miot odpowiedzialny za prognozowanie, co naj-
mniej co dwa lata publikuje sprawozdanie w spra-
wie dokładności prognozy dotyczącej mierzonych 
rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez 
użytkownika sieci. Ostatnie sprawozdanie zostało 
opublikowane we wrześniu 2020 r. za okres spra-
wozdawczy wrzesień 2018 r. ‒ sierpień 2020 r. 
W związku z wejściem w życie 3 lipca 2021 r. prze-
pisów przyznających Prezesowi URE kompetencję 
do zatwierdzania metody prognozowania mierzo-
nych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych 
przez użytkownika sieci, we wrześniu 2021 r. Pre-
zes URE, na wniosek PSG, wszczął postępowanie 
administracyjne w przedmiocie zatwierdzenia me-
tody prognozowania.

W ramach regulowania zasad dostępu do sieci 
gazowych, w 2020 r. do Prezesa URE wpłynęły trzy 
wnioski w sprawie zwolnienia małych OSD z obo-
wiązku świadczenia usług dystrybucji gazu na rzecz 
alternatywnych sprzedawców. Art. 4h ust. 1 usta-
wy – Prawo energetyczne daje możliwość przedsię-
biorstwom energetycznym zintegrowanym pionowo 
odmowy świadczenia usług dystrybucji na rzecz 
alternatywnych sprzedawców w przypadku, gdy 
świadczenie tych usług może spowodować dla nich 
trudności finansowe lub ekonomiczne związane 
z realizacją zobowiązań wynikających z uprzednio 
zawartych umów na zakup gazu. W toku prowadzo-
nych w 2020 r. dwóch postępowań administracyj-
nych nie wykazano istnienia wystarczających prze-
słanek do udzielenia takiego zwolnienia. Trzecie 
postępowanie, wszczęte wnioskiem z października 
2021 r., nie zostało zakończone w 2021 r. 

Ponadto, w okresie listopad 2021 r. – styczeń 
2022 r., Prezes URE przeprowadził monitoring wy-
pełniania przez OSD obowiązków informacyjnych, 
wynikających z art. 5aa ust. 4, art. 9c ust. 1b pkt 5 
lit. f oraz art. 9c ust. 3 pkt 9a lit. f ustawy – Prawo 
energetyczne. Szczegółowy opis dotyczący tego 
monitoringu znajduje się w części X pkt 2.2. Spra-
wozdania. 

Monitorowanie wypełniania zadań przez 
operatora systemu magazynowania

Na terenie kraju, działalność w zakresie maga-
zynowania gazu prowadzi jeden podmiot, tj. Gas 
Storage Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzu. 
Spółka ta jest operatorem systemu magazynowa-
nia gazu ziemnego, udostępnia zdolności magazy-
nowe w następujących instalacjach oraz grupach 
instalacji:
• Grupa Instalacji Magazynowych Kawerna (GIM 

Kawerna), obejmująca KPMG Mogilno i KMPG 
Kosakowo,

• Grupa Instalacji Magazynowych Sanok (GIM 
Sanok), obejmująca PMG Husów, PMG Stracho-
cina, PMG Swarzów oraz PMG Brzeźnica,

• PMG Wierzchowice. 

Gas Storage Poland Sp. z o. o. w 2021 r. ofero-
wała zdolności magazynowe:
A. w trybie wniosku:
I. na warunkach ciągłych w Instalacji Magazynowej:

1) PMG Wierzchowice w ilości do 14 311 Pakie-
tów, lub Pakietów Elastycznych lub UM Roz-
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dzielonej i obejmujących do 2 862 200 MWh 
Pojemności Czynnej, do 1 187,813 MWh/h 
Mocy Zatłaczania oraz do 3 778,104 MWh/h 
Mocy Odbioru na okres od początku Roku 
Magazynowego 2021/2022 rozpoczynające-
go się 15 kwietnia 2021 r. o godzinie 6:00, 
do końca Roku Magazynowego 2024/2025 
kończącego się 15 kwietnia 2025 r. o godzi-
nie 6:00, 

2) PMG Wierzchowice w ilości do 25 Pakietów, 
lub Pakietów Elastycznych lub UM Rozdzie-
lonej i obejmujących do 5 000 MWh Pojem-
ności Czynnej, do 2,075 MWh/h Mocy Zatła-
czania oraz do 6,600 MWh/h Mocy Odbioru 
na okres od początku Roku Magazynowego 
2021/2022 rozpoczynającego się 15 kwiet-
nia 2021 r. o godzinie 6:00, do końca Roku 
Magazynowego 2023/2024 kończącego się 
15 kwietnia 2024 r. o godzinie 6:00, 

3) GIM Sanok w ilości do 12 895 Pakietów, lub 
Pakietów Elastycznych lub UM Rozdzielonej 
obejmującej do 2 579 000 MWh Pojemno-
ści Czynnej, do 1 121,865 MWh/h Mocy Za-
tłaczania oraz do 3 197,960 MWh/h Mocy 
Odbioru na okres od początku Roku Maga-
zynowego 2021/2022 rozpoczynającego się 
15 kwietnia 2021 r. o godzinie 6:00, do koń-
ca Roku Magazynowego 2024/2025 kończą-
cego się 15 kwietnia 2025 r. o godzinie 6:00,

4) GIM Kawerna w ilości do 26 290 Pakietów, 
lub Pakietów Elastycznych lub UM Rozdzielo-
nej obejmującej do 5 258 000 MWh Pojem-
ności Czynnej, do 3 917,210 MWh/h Mocy 
Zatłaczania oraz do 9 017,470 MWh/h Mocy 

Odbioru lub UM 90/40 do 25 941 Pakietów 
na okres od początku Roku Magazynowego 
2021/2022 rozpoczynającego się 15 kwiet-
nia 2021 r. o godzinie 6:00, do końca Roku 
Magazynowego 2024/2025 kończącego się 
15 kwietnia 2025 r. o godzinie 6:00,

5) GIM Kawerna w ilości do 270 Pakietów, lub 
Pakietów Elastycznych lub UM Rozdzielonej 
obejmującej do 54 000 MWh Pojemności 
Czynnej, do 40,230 MWh/h Mocy Zatłacza-
nia oraz do 92,610 MWh/h Mocy Odbioru 
lub UM 90/40 do 266 Pakietów, na okres od 
1 sierpnia 2021 r. o godzinie 6:00 do 1 sierp-
nia 2025 r. o godzinie 6:00,

II. na warunkach przerywanych w:
1) PMG Wierzchowice w ilości do 43 225 Pa-

kietów, lub Pakietów Elastycznych lub UM 
Rozdzielonej obejmującej do 8 645 000 MWh 
Pojemności Czynnej, do 3 717,350 MWh/h 
Mocy Zatłaczania oraz do 5 619,250 MWh/h 
Mocy Odbioru na okres od początku Roku 
Magazynowego 2021/2022 rozpoczynające-
go się 15 kwietnia 2021 r. o godzinie 6:00, 
do końca Roku Magazynowego 2024/2025 
kończącego się 15 kwietnia 2025 r. o godzi-
nie 6:00,

2) GIM Sanok w ilości do 44 705 Pakietów, lub 
Pakietów Elastycznych lub UM Rozdzielonej 
i obejmujących do 8 941 000 MWh Pojem-
ności Czynnej, do 3 576,400 MWh/h Mocy 
Zatłaczania oraz do 5 230,485 MWh/h Mocy 
Odbioru na okres od początku Roku Maga-
zynowego 2021/2022 rozpoczynającego się 
15 kwietnia 2021 r. o godzinie 6:00, do 

końca Roku Magazynowego 2024/2025 
kończącego się 15 kwietnia 2025 r. o go-
dzinie 6:00, 

3) GIM Kawerna w ilości do 6 596 Pakietów, lub 
Pakietów Elastycznych lub UM Rozdzielonej 
obejmującej do 1 319 200 MWh Pojemności 
Czynnej, do 982,804 MWh/h Mocy Zatłacza-
nia oraz do 2 262,428 MWh/h Mocy Odbioru 
na okres od początku Roku Magazynowego 
2021/2022 rozpoczynającego się 15 kwiet-
nia 2021 r. o godzinie 6:00, do końca Roku 
Magazynowego 2024/2025 kończącego się 
15 kwietnia 2025 r. o godzinie 6:00,

4) PMG Wierzchowice w ilości do 1 400 Pakie-
tów, lub Pakietów Elastycznych lub UM Roz-
dzielonej obejmującej do 280 000 MWh Po-
jemności Czynnej, do 120,400 MWh/h Mocy 
Zatłaczania oraz do 182,000 MWh/h Mocy 
Odbioru na okres od początku Roku Maga-
zynowego 2022/2023 rozpoczynającego się 
15 kwietnia 2022 r. o godzinie 6:00, do koń-
ca Roku Magazynowego 2022/2023 koń-
czącego się 15 kwietnia 2023 r. o godzinie 
6:00,

5) GIM Sanok w ilości do 1400 Pakietów, lub 
Pakietów Elastycznych lub UM Rozdzielonej 
obejmującej do 280 000 MWh Pojemności 
Czynnej, do 112,000 MWh/h Mocy Zatłacza-
nia oraz do 163,800 MWh/h Mocy Odbioru 
na okres od początku Roku Magazynowego 
2022/2023 rozpoczynającego się 15 kwiet-
nia 2022 r. o godzinie 6:00, do końca Roku 
Magazynowego 2022/2023 kończącego się 
15 kwietnia 2023 r. o godzinie 6:00, 
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6) GIM Kawerna, w formie Pakietów, Pakietów 
Elastycznych lub UM Rozdzielonej, w ramach 
UM Krótkoterminowej w ilości:
a) do 131 600 MWh Pojemności Czynnej, 

do 150,602 MWh/h Mocy Zatłaczania, do 
344,762 MWh/h Mocy Odbioru na okres 
od 1 stycznia 2021 r. od godziny 6:00 do 
1 kwietnia 2021 r. do godziny 6:00;

b) do 186 400 MWh Pojemności Czynnej, 
do 138,868 MWh/h Mocy Zatłaczania, do 
319,676 MWh/h Mocy Odbioru na okres 
od 1 lipca 2021 r. od godziny 6:00 do 
1 kwietnia 2022 r. do godziny 6:00;

c) do 11 000 MWh Pojemności Czynnej, 
do 8,195 MWh/h Mocy Zatłaczania, do 
18,865 MWh/h Mocy Odbioru na okres 
od 1 listopada 2021 r. od godziny 6:00 do 
1 kwietnia 2022 r. do godziny 6:00.

W przypadku GIM Sanok oraz PMG Wierzchowi-
ce, zaoferowano zwalniane zdolności magazynowe 
będące wynikiem wygasania 15 kwietnia 2021 r. 
o godzinie 6:00 zawartych umów oraz zdolności 
magazynowe na warunkach przerywanych na rok 
magazynowy 2022/2023 w ramach procedur za-
rządzania ograniczeniami kontraktowymi na wnio-
sek klienta. Ponadto, w ramach procedur zarzą-
dzania ograniczeniami kontraktowymi na wniosek 
klienta w Instalacji Magazynowej PMG Wierzcho-
wice, zaoferowano zdolności magazynowe na wa-
runkach ciągłych na lata magazynowe od 2021/22 
do 2023/24.

W przypadku GIM Kawerna, zaoferowano 
zwalniane zdolności magazynowe będące następ-

stwem wygasania zawartych umów, jak również 
krótkoterminowe zdolności magazynowe na wa-
runkach przerywanych uzyskane okresowo dzięki 
procesom zachodzącym w kawernach Instalacji 
Magazynowej KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo. 

 W 2021 r. GSP nie oferował zdolności magazy-
nowych w trybie aukcji. Ponadto, GSP nie przepro-
wadzał oceny zapotrzebowania na usługi magazy-
nowe, ponieważ badanie takie było prowadzone 
w 2020 r. i obejmowało kolejne 10 lat. 

GSP publikuje na swojej stronie internetowej 
szereg informacji:
1. Szczegółowe informacje dotyczące me-

chanizmów alokacji pojemności instalacji 
magazynowych w tym oferowanych przez 
siebie usług i stosowanych warunków wraz 
z informacjami technicznymi potrzebnymi 
użytkownikom instalacji magazynowych do 
uzyskania skutecznego dostępu do instalacji 
magazynowych (informacje o oferowanych 
usługach, kalkulator pozwalający na dokład-
ne zapoznanie się z oferowanymi usługami, 
opis instalacji magazynowych, planowane 
i nieplanowane przestoje, zasady tworzenia 
i utrzymywania zapasu obowiązkowego gazu 
ziemnego, dostępnych niewykorzystanych 
mocach instalacji magazynowej w ramach 
usługi śróddziennej ‒ publikowanych w cią-
gu kilku minut od pojawienia się niewyko-
rzystanych nominalnych mocy zatłaczania 
i nominalnych mocy odbioru oraz informacje 
dotyczące rynku wtórnego).

2. Informacje liczbowe o zakontraktowanej i do-
stępnej zdolności instalacji magazynowych.

3. Informacje o ilości gazu w każdej instalacji 
magazynowej lub w grupie instalacji maga-
zynowych w przypadku, gdy taki dostęp jest 
oferowany użytkownikom, ilościach gazu wpro-
wadzonych i pobranych, jak również o dostęp-
nej zdolności instalacji magazynowych, w tym 
w odniesieniu do instalacji zwolnionych z do-
stępu stron trzecich. Informacje te w języku 
polskim i angielskim są dostępne na stronie in-
ternetowej GSP: https://ipi.gasstoragepoland.
pl/pl/strona-glowna/. 

GSP prezentuje informacje w zestandaryzowa-
ny sposób za pośrednictwem ujednoliconej mapy 
strony w postaci Transparency Template, która zo-
stała opracowana w ramach GIE (GSE) i poddana 
konsultacjom z ACER.

Realizację obowiązku wynikającego z art. 22 
rozporządzenia 715/2009 określają postanowienia 
Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania, 
umożliwiające wtórny obrót zdolnościami magazy-
nowymi. W 2021 r. do GSP nie wpłynęła żadna in-
formacja o zbyciu na rynku wtórnym zamówionych 
przez zleceniodawcę usługi magazynowej zdolno-
ści magazynowych.

Warto na koniec wspomnieć, że rozbudowę in-
stalacji oraz innych planowanych działań mogących 
skutkować zwiększeniem wielkości oferowanych 
zdolności magazynowych prowadzi PGNiG S.A., 
która jest właścicielem instalacji magazynowych. 
Planowane jest zwiększenie pojemności czynnej 
w PMG Husów, PMG Strachocina oraz PMG Swa-
rzów. Ponadto, od sezonu 2022/2023 zwiększeniu 
ulegnie pojemność czynna KPMG Kosakowo.

https://ipi.gasstoragepoland.pl/pl/strona-glowna/
https://ipi.gasstoragepoland.pl/pl/strona-glowna/
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Monitorowania wypełniania zadań 
przez operatora systemu skraplania

W 2021 r. operator systemu skraplania gazu 
ziemnego, tj. terminalu LNG w Świnoujściu, spół-
ka Polskie LNG S.A. połączyła się z operatorem 
systemu przesyłowego OGP GAZ-System S.A. Po-
łączenie nastąpiło 31 marca w 2021 r. i Gaz-Sys-
tem stał się następcą prawnym spółki Polskie LNG. 
W chwili obecnej, operatorem dla terminalu LNG 
w Świnoujściu jest podmiot będący również opera-
torem systemu przesyłowego gazu ziemnego. Po-
jemność czynna tego terminalu wynosi 2 058 GWh 
(2 058 000 MWh), maksymalna moc odbioru to 
82 320 MWh/h, pojemność zbiorników na LNG 
wynosi 320 000 m3, a maksymalna zdolność tech-
niczna 656 Nm3/h. Zdolność terminalu LNG w Świ-
noujściu – instalacji do rozładunku, procesowego, 
składowania i regazyfikacji LNG przeznaczona na 
cele handlowe w 2020 r., wyniosła 6,37089 GWh/h 
(6 370,89 MWh/h, 570 000 Nm3/h), natomiast 
instalacji do załadunku LNG na autocysterny 
400 MWh/h. Zarezerwowana zdolność przeznaczo-
na na cele handlowe wynosiła 570 000 Nm3. Ilość 
importowanego LNG za pośrednictwem terminalu 
LNG w Świnoujściu w 2020 r. była równa 43,21 TWh 
i oznaczała wzrost w stosunku do roku poprzed-
niego. W 2021 r. zaoferowano 1 610,770 GWh 
(1 610 770 MWh) zdolności przeładunkowych na 
autocysterny. Całość tych zdolności została zare-
zerwowana.

Operator terminalu LNG w 2021 r. świadczył 
usługi regazyfikacji paliwa gazowego (długookre-
sowe oraz krótkoterminowe, tzw. spot) oraz usługi 

dodatkowe. Usługi o charakterze długotermino-
wym świadczone są przez cały rok regazyfikacyjny 
(z wyjątkiem okresu prowadzenia uzgodnionych 
prac, awarii oraz wprowadzenia ograniczeń). Usłu-
gi o charakterze krótkoterminowym świadczone 
są w okresie co najmniej jednej doby gazowej lub 
wielokrotności następujących po sobie dób gazo-
wych w danym roku regazyfikacyjnym. Usługa re-
gazyfikacji ma charakter pakietowy i w jej ramach 
operator zapewnia użytkownikowi wyładunek LNG 
z tankowca, procesowe składowanie, regazyfika-
cję LNG oraz dostarczenie paliwa gazowego do 
punktu wyjścia z Terminalu LNG. Usługi o charak-
terze krótkoterminowym mogą być świadczone 
w ramach umowy ramowej. 

Natomiast w ramach usług dodatkowych, ope-
rator terminalu LNG świadczy usługi przeładunku 
LNG na autocysterny, rozdzielonego procesowego 
składowania oraz udostępniania rozdzielonej mocy 
umownej. Usługi dodatkowe mogą być udostęp-
niane jedynie podmiotom, które zarezerwowały 
podstawową usługę regazyfikacji. Przed zawar-
ciem umowy o świadczenie usługi regazyfikacji lub 
usługi dodatkowej, dany podmiot jest zobowiąza-
ny złożyć odpowiednie zabezpieczenie finansowe. 
Szczegółowe zasady świadczenia usług zostały 
określone w Instrukcji Terminalu, odpowiedniej 
umowie regazyfikacji oraz taryfie. 

Obecnie realizowany jest projekt rozbudowy 
terminalu LNG w Świnoujściu, który obejmuje m.in. 
budowę trzeciego zbiornika oraz nabrzeża umożli-
wiającego rozszerzenie zakresu dostępnych usług 
dodatkowych. Zgodnie z harmonogramem, roz-
budowa powinna zakończyć się w grudniu 2023 r. 

Oprócz terminalu LNG w Świnoujściu, warto rów-
nież wspomnieć o projekcie budowy pływającego 
terminalu LNG w Zatoce Gdańskiej (FSRU ‒ Floating 
Storage Regasification Unit). Na przełomie sierpnia 
i września 2021 r. odbyły się konsultacje dokumen-
tacji procedury Open Season (Regulaminu i pozo-
stałych dokumentów). Następnie zostało przepro-
wadzone niewiążące badanie zapotrzebowania. 
Natomiast wiążąca procedura Open Season miała 
miejsce w grudniu 2021 r. Zakłada się, że Terminal 
FSRU będzie prowadzić regazyfikację na poziomie 
odpowiadającym ok. 6,1 mld m3 paliwa gazowego 
rocznie. Uruchomieniu terminalu najprawdopo-
dobniej nastąpi w roku gazowym 2027/2028. 

W ramach realizacji obowiązków informacyj-
nych, określonych w szczególności w art. 19 roz-
porządzenia 715/2009, operator terminalu LNG 
podaje do wiadomości publicznej szczegółowe 
informacje dotyczące oferowanych przez siebie 
usług i stosowanych warunków wraz z informacja-
mi technicznymi potrzebnymi uczestnikom rynku 
do uzyskania skutecznego dostępu do instalacji 
LNG, informacje liczbowe o zakontraktowanej i do-
stępnej zdolności instalacji LNG, informacje o ilości 
gazu w każdej instalacji LNG, ilościach gazu wpro-
wadzonych i pobranych, jak również o dostępnej 
zdolności instalacji LNG, w tym w odniesieniu do 
instalacji zwolnionych z dostępu stron trzecich. Pu-
blikowane dane są dostępne zarówno w zakresie 
danych bieżących, jak i danych archiwalnych. Po-
nadto operator terminalu LNG udostępnia na mię-
dzynarodowej platformie ALSI dane w zakresie no-
minacji na punkt wyjścia do sieci przesyłowej OGP 
Gaz-System LNG po regazyfikacji oraz stanu LNG 
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w zbiornikach terminalu i na bieżąco, w cyklach do-
bowych, oraz aktualizuje te dane. Platforma ALSI 
prezentuje dane z Terminalu LNG w Świnoujściu 
razem z innymi europejskimi terminalami LNG pod 
adresem: https://alsi.gie.eu/#/. Ponadto, operator 
systemu skraplania, za pośrednictwem Gaz-Sys-
tem jako podmiotu zarejestrowanego w systemie 
RRM (Registered Reporting Mechanism), przeka-
zuje odpowiednie dane do ACER.

7.2. Monitorowanie warunków 
przyłączania podmiotów do sieci 
i ich realizacji oraz 
dokonywanie napraw tej sieci

W 2021 r. oddziały terenowe URE prowadziły 
działania w zakresie monitorowania warunków 
przyłączania podmiotów do sieci gazowej. Ponad-
to, monitorowały realizacje napraw sieci gazowej. 
Działania te prowadzone były m.in. w trakcie po-
stępowań wyjaśniających, związanych ze skarga-
mi odbiorców i podmiotów przyłączanych do sie-
ci oraz w trakcie postępowań administracyjnych 
w sprawie odmowy zawarcia umowy o przyłącze-
nie do sieci. Przede wszystkim jednak, przedsię-
biorstwa energetyczne zobowiązane są na bieżąco 
powiadamiać Prezesa URE i podmioty ubiegające 
się o przyłączenie o każdym przypadku odmowy 
wydania warunków o przyłączenie do sieci, wraz 
ze wskazaniem jej przyczyn. W roku sprawoz-
dawczym przedsiębiorstwa energetyczne zgłosiły 
25 576 przypadków odmowy wydania warunków 
przyłączenia do sieci gazowej. Z przedstawianych 

przez OSD informacji wynika, że 8 388 od-
mów przyłączenia do sieci było spowodowane 
brakiem warunków technicznych przyłączenia 
– WT, a 17 188 brakiem warunków ekonomicz-
nych – WE. Oznacza to wzrost liczby odmów 
w stosunku do roku poprzedniego ogółem 
o 66 proc., przy czym liczba odmów motywo-
wana brakiem warunków technicznych wzrosła 
o 334 proc., podczas gdy liczba odmów z po-
wodu braku warunków ekonomicznych wzro-
sła o 28 proc. Nie wystąpiły przypadki, w któ-
rych odmowa była podyktowana wystąpieniem 
zarówno braku warunków technicznych, jak 
i ekonomicznych przyłączenia.

Oddziały terenowe URE w 2021 r. przepro-
wadziły łącznie 18 monitoringów warunków 
przyłączenia podmiotów do sieci gazowej oraz 
funkcjonowania systemu gazowniczego. 

Do oddziałów terenowych URE w 2021 r. 
wpłynęło łącznie 200 skarg i zapytań dotyczą-
cych przyłączania do sieci gazowej. W prze-
ważającej części zgłaszane skargi dotyczyły 
braku dotrzymania przez operatora zobowią-
zań umownych w zakresie terminów realiza-
cji przyłączeń do sieci, poszczególnych kwe-
stii dotyczących technicznych oraz prawnych 
aspektów realizacji procesu przyłączenia do 
sieci, jak również wysokości opłaty za przyłą-
czenie.

W przypadku każdej ze skarg podejmowano 
działania adekwatne do konkretnego zgłasza-
nego przypadku. Przede wszystkim udzielano 
wyjaśnień i wskazywano na możliwe sposoby 
rozwiązania problemu. Podejmowano również 

Tabela 84. Odmowy przyłączenia do sieci gazowej

Województwo Przyczyna 
odmowy

Grupa przyłączeniowa

A B-I B-II C WS-2

dolnośląskie
WE - 1 355 20 - -
WT - 1 569 177 - -

kujawsko-pomorskie
WE - 1 172 20 - -
WT - 293 46 - -

lubelskie
WE - 2 682 14 - -
WT - 259 10 - -

lubuskie
WE - 402 9 - -
WT - 163 30 3 -

łódzkie
WE - 223 1 - -
WT - 201 1 1 -

małopolskie
WE - 1 788 9 - -
WT 2 728 4 1 -

mazowieckie
WE - 377 - - -
WT - 357 5 - -

opolskie
WE - 406 23 - -
WT - 292 2 1 -

podkarpackie
WE - 1 392 11 - -
WT - 50 22 1 -

podlaskie
WE - 1 123 11 - -
WT - 1 329 38 - -

pomorskie
WE - 780 20 - -
WT - 867 27 - -

śląskie
WE - 1 437 - - -
WT - 492 - 3 -

świętokrzyskie
WE - 629 3 - -
WT - - - - -

warmińsko-mazurskie
WE - 286 12 - -
WT - 212 9 1 -

wielkopolskie
WE 1 2 382 64 4 -
WT - 870 179 6 -

zachodniopomorskie
WE - 514 18 - -
WT - 112 24 1 -

RAZEM
WE 1 16 948 235 4 0
WT 2 7 794 574 18 0

Źródło: URE.
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interwencje w samym przedsiębiorstwie ener-
getycznym, które niejednokrotnie prowadziły do 
zmiany stanowiska OSD w danej kwestii. W ramach 
powyższych działań, przekazywano również zain-
teresowanym podmiotom informacje o możliwości 
wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez 

Prezesa URE sporu doty-
czącego odmowy zawar-
cia umowy o przyłączenie 
do sieci. W sprawach wy-
kraczających poza właści-
wość Prezesa URE, po-
uczano zainteresowanych 
o innych możliwościach 
dochodzenia praw odbior-
ców paliw gazowych m.in. 
poprzez skorzystanie 
z pomocy Koordynatora 
ds. negocjacji przy Preze-
sie URE, czy skierowanie 
sprawy na drogę postępo-
wania sądowego. 

Oddziały terenowe 
URE monitorowały także 
występujące w 2021 r. 
awarie sieci gazowej oraz 
dokonywanie ich napraw, 
w oparciu o otrzymane in-
formacje, w szczególności 
pochodzące od przedsię-
biorstw energetycznych:
• OT Gdańsk ‒ PSG 
Sp. z o.o. wyjaśniła, że 

w eksploatowanych sieciach gazowych niskiego, 
średniego i wysokiego ciśnienia oraz stacjach 
redukcyjnych zlokalizowanych na terenie woj. 
pomorskiego miało miejsce 167 awarii, a czas 
ich trwania wyniósł 591 godzin i 17 minut. Na-
tomiast na terenie woj. warmińsko-mazurskiego 

stwierdzono 61 awarii, a czas ich trwania wy-
niósł 3 143 godziny 34 minuty.

• OT Katowice ‒ na terenie woj. świętokrzyskiego 
obsługiwanego przez Oddział Zakład Gazowniczy 
w Kielcach, na majątku PSG Sp. z o.o. wystąpiło 
137 zdarzeń zakwalifikowanych jako zdarzenia 
awaryjne. Łączny czas trwania przerw w do-
stawie paliwa gazowego na niskim i średnim 
ciśnieniu wyniósł 148 godzin. W sumie liczba 
odbiorców, którym wstrzymano dostawę paliwa 
gazowego wyniosła 1 232.
Na terenie woj. śląskiego obsługiwanego przez 
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, na ma-
jątku PSG Sp. z o.o. wystąpiło 2 780 awarii. 
Łączny czas trwania przerw w dostawie paliwa 
gazowego wyniósł 2 044 godzin. W sumie liczba 
odbiorców, którym wstrzymano dostawę paliwa 
gazowego wyniosła 5 394.

• OT Kraków ‒ PSG Sp. z o.o. wyjaśniła, że w eks-
ploatowanych sieciach gazowych niskiego, śred-
niego i wysokiego ciśnienia oraz stacjach reduk-
cyjnych zlokalizowanych na terenie woj. małopol-
skiego (Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie) 
miało miejsce 3 195 awarii, a czas ich trwania 
wyniósł 2 785 godzin. Natomiast na terenie woj. 
podkarpackiego (Oddział Zakład Gazowniczy 
w Jaśle) stwierdzono 1 362 awarie, a czas ich 
trwania wyniósł 2 004 godziny 12 minut.

• OT Lublin ‒ PSG Sp. z o.o. odnotowała 79 awarii 
sieci gazowej zlokalizowanej na terenie działa-
nia Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białym-
stoku (woj. podlaskie). Łączny czas trwania 
tych awarii w odniesieniu do sieci gazowych 
i przyłączy wyniósł 773 godziny 14 minut. 

Rysunek 81. Odmowy przyłączenia do sieci gazowej – przyczyny w podziale na woje-
wództwa

Źródło: URE.
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W odniesieniu do punktów gazowych i układów 
pomiarowych, łączny czas trwania awarii to 
20 minut. W sumie w wyniku tych awarii zo-
stało pozbawionych dostaw paliwa gazowego 
1 467 odbiorców. 
W odniesieniu do części tego systemu zlokalizo-
wanego na terenie działania Oddziału Zakładu 
Gazowniczego w Lublinie, odnotowano 305 awa-
rii sieci gazowej. Łączny czas ich trwania w od-
niesieniu do sieci gazowych i przyłączy wyniósł 
458 godzin 83 minuty. W sumie, w wyniku tych 
awarii, zostało pozbawionych dostaw paliwa 
gazowego 2 934 odbiorców.

• OT Łódź ‒ na terenie woj. mazowieckiego obsłu-
giwanego przez PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Ga-
zowniczy w Warszawie wystąpiło 1 499 zdarzeń 
awaryjnych. Łączny czas trwania przerw w do-
stawie paliwa gazowego na niskim i średnim ci-
śnieniu wyniósł 7 916 godzin. W wyniku awarii 
pozbawionych dostaw zostało 4 050 odbiorców. 
Z kolei na terenie działania PSG Sp. z o.o. Od-
działu Zakładu Gazowniczego w Łodzi, odno-
towano 82 awarie sieci gazowej. Łączny czas 
ich trwania wyniósł 26 624 godzin. W związku 
z wystąpieniem awarii pozbawionych dostaw 
paliwa gazowego zostało 2 514 odbiorców.

• OT Poznań ‒ liczba awarii zaistniałych w gazowym 
systemie dystrybucyjnym eksploatowanym przez 
PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Po-
znaniu (woj. wielkopolskie) wyniosła 357 przypad-
ki. Łączny czas trwania awarii gazociągów i przy-
łączy gazu wynosił 1 077 godzin 12 minut. Liczba 
odbiorców pozbawionych dostawy paliwa gazowe-
go wyniosła 1 877.

Na terenie działania Oddziału Zakładu Gazow-
niczego w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomor-
skie) zarejestrowano 73 awarie sieci gazowej. 
W Oddziale tym występują dwie metody obli-
czania czasu wstrzymania dostaw paliwa ga-
zowego. Pierwsza liczona od wstrzymania do 
ponownego rzeczywistego uruchomienia sieci, 
według której łączny czas wstrzymania dostawy 
paliwa gazowego wyniósł 583 godziny. Druga 
‒ jako suma przerw dla wszystkich pozbawio-
nych gazu odbiorców, której wartość wyniosła 
435 681 godzin. Łączna liczba odbiorców po-
zbawionych dostaw paliwa gazowego w związ-
ku z wystąpieniem awarii sieci gazowej wynio-
sła 6 712 (6 515 układów pomiarowych).

• OT Szczecin ‒ na terenie woj. zachodniopo-
morskiego wystąpiło 267 zdarzeń awaryjnych. 
Łączny czas trwania przerw w dostawie paliwa 
gazowego na niskim i średnim ciśnieniu wyniósł 
ok. 1 440 godzin. W sumie liczba odbiorców, 
którym wstrzymano dostawę paliwa gazowego 
wyniosła 843.
Na terenie woj. lubuskiego wystąpiło 161 zdarzeń 
awaryjnych. Łączny czas trwania przerw w dosta-
wie paliwa gazowego wyniósł ok. 1 759 godzin, 
zaś dostaw pozbawionych było 1 826 odbiorców. 

• OT Wrocław ‒ liczba awarii zaistniałych w ga-
zowym systemie dystrybucyjnym eksploatowa-
nym przez PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Ga-
zowniczy we Wrocławiu (woj. dolnośląskie) wy-
niosła 316 przypadków, zaś łączny czas trwania 
awarii 3 198 godzin 31 minut. 
Natomiast liczba awarii zaistniałych w gazowym 
systemie dystrybucyjnym eksploatowanym przez 

PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opo-
lu (woj. opolskie) wyniosła 271 przypadków, 
a łączny czas trwania awarii 328 godzin 40 minut.

Powyższe awarie spowodowane były uszkodze-
niami mechanicznymi wynikającymi z ingerencji 
strony trzeciej (najczęściej związanymi z prowa-
dzeniem prac ziemnych), korozją naturalną lub 
prądami błądzącymi, pęknięciami spoin spowodo-
wanych naprężeniami/pęknięciami spawów, rozsz-
czelnieniami połączeń kołnierzowych kielichowych, 
gwintowanych oraz czynnikami zewnętrznymi typu 
osunięcia, powodzie, wyładowania atmosferyczne. 

Z uzyskanych informacji od operatorów wynika, 
że wszystkie awarie sieci gazowej były usuwane 
niezwłocznie przez służby eksploatacyjne. Usu-
wanie awarii, w zależności od jej rodzaju, pole-
gało na wymianie uszkodzonych lub nieszczelnych 
odcinków sieci gazowej, usuwaniu powstałych 
nieszczelności sieci gazowej np. poprzez wspa-
wanie łaty (w przypadku gazociągów stalowych), 
wymianie bądź doszczelnieniu armatury gazowej, 
wymianie uszkodzonych elementów w punktach 
gazowych oraz usunięciu przyczyn niedrożności 
gazociągów. Operatorzy wskazywali, że podej-
mują działania w celu zapobieżenia powstawaniu 
i zmniejszeniu rozmiarów awarii w infrastrukturze 
gazowej, w szczególności poprzez prowadzenie 
kontroli gazociągów, prowadzenie eksploatacji 
instalacji ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów 
stalowych, nadzorowanie prac prowadzonych 
przez podmioty zewnętrzne, jak również usuwanie 
na bieżąco stwierdzonych podczas kontroli sieci 
gazowej niezgodności. 
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Analiza informacji uzyskanych w ramach pro-
wadzonego monitoringu wskazuje, że operatorzy 
realizowali ustalone plany przeglądów sieci. Stan 
techniczny infrastruktury pozwala na zapewnienie 
dostaw paliwa gazowego w sposób ciągły i nieza-
wodny z zachowaniem obowiązujących wymagań 
jakościowych.

Monitorowane przedsiębiorstwa energetyczne 
deklarowały posiadanie oprócz IRiESD, także in-
nych, wewnętrznych procedur zarządzania siecią 
gazową oraz wewnętrznych instrukcji jej eksplo-
atacji. 

7.3. Monitorowanie zmiany sprzedawcy

Poprzez prawo dostępu do sieci gazowej (art. 4 
ust. 2 Prawa energetycznego) i jednoczesne zo-
bowiązanie operatora do realizacji każdej umowy 
na zakup gazu, odbiorcy uzyskali już w 2007 r. 
możliwość zakupu gazu ziemnego od dowolnego 
sprzedawcy. Liczba zmian sprzedawcy nie jest jed-
nak wyłącznie funkcją przyznanych praw, ale także 
rozwoju infrastruktury rynkowej, stanu konkuren-
cji, a nawet świadomości i aktywności odbiorców. 
Prezes URE systematycznie monitoruje stopień 
rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprze-
dawcy przez odbiorców. Analiza danych z wypeł-
nionych ankiet wskazuje na coroczny przyrost licz-
by odbiorców dokonujących zmiany sprzedawcy, 
jednakże począwszy od 2016 r., z roku na rok słab-
nie dynamika tych zmian. Poniżej zaprezentowane 
dane (w ujęciu narastającym) obrazują rozwój TPA 
w Polsce w minionym okresie. 

Rysunek 82. Liczba zmian sprzedawcy gazu ziemnego 
przez odbiorców końcowych (narastająco)

Źródło: URE na podstawie danych przedstawionych 
przez OSD.

Na koniec 2021 r. liczba zmian sprzedawcy (na-
rastająco) wyniosła 283 649. Oznacza to, że w cią-
gu 2021 r. do grupy odbiorców, którzy zmienili 
sprzedawcę, dołączyło 14 693 podmiotów. Licz-
ba ta stanowi ok. 59,5 proc. analogicznej liczby 
z roku poprzedniego (24 713 odbiorców). Stosun-
kowo niewielki przyrost tej liczby, w porównaniu 
do przyrostów obserwowanych w poprzednich 
latach, przynajmniej w części przypisać można 
sytuacji pandemii, która istotnie ograniczyła moż-
liwość dotarcia sprzedawców do potencjalnych od-
biorców. Ponadto, 3 lipca 2021 r. wszedł w życie 
zakaz zawierania umów sprzedaży gazu i umów 
kompleksowych z odbiorcami w gospodarstwach 
domowych podczas sprzedaży bezpośredniej. 
W ten sposób z rynku zniknął jeden z kanałów 
pozyskiwania klientów, co również przekładać się 
może na niższy przyrost liczby zmian sprzedawcy 
niż w latach poprzednich.

Rysunek 83. Liczba zmian sprzedawcy gazu wg liczby 
odbiorców w ujęciu rzeczywistym – porównanie kwartał 
do kwartału w latach 2020‒2021 

Źródło: URE na podstawie danych przedstawionych 
przez OSD

Większość przypadków zmiany sprzedawcy 
w 2021 r. (37 proc.) odnotowana została w pierw-
szym kwartale i stanowiła realizację umów zawar-
tych w 2020 r., liczba tych zmian stanowiła jednak tyl-
ko niespełna 45 proc. liczby zmian w analogicznym 
okresie 2020 r. W miarę powolnej normalizacji sy-
tuacji epidemicznej, liczba zmian sprzedawcy wzra-
stała i w trzecim kwartale przekroczyła o 24 proc. 
liczbę zmian w trzecim kwartale 2020 r. Wyraźnie 
niższa niż w innych kwartałach oraz niższa o ponad 
40 proc. niż w analogicznym okresie poprzednie-
go roku, była liczba zmian sprzedawcy w ostatnim 
kwartale 2021 r., czego przyczyna leży zapewne 
w gwałtownie rosnących w drugiej połowie roku 
cenach paliw gazowych na rynku hurtowym. 
Wobec znacznego wzrostu cen zakupu (i związa-
nego z tym ryzyka), sprzedawcy znacznie ograni-
czyli ofertę, a w niektórych przypadkach doszło 
nawet do wypowiedzenia umów przed ich wej-
ściem w życie. 
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Pomimo bardzo wysokiego stopnia monopo-
lizacji rynku gazu oraz trudnych warunków ryn-
kowych, w 2021 r. sprzedawcę gazu zmieniło 
14 693 odbiorców gazu ziemnego (18 855 ukła-
dów pomiarowych), co stanowi 0,16 proc. ogółu 
odbiorców. Porównanie udziału odbiorców, którzy 
zmienili sprzedawcę w 2021 r. do wartości za rok 
2020 (0,38 proc.), wskazuje na spadek tego udzia-
łu o nieco ponad 50 proc.

7.4. Ocena realizacji 
Programów Zgodności

W październiku 2021 r. decyzją Prezesa URE 
o zatwierdzeniu aktualizacji Programu zgodności 
zakończył się zapoczątkowany w 2019 r. proces 
zmiany Programu Zgodności OSD ‒ PSG Sp. z o.o. 
Zmiany mające na celu wzmocnienie niezależno-
ści operatora, funkcjonującego w ramach grupy 
kapitałowej, objęły takie obszary jak zasady ko-
munikacji, marketingu, działalności badawczo roz-
wojowej, ochrony danych sensytywnych, a także 
funkcjonowanie technologii informacyjno-teleko-
munikacyjnych i odrębność marki operatora na tle 
innych spółek grupy kapitałowej. Data rozpoczęcia 
obowiązywania nowego Program Zgodności wy-
znaczona została na 28 kwietnia 2022 r. 

Natomiast dla OSM – Gas Storage Poland Sp. z o.o., 
rok 2021 był pierwszym pełnym rokiem funkcjono-
wania zmienionego Programu Zgodności, dosto-
sowanego do „Wytycznych do treści Programów 
zgodności opracowywanych przez operatorów 
systemów dystrybucyjnych i operatora systemu 

magazynowego” (dalej: „Wytyczne”), opublikowa-
nych przez Prezesa URE w 2019 r. 

Zarówno OSD, jak i OSM publikują na stronach 
internetowych aktualne Programy Zgodności, 
a także dane Inspektorów do spraw zgodności, tj. 
osób wyznaczonych w spółkach do wykonywania 
zadań związanych z monitorowaniem Programów 
Zgodności.

Sprawozdania z realizacji Programów Zgodności 
za rok 2021 zostały przedłożone w ustawowym ter-
minie ‒ do końca marca 2022 r. Analiza treści spra-
wozdań, szczególnie sprawozdania przedłożonego 
przez Inspektora ds. zgodności PSG Sp. z o.o., wska-
zuje na rosnące znaczenie Programu oraz roli In-
spektora. We wszystkich oddziałach PSG Sp. z o.o. 
funkcjonują Koordynatorzy ds. Programów Zgod-
ności, monitorujący przestrzeganie reguł zgodności 
oraz ściśle współpracujący z Inspektorem przy roz-
patrywaniu spraw o zasięgu lokalnym. 

Inspektorzy ds. zgodności podejmowali dzia-
łania edukacyjno-szkoleniowe dotyczące Progra-
mów Zgodności, obowiązków pracowników i za-
rządu spółek w zakresie niezależności operatora 
i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników 
systemów oraz konsekwencji ewentualnych naru-
szeń, w tym możliwych sankcji. Nowozatrudnieni 
pracownicy przeszkoleni zostali w terminie do mie-
siąca od daty zatrudnienia oraz złożyli wymagane 
oświadczenia, ze zobowiązaniem do przestrze-
gania Programu Zgodności. W 2021 r. szkolenia 
w OSM objęły także członków Rady Nadzorczej, 
co wypełniło rekomendacje Prezesa URE zawarte 
w Wytycznych. Szkolenia z Programu zgodności 
w PSG Sp. z o.o. przechodzą także praktykanci 

oraz stażyści, bez względu na zakres czynności re-
alizowanych w czasie praktyk czy stażu. 

Inspektorzy ds. zgodności zajmowali się także 
wykładnią postanowień Programów Zgodności, 
poradnictwem, konsultacjami, interpretacją prze-
pisów i obsługą zgłoszeń w przypadkach wyma-
gających wyjaśnienia. W 2021 r. Inspektor ds. 
zgodności PSG Sp. z o.o. opiniował zagadnienia 
przede wszystkim z obszaru badań i rozwoju, ko-
munikacji, zakupów, nieruchomości, ICT, rozwoju 
sieci gazowej, wdrożenia regulacji holdingowych, 
controllingu oraz innowacji.

Inspektorzy ds. zgodności byli także zaanga-
żowani w ocenę niektórych planowanych działań 
operatora, także w kontekście przedsięwzięć całej 
grupy kapitałowej. W przypadku zgłoszenia za-
strzeżeń, postępowaniu nienaruszającemu norm 
prawa w zakresie zgodności przyznawano pierw-
szeństwo przed celami biznesowymi. Inspekto-
rzy ds. zgodności opiniowali projekty regulami-
nów, nowych zasad, umów i innych dokumentów 
przed ich przyjęciem przez zarząd operatora, 
w tym współpracowali z innymi służbami opera-
tora w sprawie środków stosowanych w zakresie 
ochrony informacji sensytywnych.

Regulacje Programu Zgodności odnoszą się 
również do zewnętrznych kontrahentów spółek 
operatorskich, do usługodawców, a także innych 
podmiotów zaineresowanych dostępem do da-
nych, jak samorządy, naukowcy, studenci. Wszelka 
współpraca z osobami trzecimi, która wiązała się 
z przekazywaniem sensytywnych informacji han-
dlowych, realizowana była na podstawie umowy 
o poufności. 
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W 2021 r. zarówno w OSD, jak i OSM nie 
stwierdzono wystąpienia konfliktu interesów w ro-
zumieniu Programu Zgodności, ani przypadków 
naruszenia zasady równego i niedyskryminacyj-
nego traktowania użytkowników. Do Inspektorów 
ds. zgodności i Prezesa URE nie wpłynęły także 
żadne skargi dotyczące naruszania postanowień 
Programu Zgodności, jak również nie odnotowano 
zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia konfliktu 
interesów.

8. Przesłanki i ocena 
bezpieczeństwa dostarczania 
gazu ziemnego

8.1. Współpraca w zakresie budowy 
połączeń transgranicznych

W 2021 r. kontynuowano realizację szeregu pro-
jektów gazowych, mających w zasadniczy sposób 
zmienić architekturę krajowego systemu gazowe-
go i rozszerzyć układ połączeń Polski i regionu z in-
nymi państwami i obszarami dostaw. Projekty te 
są kluczowe dla budowy zintegrowanego i konku-
rencyjnego rynku gazu ziemnego w Europie Środ-
kowej oraz regionie Morza Bałtyckiego, a także 
przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa 
i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do 
Polski. Spośród takich inwestycji, wymienić należy 
przede wszystkim budowę podmorskiego połącze-
nia z Danią „Baltic Pipe”, połączeń międzysystemo-
wych z Litwą „GIPL” i Słowacją, a także rozbudo-

wę zdolności importu gazu LNG poprzez terminale 
w Świnoujściu oraz planowany terminal „FSRU” na 
Zatoce Gdańskiej. Ich niewątpliwym celem jest po-
prawa bezpieczeństwa dostaw i umożliwienie wa-
runków do tworzenia wspólnego rynku, ale rów-
nież zapewnienie stanu połączeń umożliwiających 
zastąpienie dostaw z kierunku wschodniego innymi 
źródłami dostaw. Mają one uzupełnić lub poprawić 
funkcjonalność połączeń transgranicznych, utwo-
rzonych lub rozbudowanych w ostatnich latach, 
m.in. połączeń międzysystemowych na granicy 
z Niemcami w Mallnow i Lasowie, a także połącze-
nia z innymi źródłami dostaw przy wykorzystaniu 
terminala regazyfikacyjnego LNG w Świnoujściu.

Proces rozbudowy połączeń transgranicznych, 
pomimo niewątpliwych postępów i znaczącego 
zaawansowania, nie został jeszcze ukończony 
i wymaga kontynuacji. Współpraca z innymi pań-
stwami w tym zakresie, w znaczącej mierze była 
i w dalszym ciągu jest wspierana programami unij-
nymi dotyczącymi tzw. Projektów wspólnego za-
interesowania (ang. Project of common interest, 
PCI). Status projektu wspólnego zainteresowania 
jest przyznawany w drodze ustaleń pomiędzy 
przedsiębiorstwem zamierzającym podjąć się jego 
realizacji a państwem członkowskim (ewentualnie 
przedsiębiorstwami i państwami członkowskimi), 
z udziałem instytucji unijnych (w szczególności 
Komisji Europejskiej). Jako projekty PCI mogą 
być uznane kluczowe transgraniczne projekty in-
frastrukturalne, łączące systemy energetyczne 
państw członkowskich UE, które mają pomóc UE 
w osiągnięciu jej polityki energetycznej i celów 
klimatycznych: przystępnej cenowo, bezpiecznej 

i zrównoważonej energii dla wszystkich obywateli 
oraz długoterminowej dekarbonizacji gospodarki 
zgodnie z porozumieniem paryskim.

Lista PCI to aktualizowane co dwa lata zesta-
wienie transgranicznych projektów infrastruktury 
energetycznej o strategicznym znaczeniu dla Unii. 
Inwestycje, które się na niej znajdują, mogą liczyć 
m.in. na dofinansowanie ze środków europejskich, 
w formie grantu przyznawanego przez dedykowaną 
agencję UE (INEA) lub innej formy wsparcia (np. 
zachęty krajowe – incentives) i korzystać z przy-
spieszonej procedury wydawania pozwoleń i decyzji 
administracyjnych (m.in. zasada jednego okienka).

19 listopada 2021 r. Komisja Europejska opubli-
kowała piątą listę projektów będących przedmio-
tem wspólnego zainteresowania144). Wśród projek-
tów ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa 
dostaw naszego regionu, znalazł się na niej gazo-
ciąg Baltic Pipe, a także terminal FSRU w Gdańsku 
do rozładunku LNG. 

W ramach pracy grup roboczych, powołanych 
przez Komisję Europejską w związku z procesem wy-
łaniania piątej listy projektów, będących przedmio-
tem wspólnego zainteresowania, w I kwartale 2021 r. 
poddano ocenie łączną liczbę 39 projektów kandy-
dujących do statusu PCI. Spośród projektów krajo-
wych, ocenie poddano następujące przedsięwzięcia: 
1) AG-LNG-0029 FSRU Gdańsk,
2) AG-LNG-0076 Interkonektor Polska-Litwa (GIPL),
3) AG-LNG-0076 Interkonektor Polska-Słowacja,

 144) https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/pro-
jects-common-interest/key-cross-border-infrastructure-pro-
-jects_en#the-pci-lists
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4) AG-LNG-0076 Interkonektor Polska-Dania (Baltic 
Pipe).
Wszystkie z powyższych inwestycji zostały po-

zytywnie ocenione i zarekomendowane do otrzy-
mania statusu PCI.

Następnie, w ramach Grup Regionalnych, zosta-
ła dokonana ocena przedstawionych projektów, po 
czym w lipcu 2021 r. Komisja Europejska, po prze-
prowadzonych uzgodnieniach z interesariuszami 
(ministerstwa i operatorzy), podejmowała decyzje 
co do włączenia poszczególnych inwestycji do pro-
jektu regionalnej listy PCI 2021. 29 lipca draft ten, 
na podstawie Aneksu II.2. rozporządzenia 347/2013, 
został przekazany do ACER. W drafcie tym ostatecz-
nie znalazły się dwa przedsięwzięcia z postulowa-
nych przez stronę polską: FSRU Gdańsk (NSI East) 
oraz Baltic Pipe (BEMIP). Na ostateczny kształt listy 
miał wpływ fakt, że w procesie wyboru projektów 
Komisja Europejska uznała, że przedsięwzięcia prze-
widziane do ukończenia na początku 2022 r. nie 
otrzymają statusu PCI, ponieważ większość korzyści 
płynących z przyznania tego statusu odnosi rezultat 
w fazie przygotowawczej. Zdaniem Komisji, korzyści 
wynikające ze statusu PCI w przypadku takich pro-
jektów (GIPL, interkonnektor Polska-Słowacja) już 
się zmaterializowały (m.in. wsparcie finansowe z me-
chanizmu CEF zostanie utrzymane). Jednocześnie, 
takie podejście zwiększa szanse otrzymania wsparcia 
przez projekt będący obecnie w fazie przygotowa-
nia, tj. Terminal FSRU Gdańsk. Tym samym przebieg 
procesu wyłaniania projektów PCI należy ocenić jako 
zadowalający i pozwalający na wsparcie projektów 
realizowanych w Polsce. Należy jednocześnie zauwa-
żyć, że proces wspierania przez Komisję Europejską 

projektów gazowych w dalszych okresach będzie 
prowadzony na odmiennych zasadach, planowanych 
do określenia w ramach nowelizacji rozporządzenia 
TEN-E. Zakłada się, że nowelizacja ta znacząco ogra-
niczy możliwość dofinansowania projektów bazują-
cych na pozyskiwaniu energii z paliw kopalnych i za-
kłada przekierowanie unijnego wsparcia na morskie 
sieci energetyczne oraz infrastrukturę wodorową. Po 
wejściu w życie nowelizacji, projekty gazowe będą 
mogły utrzymać wsparcie UE, ale tylko do 2029 r. 
i pod warunkiem, że zostaną dostosowane do prze-
syłu lub magazynowania wodoru albo biometanu. 
Propozycje zmian w procesie przyznawania statusu 
PCI, wyrażone w niniejszym dokumencie, są zbieżne 
z celami obniżenia emisyjności gospodarki UE okre-
ślonymi w perspektywie roku 2030 i uwzględniają 
wnioski płynące z Europejskiego Zielonego Ładu. 

Należy odnotować dokonane w 2021 r. połącze-
nie spółki OGP Gaz-System S.A. ze spółką Polskie 
LNG S.A., na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu 
spółek handlowych. W wyniku przeprowadzonego 
przez Gaz-System procesu integracji, począwszy 
od 31 marca 2021 r., wszystkie omawiane poniżej 
gazowe projekty transgraniczne są realizowane 
w ramach jednego podmiotu.

Projekt Baltic Pipe (połączenie Polska-Dania, 
korytarz norweski)145)

Stronami projektu Baltic Pipe są OGP Gaz-Sys-
tem S.A. i Energinet, duński operator systemu 

 145) https://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/integracja-
-z-europejski-systemem/baltic-pipe/

przesyłowego. Projekt połączenia gazowego Pol-
ska-Dania zakłada budowę gazociągu, który po-
łączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski 
i Danii. Korytarz Norweski (w którym poza OGP 
Gaz-System S.A. i Energinet uczestniczy także nor-
weski OSP Gassco) ma na celu stworzenie tech-
nicznych możliwości przesyłania gazu z norweskie-
go szelfu kontynentalnego poprzez duński system 
przesyłowy i podmorskie połączenie z Danii do 
Polski (Baltic Pipe) oraz w dalszej perspektywie ‒ 
do innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej 
oraz regionu Morza Bałtyckiego.

Program Baltic Pipe PL składa się z dwóch klu-
czowych obszarów:
• części morskiej, która wiąże się z wybudowaniem 

gazociągu podmorskiego, łączącego duński system 
przesyłowy z polskim systemem przesyłowym,

• części lądowej wiążącej się z wybudowaniem 
nowej i rozbudową istniejącej infrastruktury 
w Polsce, która zapewni możliwość odbioru 
gazu (budowa tłoczni i gazociągów).

Rysunek 84. Schemat przebiegu gazociągu podmor-
skiego z Danii do Polski

Źródło: OGP Gaz-System S.A.
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Realizacja projektu Baltic Pipe znajduje się 
obecnie na zaawansowanym etapie. W części mor-
skiej (Offshore) w 2021 r. realizowanej przez Gaz-
-System, zakończono budowę mikrotuneli w Polsce 
i Danii. Wciągnięto gazociąg do mikrotuneli oraz 
wykonano operację połączenia dwóch części ga-
zociągu (above water tie-in) w Polsce i Danii. W li-
stopadzie 2021 r. zakończono układanie gazocią-
gu podmorskiego, o łącznej długości ok. 275 km. 
W okresie 2021 r. wykonano także pogłębienie dna 
morskiego i usunięto głazy w miejscu zasypania 
gazociągu, a także zakończono zrzut materiału 
skalnego przed i po ułożeniu gazociągu. Ponadto 
wykonano i zabezpieczono miejsce skrzyżowania 
Baltic Pipe z gazociągami Nord Stream 1 i Nord 
Stream 2. 

W części lądowej projektu (onshore), w 2021 r. 
zakończono dostawy inwestorskie dla wszystkich 
projektów składowych oraz kontynuowano budo-
wę infrastruktury przesyłowej (2 gazociągi lądowe 
i 3 tłocznie gazu). W zakresie gazociągów, pro-
wadzono prace w części liniowej (spawanie, ukła-
danie, zasypywanie gazociągów) oraz prace na 
obiektach technologicznych. Wykonano większość 
przejść bezwykopowych oraz rozpoczęto próby 
szczelności gazociągów. Z kolei w zakresie tłoczni 
gazu, posadowiono na fundamentach wszystkie 
agregaty sprężarkowe oraz zakończono budowę 
kluczowych budynków. Rozpoczęto także montaż 
pozostałego wyposażenia.

Pośród innych postępów w toku prac w roku 
sprawozdawczym należy wymienić:
• w lutym zakończono postępowanie na zakup 

systemu monitorowania statków,

• w maju, w ramach drugiej kampanii badań tra-
sy gazociągu, zakończono badania UXO (niewy-
buchów), w tym usunięto jeden z takich obiek-
tów na wodach Szwecji,

• również w maju zakończono dostawy rur do 
portu docelowego,

• w czerwcu zakończono badania potencjalnych 
obiektów do usunięcia na dnie morskim na wo-
dach Danii,

• również w czerwcu zakończono pogłębianie dna 
morskiego,

• w lipcu zakończono zrzut materacy betonowych 
we wszystkich miejscach skrzyżowania gazocią-
gu Baltic Pipe z kablami oraz gazociągami NS1 
i NS2,

• w październiku na polskim i duńskim wybrzeżu 
rozpoczęto mobilizację sprzętu do przeprowa-
dzenia prac przedodbiorowych,

• w listopadzie zainstalowano śluzę nadawczo-
-odbiorczą tłoków czczących w Danii i w Polsce,

• w grudniu zakończono ostatnią kampanię zrzu-
tu materiału skalnego.
Prognozuje się, że pełna przepustowość na kie-

runku Dania-Polska ma być dostępna od 1 stycznia 
2023 r. 

Terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej146)

Nowy Terminal LNG (FSRU) to planowana do 
umiejscowienia w rejonie Gdańska instalacja – 

 146) https://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-
-system-przesylowy/program-fsru/

a dokładnie pływająca jednostka FSRU (ang. 
Floating Storage Regasification Unit) – zdolna do 
wyładunku LNG, procesowego składowania i re-
gazyfikacji LNG, a także do świadczenia usług do-
datkowych. W ramach tej inwestycji planowana 
jest także rozbudowa krajowego systemu przesy-
łowego, która umożliwi efektywne rozprowadze-
nie gazu z rejonu Gdańska do klientów zarówno 
w Polsce, jak i w regionie. Zakłada się wybudowa-
nie terminala przystosowanego do regazyfikacji na 
poziomie 6,1 mld Nm3 gazu rocznie, z możliwością 
zwiększenia mocy regazyfikacyjnych w zależności 
od rozwoju rynku oraz wzrostu zapotrzebowania 
na gaz ziemny w kraju i w regionie. 

Zakres Programu to:
• gazociąg Bogatka – FSRU DN 1000 o długości 

ok. 7 km,
• gazociąg Kolnik – Bogatka DN 1000 o długości 

ok. 35 km,
• gazociąg Kolnik – Gustorzyn DN 1000 o długo-

ści ok. 214 km,
• gazociąg podmorski łączący FSRU z miejscem 

lądowania DN 1000.
W 2021 r. kontynuowano projektowanie i uzyski-

wanie decyzji administracyjnych dla trzech gazocią-
gów lądowych, które mają w przyszłości rozprowa-
dzić gaz z rejonu Gdańska do odbiorców w Polsce. 
Toczyły się dalsze prace analityczne związane z po-
trzebą określenia parametrów technicznych i lokali-
zacyjnych jednostki FSRU. Rozpoczęto postępowa-
nia zakupowe mające na celu zlecenie Doradztwa 
Technicznego oraz prac projektowych wraz z prze-
prowadzeniem badań i uzyskaniem pozwoleń łącz-
nie z Pozwoleniem na Budowę dla części morskiej.
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We współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni, 
stworzono roboczy projekt wieloletniego planu fi-
nansowania falochronu osłonowego dla jednostki 
FSRU, a także powołano zespoły robocze do bie-
żącej współpracy. Uzgodniono wstępną lokalizację 
falochronu osłonowego oraz nabrzeża. Zakończo-
no spotkania konsultacyjne z firmami, które bra-
ły udział we wcześniejszym etapie badania rynku 
(Market Screening). Konsultacje dotyczyły modelu 
świadczenia usług na Terminalu FSRU.

W listopadzie 2021 r. spółka Gaz-System roz-
poczęła 1 Fazę wiążącej procedury Open Season 
FSRU, której celem jest weryfikacja zaintereso-
wania uczestników rynku mocą regazyfikacji Ter-
minalu. Procedura składa się z dwóch faz. Celem 
uruchomionej obecnie Fazy 1 jest uzyskanie od 
Uczestników wiążących Zamówień, mających na 
celu zagwarantowanie rezerwacji mocy regazyfi-
kacji na odpowiednim poziomie w Fazie 2, plano-
wanej w II kwartale 2023 r. Złożone Zamówienia 
pozwolą na przystąpienie przez Gaz-System do 
rozpoczęcia etapu właściwego projektowania Ter-
minalu LNG.

Projekt połączenia Polska-Słowacja 
(element korytarza Północ-Południe)147)

Celem projektu jest budowa nowego transgra-
nicznego gazociągu, który połączy systemy prze-
syłowe gazu ziemnego Polski i Słowacji. Stronami 

 147) https://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/integracja-
-z-europejski-systemem/polska-slowacja/

projektu są OGP Gaz-System S.A. i słowacki ope-
rator systemu przesyłowego – Eustream a.s. Po-
łączenie Polska-Słowacja jest częścią europejskiej 
inicjatywy związanej z budową korytarza północ-
-południe. Połączenie to stanowi istotny element 
gazowych połączeń międzysystemowych północ-
-południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Po-
łudniowo-Wschodniej (NSI East Gas) i przyczyni 
się do zwiększenia regionalnego bezpieczeństwa 
dostaw oraz integracji rynków gazu w regionie. 
W wyniku realizacji projektu, kraje tego regionu 
uzyskają bezpośredni dostęp do nowych źródeł 
dostaw gazu z kierunku północnego – takich jak 
w pełni operacyjne terminale LNG na Morzu Bał-
tyckim (Terminal LNG w Świnoujściu, Kłajpeda 
LNG poprzez Połączenie Międzysystemowe Polska-
-Litwa) oraz z Norwegii (z planowanego gazociągu 
Baltic Pipe), jak również z kierunku południowego. 
Pozwoli to na poprawę efektywności rynków gazu 
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt 
będzie miał także pozytywny wpływ na zacieśnia-
nie współpracy pomiędzy Polską i Słowacją.

Budowany interkonektor połączy systemy 
przesyłowe obu krajów: słowacką tłocznię gazu 
w miejscowości Veľké Kapušany z węzłem gazu 
w miejscowości Strachocina (województwo pod-
karpackie). Projekt połączenia gazowego Polska-
-Słowacja obejmuje także niezbędną rozbudowę 
wewnętrznej sieci przesyłowej w południowo-
-wschodniej Polsce oraz budowę stacji pomiaro-
wej w pobliżu granicy SK-PL po stronie słowackiej. 
Długość całego połączenia wyniesie 164 km.

W 2021 r. Gaz-System zakończył prace na bu-
dowie polskiego odcinka gazociągu. 3 sierpnia 

2021 r. spółki Gaz-System i Eustream a.s, na grani-
cy Polski ze Słowacją, wykonały symboliczny „złoty 
spaw” na gazociągu, który łączy systemy gazowe 
obu krajów. 13 października 2021 r. uzyskano de-
cyzję o Pozwoleniu na Użytkowanie części polskiej. 
Fragment gazociągu realizowany po stronie sło-
wackiej jest opóźniony z uwagi na problemy z wy-
konawcą południowego odcinka gazociągu. Do 
wykonania pozostało m.in. 100 metrów gazocią-
gu, przekroczenie rzeki i ochrona antykorozyjna. 
Jak wskazano, dokładny wpływ na harmonogram 
realizacji projektu nie jest znany, w chwili obecnej 
obie spółki zakładają, że uruchomienie interko-
nektora Polska-Słowacja będzie możliwe do końca 
października 2022 r.

Projekt połączenia Polska-Litwa (GIPL)148)

Realizacja gazowego międzysystemowego po-
łączenia transgranicznego Polska-Litwa ma na celu 
połączenie systemów przesyłowych gazu ziemne-
go Polski i Litwy, a w konsekwencji także pozosta-
łych krajów bałtyckich z europejską siecią gazową. 
Połączenie to wpisuje się w główne założenia poli-
tyki energetycznej Unii Europejskiej (priorytetowy 
projekt infrastrukturalny w ramach Planu działań 
w zakresie połączeń międzysystemowych na ryn-
ku energii państw bałtyckich dla gazu – BEMIP) 
i ma służyć rozwiązaniu problemów związanych 
z bezpieczeństwem dostaw gazu oraz zakończe-

 148) https://www.gaz-system.pl/pl/system-przesylowy/inwe-
stycje/korytarz-centrum-wschod/polska-litwa.html
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niem izolacji państw bałtyckich od rynku gazu UE. 
Stronami bezpośrednio odpowiedzialnymi za jego 
realizację są: OGP Gaz-System S.A. i AB Amber 
Grid (operator litewskiego systemu przesyłowe-
go). Gazowe połączenie międzysystemowe Polska-
-Litwa ma mieć długość 343 km na terenie Polski 
i 165 km na Litwie.

Połączenie międzysystemowe Polska-Litwa znaj-
duje się na końcowym etapie realizacji. 22 paździer-
nika 2021 r. wykonano symboliczne połączenie 
systemów gazowych obu krajów na granicy Polski 
z Litwą. W grudniu 2021 r. zostało przeprowadzo-
ne odpowietrzenie i nagazowanie odcinka między 
stacją po stronie litewskiej (SRP Santaka), a pierw-
szym zespołem zaporowo-upustowym po stronie 
polskiej (ZZU Sankury). Prowadzono także pozo-
stałe prace związane z nagazowaniem i rozruchem 
gazociągu oraz przywracaniem terenu inwestycji 
do stanu pierwotnego tj. zahumusowanie, prace 
porządkowe, przekazywanie działek właścicielom. 
Obecnie prowadzone są procedury związane z od-
biorami technicznymi. Termin oddania projektu do 
użytku planowany jest na lipiec 2022 r.

Należy pamiętać, że ważnym elementem pro-
jektu połączenia gazowego Polska-Litwa jest tak-
że tłocznia gazu w Gustorzynie. Obiekt ten będzie 
bowiem odpowiadał za umożliwienie rozprowadze-
nia gazu m.in. z Norwegii (Baltic Pipe) w kierunku 
tłoczni, a następnie skierowania tego strumienia 
m.in. w kierunku Litwy (GIPL). W lutym wydano 
pozwolenie na budowę tłoczni gazu w Gustorzy-
nie, zaś pod koniec 2020 r. Gaz-System S.A. za-
warła umowy z wykonawcą robót budowlanych 
oraz nadzoru inwestorskiego budowy tłoczni Gu-

storzyn. W 2021 r. kontynuowano prace 
budowlane związane m.in. z wykonaniem 
fundamentów i instalacją trzech agrega-
tów sprężarkowych wraz z kominami, pro-
wadzono prace ziemne, żelbetowe, murar-
skie oraz instalacyjne w zakresie budynku 
stacji redukcyjno-pomiarowej, budynku 
energetycznego, a także w zakresie pozo-
stałych obiektów technologicznych. Prze-
kazanie tłoczni do eksploatacji jest przewi-
dywane w 2022 r.

Rozbudowa terminalu LNG 
w Świnoujściu149)

Celem rozbudowy Terminalu LNG jest 
zwiększenie mocy regazyfikacyjnej do 
wielkości ok. 8,3 mld m3 gazu ziemnego rocz-
nie oraz wprowadzenie nowych funkcjonalności 
tej instalacji. Rozbudowa terminalu obejmuje 
cztery zadania: zwiększenie zdolności regazyfi-
kacyjnej instalacji technologicznej przez dodat-
kowe urządzenia SCV (pompy metanowe, re-
gazyfikatory); dodatkowe pojemności poprzez 
wybudowanie trzeciego zbiornika na skroplony 
gaz ziemny; zwiększenie elastyczności dostaw 
do terminalu dzięki budowie drugiego nabrzeża 
oraz dywersyfikację transportu lądowego przez 
instalację przeładunkową LNG wraz z bocznicą 
kolejową. 

 149) https://www.polskielng.pl/terminal-lng/program-rozbudo-
wy-terminalu-lng/

W 2021 r., w ramach rozbudowy SCV, zakoń-
czyły się dostawy regazyfikatorów i pomp niskiego 
oraz wysokiego ciśnienia. Przeprowadzono mon-
taż niezbędnych instalacji i ciągu pomiarowego, 
zakończono prace związane z zabezpieczeniem 
ogniochronnym. W wyniku realizowanych prac, 
23 grudnia 2021 r. Gaz-System uzyskał decyzję 
o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie obiektów 
budowlanych. Od 1 stycznia 2022 r. spółka świad-
czy usługę regazyfikacji na zwiększonym poziomie, 
tj. 6,2 mld m3 gazu rocznie.

W zakresie budowy dodatkowego zbiornika na 
skroplony gaz ziemny, w 2021 r. zakończyły się 
dostawy materiałów, w tym stali kriogenicznej 
zbrojeniowej oraz zakończono budowę płyty fun-
damentowej. Rozpoczęto także wznoszenie ściany 

Rysunek 85. Schemat rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu

Źródło: OGP Gaz-System S.A.
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w technologii deskowania ślizgowego po zakoń-
czeniu dostaw. 30 września 2021 r. zakończono 
prace związane z betonowaniem ściany zbiornika. 
Prowadzona była prefabrykacja elementów dachu 
stalowego i ringu sprężającego. Po zakończeniu 
relokacji do wnętrza zbiornika wszystkich segmen-
tów dachu, rozpoczęło się spawanie elementów.

W Projekcie Nabrzeże zakończono prace zwią-
zane z przygotowaniem terenu budowy. Jak prze-
kazała spółka, realizowano w 100 proc. zakres 
prac związany z prowadzeniem robót kafarowych 
w części morskiej i lądowej. Złożone zostały za-
mówienia na dostawę urządzeń, w tym m.in. mor-
skich ramion przeładunkowych. 

Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2023.

8.2. 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.

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. Plany rozwoju – ze względu na wieloletni 
cykl inwestowania oraz zaangażowanie znacznych 

środków finansowych (dużą kapitałochłonność), 
które powodują długookresowe konsekwencje 
finansowe dla przedsiębiorstwa i jego odbiorców 
– mają bezpośrednie przełożenie na poziom przy-
szłych taryf przedsiębiorstwa. Uzgadnianie projek-
tów planów rozwoju pozostaje zatem w ścisłym 
związku z wydawaniem decyzji w sprawie zatwier-
dzenia 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.

Dodatkowo, ustawa o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych postanowieniami art. 20 
ust. 1 nałożyła na prawnie wyodrębnionych OSD 
gazowych150) obowiązek opracowania programu 
budowy stacji151) gazu ziemnego oraz przedsię-
wzięć w zakresie modernizacji, rozbudowy albo 
budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych 
stacji. Ustawa ta wdrożyła rządowy Plan rozwoju 

 150) OSD gazowy, o którym mowa w art. 9d ust. 1d ustawy 
– Prawo energetyczne, z wyłączeniem przedsiębiorstw, o których 
mowa w art. 9d ust. 7 pkt 3 i 4 tej ustawy.
 151) Zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt 26 ustawy o elektro-
mobilności i paliwach alternatywnych „stacja gazu ziemnego” 
jest rozumiana jako zespół urządzeń, w tym punkt tankowania 
sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub punkt tankowania skro-
plonego gazu ziemnego (LNG), przyłączonych do sieci dystrybu-
cyjnej gazowej lub terminalu przeznaczonego do sprowadzania, 
wyładunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG) 
wraz z instalacjami pomocniczymi i zbiornikami magazynowymi 
wykorzystywanymi w procesie regazyfikacji.

elektromobilności w Polsce oraz stanowi odpowiedź 
na propozycję działań legislacyjnych i celów rozwoju 
infrastruktury zawartych w Krajowych ramach poli-
tyki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, 
przyjętych przez Radę Ministrów 29 marca 2017 r.

Obowiązek przedkładania planów rozwoju do 
uzgodnienia z Prezesem URE w 2021 r. dotyczył 
14 operatorów i 1 przedsiębiorstwa energetyczne-
go nie będącego operatorem:
• OGP Gaz-System S.A.,
• SGT EuRoPol GAZ S.A.,
• PSG Sp. z o.o., jako spółka, która podlegała 

obowiązkowi prawnego wydzielenia oraz
• 11 operatorów systemów dystrybucyjnych nie 

podlegających prawnemu wydzieleniu, w związ-
ku z przekroczeniem limitów, o których mowa 
w art. 16 ust. 13 ustawy – Prawo energetyczne,

• ponadto rozpatrywano 1 wniosek o korektę planu 
rozwoju w związku ze znaczącymi zmianami w za-
kresie planowanych nakładów inwestycyjnych. 

Operator systemu przesyłowego 
(OGP Gaz-System S.A.)

W 2021 r. obowiązywał plan rozwoju opera-
tora sieci przesyłowej pn. Krajowy Dziesięcioletni 
Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego. Plan rozwoju 
w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapo-
trzebowania na paliwa gazowe na lata 2020 – 2029 
(dalej: KDPR), uzgodniony 27 sierpnia 2019 r. Plan 
ten został szczegółowo opisany w Sprawozdaniu 
Prezesa URE za rok 2020. Natomiast 29 października 
uzgodniono aktualizację części B dotyczącą sieci 
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powierzonych pn. KRAJOWY DZIESIĘCIOLETNI 
PLAN ROZWOJU; PLAN ROZWOJU W ZAKRESIE 
ZASPOKOJENIA OBECNEGO I PRZYSZŁEGO ZAPO-
TRZEBOWANIA NA PALIWA GAZOWE; aktualizacja 
części B na lata 2021 – 2030; Warszawa, wrzesień 
2020 r.

Rysunek 86. Struktura nakładów inwestycyjnych zreali-
zowanych w 2021 r.

Źródło: OGP Gaz-System S.A.

W 2021 r. OGP Gaz-System S.A. realizowała 
zadania inwestycyjne w systemie przesyłowym 
w dwóch podstawowych obszarach:
a) obszar rozwoju: budowa nowych obiektów sys-

temowych oraz modernizacja istniejących, ma-
jące na celu zwiększenie możliwości technicz-
nych systemu przesyłowego,

b) obszar bezpieczeństwa: zadania modernizacyj-
ne i odtworzeniowe, wynikające z potrzeb tech-
nicznych lub eksploatacyjnych.
Stopień realizacji inwestycji pod względem fi-

nansowym przez OGP Gaz-System S.A. wyniósł 
89,9 proc. w stosunku do poziomu nakładów 
uzgodnionych na 2021 r.

W przedmiotowym roku OGP Gaz-System S.A. 
zakończyła budowę i oddała do eksploatacji:
1) gazociąg relacji Tworóg-Tworzeń o długości ok. 

55,2 km i średnicy 1 000 mm,
2) gazociąg relacji Pogórska Wola – Tworzeń, odc. I 

Pogórska Wola-Pałecznica o długości ok. 56,0 km 
i średnicy 1 000 mm,

3) gazociąg relacji Pogórska Wola – Tworzeń, odc. II 
Pałecznica-Braciejówka o długości ok. 78,06 km 
i średnicy 1 000 mm,

4) gazociąg relacji Strachocina-Pogórska Wola 
o długości ok. 97,36 km i średnicy 1 000 mm,

5) Węzeł Strachocina.

W ramach realizacji planu inwestycyjnego, 
w obszarze rozwoju w 2021 r. OGP Gaz-System 
S.A. realizowała 261 zadań, z czego całkowicie 
zakończono 26. W roku sprawozdawczym spół-
ka prowadziła 12 zadań inwestycyjnych w nowe 
gazociągi znajdujące się na etapie projektowania 
oraz 11 zadań inwestycyjnych w nowe gazociągi 
znajdujące się na etapie realizacji.

W ramach realizacji planu inwestycyjnego 
w obszarze bezpieczeństwa, w 2021 r. ujęto 
356 zadań, w tym 196 planowano do zakończenia 
we wskazanym roku, z czego zrealizowano 180 
(91,8 proc.).

Pismem z 31 marca 2021 r., OGP Gaz-
-System S.A. przedłożyła do uzgodnie-
nia z Prezesem URE projekt planu roz-
woju pn. KRAJOWY DZIESIĘCIOLETNI 
PLAN ROZWOJU SYSTEMU PRZESYŁO-
WEGO. PLAN ROZWOJU W ZAKRESIE 
ZASPOKOJENIA OBECNEGO I PRZY-
SZŁEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA PA-
LIWA GAZOWE NA LATA 2022 – 2031; 
Warszawa, marzec 2021 r. Projekt ten 
nie spełniał jednak wymogów ustawy, 
tj. wymogu, który zobowiązuje opera-
tora systemu przesyłowego gazowe-
go do przedłożenia projektu planu po 
przeprowadzeniu konsultacji, o których 
mowa w art. 16 ust. 15. W związku 
z powyższym, nie został on uzgodniony 
w trybie art. 16 ust. 13 ustawy – Prawo 
energetyczne, o czym poinformowano 
OGP przy piśmie kończącym sprawę 
z 14 kwietnia 2021 r.

Rysunek 87. Inwestycje strategiczne/kluczowe – stan na 31.12.2021 r. 

Źródło: OGP Gaz-System S.A.
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Kolejny wniosek OGP Gaz-System S.A. w spra-
wie uzgodnienia z Prezesem URE projektu planu 
rozwoju, wpłynął 14 maja 2021 r. Ostateczny 
materiał zgromadzono 4 października. Spełniał 
on wymagania wynikające z przepisów ustawy – 
Prawo energetyczne, w związku z czym pismem 
z 29 października 2021 r. Prezes URE uzgodnił 
plan rozwoju OGP Gaz-System S.A. pn. Krajowy 
Dziesięcioletni Plan Rozwoju Systemu Przesy-
łowego. Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na pali-
wa gazowe na lata 2022 – 2031. Warszawa, paź-
dziernik 2021 r.152) Przedmiotowy plan, oprócz in-
westycji na sieciach własnych, obejmuje również 
inwestycje dotyczące infrastruktury przesyłowej 
będącej własnością SGT EuRoPol GAZ S.A., na 
której OGP Gaz-System S.A. pełni funkcję ope-
ratora. Poziom nakładów inwestycyjnych na sieci 
przesyłowej powierzonej OGP Gaz-System S.A. 
został uzgodniony na lata 2021–2023.

Ujęte w tym planie zadania inwestycyjne ukierun-
kowane są na utrzymanie pełnej sprawności tech-
nicznej poprzez inwestycje odtworzeniowe i niezbęd-
ne prace modernizacyjne. Planowane inwestycje 
obejmują modernizacje urządzeń, instalacji i obiek-
tów tłoczni, w tym systemów sterowania, zabezpie-
czeń i archiwizacji danych, modyfikację i moderniza-
cję systemów łączności, a także zadania wynikające 
z przeglądów technicznych i kontroli środowiskowych 
oraz zadania poprawiające warunki bhp.

 152) Wyciąg z planu rozwoju jest dostępny na stronie interneto-
wej: https://www.gaz-system.pl/pl/system-przesylowy/rozwoj-
-systemu-przesylowego/krajowe-plany-rozwoju.html

Tabela 85. Inwestycje kluczowe obowiązujące w 2021 r.

Nr Nazwa inwestycji kluczowej Faza Oddział

Korytarz N-S
1 Budowa Tłoczni Kędzierzyn realizacji Świerklany
2 Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń odc. 3 Braciejówka Tworzeń; DN=1000, L=34,1 km realizacji Świerklany
6 Gazociąg Polska - Słowacja; DN= 1000, L=61,3 km realizacji Tarnów

GIPL

8a Gazociąg Polska - Litwa, odcinek północny; Zadanie 1: DN=700, L=60,6 km realizacji Rembelszczyzna
8b Gazociąg Polska-Litwa, odcinek północny; Zadanie 2: DN=700, L=76,9 km realizacji Rembelszczyzna
8c Gazociąg Polska-Litwa, odcinek północny; Zadanie 3: DN=700, L=47,4 km  realizacji Rembelszczyzna
9a Gazociąg Polska-Litwa, odcinek południowy; Zadanie 1: DN=700; L=72,5 km realizacji Rembelszczyzna
9b Gazociąg Polska-Litwa, odcinek południowy; Zadanie 2: DN=700, L=84,7 km realizacji Rembelszczyzna
10a Dostosowanie Tłoczni Gazu Hołowczyce II realizacji Rembelszczyzna
10b Nowy agregat sprężający TGH Hołowczyce realizacji Rembelszczyzna

Korytarz C-E

11 Gazociąg Gustorzyn-Wronów; Etap I: Gustorzyn-Leśniewice DN=1000; L=54,1 km realizacji Gdańsk
12 Gazociąg Gustorzyn-Wronów; Etap II: Leśniewice-Rawa Mazowiecka DN=1000; L=100,0 km przetargowa WRB Rembelszczyzna
13 Gazociąg Gustorzyn-Wrocnów; Etap III: Rawa Mazowiecka-Wronów DN=1000; L=154,0 km realizacji Tarnów
14 Gazociąg Rembelszczyzna-Mory; DN=700; L=29,0 km projektowania Rembelszczyzna

Coal to Gas

15 Systemowa Stacja Redukcyjno-Pomiarowa Tworzeń w rejonie m. Sławków; etap I przetargowa WRB Świerklany

16 Gazociąg Oświęcim - Tworzeń wraz z Systemową Stacją Redukcyjno-Pomiarową Oświęcim; 
etap II: DN=700, L=45,0 km projektowania Świerklany

17 Gazociąg Racibórz-Oświęcim wraz z SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN 300; DN=700; 
L=110,0 km projektowania Świerklany

18a Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim; etap I SSRP Oświęcim - węzeł Oświęcim-Zaborze; 
DN-500, L=0,55 km projektowania Świerklany

18b Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim; etap II: ZZU Wilanowice-ŚNO Oświęcim DN=500, 
L=19,65 km projektowania Świerklany

18c Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim; etap III: ZZU Komorowice - ZZU Wilamowice
(bez ZZU); DN=500, L=10,8 km projektowania Świerklany

18d Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim; etap IV: ZZU Komorowice (bez ZZU) - ZZU Wapienica 
(bez ZZU) DN=500, L=7,5 km projektowania Świerklany

18e Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim; etap V: ŚNO Pogórze (wraz ze śluzą) - ZZU Wapienica 
DN=500, L=14,63 km projektowania Świerklany

Przyłączenia 19 Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra; DN=700, L=63,0 km przetargowa WRB Poznań

Modernizacja-
-Optymalizacja-
-Rozwój

20 Gazociąg Wężerów-Przewóz wraz ze Stacją Redukcyjno-Pomiarową Przewóz;
DN=700, L= ok. 45 km projektowania Tarnów

21 Gazociąg Szczecin-Gdańsk; etap V: Goleniów - Płoty DN=700, L=41,9 km realizacji Poznań

Korytarz N-S

3 Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń odc. 2 Pałecznica-Braciejówka; DN=1000, L=56 km zakończone Tarnów
4 Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń odc. 1 Pogórska Wola - Pałecznica; DN=1000, L=78,1 km zakończone Tarnów
5 Gazociąg Strachocina-Pogórska Wola; DN=1000, L=97,4 km zakończone Tarnów
7 Budowa Tłoczni Strachocina etap I Węzeł zakończone Tarnów

Źródło: OGP Gaz-System S.A.
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SGT EuRoPol GAZ S.A. (SGT)

Przedsiębiorstwo SGT EuRoPol GAZ S.A., 
w oparciu o koncesję153) na przesyłanie paliw ga-
zowych, w związku z art. 22 i 23 ustawy nowelizu-
jącej154), świadczy usługi przesyłania gazu ziemne-
go wysokometanowego z Federacji Rosyjskiej do 
Polski gazociągiem zwanym „Jamał”. Operatorem 
na tym gazociągu, na okres do 31 grudnia 2025 r., 
wyznaczona została OGP Gaz-System S.A.155)

W 2021 r. SGT EuRoPol GAZ S.A. dysponowała 
‒ uzgodnionym przez Prezesa URE 29 październi-
ka 2020 r. ‒ planem rozwoju na lata 2021‒2023. 
W związku z obowiązkiem corocznej aktualizacji 
tego planu, 31 marca 2021 r. przedsiębiorstwo to 
wystąpiło do Prezesa URE z wnioskiem o aktuali-
zację planu rozwoju na lata 2022‒2025. W toku 
prac nad uzgodnieniem dokumentu, 3 lipca 2021 r. 
weszła w życie ustawa z 20 maja 2021 r., któ-
ra poprzez art. 1 pkt 26 lit. a nadała od 3 lipca 
2021 r. nowe brzmienie przepisowi art. 16 ust. 3 
ustawy – Prawo energetyczne: „Plan rozwoju 
w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na paliwa gazowe, o którym 
mowa w ust. 1, dla systemu przesyłowego, któ-
rego dotyczy powierzenie obowiązków operato-
ra systemu przesyłowego gazowego, sporządza 
i corocznie aktualizuje wyłącznie operator tego 
systemu.”.

 153) Decyzja Prezesa URE z 18 lipca 2008 r. nr PPG/102/3863/W/2/2008/BP.
 154) Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984).
 155) Decyzja Prezesa URE z 17 listopada 2010 r. nr DPE-4720-
4(8)/2010/6154/BT.

Oznacza to, że w świetle ustawy – Prawo ener-
getyczne, od 3 lipca 2021 r. jedynym podmiotem 
uprawnionym do sporządzenia i aktualizacji planu 
rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przy-
szłego zapotrzebowania na paliwo gazowe dla sieci 
przesyłowej będącej własnością SGT, jest operator 
tego systemu, czyli obecnie OGP Gaz-System S.A. 
Mając powyższe na uwadze, 17 sierpnia 2021 r. Pre-
zes URE wydał decyzję w przedmiocie umorzenia 
postępowania w sprawie aktualizacji planu rozwoju 
SGT EuRoPol GAZ S.A., bowiem w związku ze wska-
zaną zmianą przepisu prawa, dalsze prowadzenie 
niniejszej sprawy stało się bezprzedmiotowe.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych 
(OSD)

OSD podlegający wydzieleniu prawnemu ‒ 
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

PSG Sp. z o.o. jest operatorem sieci dystrybu-
cyjnych wchodzącym w skład GK PGNiG. Spółka 
świadczy usługi dystrybucji paliw gazowych, tj.:
a) gazu ziemnego wysokometanowego grupa E,
b) gazu ziemnego zaazotowanego grupa L, pod-

grupa Lw,
c) gazu ziemnego zaazotowanego grupa L, pod-

grupa Ls,
d) gazu koksowniczego.

W 2021 r. obowiązywała aktualizacja planu 
rozwoju na lata 2020–2024, którą Prezes URE pi-
smem z 27 lipca 2020 r. uzgodnił z PSG Sp. z o.o. 
w zakresie lat 2021–2024. Informacje na temat tej 

aktualizacji znajdują się w Sprawozdaniu Prezesa 
URE za 2020 r. 

21 października 2021 r. został uzgodniony plan 
rozwoju PSG Sp. z o.o. w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa 
gazowe na lata 2022‒2026. Przedmiotowy plan 
składa się z części dotyczącej dystrybucji paliw 
gazowych, a także aktualizacji wyodrębnione-
go programu budowy stacji gazu ziemnego oraz 
przedsięwzięć w zakresie modernizacji, rozbudo-
wy albo budowy sieci niezbędnych do przyłączenia 
tych stacji, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy 
o elektromobilności (dalej: Program CNG/LCNG). 
W części dotyczącej dystrybucji paliw gazowych, 
pięć zadań z grupy „ekspansja na nowe tereny” 
wyłączono z uzgadnianej puli w związku z brakiem 
uwiarygodnionych środków finansowania. W za-
kresie Programu CNG/LCNG, spółka nie planuje 
ponosić nakładów na ten cel w latach 2022‒2026, 
w związku z czym uzgodnienie odbyło się w zakre-
sie zmiany liczby stacji i punktów tankowania. 

Uzgodniony plan rozwoju PSG Sp. z o.o. prze-
widuje w okresie 2022‒2026 następujące efekty 
inwestycji:
• przyłączenie 522 297 nowych odbiorców,
• zbudowanie 13 926 km nowej sieci dystrybu-

cyjnej,
• zbudowanie 372 nowych stacji redukcyjno-po-

miarowych,
• zbudowanie 65 stacji regazyfikacji LNG,
• zmodernizowanie 5 336 km sieci dystrybu-

cyjnej,
• zmodernizowanie 396 stacji redukcyjno-pomia-

rowych,
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• wymianę 3 342 388 gazomierzy i układów po-
miarowych. 
W przedmiotowym planie, PSG Sp. z o.o. założy-

ła wzrost wolumenu dystrybuowanych paliw gazo-
wych na poziomie 0,55 proc. w ujęciu średniorocz-
nym w okresie przewidzianym planem rozwoju.

Ponadto, w uzgodnionym planie rozwoju spół-
ka ujęła w zakresie nowych źródeł przyłączenie 
24 obiektów biogazowni i biometanowni, przy zało-
żeniach, że: (i) cały wolumen biometanu zostanie 
zatłoczony do sieci dystrybucyjnej PSG i (ii) roczna 
produkcja biometanowni wynosić będzie 4 mln m³ 
rocznie (500 m³/h). PSG szacuje, że w perspek-
tywie do 2030 r. od jej sieci dystrybucyjnej może 
zostać przyłączonych 1 000 biometanowni. 

Sześć zadań inwestycyjnych w zakresie moder-
nizacji i cztery zadania inwestycyjne w zakresie 
ekspansji (łącznie 10 zadań) otrzymało dofinanso-
wanie (korzysta z dofinansowania) ze środków UE 
w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014‒2020”.

W uzgodnionym planie PSG Sp. z o.o., śred-
nio ok. 56 proc. nakładów inwestycyjnych prze-
widziano na inwestycje sieciowe służące przyłą-
czeniu odbiorców do sieci gazowej i wzrostowi 
usługi dystrybucyjnej (LRE). Kierunki rozbu-
dowy sieci gazowej w tym zakresie wynikają 
z analizy strony popytu i podaży rynku gazu. 
Średnio 32 proc. nakładów inwestycyjnych za-
planowano na modernizację sieci (grupa NLRE), 
co wynika z konieczności utrzymania sieci ga-
zowej w stanie technicznym gwarantującym 
zachowanie ciągłości dostaw paliwa gazowego 

wszystkim użytkownikom systemu oraz zacho-
wania długoterminowej zdolności przesyłowej. 
Pozostałe ok. 12 proc. nakładów inwestycyj-
nych przewidziano na inwestycje niesieciowe, 
tj. (i) łączność, (ii) pomiary, (iii) informatykę, 
(iv) budynki i budowle, (v) przygotowanie in-
westycji, (vi) zakup środków transportu i (vii) 
inne (opłaty za przyłączenie do sieci innych 
operatorów, kontrola nawaniania gazu, ochrona 
środowiska itp.).

OSD nie podlegający wydzieleniu prawnemu

W stosunku do 2020 r., liczba operatorów sys-
temów dystrybucji nie podlegających prawne-
mu wydzieleniu (małe OSD), zobowiązanych do 
uzgadniania planów rozwoju z Prezesem URE, nie 
zmieniła się. 

Według stanu na 31 grudnia 2021 r.:
• 1 operator posiadał uzgodniony plan rozwoju 

na lata 2020–2024,
• 6 operatorów posiadało uzgodniony plan roz-

woju na lata 2021–2025,
• 1 operator posiadał uzgodniony plan rozwoju 

na lata 2021–2026,
• 10 operatorów posiadało uzgodniony plan roz-

woju na lata 2022–2026.

W 2021 r. do URE wpłynęło 12 wnio-
sków małych OSD o uzgodnienie planu roz-
woju, z czego 11 planów uzgodniono w roku 
sprawozdawczym, uzgadnianie 1 kontynuowa-
no w 2022 r.

8.3. Weryfikacja lub ustalanie 
wielkości zapasów obowiązkowych 
gazu ziemnego

Prezes URE w 2021 r. przeprowadził 26 postę-
powań o ustalenie lub weryfikację wielkości zapa-
sów obowiązkowych gazu ziemnego. Wynikiem 
postępowań było wydanie:
• w trybie art. 25 ust. 3 ustawy o zapasach, tj. 

dla podmiotów kontynuujących przywóz gazu 
ziemnego na terytorium RP – 18 decyzji akcep-
tujących lub weryfikujących wielkość zapasów 
obowiązkowych gazu ziemnego,

• w trybie art. 25 ust. 5 ustawy o zapasach, tj. dla 
podmiotów planujących rozpoczęcie przywozu 
gazu ziemnego na terytorium RP – 5 decyzji 
ustalających wielkość zapasów obowiązkowych 
gazu ziemnego,

• w trybie art. 155 Kpa – 3 decyzje zmieniają-
ce lub odmawiające zmiany decyzji ustalającej 
lub weryfikującej wielkość zapasów obowiązko-
wych gazu ziemnego.

Ponadto, Prezes URE wydał 6 postanowień 
o odmowie wszczęcia postępowania administra-
cyjnego w sprawie ustalenia lub weryfikacji wiel-
kości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego ze 
względu na:
• brak podstaw do wydania decyzji weryfikującej 

ustaloną przez przedsiębiorstwo wielkość zapa-
sów obowiązkowych gazu ziemnego, wynikają-
cy z niedokonania przez przedsiębiorstwo przy-
wozu gazu ziemnego w okresie od 1 kwietnia 
2020 r. do 31 marca 2021 r.,
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• brak podstaw do wydania decyzji weryfikującej 
ustaloną przez przedsiębiorstwo wielkość zapa-
sów obowiązkowych gazu ziemnego, wynikają-
cy z niepodlegania przedsiębiorstwa pod tryb 
wskazany w art. 25 ust. 3 ustawy o zapasach 
(właściwym trybem był art. 25 ust. 5 zdanie 
drugie ustawy o zapasach),

• brak podstaw do wydania na wniosek przedsię-
biorstwa decyzji ustalającej wielkość zapasów 
obowiązkowych gazu ziemnego, wynikający 
z uprzedniego wszczęcia z urzędu postępowa-
nia w tej sprawie.
Wszystkie podmioty zobowiązane do złożenia 

informacji o ustalonej wielkości zapasów obowiąz-
kowych gazu ziemnego na okres od 1 października 
2021 r. do 30 września 2022 r., w celu jej weryfika-
cji w trybie art. 25 ust. 3 ustawy o zapasach (do-
tyczy podmiotów kontynuujących przywóz gazu 
ziemnego na terytorium RP), zrealizowały przed-
miotowy obowiązek.

8.4. Zatwierdzanie planów wprowadzania 
ograniczeń w poborze gazu 
ziemnego. Podstawy prawne 
i istota planów wprowadzania 
ograniczeń w poborze 
gazu ziemnego

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o zapasach, 
w przypadku:
1) zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa,
2) nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziem-

nego przez odbiorców,

3) wystąpienia zakłóceń w przywozie gazu ziem-
nego,

4) awarii w sieciach operatorów systemów gazo-
wych,

5) zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania sie-
ci gazowych,

6) zagrożenia bezpieczeństwa osób,
7) zagrożenia wystąpieniem znacznych strat mate-

rialnych,
8) konieczności wypełnienia przez Rzeczpospolitą 

Polską zobowiązań międzynarodowych
‒ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego 
części mogą być wprowadzone na czas oznaczo-
ny ograniczenia w poborze gazu ziemnego, zwane 
dalej „ograniczeniami”. W nawiązaniu do powyż-
szego należy podkreślić, że wprowadzanie ograni-
czeń w poborze gazu ziemnego może mieć miejsce 
jedynie w szczególnych sytuacjach, a celem takich 
działań jest zapobieganie pogarszaniu się sytuacji 
zagrażających bezpieczeństwu paliwowego państwa. 

Ograniczenia, zgodnie z art. 56 ustawy o zapa-
sach, może wprowadzić ‒ w drodze rozporządzenia 
‒ Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego 
do spraw energii (na czas oznaczony, na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, biorąc 
pod uwagę znaczenie odbiorców dla gospodarki 
i funkcjonowania państwa, w szczególności zada-
nia wykonywane przez tych odbiorców oraz okres, 
na jaki będą wprowadzane te ograniczenia). Akta-
mi prawnymi konstytuującymi obowiązki dotyczą-
ce sporządzania planów wprowadzania ograniczeń 
w poborze gazu ziemnego, są ww. ustawa o zapa-
sach oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wpro-

wadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego156). 
Stosownie do postanowień art. 58 ust. 1 ustawy 
o zapasach, operatorzy systemów przesyłowych 
gazowych, operatorzy systemów dystrybucyjnych 
gazowych oraz operatorzy systemów połączonych 
gazowych lub przedsiębiorstwa energetyczne peł-
niące funkcję operatorów są obowiązani do opra-
cowania planu wprowadzania ograniczeń w po-
borze gazu ziemnego. Zgodnie z art. 58 ust. 17 
ustawy o zapasach, ww. operatorzy aktualizują 
corocznie plany wprowadzania ograniczeń i przed-
kładają je, do 15 listopada danego roku, Prezesowi 
URE do zatwierdzenia w drodze decyzji. Wskazane 
wyżej rozporządzenie określa sposób i tryb wpro-
wadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, 
w tym:
1) sposób wprowadzenia ograniczeń,
2) rodzaje odbiorców objętych ograniczeniami,
3) zakres i okres ochrony odbiorców przed wpro-

wadzonymi ograniczeniami, w szczególności 
odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach 
domowych, w przypadku:
a) niedoboru gazu ziemnego w systemie gazo-

wym;
b) wystąpienia skrajnie niskich temperatur ze-

wnętrznych w okresie największego zapotrze-
bowania na gaz ziemny w systemie gazowym,

4) zakres planów wprowadzania ograniczeń, o któ-
rych mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o zapasach 
oraz sposób określania w nich wielkości tych 
ograniczeń,

 156) Dz. U. z 2021 r. poz. 549, dalej: rozporządzenie o ograni-
czeniach.
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5) sposób podawania do publicznej wiadomości 
informacji o ograniczeniach,

6) sposób współdziałania operatorów systemów 
dystrybucyjnych gazowych oraz operatorów 
systemów magazynowania gazu ziemnego 
z operatorem systemu przesyłowego gazowe-
go w okresie trwania ograniczeń, w tym zakres 
przekazywanych informacji.
Rok 2021 w stosunku do lat poprzednich był 

szczególnym rokiem w kontekście opracowania 
planów ograniczeń w poborze gazu ziemnego, 
bowiem 10 kwietnia 2021 r. weszło w życie nowe 
rozporządzenie o ograniczeniach uchylające do-
tychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów dedy-
kowane tej kwestii. Nowe rozporządzenie o ogra-
niczeniach wprowadziło szereg istotnych zmian 
zwiększających efektywność mechanizmu wpro-
wadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. 
Należy do nich m.in.:
1) wprowadzenie kategorii „odbiorców chronio-

nych”, z których część:
a) nie podlega ograniczeniom, niezależnie od 

wprowadzonego stopnia zasilania;
b) podlega ograniczeniom wyłącznie w 12 stop-

niu zasilania (odbiorcy chronieni, o których 
mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia);

c) podlega ograniczeniom w części prowadzo-
nej działalności (w zakresie nie zdefiniowa-
nej dla odbiorców chronionych),

2) objęcie ograniczeniami w poborze gazu ziem-
nego większej grupy odbiorców, tj. wszystkich 
odbiorców gazu ziemnego, którzy nie zostali za-
kwalifikowani do kategorii odbiorców chronio-
nych dla danego stopnia zasilania,

3) zdefiniowanie w inny sposób stopni zasilania 
(wprowadzenie stopni zasilania od 1 do 12 w za-
mian dotychczasowych 10-ciu),

4) wykorzystanie do określenia stopni zasilania 
wartości wyrażonych w jednostkach energii,

5) wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego 
operatorom opracowanie planu ograniczeń, 
w przypadku nie przekazania przez odbiorców 
niektórych informacji,

6) doprecyzowania sposobu ogłaszania obowiązu-
jących stopni zasilania, w szczególności poprzez 
wprowadzenie obowiązku ich podawania do 
wiadomości publicznej z 10-godzinnym wyprze-
dzeniem.
Konieczność dostosowania zapisów rozpo-

rządzenia wynikała również z rozporządzenia 
2017/1938.

W związku z wejściem w życie nowego roz-
porządzenia o ograniczeniach w poborze gazu 
ziemnego, w celu ujednolicenia formy i zakre-
su informacji przekazywanych wraz z wnioskami 
o zatwierdzenie planów ograniczeń, Prezes URE 
przedstawił informacje157) w sprawie niniejszej 
kwestii wraz ze wzorem treści przykładowego pla-
nu ograniczeń, tabel I i II części planu ograniczeń 
oraz oświadczenia, które należy przedłożyć wraz 
z wnioskiem o zatwierdzenie ww. planu. Ponadto, 
w roku sprawozdawczym, w związku z licznymi py-
taniami dotyczącymi opracowania nowych planów 

 157) Informacja Prezesa Urzędu Regulacji nr 46/2021 z 27 lipca 
2021 r. w sprawie obowiązku opracowania przez operatorów sys-
temów dystrybucyjnych gazowych oraz operatora systemu prze-
syłowego gazowego planów wprowadzania ograniczeń w pobo-
rze gazu ziemnego.

ograniczeń, zarówno przed terminem przedłożenia 
przedmiotowych planów oraz w trakcie ich zatwier-
dzenia, przedstawiciele URE aktywnie uczestniczyli 
w spotkaniach oraz wyjaśniali kwestie odnoszące 
się do planów ograniczeń opracowywanych w no-
wej formule.

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia o ograni-
czeniach, ujęte w planach ograniczenia określa się 
w stopniach zasilania od 1 do 12 dla odbiorców 
i punktów wyjścia z systemu gazowego, w których 
pobierają gaz ziemny. Maksymalna wielkość po-
boru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach 
zasilania określana jest następująco:
1) 1 stopień odpowiada wielkości maksymalnej 

mocy umownej, jaką może pobierać odbiorca 
w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego 
na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 
ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy ‒ Prawo ener-
getyczne,

2) 2 stopień odpowiada średniej godzinowej i dobo-
wej ilości gazu ziemnego, jaką pobierał odbiorca 
w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego 
w okresie od 1 lipca roku poprzedzającego do 
30 czerwca roku opracowania planu; do kalku-
lacji nie są przyjmowane dni, w których pobór 
dobowy był równy 0 kWh/dobę,

3) stopnie od 3 do 9 określa się jako wartości po-
średnie między 2 a 10 stopniem, zmniejszające 
się proporcjonalnie. Rozporządzenie dopuszcza, 
w przypadku istnienia technicznych uzasadnio-
nych przesłanek, inną zmienność ww. stopni, 
jednak przy zachowaniu zasady stopniowej 
redukcji poboru gazu ziemnego między 2 a 10 
stopniem zasilania ‒ wyjątek: w stosunku do 
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odbiorców gazu ziemnego, których moc umow-
na (o której mowa w 1 stopniu zasilania) jest 
mniejsza niż 5 500 kWh/h, wielkość poboru 
gazu ziemnego określona w stopniach zasilania 
od 3 do 9 równa jest wielkości poboru w 2 stop-
niu zasilania (§ 7 ust. 10 rozporządzenia o ogra-
niczeniach),

4) 10 stopień zasilania – odpowiada minimalnej 
godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego 
pobieranej przez odbiorcę w danym punkcie 
wyjścia z systemu gazowego, niepowodującej 
zagrożenia bezpieczeństwa osób ani uszkodze-
nia lub zniszczenia obiektów technologicznych, 
co istotne ilość ta, określona przez odbiorcę, nie 
może przekraczać najwyższego z minimalnych 
(godzinowych i dobowych) poborów gazu wy-
znaczonych dla każdego roku w okresie 3 lat 
poprzedzających 1 lipca roku, w którym został 
opracowany plan; w kalkulacji nie są uwzględ-
niane dni, w których godzinowa i dobowa ilość 
gazu ziemnego, jaką odbierał odbiorca w da-
nym punkcie wyjścia z systemu gazowego, nie 
przekraczała 15 proc. wartości określonej dla 
tego odbiorcy w 2 stopniu zasilania, wyznaczo-
nej dla danego roku,

5) 11 stopień odpowiada poborowi 0 kWh/h 
i 0 kWh/dobę gazu ziemnego przez odbiorcę 
w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego,

6) 12 stopień odpowiada poborowi 0 kWh/h 
i 0 kWh/dobę gazu ziemnego przez odbiorcę 
w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, 
w tym przez odbiorcę chronionego, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia o ogranicze-
niach:

a) pkt 2, 8 i 9;
b) pkt 13, w zakresie, w jakim zajmuje się wy-

twarzaniem ciepła dla odbiorców, o których 
mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 8 i 9, pobierających 
ciepło w okresie od 1 września do 31 maja 
na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej 
wody użytkowej, wentylacji oraz technologii 
w postaci pary i wody gorącej, lub zaopa-
trywaniem w ciepło tych odbiorców, pod 
warunkiem, że instalacji tego odbiorcy gazu 
ziemnego nie można zasilać paliwem innym 
niż gaz ziemny.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia o ograni-
czeniach, ograniczenia określone w stopniach zasi-
lania od 1 do 11 mają zastosowanie do wszystkich 
odbiorców gazu ziemnego, z wyjątkiem:
1) odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach 

domowych,
2) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej gazowej: 

a) przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 
i 2 ustawy ‒ Prawo przedsiębiorców;

b) podmiotów prowadzących działalność wy-
twórczą w rolnictwie w zakresie upraw rol-
nych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrod-
nictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa 
śródlądowego;

c) rolników wynajmujących pokoje, sprzedają-
cych posiłki domowe i świadczących w go-
spodarstwach rolnych inne usługi związane 
z pobytem turystów;

d) producentów będących rolnikami wyrabiają-
cymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu 
roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 
ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wy-

robie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie 
tymi wyrobami i organizacji rynku wina158);

e) rolników prowadzących działalność w zakre-
sie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych159); 

f) kół gospodyń wiejskich prowadzących dzia-
łalność na podstawie ustawy z dnia 9 listo-
pada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich160), 
które spełniają warunki, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 tej ustawy 

‒ w przypadku których moc umowna w miejscu 
poboru gazu ziemnego z systemu gazowego lub 
sumie miejsc poboru tego gazu z systemu gazo-
wego zasilających danego odbiorcę pod jednym 
adresem, zwanych dalej „punktem wyjścia z sys-
temu gazowego”, nie przekracza 710 kWh/h,

3) podmiotów zapewniających świadczenie opie-
ki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych161) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej 
lub przesyłowej gazowej,

4) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 
w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomocy społecznej162) przyłączonych 
do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,

5) noclegowni i ogrzewalni, o których mowa 
w art. 48a ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej,

 158) Dz. U. z 2020 r. poz. 1891.
 159) Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.
 160) Dz. U. z 2021 r. poz. 165.
 161) Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.
 162) Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.
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przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub 
przesyłowej gazowej,

6) jednostek organizacyjnych wspierania rodzi-
ny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu 
art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej163) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej 
lub przesyłowej gazowej,

7) jednostek systemu Państwowego Ratownic-
twa Medycznego oraz jednostek współpracu-
jących z tym systemem w rozumieniu ustawy 
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ra-
townictwie Medycznym164) przyłączonych do 
sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,

8) podmiotów stanowiących element systemu 
oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 7 
i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ‒ Prawo 
oświatowe165), przyłączonych do sieci dystry-
bucyjnej lub przesyłowej gazowej,

9) organów administracji publicznej w rozumie-
niu art. 5 § 2 pkt 3 Kpa i urzędów je obsługu-
jących, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej 
lub przesyłowej gazowej,

10) podmiotów prowadzących żłobki i kluby 
dziecięce, w zakresie tej działalności, a tak-
że dziennych opiekunów, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3166), przyłączonych do 
sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,

 163) Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.
 164) Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm. 
 165) Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.
 166) Dz. U. z 2021 r. poz. 75.

11) przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych 
w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków167) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej 
lub przesyłowej gazowej,

12) podmiotów odpowiedzialnych za gospodaro-
wanie odpadami, w zakresie, w jakim realizują 
zadania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach168), przyłączonych do sieci dystrybucyjnej 
lub przesyłowej gazowej,

13) odbiorców gazu ziemnego, w zakresie, w jakim 
zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbior-
cy, o którym mowa w pkt 1-12, pobierającego 
ciepło w okresie od 1 września do 31 maja, na 
potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody 
użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci 
pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w cie-
pło tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji 
tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasi-
lać paliwem innym niż gaz ziemny

‒ zwanych „odbiorcami chronionymi”.
Ograniczenia określone w 12 stopniu zasila-

nia mają zastosowanie do wszystkich odbiorców 
gazu ziemnego, z wyjątkiem odbiorców chronio-
nych, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia 
o ograniczeniach:
1) pkt 1, 3-7 i 10-12,
2) pkt 13, w zakresie, w jakim zajmują się wytwa-

rzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa 

 167) Dz. U. z 2020 r. poz. 2028.
 168) Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.

w ust. 1 pkt 1, 3-7 i 10-12, pobierającego ciepło 
w okresie od 1 września do 31 maja na potrzeby 
centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytko-
wej, wentylacji oraz technologii w postaci pary 
i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło 
tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych 
odbiorców gazu ziemnego nie można zasilać 
paliwem innym niż gaz ziemny.
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 

o ograniczeniach, plan ograniczeń składa się 
z dwóch części. Pierwsza zawiera informacje doty-
czące (i) okresu obowiązywania planu ograniczeń, 
(ii) sumarycznych maksymalnych godzinowych 
i dobowych ilości poboru gazu ziemnego dla po-
szczególnych stopni zasilania od pierwszego do 
dwunastego wyrażonych w jednostkach energii – 
określonych w danym planie dla poszczególnych 
rodzajów gazu ziemnego, sporządzone w formie 
zestawienia, (iii) jednostek wytwórczych, o których 
mowa w § 4 ust. 4 rozporządzenia, określonych 
przez operatora systemu przesyłowego gazowego, 
po uwzględnieniu opinii operatora systemu prze-
syłowego elektroenergetycznego. Druga część 
planu zawiera informacje o średniej godzinowej 
i dobowej ilości gazu ziemnego, o której mowa 
w § 7 ust. 3, oraz określenie maksymalnych godzi-
nowych i dobowych ilości poboru gazu ziemnego 
w stopniach zasilania od pierwszego do dwuna-
stego wyrażonych w jednostkach energii przez 
poszczególnych odbiorców przyłączonych do sieci, 
z wyjątkiem odbiorców chronionych.

Operatorzy informują odbiorców o ustalonej dla 
nich w zatwierdzonym planie wprowadzania ogra-
niczeń maksymalnej ilości poboru gazu ziemnego 
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w poszczególnych stopniach zasilania. Zgodnie 
z art. 58 ust. 3 ustawy o zapasach, wielkości te, 
określone w zatwierdzonych planach wprowadza-
nia ograniczeń, stają się integralną częścią umów 
sprzedaży, umów o świadczenie usług przesyłania 
lub dystrybucji gazu ziemnego oraz umów kom-
pleksowych, w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 
oraz ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne.

Do URE wpłynęło, od obowiązanych do tego 
operatorów, łącznie 49 wniosków o zatwierdzenie 
planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu 
ziemnego na sezon 2021/2022 (w poprzednim se-
zonie 2020/2021 – 47 wniosków), tj. od wszyst-
kich operatorów systemów gazowych zajmujących 
się przesyłaniem i dystrybucją gazu ziemnego – tj. 
od 1 operatora systemu przesyłowego gazowego 
i 48 operatorów systemów dystrybucyjnych ga-
zowych. Różnica pomiędzy liczbą funkcjonu-
jących operatorów w kraju, a liczbą wniosków 
o zatwierdzenie planu wprowadzania ograniczeń 
w poborze gazu ziemnego wynika z faktu, że 
przedsiębiorstwa pełniące funkcje operatorów 
systemu gazu koksowniczego nie są objęte sto-
sownym obowiązkiem. Ustawa o zapasach regu-
luje bowiem kwestie dotyczące gazu ziemnego, 
natomiast zakres ustawy ‒ Prawo energetyczne 
obejmuje generalnie paliwa gazowe (w tym gaz 
ziemny). 

W 2021 r. w zakresie planów wprowadzania 
ograniczeń w poborze gazu ziemnego na sezon 
2021/2022, Prezes URE zatwierdził 12 planów 
ograniczeń. Postępowania w sprawie pozosta-
łych planów ograniczeń opracowanych na okres 
2021/2022 były kontynuowane w 2022 r.

W 2021 r. nie wprowadzono ograniczeń w po-
borze gazu ziemnego na terenie kraju lub jego 
części. Ostatnie wprowadzenie ograniczeń w po-
borze gazu ziemnego miało miejsce w 2009 r.

8.5. Kontrolowanie obowiązków 
właściciela sieci przesyłowej 
oraz operatora systemu 
przesyłowego gazowego, w tym 
monitorowanie powiązań i przepływu 
informacji między nimi

Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 6b ustawy – Prawo 
energetyczne, do zakresu działań Prezesa URE na-
leży kontrolowanie wypełniania przez właściciela 
sieci przesyłowej oraz OSP obowiązków określo-
nych w ustawie – Prawo energetyczne oraz umo-
wie, o której mowa w art. 9h ust. 3 pkt 2, w tym 
monitorowanie powiązań pomiędzy właścicielem 
sieci przesyłowej a operatorem systemu przesyło-
wego gazowego oraz przepływu informacji między 
nimi. W myśl art. 9h ust. 13 ww. ustawy, w przy-
padku powierzenia pełnienia obowiązków OSP na 
podstawie art. 9h ust. 3 pkt 2 lub wyznaczenia 
operatora systemu przesyłowego na podstawie 
art. 9h ust. 9, Prezes URE jest uprawniony do 
przeprowadzenia kontroli w zakresie wypełniania 
przez właściciela sieci przesyłowej lub operatora 
systemu przesyłowego obowiązków, o których 
mowa w ust. 11 i 12, w art. 9c oraz w art. 16. 
Do kontroli nie stosuje się przepisów art. 48 
ust. 1-10 ustawy ‒ Prawo przedsiębiorców. Ponad-
to, na mocy art. 9h ust. 14 tej ustawy, Prezes URE 

może w uzasadnionych przypadkach, w drodze 
decyzji, zobowiązać właściciela sieci do podjęcia 
określonych działań mających na celu spełnienie 
przez wyznaczonego na jego sieci operatora syste-
mu warunków i kryteriów niezależności, o których 
mowa w art. 9d ust. 1-1c, oraz warunków, o których 
mowa w art. 9h1 ust. 7 pkt 2-4, oraz wyznaczyć 
termin na ich podjęcie. Wydając decyzję, Prezes 
URE w szczególności bierze pod uwagę warunki 
uzyskania certyfikatu spełniania kryteriów nieza-
leżności przez tego operatora.

W 2021 r. monitorowaniu podlegało zagadnie-
nie związane z zakresem i rodzajem danych prze-
kazywanych właścicielowi sieci przez OSP. Analiza 
przedłożonych informacji i dokumentów nie do-
starczyła dowodów na istnienie nieprawidłowości 
w kwestii powiązań pomiędzy ww. spółkami oraz 
związanych z zakresem i rodzajem danych przeka-
zywanych przez OSP właścicielowi sieci. 

8.6. Monitorowanie wypełniania 
obowiązku utrzymywania zapasów 
obowiązkowych gazu ziemnego. 
Ustawa o zapasach

Realizacja obowiązku utrzymania zapasów 
obowiązkowych gazu ziemnego

Zapasy obowiązkowe gazu ziemnego utrzy-
mywane są w okresie od 1 października danego 
roku do 30 września roku następnego. Opisując 
zagadnienia związane z utrzymywaniem zapasów 
obowiązkowych gazu ziemnego w 2021 r., można 
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zatem wydzielić dwa podokresy: od początku roku 
do 30 września i od 1 października do końca roku.

Do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu 
ziemnego (dalej także jako „obowiązek zapasowy”) 
zobowiązane są dwie kategorie podmiotów (łącznie 
zwane dalej „podmiotami zobowiązanymi”):
a) przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu ga-
zem ziemnym z zagranicą, zwane dalej „przed-
siębiorstwami” oraz

b) podmioty dokonujące przywozu gazu ziemne-
go, zwane dalej „podmiotami”.
Do pierwszej kategorii kwalifikują się zarówno 

przedsiębiorstwa posiadające koncesję OGZ, jak 
i wykonujące tę działalność bez konieczności jej 
posiadania w związku z ustawowym wyłączeniem 
z tego obowiązku, wynikającym z art. 32 ust. 1 pkt 4 
ustawy – Prawo energetyczne (tj. roczna wartość 
obrotu nie przekracza 100 tys. euro).

Do drugiej kategorii zasadniczo zalicza się pod-
mioty, które sprowadzają gaz ziemny na terytorium 
RP w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub 
importu na cele inne niż obrót tym gazem. Przy-
kładowo, podmiotami dokonującymi przywozu gazu 
ziemnego są odbiorcy dokonujący przywozu gazu 
ziemnego na własny użytek, w tym przedsiębior-
stwa wykonujące działalność w zakresie przesyłania 
lub dystrybucji gazu ziemnego, sprowadzające gaz 
na cele związane z własną działalnością sieciową.

Ustawa o zapasach w 2021 r. przewidywała re-
alizację obowiązku zapasowego w trzech różnych 
formułach: 
a) na podstawie umowy magazynowania z OSM 

krajowym,

b) na podstawie umowy magazynowania z OSM 
zagranicznymi,

c) w ramach tzw. umowy biletowej z przedsię-
biorstwem energetycznym prowadzącym dzia-
łalność w zakresie obrotu gazem ziemnym 
z zagranicą lub obrotu paliwami gazowymi (zle-
ceniobiorca). Umowa biletowa polega na umoż-
liwieniu podmiotom zobowiązanym zlecenie 
wykonania obowiązku utworzenia i utrzymania 
zapasów obowiązkowych innemu przedsiębior-
stwu energetycznemu. Możliwe jest utworzenie 
zapasu na paliwie gazowym zarówno należą-
cym do zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy. Tak 
utworzone zapasy można utrzymywać w zarów-
no w kraju, jak i za granicą.

W 2021 r. dla obydwu okresów obowiązku 
utrzymywania zapasów obowiązkowych, tj. do 
30 września 2021 r. i od 1 października 2021 r., 
zakres podmiotowy obowiązku zapasowego był 
zbliżony do zakresu z 2020 r. (15 podmiotów zobo-
wiązanych do utrzymywania zapasów obowiązko-
wych na 1 października 2020 r. vs 18 podmiotów 
zobowiązanych do utrzymywania zapasów obo-
wiązkowych na 1 października 2021 r.).

Zadania Prezesa URE wynikające z ustawy 
o zapasach odnosiły się m.in. do ustalenia lub 
weryfikacji wolumenu zapasów obowiązkowych, 
wyrażenia zgody lub odmowy wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy biletowej, kontrolowania 

podmiotów zobowią-
zanych w zakresie 
prawidłowości realiza-
cji obowiązku zapaso-
wego, sankcjonowania 
nieprawidłowości. Mo-
nitorowanie wypełnia-
nia obowiązku utrzy-
mywania zapasów 
obowiązkowych gazu 
ziemnego obejmuje 
zatem zarówno czyn-
ności poprzedzające 
rozpoczęcie wykony-
wania obowiązku, jak 
i jego realizację.

W 2021 r. nie uru-
chamiano zapasów 
obowiązkowych.

Rysunek 88. Wielkość zatwierdzonych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

Źródło: URE.
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Analizując rys. 88 należy zauważyć, że w stosun-
ku do analogicznych danych wskazanych w Spra-
wozdaniu Prezesa URE za 2020 r., zmianie ule-
gły wartości odnoszące się do roku gazowego 
2020/2021. Według Sprawozdania, wielkość za-
pasów obowiązkowych gazu ziemnego wynosiła 
12 979 802 MWh. Jednak na koniec roku gazowe-
go 2020/2021, wielkość zapasów obowiązkowych 
zatwierdzona decyzjami Prezesa URE uległa zwięk-
szeniu do poziomu 12 990 072 MWh z uwagi na 
wydanie przez Prezesa URE decyzji ustalających 
wielkość zapasów dla przedsiębiorstw lub podmio-
tów, które planowały rozpoczęcie przywozu gazu 
ziemnego z zagranicy oraz dla podmiotów, które 
wystąpiły z wnioskiem o udzielenie koncesji na ob-
rót gazem ziemnym z zagranicą (w trybie art. 25 
ust. 5 zdanie pierwsze ustawy o zapasach).

Wyrażenie przez Prezesa URE zgód 
na zawieranie tzw. umów biletowych

Rok 2021 był piątym rokiem, w którym pod-
mioty zobowiązane miały możliwość realizacji obo-
wiązku zapasowego poprzez zawarcie tzw. umo-
wy biletowej, o której mowa w art. 24b ustawy 
o zapasach. Zgodnie z art. 24b ust. 1 tej ustawy, 
przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące dzia-
łalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem 
ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przy-
wozu gazu ziemnego mogą zlecić, na podstawie 
umowy, wykonywanie zadań w zakresie utrzymy-
wania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego in-
nemu przedsiębiorstwu energetycznemu wykonu-

jącemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu 
gazem ziemnym z zagranicą lub przedsiębiorstwu 
energetycznemu wykonującemu działalność go-
spodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi. 
Podstawowe wymogi co do treści takiej umowy 
zawarto w art. 24b ust. 3 ustawy o zapasach. Do-
datkowo, ustawa ta wskazuje, że w przypadku gdy 
zapasy obowiązkowe gazu ziemnego, utrzymywa-
ne zgodnie z art. 24b ust. 1, nie stanowią majątku 
przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego 
działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem 
ziemnym z zagranicą lub podmiotu dokonującego 
przywozu gazu ziemnego, zlecającego utrzymywa-
nie tych zapasów, umowa powinna zawierać także 
postanowienia gwarantujące zlecającemu prawo 
nabycia tych zapasów w okresie jej obowiązywa-
nia oraz określać sposób ustalania ceny odsprze-
daży tych zapasów (art. 24b ust. 4).

Zgodnie z art. 24b ust. 6 ww. ustawy, przedsię-
biorstwo energetyczne wykonujące działalność 
gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym 
z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu 
ziemnego (jako podmioty zobowiązane do reali-
zacji obowiązku zapasowego) przed zawarciem 
umowy biletowej, są obowiązane do przedło-
żenia projektu tej umowy Prezesowi URE oraz 
uzyskania zgody na jej zawarcie. Prezes URE, 
w drodze decyzji, wyraża zgodę albo odmawia 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy, o której 
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzy-
mania kompletnego wniosku o wyrażenie zgo-
dy na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1 
(art. 24b ust. 7). Przesłanki odmowy wyrażenia 
zgody na zawarcie ww. umowy przez Prezesa 

URE określa art. 24b ust. 8 ustawy. Przepis ten 
stanowi, że Prezes URE odmawia wyrażenia zgo-
dy na zawarcie umowy biletowej jeżeli: (1) pro-
jekt tej umowy nie zawiera postanowień, o któ-
rych mowa w art. 24b ust. 3 ustawy o zapasach, 
(2) lokalizacja lub parametry techniczne instala-
cji magazynowych i sieci gazowych, do których 
instalacje te są przyłączone, nie zapewniają 
możliwości dostarczenia całkowitej ilości zapa-
sów obowiązkowych gazu ziemnego do systemu 
gazowego w okresie nie dłuższym niż 40 dni.

W przypadku realizacji obowiązku zapasowego 
w oparciu o umowy biletowe, w 2021 r., podob-
nie jak rok wcześniej, szczególne znaczenie miało 
efektywne prowadzenie postępowań administra-
cyjnych, gdyż zawarcie stosownej umowy warun-
kowane jest wyrażeniem przez Prezesa URE zgo-
dy na jej zawarcie w formie decyzji, a ta winna 
być wydana w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
kompletnego wniosku (art. 24a i n. ustawy o za-
pasach).

Zgodnie z powyższymi przepisami, po uprzed-
nim przedłożeniu projektów umów biletowych 
przez zainteresowane przedsiębiorstwa i podmio-
ty, Prezes URE w drodze decyzji wydał zgody na 
zawarcie umów biletowych czterem podmiotom 
zobowiązanym. Żaden z przedłożonych Prezesowi 
URE w 2021 r. wniosków o wyrażenie zgody na za-
warcie umowy biletowej na sezon 2021/2022 nie 
spotkał się z odmową.

W sezonie 2021/2022, 8 umów biletowych do-
tyczyło utrzymywania zapasów na terytorium RP, 
w 2 przypadkach umowy biletowe dotyczyły utrzy-
mywania zapasów poza terytorium RP.
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Monitorowanie wypełniania obowiązków 
związanych z utrzymywaniem zapasów 
obowiązkowych gazu ziemnego

Ustawowym narzędziem monitorowania obo-
wiązków związanych z utrzymywaniem zapasów 
obowiązkowych gazu ziemnego są postanowienia 
art. 27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o zapasach.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy, przed-
siębiorstwa energetyczne wykonujące działalność 
gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym 
z zagranicą i podmioty dokonujące przywozu gazu 
ziemnego (łącznie zwane dalej „podmiotami zo-
bowiązanymi”), były zobowiązane do przedłoże-
nia informacji o rzeczywistej wielkości utrzymy-
wanych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego 
oraz miejscu ich magazynowania, według stanu na 
15 września 2021 r. – do 20 września 2021 r.

Z kolei na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o zapasach, podmioty zobowiązane winny w ter-
minie do 15 maja 2021 r. przedstawić ministrowi 
właściwemu do spraw energii i Prezesowi URE in-
formacje o: (1) działaniach podjętych w okresie od 
1 stycznia do 31 grudnia poprzedniego roku (tu: 
od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.) w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa 
w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub 
przywozu gazu ziemnego oraz (2) realizacji obo-
wiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych 
gazu ziemnego.

Zakres oczekiwanych informacji, dotyczących 
działań podejmowanych w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie 
obrotu gazem ziemnym zagranicą oraz realizacji 

obowiązku zapasowego, a przekazywanych na 
podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o zapasach, 
był tożsamy z tym wskazanym w Informacji nr 
30/2019 z 23 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiąz-
ku informacyjnego przedsiębiorstw energetycz-
nych wykonujących działalność gospodarczą w za-
kresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i pod-
miotów dokonujących przywozu gazu ziemnego. 
Komunikat zwracał uwagę na fakt, że obowiązek 
informacyjny odnoszony jest przez ustawodawcę 
do pojęcia bezpieczeństwa paliwowego państwa 
(rozumianego jako stan umożliwiający bieżące 
pokrycie zapotrzebowania odbiorców na ropę naf-
tową, produkty naftowe i gaz ziemny, w określo-
nej wielkości i czasie, w stopniu umożliwiającym 
prawidłowe funkcjonowanie gospodarki ‒ art. 2 
ust. 1 pkt 1 ustawy o zapasach) i przez to obowią-
zek ten ma szerszy zakres, niż tylko bezpośrednio 
związany z dokonaniem przywozu gazu ziemnego, 
dokonaniem obrotu gazem ziemnym z zagranicą 
czy też tylko z realizacją obowiązku utrzymywania 
zapasów gazu ziemnego.

Dodatkowo, na podstawie ankiety dedykowanej 
wybranym przedsiębiorstwom, pozyskano uzupeł-
niające informacje dotyczące wykonywania przez 
podmioty zobowiązane obowiązków w zakresie 
wywiązania się z obowiązku utrzymywania zapa-
sów obowiązkowych gazu ziemnego w okresie od 
1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

W omawianym okresie – podobnie jak w la-
tach ubiegłych – monitorowanie wypełniania obo-
wiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych 
gazu ziemnego było realizowane z wykorzysta-
niem informacji od podmiotów zobowiązanych, 

zgodnie z ww. zakresem, jak również informacji 
przekazywanych przez te pomioty we wnioskach 
kierowanych do Prezesa URE w innych sprawach 
bądź dokumentach przekazywanych w wykonaniu 
innych obowiązków, np. przekazywaniu informa-
cji o realizacji umów dotyczących zakupu gazu 
ziemnego z zagranicy na podstawie art. 49c usta-
wy ‒ Prawo energetyczne. Informacje pochodziły 
również od innych podmiotów, m.in. operatorów 
systemów przesyłowych, dystrybucyjnych i maga-
zynowania, innych przedsiębiorstw obrotu, a tak-
że organów administracji (np. organów celnych 
na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy o zapasach). 
W ten sposób Prezes URE pozyskiwał w 2021 r. in-
formacje o podmiotach pozostających dotychczas 
poza jakąkolwiek ewidencją urzędu i zajmujących 
się działalnością implikującą wskazany obowiązek 
(sprowadzających gaz ziemny i nie mających sta-
tusu przedsiębiorstwa prowadzącego działalność 
w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą). 
W celu identyfikacji podmiotów zobowiązanych do 
realizacji przedmiotowego obowiązku, wykorzysta-
no dane z zasobów Urzędu, OSP oraz Ministerstwa 
Finansów (podmioty, które zadeklarowały przywóz 
gazu ziemnego w ww. okresie).

Przeprowadzany w wyżej opisany sposób moni-
toring wykazał, że:
• z obowiązku zapasowego, kończącego się 

30 września 2021 r., wywiązało się 14 z 15 pod-
miotów zobowiązanych do utworzenia zapasów 
obowiązkowych, w tym 12 przedsiębiorstw 
energetycznych wykonujących działalność go-
spodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym 
z zagranicą oraz 2 podmioty dokonujące przy-
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wozu gazu ziemnego. Jedno przedsiębiorstwo 
nie wywiązało się z obowiązku utrzymywania 
zapasów obowiązkowych gazu ziemnego i zo-
stała na nie nałożona kara pieniężna z tytułu 
niewywiązania się z ww. obowiązku,

• z obowiązku utworzenia zapasów obowiązko-
wych na 1 października 2021 r., wywiązało się 
17 z 18 podmiotów zobowiązanych do utwo-
rzenia zapasów obowiązkowych (wszystkie 
poza jednym, którym zapasy obowiązkowe 
zostały zweryfikowane), w tym 15 przedsię-
biorstw energetycznych wykonujących dzia-
łalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem 
ziemnym z zagranicą oraz 2 podmioty do-
konujące przywozu gazu ziemnego. W sto-
sunku do jednego przedsiębiorstwa Prezes 
URE wszczął postępowanie o nałożenie kary 
pieniężnej w związku z podejrzeniem nie-
wywiązania się z obowiązku zapasowego na 
1 października 2021 r. Postępowanie to zosta-
ło zakończone w 2022 r.,

• jedno przedsiębiorstwo naruszyło obo-
wiązek, o którym mowa w art. 24b ust. 3 
ustawy o zapasach, tj. nakaz wykorzystania 
zdolności przesyłowych zarezerwowanych 
na potrzeby dostarczenia całkowitych ilości 
zapasów obowiązkowych gazu ziemnego 
utrzymywanych poza terytorium RP do sieci 
przesyłowej lub dystrybucyjnej wyłącznie na 
te potrzeby. Prezes URE wszczął w 2021 r. 
postępowanie ws. nałożenia na to przedsię-
biorstwo kary pieniężnej z tytułu tego naru-
szenia. Postępowanie to zostało zakończone 
w 2021 r.

8.7. Bezpieczeństwo dostarczania 
gazu ziemnego

Dywersyfikacja 

Ważnym elementem zapewnienia bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju jest dywersyfikacja 
dostaw gazu ziemnego z zagranicy. Od 2 września 
2016 r., w związku z nowelizacją ustawy – Prawo 
energetyczne, dywersyfikacja dostaw gazu ziem-
nego stała się ustawowym obowiązkiem wszyst-
kich przedsiębiorstw energetycznych zajmujących 
się obrotem gazem ziemnym z zagranicą (zmienio-
ny art. 32 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne). 
10 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie 
Rady Ministrów z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie 
minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu 
ziemnego z zagranicy, które określiło minimalny 
poziom dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z za-
granicy na okres 10 lat, szczegółowy sposób usta-
lania tego poziomu oraz wyłączenia z obowiązku 
dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy. 
W świetle przepisów powołanego rozporządze-
nia w latach 2017‒2022 maksymalny udział gazu 
ziemnego importowanego przez przedsiębiorstwo 
energetyczne z jednego źródła w danym roku ka-
lendarzowym nie mógł być wyższy niż 70 proc.

Prezes URE w 2021 r. przeprowadził monito-
ring przestrzegania przepisów ww. rozporządze-
nia dywersyfikacyjnego przez przedsiębiorstwa 
energetyczne posiadające w 2020 r. koncesję na 
obrót gazem ziemnym z zagranicą. Monitoringiem 
objęte zostały 23 podmioty. W związku z koniecz-
nością uzupełnienia informacji i przekazanej 

dokumentacji, działania te były kontynuowane 
w 2022 r. 

Ponadto, Prezes URE, mając na uwadze treść 
art. 32 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy ‒ Prawo energe-
tyczne, w udzielanych koncesjach OGZ zamieszcza 
warunek dotyczący obowiązku dywersyfikacji do-
staw gazu ziemnego z zagranicy. Jak bowiem wy-
nika z powyższych przepisów, uzyskania koncesji 
wymaga wykonywanie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, 
przy czym koncesje te są wydawane z uwzględnie-
niem dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz 
bezpieczeństwa energetycznego. Przedsiębiorstwo 
energetyczne zajmujące się obrotem gazem ziem-
nym z zagranicą jest obowiązane do dywersyfikacji 
dostaw gazu ziemnego z zagranicy. Ponadto, w ra-
mach postępowania o udzielenie koncesji OGZ, 
Prezes URE weryfikuje, czy wnioskodawca złożył 
oświadczenie, zawierające zobowiązanie do prze-
strzegania obowiązku dywersyfikacyjnego. 

Koncesje OGZ i związany z nimi 
obowiązek utrzymywania zapasów 

Podmiot wnioskujący o udzielenie koncesji OGZ, 
powinien ‒ zgodnie z art. 35 ust. 1a ustawy – Pra-
wo energetyczne – załączyć do wniosku informację 
o wielkości średniodobowego planowanego przez 
podmiot przywozu w okresie od dnia jego rozpoczę-
cia do 31 marca roku następującego po rozpoczęciu 
przywozu, zgodnie z ustawą o zapasach. We wniosku 
powinna zostać również wskazana planowana data 
rozpoczęcia przywozu gazu ziemnego z zagranicy. 
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Wniosek o udzielenie koncesji OGZ, nieuzupeł-
niony w wyznaczonym terminie w sposób spełnia-
jący wszystkie wymagane ustawą warunki, pozo-
stawia się bez rozpoznania na podstawie art. 35 
ust. 2b ustawy – Prawo energetyczne. 

Ponadto, mając na uwadze istotne znaczenie 
obowiązku zapasowego dla zapewnienia bezpie-
czeństwa energetycznego państwa, Prezes URE 
w udzielanych koncesjach na OGZ zamieszcza wa-
runek odnoszący się do powyższego obowiązku. 

Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 41 
ust. 2a ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE 
cofa koncesję OGZ również w przypadku, gdy przed-
siębiorstwo energetyczne nie utrzymuje zapasów 
obowiązkowych gazu ziemnego lub nie zapewnia ich 
dostępności zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2, art. 24a oraz 
art. 25 ust. 2 albo ust. 5 ustawy o zapasach.

Część V. Realizacja 
obowiązków wynikających 
z rozporządzenia REMIT

 

Obowiązki wynikające 
z rozporządzenia REMIT

W 2021 r. Prezes URE realizował m.in. nastę-
pujące zadania wynikające z przepisów rozporzą-
dzenia REMIT oraz ustawy – Prawo energetyczne 
w obszarze REMIT:

• prowadzenie krajowego rejestru uczestników 
hurtowego rynku energii,

• monitorowanie działalności handlowej uczest-
ników hurtowego rynku energii, której przed-
miotem są produkty energetyczne sprzedawane 
w obrocie hurtowym,

• prowadzenie postępowań wyjaśniających 
w sprawach manipulacji na rynku lub próby 
manipulacji na rynku oraz niezgodnego z pra-
wem wykorzystywania informacji wewnętrznej 
w zakresie produktów energetycznych sprze-
dawanych w obrocie hurtowym, które nie są 
instrumentami finansowymi, w tym we współ-
pracy z osobami zawodowo zajmującymi się 
pośredniczeniem w zawieraniu transakcji na 
hurtowym rynku energii,

• monitorowanie wypełniania przez osoby zawo-
dowo zajmujące się pośredniczeniem w zawie-
raniu transakcji ich zadań w zakresie tworzenia 
i utrzymywania skutecznych mechanizmów słu-
żących identyfikacji przypadków manipulacji na 
rynku lub próby manipulacji na rynku oraz nie-

zgodnego z prawem wykorzystywania informa-
cji wewnętrznej w zakresie produktów energe-
tycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym,

• monitorowanie wypełniania przez uczestników 
rynku obowiązków wynikających w rozporzą-
dzenia REMIT, w szczególności w zakresie reje-
stracji w krajowym rejestrze uczestników rynku 
oraz przekazania ACER danych na temat trans-
akcji zawieranych na hurtowym rynku energii 
oraz prowadzenie postępowań administracyj-
nych w sprawie nałożenia kar pieniężnych zwią-
zanych z naruszeniem tych obowiązków,

• współpraca z innymi organami regulacyjnymi 
oraz ACER w zakresie dotyczącym realizacji 
obowiązków wynikających z rozporządzenia 
REMIT.

Do podstawowych obowiązków uczestników 
hurtowego rynku energii należy:
• rejestracja i bieżąca aktualizacja danych w kra-

jowym rejestrze uczestników rynku,
• raportowanie do ACER danych na temat trans-

akcji zawieranych na hurtowych rynkach ener-
gii, w tym składanych zleceń, 

• publikowanie informacji wewnętrznych,
• zakaz dokonywania manipulacji na rynku lub 

próby manipulacji na rynku,
• zakaz niezgodnego z prawem wykorzystywania 

informacji wewnętrznych, w tym prowadzenie 
handlu w oparciu o informację wewnętrzną.

Z kolei osoby zajmujące się zawodowo pośred-
niczeniem w zawieraniu transakcji na hurtowym 
rynku energii mają obowiązek:

„Realizacja zadań regulatora z obszaru objętego roz-
porządzeniem REMIT nabiera szczególnego znaczenia 
w świetle postępującej konsolidacji sektora energetyki, 
która w naturalny sposób ogranicza mechanizmy samo-
regulacji zachowań uczestników rynku. Taki kierunek 
zmian powoduje konieczność wzmacniania narzędzi kon-
troli rynku, wśród których jest m.in. zapewnienie odpo-
wiednich zasobów organu regulacyjnego do efektywnej 
i skutecznej realizacji zadań z obszaru REMIT.”

Rafał Gawin, Prezes URE
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• niezwłocznego powiadamiania krajowego orga-
nu regulacyjnego w przypadku uzasadnionych 
podstaw, że transakcja może stanowić narusze-
nie zakazu manipulacji na rynku lub niezgod-
nego z prawem wykorzystywania informacji 
wewnętrznych,

• tworzenia i utrzymywania skutecznych mecha-
nizmów i procedur służących identyfikacji przy-
padków naruszenia zakazu wykorzystywania in-
formacji wewnętrznych oraz zakazu manipulacji 
na rynku.

Rejestracja w krajowym rejestrze 
uczestników rynku

Rejestracja uczestników polskiego rynku ener-
gii prowadzona jest przez URE za pośrednictwem 
Scentralizowanego Europejskiego Rejestru Uczest-
ników Rynku Energii (Centralised European Regi-
stry for Energy Market Participant ‒ CEREMP169)), 
przygotowanego przez ACER.

Na koniec 2021 r. w systemie CEREMP było za-
rejestrowanych łącznie 15 186 uczestników rynku, 
podczas gdy liczba uczestników rynku z Polski wy-
niosła 747 (ok. 4,9 proc. wszystkich zarejestro-
wanych podmiotów). Wzrost zarejestrowanych 
uczestników rynku z Polski w 2021 r. w porówna-
niu z 2020 r. wyniósł 8,4 proc. 

 169) Scentralizowany Europejski Rejestr Uczestników Rynku 
Energii, ang. Centralised European Registry for Energy Market 
Participant – CEREMP, https://www.acer-remit.eu/ceremp/home? 
nraShortName=20&lang=pl_PL

W obliczu nadal trwającej w 2021 r. epidemii 
COVID-19, Prezes URE w dalszym ciągu zauważał 
zwiększenie się liczby przedkładanych w CEREMP 
pełnomocnictw podpisanych elektronicznie, co 
zapewne wynikało z pracy zdalnej i utrudnione-
go kontaktu z przedstawicielami spółek osób bę-
dących pełnomocnikami, chcących zarejestrować 
w CEREMP nowych uczestników rynku.

Raportowanie danych do ACER 

Raportowanie danych do ACER jest poprze-
dzone obowiązkiem rejestracji uczestników rynku 
w krajowym rejestrze tych uczestników. Raporto-
wanie przez uczestników hurtowego rynku energii 
informacji o zawartych transakcjach oraz zlece-
niach170) odbywa się za pośrednictwem podmio-
tów, które uzyskały nadany przez ACER status tzw. 
Registered Reporting Mechanism (RRM)171). Na ko-
niec 2021 r. w całej UE było 104 zarejestrowanych 
podmiotów posiadających status RRM, w tym trzy 
podmioty, tj.: TGE S.A., OGP Gaz-System S.A. oraz 
PSE S.A. posiadały swoją siedzibę w Polsce. 

 170) Przekazywane dane gromadzone są przez ACER przy wy-
korzystaniu utworzonego w tym celu systemu ARIS (ACER REMIT 
Information System).
 171) Registered Reporting Mechanism (RRM) ‒ strony przeka-
zujące informacje, zwane również zarejestrowanymi mecha-
nizmami sprawozdawczymi, to uczestnicy rynku lub podmioty 
przekazujące informacje w ich imieniu, które spełniają wymogi 
techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia sprawnej, skutecz-
nej i bezpiecznej wymiany informacji i przetwarzania informacji 
na potrzeby obsługi informacji zgodnie z art. 8 rozporządzenia 
REMIT i rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1348/2014.

Od 1 marca 2021 r. ACER ostatecznie urucho-
miła nowe zasady walidacji kodów EIC X w kon-
traktach dotyczących przesyłu energii elektrycz-
nej lub gazu ziemnego. W latach poprzednich 
Agencja wielokrotnie informowała172) uczestni-
ków rynku o powyższym zamiarze wprowadzenia 
nowych zasad walidacji kodów EIC X i wzywała 
ich w związku z powyższym do stosowania tylko 
jednego kodu Energy Identification Code (EIC) 
typu „X” (tj. identyfikującego podmiot, czyli 
uczestnika rynku) przy zawieraniu transakcji 
podlegających raportowaniu zgodnie z rozporzą-
dzeniem REMIT. Jednocześnie wyjaśniała, że ten 
sam kod identyfikacyjny energii (EIC) typu „X”, 
który służy do identyfikacji uczestnika rynku 
w zgłaszanych danych, musi być zarejestrowa-
ny w Scentralizowanym Europejskim Rejestrze 
Uczestników Rynku Energii (CEREMP), ponieważ 
po aktywacji nowych zasad wszystkie zgłoszo-
ne do ACER rekordy z danymi, zawierające kody 
EIC, jako identyfikatory uczestników rynku, któ-
re nie zostaną wprowadzone do CEREMP, zosta-
ną odrzucone.

Na mocy decyzji173) wydanej przez Komisję Eu-
ropejską (po przeprowadzeniu od 8 czerwca do 

 172) ACER updates validation rules under REMIT (europa.eu) 
A9R4692.tmp (acer-remit.eu)
 173) Decyzja Komisji (UE) 2020/2152 z 17 grudnia 2020 r. 
w sprawie opłat należnych Agencji Unii Europejskiej ds. Współpra-
cy Organów Regulacji Energetyki z tytułu gromadzenia, obsługi, 
przetwarzania i analizy informacji zgłaszanych na podstawie roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011, 
wydana na podstawie art. 32 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2019/942, 
EUR-Lex -32020D2152 - EN - EUR-Lex (europa.eu).
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31 sierpnia 2020 r. konsultacji174)), ACER od 1 stycz-
nia 2021 r. zaczęła pobierać opłaty za gromadze-
nie, przetwarzanie i analizowanie informacji zgła-
szanych przez uczestników rynku lub podmioty 
działające w ich imieniu na podstawie art. 8 roz-
porządzenia REMIT, w sposób i w wysokości okre-
ślonych w przedmiotowej decyzji. Powyższe opłaty 
wnosi corocznie każdy podmiot raportujący dane 
do ACER, zarejestrowany zgodnie z art. 11 roz-
porządzenia wykonawczego, jako RRM (Registered 
Reporting Mechanism).

Jednocześnie na stronie internetowej ACER REMIT 
PORTAL w zakładce „Documents – REMIT Fees”175) 
ACER zamieściła dokumenty z informacjami wyja-
śniającymi techniczne i operacyjne aspekty opłat, 
które ACER pobiera na podstawie przedmiotowej 
decyzji. 

Publikowanie informacji wewnętrznych

Skuteczne wypełnianie obowiązku publikowa-
nia przez uczestników rynku informacji wewnętrz-
nych, od 1 stycznia 2021 r. może odbywać się tylko 
za pośrednictwem zarejestrowanych w ACER Plat-
form Informacji Wewnętrznych (Inside Informa-
tion Platform ‒ IIP) oraz (pod określonymi warun-
kami) za pośrednictwem odpowiednich platform 
transparentności (Transparency Platforms).

 174) Konsultacje zostały przeprowadzone przez Komisję Euro-
pejską na podstawie art. 32 rozporządzenia 2019/942; https://
ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiati-
ves/12406/public-consultation
 175) https://documents.acer-remit.eu/category/remit-fees/

W 2021 r. ACER kontynuowała proces certyfi-
kacji i rejestracji Platform Informacji Wewnętrz-
nych zgodnie z minimalnymi wymaganiami jako-
ściowymi umożliwiającymi skuteczne ujawnianie 
informacji wewnętrznych, określonymi w rozdzia-
le 7.2.2 zaktualizowanych w 2019 r. i w 2020 r. 
oraz w rozdziale 4.2.2 zaktualizowanych w 2021 r. 
Wytycznych ACER176). Agencja w rozdziale 7.2. 
powyższych wytycznych z 2019 i 2020 r. oraz 
w rozdziale 4.2 wytycznych z 2021 r. stwierdzi-
ła, że w celu uznania za skuteczne ujawnienie 
informacji wewnętrznych zgodnie z art. 4 ust. 1 
rozporządzenia REMIT, informacje wewnętrzne 
publikowane dotychczas wyłącznie na stronach 
internetowych uczestników rynku energii lub po-
przez media społecznościowe, powinny być poda-
wane do publicznej wiadomości w szczególności 
za pośrednictwem spełniających kryteria ACER 
platform służących do publikacji informacji we-
wnętrznych (Inside Information Platforms ‒ IIP) 
oraz (pod określonymi warunkami) za pośrednic-
twem odpowiednich platform transparentności 
(Transparency Platforms177)).

 176) Guidance on the application of Regulation (EU) No 1227/2011 
of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 
on wholesale energy market integrity and transparency; Guidance 
on REMIT – documents (acer-remit.eu).
 177) Za spełniające kryteria skutecznego publikowania informa-
cji wewnętrznych ACER, pod pewnymi warunkami, określonymi 
w rozdziale 7.2. zaktualizowanych w 2019 r. i w 2020 r. oraz 
w rozdziale 4.2 zaktualizowanych w 2021 r. Wytycznych ACER, 
wskazuje również ujawnianie informacji wewnętrznych za po-
średnictwem odpowiednich platform transparentności (Trans-
parency Platforms) na podstawie rozporządzenia 2019/943, 
uchylającego rozporządzenie 714/2009 lub na podstawie rozpo-
rządzenia 715/2009.

Pierwotnie powyższy obowiązek miał wejść 
w życie od 1 lipca 2020 r., jednakże w związku 
z wybuchem pandemii COVID-19 termin, w którym 
uczestnicy rynku muszą w pełni przestrzegać 
powyższych wymogów ACER (tj. publikować in-
formacje wewnętrzne na IIP wskazanych przez 
ACER) został wydłużony do 1 stycznia 2021 r.178)

Już w liście otwartym z 20 listopada 2020 r.179), 
ACER odsyłała do listy odpowiednich IIP oraz plat-
form transparentności (Transparency Platforms) 
dostępnej na stronie internetowej REMIT PORTAL 
oraz informowała, że w celu skutecznego ujaw-
nienia informacji wewnętrznych uczestnicy rynku 
mogą już zarejestrować się na IIP, które przeszły 
pierwszy etap oceny ACER. Ponadto ACER wskazy-
wała, że w przypadku czasowej niedostępności IIP 
uczestnik rynku powinien skorzystać z rozwiązań 
zapasowych (awaryjnych) wprowadzonych przez 
IIP. Dodatkowo, w świetle wyjątkowych okolicz-
ności wywołanych pandemią COVID-19, ACER za-
pewniła uczestnikom rynku możliwość czasowego 
publikowania informacji wewnętrznych na wła-
snych (korporacyjnych) stronach internetowych, 
jako rozwiązania zapasowego (awaryjnego) do 
31 grudnia 2021 r.

W liście otwartym z 14 grudnia 2021 r.180), ACER 
zdecydowała o przedłużeniu do końca 2022 r., 
w sytuacjach awaryjnych (niedostępności IIP oraz 

 178) https://documents.acer-remit.eu/wp-content/uploads/RE-
MITQuarterly_Q1_2020_corr.pdf
 179) A9R4692.tmp (acer-remit.eu)
 180) Updated Open Letter on the extension of the possibility for 
market participants to publish inside information on their own cor-
porate website as a backup solution – documents (acer-remit.eu).
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niedostępności rozwiązań awaryjnych wprowadzo-
nych przez IIP), możliwości publikacji informacji 
wewnętrznych przez uczestników rynku hurto-
wego na korporacyjnych stronach internetowych, 
jako rozwiązania zapasowego (awaryjnego).

Uczestnicy hurtowego rynku energii zobowiąza-
ni są do wskazania w krajowym rejestrze uczest-
ników rynku wybranych IIP, na których publikują 
wymagane informacje wewnętrzne oraz strony in-
ternetowej, na której będą publikowane informa-
cje wewnętrzne w sytuacjach awaryjnych.

W 2021 r., na liście ACER opublikowanej na stro-
nie internetowej REMIT PORTAL181), wśród podmio-
tów ubiegających się o status prowadzonych przez 
te podmioty platform, jako Inside Information Plat-
forms oraz podmiotów, których platformy przeszły 
przynajmniej pierwszy etap oceny ACER, znajdowały 
się m.in. TGE S.A. prowadząca Giełdową Platformę 
Informacyjną (GPI)182) w zakresie hurtowego ryn-
ku energii elektrycznej oraz OGP Gaz-System S.A. 
prowadząca platformę w zakresie hurtowego rynku 
gazu ‒ Gas Inside Information Platform (GIIP). 

Obowiązki osób zajmujących się zawodowo 
pośredniczeniem w zawieraniu transakcji

Szczególną rolę w zakresie monitorowania 
nadużyć wynikających z rozporządzenia REMIT 

 181) https://www.acer-remit.eu/portal/list-inside-platforms
 182) Giełdowa Platforma Informacyjna (GPI) funkcjonuje od 
27 lutego 2014 r. i została utworzona przy współpracy przed-
stawicieli całego sektora elektroenergetycznego pod patronatem 
Prezesa URE.

pełnią podmioty zajmujące się zawodowo po-
średniczeniem w zawieraniu transakcji na hur-
towych rynkach energii (PPATs – ang. Persons 
professionally arranging transactions), które mają 
obowiązek tworzenia i utrzymywania skutecznych 
mechanizmów i procedur służących identyfikacji 
przypadków naruszenia zakazu manipulacji na 
rynku, próby manipulacji na rynku lub niezgod-
nego z prawem wykorzystywania informacji we-
wnętrznych.

 W 2021 r. w Polsce pośredniczeniem w zawie-
raniu transakcji na hurtowych rynkach energii ak-
tywnie zajmowały się trzy podmioty: TGE S.A., PSE 
S.A. oraz OGP Gaz-System S.A. 

Podmioty te na podstawie przepisów rozporzą-
dzenia REMIT zobowiązane są do powiadamiania 
Prezesa URE, w przypadku posiadania uzasadnio-
nych podstaw aby podejrzewać, że dana trans-
akcja na hurtowym rynku energii może stanowić 
naruszenie zakazów manipulacji lub niezgodnego 
z prawem wykorzystywania informacji wewnętrz-
nej. Dodatkowo podmioty te prowadzą okresowe 
szkolenia dla uczestników rynku w celu aktualiza-
cji wdrożonych zasad monitorowania hurtowego 
rynku energii ukierunkowanego na wykrywanie 
i zapobieganie nadużyciom zdefiniowanym w roz-
porządzeniu REMIT.

W 2021 r. jeden z polskich PPAT zgłosił Pre-
zesowi URE dwa przypadki podejrzenia dokona-
nia przez uczestników hurtowego rynku energii 
manipulacji na rynku lub próby manipulacji na 
rynku. Przypadki te są obecnie przedmiotem 
szczegółowej analizy przeprowadzanej przez 
Prezesa URE.

Tabela 86. Kategorie podmiotów wynikające z rozpo-
rządzenia REMIT

Stan na koniec 2021 r. Unia Europejska Polska
Uczestnicy rynku zarejestrowani 
w CEREMP 15 186 747

Registered Reporting Mechanisms (RRM) 104 3
Podmioty ubiegające się w ACER o sta-
tus Inside Information Platforms oraz 
podmioty, które przeszły przynajmniej 
pierwszy etap oceny ACER* jako Inside 
Information Platforms

20 2

PPATs – ang. Persons professionally 
arranging transactions

Brak zaktualizowa-
nych danych 3

* Z wyłączeniem Centralnych Platform Przejrzystości 
(Central Transparency Platforms).

Źródło: Strona internetowa ACER – REMIT PORTAL.

Współpraca Prezesa URE z innymi organami 
regulacyjnymi oraz ACER w zakresie 
dotyczącym realizacji obowiązków 
wynikających z rozporządzenia REMIT

W 2021 r. przedstawiciele Prezesa URE uczest-
niczyli w pracach grup roboczych ACER, w których 
dyskutowane były kwestie sposobu prowadzenia 
nadzoru hurtowego rynku energii, w tym m.in. 
opłat wnoszonych do Agencji za gromadzenie, 
przetwarzanie i analizowanie przez ACER informa-
cji zgłaszanych przez podmioty rynku hurtowego, 
obowiązku skutecznego i terminowego podawania 
informacji wewnętrznej do wiadomości publicznej, 
wejścia w życie nowych zasad walidacji danych ra-
portowanych przez uczestników rynku, propozycji 
zmian wytycznych ACER w zakresie doprecyzowa-
nia definicji zawartych w rozporządzeniu REMIT. 
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W związku z pandemią COVID-19 prace były 
prowadzone w formule spotkań on-line oraz po-
przez wymianę informacji w formie elektronicznej. 

Komunikacja z uczestnikami hurtowego 
rynku energii 

Najważniejsze informacje związane z rozpo-
rządzeniem REMIT są udostępniane na stronie 
internetowej URE183). Uczestnicy rynku mogą 
także przesyłać do URE na dedykowaną skrzynkę 
e-mail184) pytania dotyczące realizacji obowiązków 
wynikających z ww. rozporządzenia oraz z prze-
pisów wykonawczych dotyczących procesu reje-
stracji w krajowym rejestrze uczestników rynku. 
Z kolei ACER na swojej stronie internetowej pro-
wadzi tzw. „REMIT Portal”185) poświęcony wszelkim 
zagadnieniom zawartym w rozporządzeniu REMIT.

W 2021 r. Prezes URE na stronie internetowej 
Urzędu:
1) informował o opublikowaniu przez ACER zak-

tualizowanych wersji następujących dokumen-
tów/wytycznych dotyczących obszaru REMIT:
 – Annex II of the Transaction Reporting User 

Manual (TRUM) (ta pozycja pokazuje przy-
kłady zgłaszania transakcji, w tym zleceń 
zawarcia transakcji. Nowa publikacja ma na 
celu odzwierciedlać ewolucję struktury ryn-

 183) https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/prawo-wspolno-
towe/remit/aktualnosci-remit
 184) REMIT.rejestracja@ure.gov.pl
 185) https://www.acer-remit.eu/portal/home

ku, poprzez dodanie nowych przykładów, 
m.in. z zakresu market coupling);

 – Annex VII of the Manual of Procedures (MoP) 
on data Reporting (zawiera opisy nowych 
pól danych zawartych w nowych formatach 
elektronicznych do zgłaszania informacji we-
wnętrznych);

 – Frequently Asked Questions (FAQs) ‒ 
w tym: 12th edition of the FAQs on REMIT 
transaction reporting oraz 7th edition of the 
FAQs on REMIT fundamental data and inside 
information (zawierają odpowiedzi ACER na 
nowe i często zadawane pytania tak, aby le-
piej odzwierciedlić ciągłą ewolucję rynków 
UE i ułatwić raportowanie danych)186);

 – ACER Guidance on the application of Regula-
tion (EU) No 1227/2011 of the European Par-
liament and of the Council of 25 October 2011 
on wholesale energy market integrity and 
transparency (jest to już szósta aktualizacja 
tych wytycznych, gdzie całkowicie zmieniona 
została struktura dokumentu na bardziej intu-
icyjną i przystępną dla uczestników rynku)187),

2) przypominał uczestnikom hurtowego rynku 
energii, że ACER od 1 stycznia 2021 r. wymaga, 
aby obowiązek publikacji informacji wewnętrz-

 186) Patrz Informacja URE z 26 maja 2021 r.: https://www.ure.
gov.pl/pl/urzad/prawo/prawo-wspolnotowe/remit/aktualnosci- 
remit/9504,Ulatwienia-dla-uczestnikow-hurtowego-rynku-energii
-w-raportowaniu-transakcji.html
 187) Patrz Informacja URE z 9 września 2021 r.: https://www.
ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/prawo-wspolnotowe/remit/aktualnosci- 
remit/9753,Hurtowy-rynek-energii-nowe-bardziej-czytelne-wytyczne-
ACER-dotyczace-stosowania-.html

nych, wynikający z art. 4 ust. 1 rozporządzenia 
REMIT, był wypełniany poprzez ich publikację 
na spełniających kryteria ACER Platformach 
Informacji Wewnętrznych tzw. Inside Informa-
tion Platforms oraz (pod określonymi warunka-
mi) centralnych Platformach Transparentności 
(Transparency Platforms)188).

Natomiast powiadomienia o podejrzeniu naru-
szenia przepisów rozporządzenia REMIT uczestnicy 
hurtowego rynku energii, a także inne podmioty 
i instytucje mogą zgłaszać poprzez prowadzoną 
przez ACER internetową platformę (Notification 
Platform)189), a także bezpośrednio do Prezesa URE.

Postępowania wyjaśniające

W 2021 r. upoważnieni przez Prezesa URE pra-
cownicy URE przeprowadzili 3 postępowania wy-
jaśniające w sprawach dotyczących podejrzenia 
dokonania manipulacji na rynku lub próby manipu-
lacji na rynku, zarządzone na podstawie art. 23p 
ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne. Dwa z nich 
zostały zakończone złożeniem przez Prezesa URE 
w 2021 r. zawiadomienia o podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa. Jedno postępowanie zostało 
zamknięte, ponieważ nie znaleziono podstaw do 
przeprowadzenia kontroli REMIT, o której mowa 

 188) Patrz Informacja URE z 19 lutego 2021 r.: https://www.
ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/prawo-wspolnotowe/remit/aktualnosci 
-remit/9312,Od-1-stycznia-2021-r-uczestnicy-hurtowego-rynku-
energii-maja-obowiazek-publikacj.html
 189) https://www.acer-remit.eu/np/home
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w art. 23c ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, 
ani do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa.

W myśl art. 23p ust. 6 i 8 ustawy – Prawo energe-
tyczne, po zakończeniu postępowania wyjaśniające-
go, Prezes URE składa zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa, wszczyna kontrolę REMIT 
albo zarządza zamknięcie postępowania wyjaśniają-
cego, które nie stanowi przeszkody do ponownego 
jego przeprowadzenia o ten sam czyn, chyba że na-
stąpiło przedawnienie karalności przestępstwa.

Postanowieniem Prokuratora z 30 grudnia 2020 r. 
zostało umorzone dochodzenie w sprawie do-
konania w okresie od 3 września 2018 r. do 
31 grudnia 2018 r. manipulacji na rynku poprzez 
zawieranie transakcji sprzedaży i zakupu produk-
tu energetycznego o nazwie BASE_Y-19, wszczęte 
postanowieniem Prokuratora z 12 sierpnia 2019 r., 
w wyniku złożenia przez Prezesa URE 29 maja 
2019 r. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa. Prezes URE, pismem z 13 stycznia 
2021 r., złożył zażalenie na powyższe postanowie-
nie. Postanowieniem z 11 marca 2021 r. Sąd Re-
jonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 
‒ II Wydział Karny utrzymał w mocy zaskarżone 
ww. postanowienie Prokuratora. 

Ponadto w 2021 r. Prezes URE analizował sprawę 
dotyczącą podejrzenia dokonania manipulacji na ryn-
ku oraz publikacji informacji wewnętrznej w sposób 
nieskuteczny przez polski podmiot, zgłoszoną przez 
podmioty zagraniczne za pośrednictwem prowadzo-
nej przez ACER internetowej platformy dedykowanej 
do zgłaszania naruszeń przepisów rozporządzenia 
REMIT (Notification Platform). Po dokonaniu szcze-

gółowej analizy Prezes URE uznał, że w ww. spra-
wie nie ma podstaw do wszczęcia kontroli REMIT 
(art. 23c ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne), ani 
zarządzenia postępowania wyjaśniającego (art. 23p 
ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne).

Niezależnie od powyższego, w 2021 r. Prezes 
URE analizował jeszcze cztery sprawy dotyczące 
podejrzenia manipulacji na rynku lub niezgodnego 
z prawem wykorzystywania informacji wewnętrz-
nych zgłoszone bezpośrednio do Prezesa URE 
przez polskich uczestników rynku energii (3 spra-
wy) oraz TGE S.A. (1 sprawa). 

W przypadku ww. spraw, również nie znalezio-
no podstaw do zarządzenia na podstawie art. 23p 
ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne postępowania 
wyjaśniającego w sprawie manipulacji na rynku lub 
próby manipulacji na rynku, określonych w art. 2 
rozporządzenia REMIT, ani do przeprowadzenia 
kontroli REMIT, o której mowa w art. 23c ust. 1 
ustawy – Prawo energetyczne.

Prezes URE w ramach ograniczonych środków 
prowadzi również cykliczny monitoring hurtowego 
rynku energii elektrycznej, w tym pod kątem kom-
ponentów mających wpływ na poziom cen energii 
elektrycznej, takich jak m.in. ceny uprawnień do 
emisji CO2 oraz ceny węgla. W szczególności ba-
daniem Prezesa URE został objęty poziom wskaź-
nika Clean Dark Spread (CDS)190).

 190) CDS = CEE – (CP +CCO2), gdzie: CDS – wskaźnik Clean 
Dark Spread; CEE – cena energii elektrycznej netto w zł/MWh; 
CP – cena węgla przeliczona na koszt produkcji 1 MWh energii 
elektrycznej netto z węgla kamiennego w zł/MWh; CCO2 – cena 
uprawnień do emisji CO2 przeliczona na koszt emisji CO2 przy 
produkcji netto 1 MWh energii elektrycznej w zł/MWh.

Rysunek 89. Średniomiesięczny CDS na tle średniomie-
sięcznych cen energii elektrycznej ‒ instrumentu BASE-
_Y-21191) notowanego na TGE S.A. w 2020 r. [zł/MWh]

Uwaga: Od lipca 2020 r. obserwowany jest ujemny CDS, co może 
sugerować, że planowane na 2021 r. przychody z rynku mocy dla 
wytwórców energii elektrycznej są satysfakcjonujące i pokrywają 
z nawiązką planowane koszty stałe wytwarzania energii elektrycznej.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGE 
S.A., ICE, ARP. 
Rysunek 90. Średniomiesięczny CDS na tle średniomie-
sięcznych cen energii elektrycznej ‒ instrumentu BASE-
_Y-22192) notowanego na TGE S.A. w 2021 r. [zł/MWh]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGE 
S.A., ICE, ARP. 

 191) Roczny kontrakt terminowy na dostawę energii elektrycz-
nej, którego wykonanie przypadało w 2021 r.
 192) Roczny kontrakt terminowy na dostawę energii elektrycz-
nej, którego wykonanie przypada w 2022 r.
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Część VI. Ciepłownictwo

1. Rynek ciepła ‒ sytuacja 
ogólna

1.1. Lokalne rynki ciepła

Funkcjonujący w warunkach naturalnego mo-
nopolu, ze względu na lokalny charakter, rynek 
ciepła ma istotne znaczenie dla konsumentów 
ciepła w gospodarstwach domowych. Zgodnie 
z przygotowanym przez Główny Urząd Statystycz-
ny Rocznikiem Statystycznym Rzeczypospolitej 
Polskiej, przeciętne miesięczne wydatki na oso-
bę w gospodarstwie domowym na użytkowanie 
mieszkania lub domu i nośniki energii, stanowiły 
w 2020 r. blisko 20 proc. miesięcznych wydatków 
na osobę w gospodarstwie domowym. 

Jednocześnie, zgodnie z przeprowadzonym ba-
daniem Głównego Urzędu Statystycznego „Zużycie 
energii w gospodarstwach domowych w 2018 r.”, 
ponad 80 proc. udziału w zużywanych nośnikach 
energii ma ciepło. Zatem, jest to jedna z najbar-
dziej odczuwalnych pozycji w tych kosztach.

Łączne przychody z działalności ciepłowniczej 
ponad 400 koncesjonowanych przedsiębiorstw ener-
getycznych prowadzących działalność w zakresie do-
starczania ciepła do odbiorców, wynosiły w 2021 r. 
ok. 17 mld zł (bez obrotu), przy czym należy zwrócić 
uwagę, że w tym roku nadal 70 proc. energii che-
micznej paliw zużywanych w źródłach ciepła eksplo-
atowanych przez koncesjonowane przedsiębiorstwa 
energetyczne, stanowiły paliwa węglowe.

Na rynku ciepła w Polsce największy udział w ryn-
ku posiadają cztery dominujące grupy kapitałowe: 
PGE, Veolia, PGNiG Termika i Fortum. Przychody 
z wytwarzania i dystrybucji ciepła spółek należą-
cych do tych grup kapitałowych, stanowiły w 2021 r. 
ok. 38 proc. łącznych przychodów z wytwarzania 
i dystrybucji ciepła wszystkich koncesjonowanych 
przedsiębiorstw ciepłowniczych. Ponadto sprzedaż 
ciepła z sieci ciepłowniczych 10 największych przed-
siębiorstw prowadzących działalność w zakresie 
przesyłania i dystrybucji ciepła, stanowi 48 proc. 
ciepła sprzedanego z sieci ciepłowniczych wszyst-
kich przedsiębiorstw koncesjonowanych prowa-
dzących ten zakres działalności.

Podobnie jak w całym sektorze, także w ramach 
tych grup kapitałowych, systemy ciepłownicze są 
różnej wielkości, a skala działalności przedsię-
biorstw energetycznych zajmujących się dostawą 
ciepła ma i powinna mieć wpływ na poziom kosz-
tów jednostkowych dostarczania ciepła. Lokalne 
usytuowanie systemów ciepłowniczych wpływa 
również na koszty ponoszone przez przedsiębior-
stwa. Dodatkowo, ciepło wytwarzane jest z róż-
nych rodzajów paliw, co także w dużym stopniu 
różnicuje koszt jednostkowy dostarczanego ciepła.

Wyzwania dla ciepłownictwa, jakie wynika-
ją z polityki klimatyczno-energetycznej UE do 
2030 r.193) oraz osiągnięcie przez UE do 2050 r. 
neutralności klimatycznej (strategia Europejskiego 

 193) W grudniu 2020 r. Rada Europejska zatwierdziła unijny cel 
zakładający ograniczenie emisji netto gazów cieplarnianych do 
2030 r. o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
‒ zwiększono dotychczas obowiązujący 40 proc. cel redukcyjny.

Zielonego Ładu), zostały uwzględnione w: Kra-
jowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 
2021‒2030 oraz w Polityce energetycznej Polski 
do 2040 r. (PEP 2040). 

Transformacja energetyczna, w tym dotycząca 
ciepłownictwa, ma na celu nie tylko ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych, poprawę bezpieczeń-
stwa energetycznego, konkurencyjności i efektyw-
ności energetycznej gospodarki, ale również po-
prawę warunków życia obywateli UE.

Realizacja tych celów ma nastąpić w szczegól-
ności poprzez: rozwój kogeneracji, zwiększenie 
wykorzystania źródeł OZE i Instalacji Termiczne-
go Przekształcania Odpadów Komunalnych w cie-
płownictwie systemowym, uciepłownienie elek-
trowni, modernizację i rozbudowę systemu dys-
trybucji ciepła i chłodu, popularyzację magazynów 
ciepła i inteligentnych sieci. 

„Kluczem do skutecznej transformacji sektora cie-
płownictwa jest zmiana węgla na paliwa nieemisyjne lub 
niskoemisyjne. Koszty związane z koniecznością zmian 
w tym sektorze są wysokie i tu również staramy się odpo-
wiedzieć na stojące przed sektorem wyzwania. Uwzględ-
niając tę potrzebę, a także zmieniające się dynamicznie 
warunki prowadzania działalności ciepłowniczej skupia-
my się na poprawie warunków regulacyjnych do inwesto-
wania przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz na pro-
mowaniu określonych efektów wynikających z inwestycji, 
a nie tylko na samym procesie inwestowania. Oznacza to 
wprowadzenie wymiaru jakościowego do polityki regula-
cyjnej w sektorze ciepłowniczym.”

Rafał Gawin, Prezes URE
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Jak szacuje organizacja przedsiębiorstw cie-
płowniczych, sprostanie wyzwaniom, prowadzonej 
przez UE polityki dekarbonizacji, będzie wymagało 
poniesienia w okresie najbliższych 10 lat nakła-
dów inwestycyjnych na przedsięwzięcia z zakresu 
transformacji energetycznej rzędu 53-101 mld zł, 
zatem zakładając równomierne rozłożenie tych na-
kładów na 10 lat, na wszystkie przedsiębiorstwa 
koncesjonowane zajmujące się dostarczaniem 
ciepła do odbiorców, nakłady inwestycyjne tych 
przedsiębiorstw musiałyby łącznie wzrosnąć co-
rocznie od 5,3 mld zł do 10,1 mld zł (dodatkowo, 
poza nakładami już ponoszonymi lub przewidzia-
nymi już do poniesienia).

Transformacja ciepłownictwa w Polsce odby-
wać się będzie poprzez wykorzystanie funduszy 
krajowych i unijnych wskazanych w PEP 2040, 
tj. m.in. Polityki Spójności, Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności, Funduszu 
na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, ReactEU 
oraz pozostałych instrumentów (np. programy 
priorytetowe NFOŚiGW oraz środki Wspólnej Po-
lityki Rolnej) oraz nowych instrumentów, które 
będą wspierać transformację systemu energe-
tycznego w Polsce, np. Fundusz Modernizacyjny 
oraz krajowy fundusz celowy, zasilany środkami 
ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, tj. Fundu-
szu Transformacji Energetyki.

Dostosowanie ciepłownictwa w Polsce do po-
lityki klimatyczno-energetycznej UE, powinno od-
bywać się przy zachowaniu podstawowych celów 
ustawy ‒ Prawo energetyczne, a więc ochrony 
środowiska i równoważeniu interesów odbiorców 
i przedsiębiorstw energetycznych. 

Mając powyższe na uwadze oraz zmieniające się 
dynamicznie warunki prowadzania działalności cie-
płowniczej, Prezes URE podjął działania zmierza-
jące do wypracowania nowego modelu regulacji 
przedsiębiorstw ciepłowniczych, uwzględniającego 
konieczność zapewnienia środków na realizację 
potrzebnych inwestycji w transformację energe-
tyczną. Kompleksowe podejście do tego zagad-
nienia pozwoli na zachowanie równowagi pomię-
dzy interesami przedsiębiorstw energetycznych 
a słusznym interesem odbiorców ciepła, zapewnia-
jąc jednocześnie realizację zadań inwestycyjnych 
zmierzających do transformacji energetycznej.

Najważniejsze wytyczne dla ciepłownictwa wy-
nikające z ww. dokumentów to: pokrycie przez cie-
pło systemowe oraz przez zeroemisyjne lub nisko-
emisyjne źródła indywidualne (do 2040 r.) potrzeb 
cieplnych wszystkich gospodarstw domowych, 
wzrost wytwarzania ciepła z OZE o co najmniej 
1,1 punktu procentowego w każdym roku, stoso-
wanie gazu ziemnego jako paliwa pomostowego 
w transformacji energetycznej, osiągnięcie w 2030 r. 
zdolności transportu sieciami gazowymi mieszani-
ny zawierającej ok. 10 proc. gazów zdekarbonizo-
wanych, co umożliwi niskoemisyjne wytwarzanie 
ciepła w kogeneracji, spełnianie w 2030 r. przez co 
najmniej w 85 proc. systemów ciepłowniczych lub 
chłodniczych, w których moc zamówiona przekra-
cza 5 MW, kryterium efektywnego energetycznie 
systemu ciepłowniczego, konieczność pokrywania 
potrzeb cieplnych w sposób indywidualny poprzez 
wykorzystywanie źródeł o możliwie najniższej emi-
syjności (pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, 
gaz ziemny – najlepiej z udziałem gazu zdekar-

bonizowanego) i wyeliminowanie zużycie węgla – 
w miastach do 2030 r., a na terenach wiejskich 
do 2040 r., zastosowanie innowacji również w cie-
płownictwie ‒ technologie magazynowania ciepła, 
magazynowania energii elektrycznej, technologie 
wodorowe. Zakłada się, że powyższym zmianom 
w ciepłownictwie będzie towarzyszyć poprawa 
efektywności dostarczania ciepła, jak również 
ograniczenie jego zużycia w związku z termomo-
dernizacją zasobów mieszkaniowych. 

Kolejnym działaniem Komisji Europejskiej w kie-
runku przyspieszenia transformacji energetycznej, 
jest przedstawiony w lipcu 2021 r. pakiet dyrektyw 
„Fit for 55”, który ma doprowadzić do ograniczenia 
emisji dwutlenku węgla w państwach członkow-
skich. Redukcja emisji CO2 ma sięgnąć 55 proc. 
do 2030 r., a do 2050 r. zostać wyzerowana i zapew-
nić Europie neutralność klimatyczną. Pakiet „Fit 
for 55” podwyższa cel redukcji emisji w UE na 2030 r. 
z 40 do 55 proc. względem poziomu z 1990 r. 
Legislacja w nim zawarta będzie zwiększać pre-
sję na zmniejszanie emisji zarówno w przemyśle 
energochłonnym czy energetyce, jak i w budow-
nictwie oraz transporcie. Pakiet reform będzie bar-
dziej kosztowny niż dotychczas przyjęte regulacje 
w tym zakresie 

Pakiet reform zaostrza pierwotne regulacje, co 
ma przyspieszyć działania na rzecz osiągnięcia przez 
Wspólnotę neutralności klimatycznej do 2050 r. Wiąże 
się to z dużo szybszym wzrostem cen uprawnień do 
emisji CO2 w systemie ETS oraz stopniowym rozszerze-
niem tego systemu na emisje z budynków i transportu 
drogowego. W efekcie wzrosną ceny energii elektrycz-
nej, ciepła sieciowego oraz paliw, co zwiększy presję na 
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dekarbonizację gospodarki. Będzie to wymagało szyb-
kiej rozbudowy OZE oraz wdrożenia technologii wy-
chwytu i zagospodarowania dwutlenku węgla. Według 
ekspertów Banku PEKAO – Raport z grudnia 2021 r. 
Wpływ pakietu Fit for 55 na polską gospodarkę, 
łączne dodatkowe koszty tego pakietu dla polskiej 
gospodarki wzrosłyby z 338 mld euro (przy dotych-
czasowych regulacjach) do 527,5 mld euro przy no-
wych regulacjach (wzrost o 190 mld euro do 2030 r.), 
w tym dla przedsiębiorstw wytwarzających ciepło 
nastąpiłby wzrost kosztów z 10 mld euro przy do-
tychczasowych regulacjach do 24 mld euro przy no-
wych regulacjach (wzrost o 14 mld euro). Szczegóły 
tego pakietu będą przedmiotem dyskusji wszystkich 
państw Wspólnoty Europejskiej w najbliższym czasie.

Rosyjski atak na Ukrainę podważył dotychcza-
sowy sposób postrzegania transformacji energe-
tycznej w Europie, szczególnie założeń dotyczą-
cych tempa zmian, używanych technologii oraz 
‒ przede wszystkim ‒ roli gazu, jako paliwa przej-
ściowego w tym procesie. Problemem jest uzależ-
nienie Europy od rosyjskiego węgla, gazu i ropy 
naftowej. Trwają dyskusje nad scenariuszami 
zwiększenia sankcji wobec Rosji poprzez całkowite 
zablokowanie importu surowców energetycznych. 
Rozważana jest propozycja zawieszenia, czy ogra-
niczenia funkcjonowania unijnego handlu prawami 
do emisji CO2 oraz zaniechania wdrożenia pakietu 
„Fit for 55”. Również w Komisji Europejskiej rozwa-
żane jest dłuższe wykorzystywanie węgla w unij-
nej energetyce przy nie negowanym jednak przy-
jętym tempie ograniczenia emisji CO2.

Polskie ciepłownictwo czekają ogromne wyzwa-
nia, nie tylko związane z polityką klimatyczną UE 

i rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2, ale 
również krótkoterminowe, związane z rosnącymi 
cenami paliw – węgla kamiennego i gazu ziemnego, 
a także związane z ograniczoną podażą tych paliw. 
Według danych GUS, zużycie węgla kamiennego 
w Polsce w 2020 r. wynosiło łącznie 62 mln ton, 
z tego ponad połowa była zużywana w elektrow-
niach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, a im-
port tego paliwa wynosił 13 mln ton. 

1.2. Bilans podaży i zużycia ciepła

Opis sektora ciepłowniczego przygotowywany 
jest co roku w oparciu o dane zbierane przez Pre-
zesa URE w corocznym badaniu koncesjonowanych 
przedsiębiorstw ciepłowniczych. Badanie przepro-
wadzane jest w I kwartale każdego roku. Opis sek-
tora ciepłowniczego za 2020 r. został zamieszczo-
ny w publikacji pt. Energetyka cieplna w liczbach 
– 2020 i opublikowany w lutym 2022 r. na stronie 
www.ure.gov.pl. Publikacja dotycząca 2021 r. do-
stępna będzie w bieżącym roku, po przetworzeniu 
danych zgromadzonych w trakcie badania konce-
sjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych.

2. Regulowanie działalności 
przedsiębiorstw ciepłowniczych

Jednym z narzędzi regulacji przedsiębiorstw 
energetycznych jest zatwierdzanie taryf dla ciepła, 
po wcześniejszym udzieleniu koncesji przedsię-
biorstwu energetycznemu. Ze względu na lokalny 

charakter działalności przedsiębiorstw ciepłowni-
czych, komórkami URE regulującymi tę działalność 
są oddziały terenowe URE oraz departament DRE. 

Do zadań oddziałów terenowych URE w 2021 r. 
należało m.in. prowadzenie postępowań admini-
stracyjnych i wydawanie decyzji w sprawie udzie-
lenia koncesji (promesy koncesji), a także zmia-
ny, cofnięcia lub stwierdzenia jej wygaśnięcia na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania, przesyłania, dystrybucji oraz obrotu 
ciepłem, zgodnie z właściwością terytorialną tych 
komórek organizacyjnych URE. 

Oddziały terenowe URE miały także obowiązek 
wszczynania i prowadzenia postępowań admini-
stracyjnych w sprawach dotyczących zatwierdza-
nia taryf dla przedsiębiorstw energetycznych obję-
tych obowiązkiem uzyskania koncesji odpowiednio 
do właściwości w danym oddziale terenowym URE 
oraz objętych obowiązkiem uzyskania koncesji 
udzielanych przez departament DZO w zakresie 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w koge-
neracji w źródłach odnawialnych, w tym w źró-
dłach, w których występuje współspalanie paliw 
kopalnych i biomasy lub biogazu.

Na szczególną uwagę w zakresie działań re-
alizowanych przez oddziały terenowe w zakresie 
taryfowania ciepła zwraca fakt wydawania decyzji 
w sprawie ustalania współczynników korekcyjnych 
określających projektowaną poprawę efektywno-
ści przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków wyko-
nywania przez to przedsiębiorstwo danego rodzaju 
działalności, w odniesieniu do przedsiębiorstw cie-
płowniczych, które podnosiły kwestię konieczności 
zmiany zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfy dla 

http://www.ure.gov.pl
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ciepła. Decyzje takie wydawane były przez oddzia-
ły terenowe w związku z wejściem w życie prze-
pisów rozporządzenia taryfowego ciepłowniczego. 
Przepisy nowego rozporządzenia wprowadziły 
istotną zmianę w zakresie sposobu procedowania 
zmian taryf dla ciepła wprowadzonych do stoso-
wania, właśnie poprzez ustalanie na podstawie de-
cyzji Prezesa URE współczynników korekcyjnych, 
o których mowa wyżej, w przypadku zaistnienia 
nieprzewidywanej istotnej zamiany warunków 
wykonywania działalności przez przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność gospodarczą w zakresie 
wytwarzania ciepła w źródłach ciepła innych niż 
jednostki kogeneracji. W wyniku przeprowadzo-
nych działań legislacyjnych z udziałem Prezesa 
URE, dokonano stosownej zmiany ww. rozporzą-
dzenia, w wyniku której „przywrócono” obowiązu-
jące uprzednio zasady procedowania zmian taryf 
dla ciepła wprowadzonych do stosowania (pro-
cedura zatwierdzania zmiany taryfy na wniosek 
przedsiębiorstwa).

Zakres obowiązków departamentu DRE w 2021 r. 
obejmował m.in. prowadzenie postępowań admi-
nistracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji 
w sprawie udzielenia, zmiany, cofnięcia lub stwier-
dzenia wygaśnięcia koncesji (promesy koncesji), 
a także zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia jej 
wygaśnięcia na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie wytwarzania, przesyłania, dys-
trybucji oraz obrotu ciepłem dla podmiotów mają-
cych siedzibę w woj. mazowieckim i prowadzących 
działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia 
odbiorców w ciepło, którzy zakupili ciepło w łącz-
nej ilości co najmniej 150 000 GJ.

Dla powyżej określonych podmiotów, departa-
ment DRE w swoich obowiązkach miał także pro-
wadzenie postępowań administracyjnych w spra-
wie zatwierdzenia taryfy oraz przygotowywanie 
projektów decyzji w tym zakresie.

2.1. Koncesje

W 2021 r. nie uległy zmianie przepisy dotyczą-
ce koncesjonowania działalności ciepłowniczej. 
Obowiązkiem uzyskania koncesji objęta jest cała 
działalność gospodarcza związana z zaopatrzeniem 
odbiorców w ciepło, z wyłączeniem wytwarzania 
ciepła w źródłach o łącznej mocy cieplnej zain-
stalowanej nieprzekraczającej 5 MW, wytwarzania 
ciepła uzyskiwanego 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.

W 2021 r. liczba koncesjonariuszy zajmujących 
się działalnością gospodarczą związaną z zaopa-
trzeniem odbiorców w ciepło, według stanu na 
31 grudnia 2021 r., utrzymała się na poziomie 
zbliżonym do roku ubiegłego. Na krajowym rynku 
ciepła koncesje na prowadzenie działalności w za-
kresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło posiadały 
393 przedsiębiorstwa. Były to koncesje na wytwa-
rzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz 
obrót ciepłem, w liczbie 810 szt. razem.

Od 2005 r. obserwuje się stabilizację liczby kon-
cesjonariuszy. Od tego czasu obowiązkiem uzyska-
nia koncesji objęci są przedsiębiorcy posiadający 
moc wytwórczą ciepła powyżej 5 MW. Wcześniej 
wartością graniczną był 1 MW. Po 2005 r. zmia-
ny na rynku ciepłowniczym były raczej niewielkie 
i w szczególności wynikały z przekształceń orga-
nizacyjno-własnościowych: przejmowania majątku 
ciepłowniczego przez inne przedsiębiorstwa kon-
cesjonowane, konsolidacji przedsiębiorstw oraz 
ograniczania zakresu działalności skutkującego 
brakiem obowiązku posiadania koncesji.

Przedsiębiorstwa ciepłownicze są coraz częściej 
zainteresowane rozszerzeniem swojej działalno-
ści. Szukają przede wszystkim możliwości wejścia 
na nowe, nawet małe rynki lokalne. Działalność 
niektórych firm ciepłowniczych znacznie wykracza 
poza pierwotny obszar funkcjonowania i ukierunko-
wuje się na inne województwa, nie tylko ościenne. 
Wejście na nowe rynki ciepła następuje zazwyczaj 
poprzez przejęcie innych przedsiębiorstw ciepłow-
niczych. Jednocześnie ze względu na zmniejszenie 
zużycia ciepła przez odbiorców indywidualnych, 
które jest wynikiem m.in. termomodernizacji bu-
dynków, a także ocieplaniem się klimatu, firmy 
ciepłownicze zmuszone są optymalizować swoją 
działalność i poszukiwać nowych klientów, a także 
nowych form sprzedaży ciepła (np. dostarczając do 
odbiorców chłód wytworzony w absorpcyjnych lub 
adsorpcyjnych agregatach wody lodowej). Nowe 
obszary działalności będą się kształtować w związ-
ku z transformacją energetyczną, której kierunki 
zostały nakreślone w dokumentach wspólnotowych 
oraz Polityce energetycznej Polski do 2040 r.
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Udzielanie koncesji/promes koncesji 

W 2021 r. udzielono 24 koncesje w zakresie 
zaopatrzenia odbiorców w ciepło (12 w zakresie 
wytwarzania ciepła, 5 w zakresie przesyłania i dys-
trybucji ciepła, 7 w zakresie obrotu ciepłem) oraz 
4 promesy w zakresie wytwarzania ciepła i 1 na 
przesyłanie i dystrybucję ciepła. 

Zmiany koncesji/promes koncesji 

W 2021 r. dokonano 194 zmian koncesji oraz 
1 zmianę promesy koncesji na wytwarzanie ciepła. 
Było to spowodowane zmianami: adresów, zakresu 
prowadzonej działalności, parametrów urządzeń 
wytwórczych (w wyniku inwestycji i modernizacji 
mających na celu zmniejszenie emisji zanieczysz-
czeń i dostosowanie do norm środowiskowych), 
terminów obowiązywania koncesji, nazw konce-
sjonariuszy oraz sukcesji w trybie przepisów usta-
wy – Kodeks spółek handlowych.

Cofnięcia, stwierdzenia wygaśnięcia 
koncesji/promes koncesji 

W związku z trwałym zaprzestaniem wykony-
wania działalności gospodarczej lub niepodjęciem 
działalności objętej koncesją, bądź też z uwagi na 
naruszenie warunków koncesji, cofnięto 14 kon-
cesji w zakresie ciepła, w tym 6 na wytwarzanie, 
6 na przesyłanie i dystrybucję oraz 2 na obrót 
ciepłem.

Umorzenie, pozostawienie bez rozpoznania 

W okresie sprawozdawczym 1 wniosek pozosta-
wiono bez rozpoznania na podstawie art. 35 ust. 2b 
ustawy – Prawo energetyczne, 3 postępowania 
umorzono w wyniku wystąpienia okoliczności po-
wodujących ich bezprzedmiotowość lub na wnio-
sek strony.

2.2. Taryfy i warunki ich kształtowania

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo ener-
getyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posia-
dające koncesje ustalają taryfy, które podlegają 
zatwierdzeniu przez Prezesa URE. Przepisy regulu-
jące sposób kształtowania taryf dla ciepła zawar-
te są w rozporządzeniu taryfowym ciepłowniczym 
(w okresie sprawozdawczym obowiązywało roz-
porządzenie taryfowe ciepłownicze zmienione 
rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska 
z 22 stycznia 2021 r.194) Rozporządzenie taryfowe 
ciepłownicze umożliwiło przedsiębiorstwom ener-
getycznym, które eksploatują źródła wyposażone 
w jednostki kogeneracji i dla których taryfy dla cie-
pła są opracowane metodą uproszczoną, na pod-
stawie § 13 rozporządzenia taryfowego, wystąpić 
o zmianę taryfy, po opublikowaniu przez Prezesa 
URE zmian cen z jednostek wytwórczych nie bę-
dących jednostkami kogeneracji opalanymi tym 
samym paliwem jakie jest zużywane w jednostce 
kogeneracji. Dodatkowo, przedsiębiorstwa wytwa-

 194) Dz. U. z 2021 r. poz. 158.

rzające ciepło w kogeneracji, które w 2018 r. brały 
udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych (dla jednostek kogeneracji 
oddanych do użytku nie później niż 31 grudnia 
2017 r.), w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa 
URE na podstawie wniosku złożonego w okresie 
jednego roku od dnia wejścia w życie rozporządze-
nia, do ceny ciepła, o której mowa w § 13 ust. 1 
i 6, jednorazowo mogły doliczyć koszt jednostko-
wy (dolicza się: w przypadku jednostek kogene-
racji opalanych paliwami węglowymi – 1,36 zł/GJ, 
w przypadku jednostek kogeneracji opalanych pa-
liwami gazowymi – 0,78 zł/GJ) – z tytułu pokrycia 
kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cie-
plarnianych w 2018 r., które nie zostały uwzględ-
nione w cenie referencyjnej, o której mowa w § 13 
ust. 2 i 3. Te zmiany przepisów prawa oraz istotne 
zmiany cen wytwarzania ciepła z jednostek nie-
kogeneracyjnych w 2019 r. (w porównaniu z ce-
nami w 2018 r., wynikające m.in. z rosnących cen 
uprawnień do emisji CO2), spowodowały znaczący 
wzrost cen w źródłach wyposażonych w jednost-
ki kogeneracji, dla których taryfy są kształtowane 
w sposób uproszczony, na podstawie § 13 rozpo-
rządzenia taryfowego. W niektórych przypadkach 
zmiany cen w taryfach ustalanych metodą uprosz-
czoną na podstawie § 13 rozporządzenia taryfowe-
go, wynosiły blisko 20 proc.

Ceną odniesienia, której przy uproszczonym 
sposobie kształtowania taryfy przekroczyć nie 
można, jest cena referencyjna, która wynika z ilo-
czynu wskaźnika referencyjnego i średniej ceny 
sprzedaży ciepła. Zgodnie z nowymi przepisami 
rozporządzenia jednorazowo, po uwzględnieniu 
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kosztu jednostkowego emisji gazów cieplarnia-
nych, cena mogła przekroczyć cenę referencyjną. 
Poziom średnich cen sprzedaży ciepła ze źródeł nie 
posiadających jednostek kogeneracji, o których 
mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy – Prawo 
energetyczne, corocznie ulega zmianie (średnie 
ceny ciepła za 2020 r. zostały opublikowane przez 
Prezesa URE 30 marca 2021 r.). Wskaźniki zmian 
średnich cen ciepła ze źródeł nie posiadających 
jednostek kogeneracji miały bezpośrednie przeło-
żenie na kształtowanie wysokości wskaźnika zmia-
ny przychodów ze sprzedaży ciepła wytworzonego 
w jednostkach kogeneracji. Należy zwrócić uwagę, 
że uproszczony sposób kalkulacji cen w taryfach 
dla ciepła przedsiębiorstw eksploatujących źródła 
wyposażone w jednostki kogeneracji, uwzględnia-
ły z pewnym przesunięciem czasowym zmiany cen 
paliw i kosztów emisji CO2, jakie nastąpiły w po-
przednich latach. Zatem obserwowane w latach 
2019‒2020 zmiany cen paliw i kosztów emisji CO2 
miały wpływ na kształtowanie cen ciepła wytwo-
rzonego w jednostkach kogeneracji dopiero we 
wnioskach składanych po 31 marca 2021 r., tj. po 
opublikowaniu nowych średnich cen ciepła wytwo-
rzonego w jednostkach nie będących jednostka-
mi kogeneracji, o których mowa w art. 23 ust. 2 
pkt 28 lit. c ustawy – Prawo energetyczne.

Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowi-
ska z 24 kwietnia 2021 r.195) wprowadzono kolej-
ne zmiany rozporządzenia taryfowego dla ciepła, 
które umożliwiły przedsiębiorstwom energetycz-
nym eksploatującym źródła niekogeneracyjne 

 195) Dz. U. z 2021 r. poz. 788.

biorące udział w systemie handlu uprawnieniami 
do emisji CO2:
1) uzyskanie rekompensat z tytułu niepokrytych 

w taryfach obowiązujących w 2020 r. kosztów 
rozliczenia uprawnień do emisji CO2 za 2020 r.,

2) uproszczenie procedury zatwierdzania zmian 
taryf dla ciepła ze względu na wzrost kosztów 
zakupu uprawnień do emisji CO2, poprzez ogra-
niczenie analizy i oceny przez Prezesa URE tego 
wniosku o zmianę taryfy, wyłącznie do tych 
kosztów.

Przez cały 2021 r. następowały dynamiczne 
wzrosty kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2, 
a w IV kwartale 2021 r. zmianom tym towarzy-
szyły również dynamiczne zmiany kosztów zakupu 
paliw: gazu ziemnego i węgla kamiennego, przy 
ograniczonej podaży tych paliw. 

Zakres zmian przychodów wynikających z taryf 
i zmian taryf zatwierdzanych w 2021 r. jest bardzo 
duży i wynosi od -12,2 proc. do +136,6 proc.

Wzrost przychodów przedsiębiorstw energe-
tycznych wynikający ze wszystkich 520 postępo-
wań administracyjnych zakończonych w 2021 r. 
(w tym wyodrębniono oddziały przedsiębiorstw 
prowadzące działalność w poszczególnych woje-
wództwach), prowadzonych w sprawie zatwier-
dzenia/zmian taryf, w porównaniu z przychodami 
z taryf ostatnio stosowanych, wynosił 6,7 proc. 
(z 30 945 mld zł do 33 007 mld zł – niektóre 
z przedsiębiorstw występowały do Prezesa URE 
o zatwierdzenie zmiany taryf kilkukrotnie). Śred-
nia cena uprawnień do emisji CO2 na giełdzie ICE 
wzrosła z blisko 125 zł/Mg na 31 grudnia 2020 r. 

do blisko 320 zł/Mg na 31 grudnia 2021 r. ponad 
2,5 krotnie. Jest to jeden z istotniejszych kosztów 
wytwarzania ciepła w źródłach objętych unijnym 
systemem handlu uprawnieniami do emisji ETS ‒ 
średnia emisja CO2 wynosi ok. 0,1 Mg na 1 GJ wy-
produkowanego ciepła.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w pro-
wadzonych postępowaniach w sprawie zatwier-
dzania taryf dla ciepła w zakresie wytwarzania 
ciepła w źródłach nie wyposażonych w jednostki 
kogeneracji oraz w zakresie przesyłania i dystrybu-
cji ciepła (przy uznawaniu uzasadnionych kosztów 
dostarczania ciepła do odbiorców), uwzględniano 
uzyskiwane od przedsiębiorstw informacje doty-
czące m.in. realizacji remontów, usuwania awarii, 
a także inwestycji, w tym modernizacji źródeł i sie-
ci ciepłowniczych.

Metodologia ustalania oraz uwzględniania 
w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału

Prezes URE dąży do równoważenia interesów 
przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców cie-
pła. W celu transparentności swojego działania, 
w Informacji nr 71/2020 z 29 grudnia 2020 r. 
regulator określił zasady i sposób ustalania oraz 
uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapi-
tału (kosztu kapitału) na rok 2021, który uwzględ-
niał rozporządzenie taryfowe ciepłownicze oraz 
uszczegóławiał Model obowiązujący do końca 
2020 r.

Model bazował na zasadzie wskazania do 
uwzględnienia w taryfach dla ciepła maksymalne-
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go planowanego przychodu (suma kosztów uza-
sadnionych i uzasadnionego zwrotu z kapitału). 
Celem opracowanej metody było przygotowanie 
zoptymalizowanych narzędzi do ustalenia uzasad-
nionego poziomu przychodów uwzględniającego 
wskazane w art. 3 pkt 21 ustawy – Prawo energe-
tyczne elementy oceny, czy dany poziom kosztów 
jest uzasadniony, a w szczególności, czy poniesie-
nie danych kosztów jest niezbędnie uzasadnione 
ekonomicznie. W konsekwencji, model określił jaki 
poziom zwrotu z kapitału może być uznany za uza-
sadniony przy danym poziomie efektywności i uza-
sadnionych kosztach prowadzonej działalności, co 
stanowi realizację obowiązujących norm prawnych 
i kompetencji Prezesa URE dotyczących oceny 
poziomu kosztów uzasadnionych – art. 23 ust. 2 
pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne oraz ustalania 
uzasadnionego zwrotu z kapitału – art. 23 ust. 2 
pkt 3 lit. c tej ustawy. Model standaryzuje kryte-
ria oceny stosując metodę porównawczą, zgodnie 
z art. 47 ust. 2e ustawy – Prawo energetyczne, 
przy uwzględnieniu przepisów rozporządzenia 
określonego na podstawie art. 46 wymienionej 
ustawy. 

W przypadku braku spełnienia określonego kry-
terium przychodowego na podstawie publikowa-
nych wielkości, zgodnie z modelem, zastosowanie 
miały współczynniki redukujące możliwość uzy-
skania zaplanowanego zwrotu z kapitału.

W Informacji nr 28/2021 z 1 czerwca 2021 r., 
Prezes URE skorygował model uwzględniając 
w nim zmiany kosztów uprawnień do emisji CO2, 
kosztów wynagrodzeń oraz zwiększając możliwą 
do uzyskania premię za reinwestowanie. Zapro-

ponowane zmiany spowodowały, że planowany 
wzrost przychodu był ustalany odpowiednio do 
struktury kosztów w taryfie i ich zmian oraz inten-
sywności inwestowania w majątek energetyczny.

Model nie stanowi źródła prawa, jednak jako 
uznanie administracyjne z powodzeniem funkcjo-
nuje, będąc modyfikowanym po korekcie zaobser-
wowanych nieefektywności oraz zmieniających się 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej 
przez przedsiębiorstwa energetyczne.

Stosując model, Prezes URE miał możliwość 
i uwzględniał okoliczności, które nie zostały w mo-
delu przewidziane. Zawsze dotyczyło to zindywi-
dualizowanej oceny wniosku o zatwierdzenie ta-
ryfy dla ciepła. 

2.3. Inne działania

W 2021 r. oddziały terenowe URE, w związku 
ze zmianą ustawy – Prawo energetyczne i wpro-
wadzeniem w art. 7 ust. 8g3, obowiązującym od 
19 września 2020 r. terminu wydawania warunków 
przyłączenia do sieci ciepłowniczej, realizowały za-
dania w celu sprawdzenia wywiązywania się przez 
przedsiębiorstwa energetyczne z nałożonych tym 
przepisem obowiązków. 

Przedsiębiorstwa energetyczne zgłosiły 972 przy-
padki odmowy wydania warunków przyłączenia do 
sieci ciepłowniczej. Z przedstawianych przez nie infor-
macji wynika, że 104 odmowy przyłączenia do sieci 
były spowodowane brakiem warunków technicznych 
przyłączenia – WT, 443 brakiem warunków ekono-
micznych – WE, a 425 odmów było spowodowanych 

łącznym wystąpieniem braku warunków technicz-
nych i ekonomicznych przyłączenia do sieci.

Tabela 87. Odmowy przyłączenia do sieci cieplnej

Województwo Przyczyna odmowy Liczba

dolnośląskie
WE 27
WT 4

WE+WT 0

kujawsko-pomorskie
WE 12
WT 2

WE+WT 0

lubelskie
WE 3
WT 1

WE+WT 0

lubuskie
WE 1
WT 4

WE+WT 1

łódzkie
WE 25
WT 11

WE+WT 1

małopolskie
WE 79
WT 3

WE+WT 9

mazowieckie
WE 162
WT 7

WE+WT 5

opolskie
WE 20
WT 0

WE+WT 0

podkarpackie
WE 0
WT 3

WE+WT 2

podlaskie
WE 7
WT 4

WE+WT 0

pomorskie
WE 31
WT 2

WE+WT 0
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Województwo Przyczyna odmowy Liczba

śląskie
WE 32
WT 1

WE+WT 384

świętokrzyskie
WE 0
WT 1

WE+WT 2

warmińsko-mazurskie
WE 1
WT 23

WE+WT 0

wielkopolskie
WE 34
WT 31

WE+WT 21

zachodniopomorskie
WE 9
WT 7

WE+WT 0

RAZEM
WE 443
WT 104

WE+WT 425

Źródło: URE.

Łącznie oddziały terenowe URE przeprowadzi-
ły 316 monitoringów w zakresie wydawania wa-
runków przyłączenia do sieci ciepłowniczej wobec 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w za-
kresie przesyłania i dystrybucji ciepła.

Z analizy materiału wynika, że większość przed-
siębiorstw energetycznych w okresie sprawozdaw-
czym nie wydała warunków przyłączenia, gdyż do 
części z nich w okresie obowiązywania zmienionego 
przepisu nie wpłynęły wnioski w tym przedmiocie. 
Natomiast te, do których wnioski zostały złożone, nie 
wyczerpały ustawowego czasu na ich rozpoznanie.

W toku monitoringu stwierdzono nieliczne, 
drobne nieprawidłowości, w odniesieniu do których 
wszczęto postępowania wyjaśniające.

W 2021 r. do oddziałów terenowych URE wpły-
nęło łącznie 17 skarg dotyczących przyłączenia do 
sieci ciepłowniczej, z czego 16 do OT Wrocław. Po-
jedyncze skargi odnosiły się do technicznych oraz 
prawnych aspektów realizacji procesu przyłączenia 
do sieci. W przeważającej części dotyczyły jednak 

odmowy zmiany sposobu 
przyłączenia obiektów 
już przyłączonych do sie-
ci ciepłowniczej. Podczas 
rozpoznania tych skarg 
potwierdzono, że ustawa 
– Prawo energetyczne 
nie formułuje publicz-
noprawnego obowiązku 
dostawcy ciepła do po-
nownego przyłączenia do 
sieci podmiotu już wcze-
śniej do tej sieci przyłą-
czonego lub do zmiany 
warunków istniejącego 
przyłączenia do sieci.

3. Działania 
Prezesa URE 
adresowane 
do sektora – 
prace Zespołu 
ds. Ciepłow-
nictwa 

W 2021 r. powoła-
ny przez Prezesa URE Zespół ds. Ciepłownictwa, 
kontynuował prace związane z analizą zmian za-
chodzących na rynku ciepłowniczym. Zespół bie-
rze czynny udział w opiniowaniu projektów aktów 
prawnych, które mają istotny wpływ na działal-
ność gospodarczą przedsiębiorstw energetycznych 

Rysunek 91. Odmowy przyłączenia do sieci cieplnej – przyczyny w podziale na woje-
wództwa

Źródło: URE.
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zajmujących się dostarczaniem ciepła do odbior-
ców oraz prowadzoną przez Prezesa URE regulacją 
tego sektora rynku.

Zespół przygotował również skorygowany 
„model” zwrotu z kapitału, uwzględniając w nim 
zmiany kosztów uprawnień do emisji CO2, kosztów 
wynagrodzeń oraz zwiększając możliwą do uzy-
skania premię za reinwestowanie196). Zapropono-
wane zmiany spowodowały, że planowany wzrost 
przychodu był ustalany odpowiednio do struktury 
kosztów w taryfie i ich zmian oraz intensywności 
inwestowania w majątek energetyczny. 

Część VII. Paliwa ciekłe 
i biopaliwa ciekłe

1. Rynek paliw ciekłych 
– sytuacja ogólna

W roku sprawozdawczym nie odnotowano zna-
czących zmian na rynku paliw ciekłych w odniesie-
niu do roku poprzedniego. Liczba przedsiębiorstw 
energetycznych posiadających koncesje paliwowe 
wyniosła 5 697, co w porównaniu do 2020 r. ozna-
cza spadek o 1,4 proc. 

Produkcja paliw ciekłych w procesie przerobu 
ropy naftowej w 2021 r., podobnie jak w latach 

 196) Informacja Prezesa URE nr 28/2021 z 1 czerwca 2021 r.

ubiegłych, prowadzona była w rafineriach nale-
żących do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN 
S.A. oraz Grupy Lotos S.A. Podstawowym źródłem 
dostaw ropy naftowej są niezmiennie kraje byłego 
Związku Radzieckiego, ale odnotować należy jed-
nak zwiększone ilości dostaw ropy naftowej rów-
nież z innych kierunków.

Wyprodukowane przez rodzimych producentów 
benzyny silnikowe i oleje napędowe zaspokoiły za-
potrzebowanie krajowe na te gatunki paliw, odpo-
wiednio w 92 proc. i 56 proc. Przywóz z zagranicy 
oleju napędowego stanowił 46 proc. konsumpcji 
krajowej. W przypadku gazu płynnego LPG, udział 
ilości paliw przywiezionych wyniósł 70 proc. 

Obrót hurtowy paliwami ciekłymi, podobnie 
jak w latach poprzednich, opierał się na usługach 
przedsiębiorców, którzy kupowali paliwa wytwo-

rzone w kraju lub zagranicą i na-
stępnie odsprzedawali je kolejnym 
pośrednikom. Modelem najczęściej 
występującym na rynku hurtowym 
jest udział co najmniej dwóch 
przedsiębiorców (pośredników), 
zanim paliwo ciekłe trafi do odbior-
cy końcowego. Taki model sprzyja 
powstawaniu nadużyć w handlu 
paliwami. Niczym nadzwyczajnym 
jest sprzedaż jednej partii paliwa 
nawet pięciu pośrednikom, zanim 
trafi do klienta końcowego.

Obrót detaliczny benzynami 
silnikowymi oraz gazem płynnym 

LPG przeznaczonym do silników z zapłonem iskro-
wym prowadzony jest, co do zasady, na stacjach 
paliw ciekłych. Natomiast sprzedaż oleju napę-
dowego do klientów końcowych wykonywana 
jest przy wykorzystaniu stacji zakładowych oraz 
poprzez dostawy do kontenerowych stacji paliw 
ciekłych należących do odbiorców, a także poza 
stacjami paliw ciekłych.

Na terenie kraju funkcjonowały 9 141 po-
wszechnie dostępne stacje paliw ciekłych, sprze-
dające co najmniej jeden gatunek paliw ciekłych. 

Stacji paliw ciekłych oferujących:
• benzyny silnikowe, oleje napędowe i gaz płynny 

LPG ‒ było 6 568,
• benzyny silnikowe i oleje napędowe ‒ było 1 369, 
• tylko olej napędowy ‒ było 301,
• tylko gaz płynny LPG ‒ było 865.

„Urząd Regulacji Energetyki podejmuje działania, które przyczyniają 
się do jakościowej zmiany funkcjonowania branż objętych regulacją sek-
torową. Skuteczne koncesjonowanie, kontrole i współpraca z innymi or-
ganami, to kompetencje Prezesa URE porządkujące rynek paliw ciekłych 
i prowadzące do eliminacji tych przedsiębiorców, którzy nie spełniają 
określonych prawem lub koncesją wymogów, a przez to nie dają rękojmi 
prawidłowego wykonywania działalności. Dzięki stałemu monitoringowi 
i skutecznemu egzekwowaniu obowiązku przedsiębiorców do stosowania 
biokomponentów w paliwach transportowych (Narodowy Cel Wskaźniko-
wy), czy też ograniczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia tych 
paliw (Narodowy Cel Redukcyjny), regulator wpływa także na realizację 
celów i zobowiązań Polski z obszaru polityki klimatyczno-energetycznej.”

Rafał Gawin, Prezes URE
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Należy w tym miejscu zaznaczyć, że na stacjach 
paliw ciekłych powszechnie stosowanymi paliwami 
ciekłymi są:
• oleje napędowe oznaczone kodami CN: 2710 19 43, 

2710 20 11,

• benzyny silnikowe 
oznaczone kodami 
CN: 2710 12 45, 
2710 12 49,

• gaz płynny LPG 
oznaczony kodami 
CN: 2711 12, 2711 
13, 2711 19 00.

W 2018 r. liczba dzia-
łających na rynku stacji 
paliw ciekłych wynosiła 
9 448, w 2019 r. ich 
liczba zmalała o 240, 
w 2020 r. spadła ona 
o kolejne 54 – do licz-
by 9 154, natomiast 
w 2021 r. odnotowa-
no nieznaczny spadek 

liczby działających stacji paliw (o 13) – na koniec 
2021 r. stacji tych było 9 141. 

Biorąc pod uwagę liczbę eksploatowanych stacji 
paliw, niezmiennie dominuje Polski Koncern Naf-
towy ORLEN S.A. Drugim operatorem, pod wzglę-
dem liczby użytkowanych stacji paliw, jest nadal 
Shell Polska Sp. z o.o., trzecie miejsce ponownie 
należy do BP Europa SE Spółka europejska Oddział 

w Polsce. Na kolejnych miejscach znalazły się: 
Lotos Paliwa Sp. z o.o. oraz CIRCLE K POLSKA 
Sp. z o.o.

W tabeli poniżej przedstawiono listę koncesjo-
nariuszy z największą liczbą stacji paliw ciekłych.

Tabela 88. 20 największych sieci stacji paliw ciekłych197)

Nazwa
Stacje paliw 

ciekłych
[szt.]

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 1 382

Shell Polska Sp. z o.o. 380
BP Europa SE Spółka europejska
Oddział w Polsce Kraków 366

Lotos Paliwa Sp. z o.o. 336

CIRCLE K POLSKA Sp. z o.o. 276

ANWIM S.A. 127

AMIC POLSKA Sp. z o.o. 116

Watis Sp. z o.o. 56

Pieprzyk Family Sp. z o.o. 47

CARREFOUR POLSKA Sp. z o.o. 40

PW ALICJA Sp. z o.o. 34

AS 24 Polska Sp. z o.o. 32

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PIEPRZYK Sp. z o.o. 28

HAWA S.A. 26

OLKOP Sp. z o.o. 24

HIL-GAZ Paweł Hildebrański 24

UNIMOT S.A. 24
HYPEROIL Sp. z o.o. (poprzednio: AUCHAN POLSKA 
Sp. z o.o.) 23

GROSAR Sp. z o.o. 22

MGR GRUPA Sp. z o.o. 21

Źródło: URE.

 197) Zestawienie nie obejmuje stacji franczyzowych.

Rysunek 92. Stacje paliw ciekłych z podziałem na rodzaje sprzedawanych paliw ciekłych

Źródło: URE.

Rysunek 93. Ogólna liczba stacji paliw w latach 
2018‒2021

Źródło: URE.
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Stacje paliw ciekłych działające przy sklepach 
E.LECLERC POLSKA czy Intermarché nie należą do 
jednego przedsiębiorcy. Jest to franczyzowa sieć 
działająca przy supermarketach spożywczych, dla-
tego też nie mogła znaleźć się w zestawieniu.

Zauważalna jest również obecność stacji fran-
czyzowych, która wynika z faktu, że wielu prywat-
nych przedsiębiorców, wobec konkurencji ze stro-
ny koncernów, a nierzadko także hipermarketów, 
podejmuje współpracę z partnerem posiadającym 
silną markę oraz stabilną pozycję rynkową.

Tabela 89. Zestawienie największych przymarketowych 
sieci stacji paliw ciekłych198)

Nazwa Stacje paliw 
ciekłych [szt.]

CARREFOUR POLSKA Sp. z o.o. 40
HYPEROIL Sp. z o.o. (poprzednio: AUCHAN POLSKA 
Sp. z o.o.) 23

Jeronimo Martins Polska S.A. 16

Źródło: URE.

Usługi logistyczne na rynku paliw ciekłych świad-
czone są w oparciu o infrastrukturę magazynowa-
nia, przeładunku i przesyłania paliw ciekłych oraz 
środków transportu paliw ciekłych: cystern drogo-
wych, cystern kolejowych, cystern kontenerowych 
oraz statków. Z przesyłanych do Prezesa URE infor-
macji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw 
ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działal-
ności wynika, że aktualnie eksploatowanych jest 
796 instalacji magazynowania, 880 instalacji prze-
ładunku i 16 instalacji przesyłania paliw ciekłych 

 198) Zestawienie nie obejmuje stacji franczyzowych.

(o łącznej długości 1 144,93 km). Środki transportu 
paliw ciekłych stanowią: cysterny drogowe, w tym 
ciśnieniowe i bezciśnieniowe (6 243), cysterny ko-
lejowe (4 324), cysterny kontenerowe (51) oraz 
statki (13). 

Ceny paliw ciekłych nie podlegają regulacji Pre-
zesa URE. Są one wyznaczane na zasadach ryn-
kowych – uzależnione są od cen ropy naftowej na 
rynkach światowych, wysokości stawek podatku 
akcyzowego i opłaty paliwowej, a także od kursu 
USD oraz euro.

Jakość paliw. W 2021 r. do URE wpłynęły łącz-
nie 23 informacje przekazane przez Prezesa UOKiK 
dotyczące podmiotów, u których, w wyniku prze-
prowadzonych kontroli, stwierdzono wykonywanie 
działalności z naruszeniem obowiązujących prze-
pisów, polegających na wprowadzaniu do obrotu 
paliw ciekłych o jakości niezgodnej z obowiązują-
cymi normami (18 informacji), a także w zakre-
sie niezgodności w infrastrukturze paliw ciekłych 
eksploatowanej przez te podmioty (5 informacji). 
Liczba przekazanych informacji o ujawnionych 
przypadkach jakości paliw ciekłych niezgodnej 
z obowiązującymi w tym zakresie normami, była 
porównywalna z 2020 r. – wówczas Prezes URE 
otrzymał informacje o 19 przypadkach wykonywa-
nia działalności z naruszeniem przepisów prawa, 
dotyczących wyłącznie możliwości wprowadzania 
do obrotu paliw ciekłych o niewłaściwej jakości.

2. Regulowanie działalności 
przedsiębiorstw paliwowych

2.1. Koncesje

W 2021 r. na rynku paliw ciekłych nastąpiły 
kolejne zmiany przepisów prawa. Zmiana usta-
wy – Prawo energetyczne, wprowadzona ustawą 
z 20 maja 2021 r., znacząco wpłynęła na realiza-
cję zadań z zakresu paliw ciekłych realizowanych 
przez Prezesa URE w roku sprawozdawczym, 
w szczególności w zakresie koncesjonowania ryn-
ku paliwowo-energetycznego, a także w zakresie 
dokonywania wpisów do rejestru podmiotów przy-
wożących.

W zakresie rejestru podmiotów przywożących, 
istotną zmianą wprowadzoną ustawą zmieniającą 
jest możliwość prowadzenia przez Prezesa URE 
postępowania administracyjnego na podstawie 
przepisów Kpa. Wprowadzono również obowiązek 
złożenia wraz z wnioskiem o wpis, jako załączni-
ki, zaświadczeń o niekaralności osób wchodzących 
w skład organu zarządzającego i członków rad 
nadzorczych. Poszerzone zostały również prze-
słanki wykreślenia z urzędu podmiotu z przedmio-
towego rejestru.

W zakresie koncesjonowania, ustawa zmienia-
jąca poszerzyła katalog przesłanek uniemożliwia-
jących udzielenie koncesji, a także przesłanek do 
cofnięcia już udzielonych koncesji. Wprowadzono 
ponadto nowe przepisy dotyczące zabezpieczeń 
majątkowych, od złożenia których uzależnione 
może być udzielenie koncesji. W odniesieniu do 
spółek prowadzących działalność w zakresie wy-
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twarzania paliw ciekłych, obrotu paliwami ciekłymi 
oraz obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą ‒ wpro-
wadzono obowiązek zawiadamiania Prezesa URE 
o zmianach w strukturze kapitału zakładowego 
w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania tych 
zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym – niewy-
konanie tego obowiązku podlega karze pieniężnej 
(jej wysokość wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł).

Nowe przepisy zobligowały również przedsię-
biorstwa energetyczne wykonujące działalność 
polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, maga-
zynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, prze-
syłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie pa-
liwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, 
a także podmiot przywożący, które dotychczas nie 
wykonały obowiązku, o którym mowa w art. 31 
ust. 1 i 2 ustawy z 22 lipca 2016 r., do przekazania 
do Prezesa URE informacji o rodzajach i lokaliza-
cji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej 
do prowadzonej działalności, zgodnie ze wzorem 
określonym w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 43e ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, 
w terminie do 31 grudnia 2021 r. Niewykonanie 
tego obowiązku podlega karze pieniężnej (jej wy-
sokość wynosi 10 000 zł oddzielnie dla każdego 
rodzaju i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych).

Należy także zaznaczyć, że rok 2021 był kolej-
nym z rzędu, w którym kontynuowano rozpatry-
wanie wniosków wynikających ze zmian przepisów 
prawa wprowadzonych jeszcze w 2016 r. 

W roku sprawozdawczym Prezes URE rozpoczął 
również kolejny etap procesu dostosowania kon-
cesji oraz wpisów do rejestru podmiotów przywo-
żących do aktualnych przepisów prawa – wszczęto 

z urzędu postępowania dotyczące zmian koncesji 
paliwowych oraz wpisu do rejestru podmiotów 
przywożących na podstawie art. 18 ustawy z dnia 
4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw199) 
w związku z art. 3 pkt 3b ustawy – Prawo ener-
getyczne oraz rozporządzeniem Ministra Aktywów 
Państwowych z dnia 27 listopada 2019 r. w spra-
wie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których 
wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, 
przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót 
z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przy-
wóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przy-
wożących200) i rozporządzeniem Ministra Klimatu 
z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporzą-
dzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw 
ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie 
lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, ob-
rót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji 
oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru 
podmiotów przywożących201).

Niezależnie od liczby prowadzonych postę-
powań dotyczących zasygnalizowanych powyżej 
zmian, przedsiębiorcy działający na rynku paliw 
ciekłych składali do URE również inne wnioski, 
wynikające ze zmian w prowadzonej przez nich 
działalności. 

W 2021 r. do organu koncesyjnego wpłynęło 
łącznie 1 758 spraw. 

 199) Dz. U. z 2019 r. poz. 1520 z późn. zm.
 200) Dz. U. z 2019 r. poz. 2332.
 201) Dz. U. z 2020 r. poz. 1431.

Prezes URE realizował obowiązki w zakresie do-
tyczącym koncesjonowania przedsiębiorstw ener-
getycznych, prowadzących działalność polegającą 
na wytwarzaniu, magazynowaniu lub przeładunku, 
przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie 
paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagrani-
cą, za pośrednictwem Departamentu Rynku Paliw 
Ciekłych (departamentu DPC) oraz oddziałów te-
renowych.

Wytwarzanie paliw ciekłych

W 2021 r. udzielono 3 koncesje na wytwarza-
nie paliw ciekłych. Wydano również 21 decyzji 
w przedmiocie zmiany koncesji tego rodzaju, obej-
mujących oznaczenie siedziby koncesjonariusza 
lub zmiany przedmiotu i zakresu wykonywanej 
działalności koncesjonowanej. Ponadto, w 2021 r. 
utraciły ważność 2 koncesje na wytwarzanie pa-
liw ciekłych (na skutek cofnięcia). Dane dotyczące 
ważnych na 31 grudnia 2021 r. koncesji na wytwa-
rzanie paliw ciekłych zawiera tab. 90.

Przesyłanie lub dystrybucja paliw ciekłych

W okresie sprawozdawczym udzielono 1 nową 
koncesję na przesyłanie lub dystrybucję paliw 
ciekłych. Należy też zaznaczyć, że koncesję na 
przesyłanie i dystrybucję paliw ciekłych posiada 
obecnie trzech przedsiębiorców, tj. Polski Koncern 
Naftowy ORLEN S.A., PERN S.A. oraz Lotos Asfalt 
Sp. z o.o.
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Magazynowanie i przeładunek paliw ciekłych

W 2021 r. Prezes URE udzielił 1 koncesję na ma-
gazynowanie i przeładunek paliw ciekłych, dokonał 
również 24 zmian decyzji w zakresie tych koncesji 
oraz cofnął 1 koncesję. Dane dotyczące ważnych 
na 31 grudnia 2021 r. koncesji na magazynowanie 
i/lub przeładunek paliw ciekłych zawiera tab. 90.

Obrót paliwami ciekłymi

Koncesjonowanie działalności gospodarczej po-
legającej na obrocie paliwami ciekłymi w 2021 r. 
obejmowało przede wszystkim dokonanie zmian 
już wydanych koncesji w związku z nowelizacjami 
ustawy – Prawo energetyczne. Udzielano również 
nowych koncesji przedsiębiorcom, którzy złożyli 
wniosek o przedłużenie posiadanej koncesji po ter-
minie wskazanym w art. 39 ustawy – Prawo ener-
getyczne albo rozpoczynali wykonywanie działalno-
ści w tym zakresie. Większość postępowań w spra-
wie udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi 
zakończyła się ich udzieleniem. Odmowa następo-
wała najczęściej w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie 
spełniał warunków określonych prawem (w szcze-
gólności nie posiadał możliwości technicznych bądź 
finansowych) lub został skazany za przestępstwo 
mające związek z prowadzoną działalnością gospo-
darczą. Umorzenie postępowania następowało, gdy 
przedsiębiorca w jego trakcie rezygnował z zamiaru 
wykonywania działalności koncesjonowanej, nato-
miast wniosek przedsiębiorcy pozostawiany był bez 
rozpoznania, gdy wnioskodawca nie uzupełnił bra-

kującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia 
on warunki określone przepisami prawa, wymagane 
do wykonywania działalności koncesjonowanej.

Prezes URE w 2021 r. udzielił 195 koncesji na obrót 
paliwami ciekłymi, co jest wielkością niższą o blisko 
12 proc. w porównaniu z 2020 r. (wówczas udzielo-
no 221 tego rodzaju koncesji). Nie oznacza to jed-
nak, że na rynek paliw ciekłych weszła grupa nowych 
podmiotów. Jak wspomniano powyżej, zdecydowana 
większość nowo udzielonych koncesji stanowi konty-
nuację koncesji, których przedłużenie nie było moż-
liwe w trybie ich zmiany, lecz wymagało udzielenia 
nowej koncesji podmiotowi, który na rynku paliw cie-
kłych funkcjonował już w latach wcześniejszych.

Równocześnie Prezes URE odmówił udzielenia 
koncesji w 19 przypadkach, zaś w 22 ‒ odmówił 
udzielenia zmiany koncesji bądź jej sprostowania 
czy uzupełnienia.

Dokonano również 863 zmian obowiązujących 
koncesji, co oznacza spadek o blisko 18 proc. 
w odniesieniu do zmian dokonanych w 2020 r. 
(wówczas wydano 1 052 zmiany koncesji).

W 2021 r. utraciły 
moc obowiązującą 
235 koncesje na ob-
rót paliwami ciekły-
mi w związku z wy-
daniem decyzji o ich 
cofnięciu, stwierdze-
niu ich wygaśnięcia 
lub upływu terminu 
ich ważności.

Dane dotyczące 
ważnych na 31 grud-

nia 2021 r. koncesji na obrót paliwami ciekłymi za-
wiera tab. 90.

Obrót paliwami ciekłymi z zagranicą

W 2021 r. Prezes URE udzielił 4 koncesje na 
obrót paliwami ciekłymi z zagranicą oraz dokonał 
22 zmian decyzji. Ponadto, w roku sprawozdaw-
czym, utraciły swoją ważność 2 koncesje tego 
rodzaju. Dane dotyczące ważnych na 31 grudnia 
2021 r. koncesji na obrót paliwami ciekłymi z za-
granicą zawiera tab. 90.

Cofnięcie i wygaśnięcie koncesji

W 2021 r. Prezes URE wydał łącznie 238 roz-
strzygnięć w zakresie cofnięcia i wygaśnięcia kon-
cesji dotyczących działalności gospodarczej doty-
czącej paliw ciekłych.

Rozstrzygnięcia w zakresie stwierdzenia wyga-
śnięcia (31) ww. koncesji dotyczyły m.in.:

Tabela 90. Koncesjonowanie paliw ciekłych

Paliwa ciekłe
Koncesje
udzielone 
w 2021 r.

Koncesje ważne 
na koniec

2021 r.

Koncesje ważne 
na koniec

2020 r.

Koncesje ważne 
na koniec

2019 r.

Koncesje ważne 
na koniec

2018 r.
Wytwarzanie 3 34 34 33 33
Magazynowanie 
lub przeładunek 1 46 45 45 45

Przesyłanie lub 
dystrybucja 1 3 2 2 2

Obrót 195 5 684 5 799 5 990 6 199
Obrót z zagranicą 4 43 41 39 43
Razem 204 5 810 5 921 6 109 6 322

Źródło: URE.
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1) uchybienia terminom wynikającym z ustaw: z 7 
i 22 lipca 2016 r., zobowiązującym ich do uzupeł-
nienia złożonego wniosku o wymagane dokumen-
ty w terminie wskazanym przez Prezesa URE,

2) wykreślenia danego przedsiębiorcy z właściwego 
rejestru lub ewidencji – koncesja udzielona przed-
siębiorstwu energetycznemu, stosownie do zapisów 
ustawy – Prawo energetyczne (art. 42), wygasa 
przed upływem czasu, na jaki została wydana, m.in. 
z dniem wykreślenia danego przedsiębiorcy z wła-
ściwego rejestru lub ewidencji. O fakcie wykreślenia 
przedsiębiorcy z właściwego rejestru lub ewidencji 
Prezes URE dowiaduje się z reguły wykorzystując 
dostęp do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądo-
wego oraz od innych organów, ponieważ przedsię-
biorcy po zaprzestaniu działalności zazwyczaj nie są 
zainteresowani formalnym powiadomieniem organu 
koncesyjnego. Kierowana do nich w takich przy-
padkach korespondencja najczęściej pozostaje bez 
odpowiedzi. W przypadku stwierdzenia, że przedsię-
biorca został wykreślony z właściwego rejestru lub 
ewidencji, wydawana jest decyzja deklaratoryjna 
o wygaśnięciu koncesji z dniem wykreślenia,

3) upływu terminu ich obowiązywania ‒ należy za-
znaczyć, że w części tego rodzaju przypadków 
koncesjonariusze nie występują już o ponowne 
udzielenie koncesji.

Inne działania Prezesa URE
w zakresie paliw ciekłych

Uwzględniając charakter regulacji zawartych 
w ustawie – Prawo energetyczne, dotyczących 

szeroko rozumianego monitorowania podmiotów 
działających na rynku paliw ciekłych, należy wska-
zać, że Prezes URE podejmuje działania w tym 
zakresie począwszy od etapu udzielania koncesji, 
co wiąże się w szczególności z badaniem sytuacji 
finansowej wnioskodawców, oceną posiadania 
możliwości technicznych gwarantujących prawi-
dłowe wykonywanie działalności, zapewnieniem 
zatrudnienia osób o właściwych kwalifikacjach 
zawodowych (art. 33 ust. 1 pkt 2-4 ustawy – Pra-
wo energetyczne), wyeliminowaniem możliwości 
wykonywania działalności koncesjonowanej przez 
wnioskodawców skazanych prawomocnym wyro-
kiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skar-
bowe mające związek z prowadzoną działalnością 
gospodarczą (art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy – Prawo 
energetyczne).

Nie mniej istotne jest monitorowanie działalno-
ści podmiotów, które już uzyskały koncesje Pre-
zesa URE, mające na celu zapewnienie wykony-
wania działalności koncesjonowanej zgodnie z wa-
runkami udzielonej koncesji i przepisami różnych 
gałęzi prawa (przykładowo można wskazać tu na 
przepisy przeciwpożarowe, metrologiczne, ochro-
ny środowiska i Prawa wodnego, bezpieczeństwa 
i higieny pracy, przepisy szeroko rozumianego Pra-
wa budowlanego, czy regulacje dotyczące zapew-
nienia właściwej jakości paliw ciekłych). Działania 
te mają na celu wyegzekwowanie wykonywania 
działalności koncesjonowanej zgodnie z warun-
kami koncesji i przepisami prawa, niejednokrotnie 
konkretyzujące się w postaci kar pieniężnych wy-
mierzanych przez Prezesa URE, bądź też, w razie 
potrzeby, działania te polegają na wyeliminowa-

niu z rynku paliw ciekłych przedsiębiorców, którzy 
dopuścili się rażących nieprawidłowości w trakcie 
wykonywania działalności (cofnięcie koncesji).

W procesie koncesjonowania paliw ciekłych, 
jak również monitorowania tego sektora rynku, 
istotna była także współpraca z innymi organami 
administracji oraz służbami państwa. Przebiega to 
dwutorowo: z jednej strony od organów publicz-
nych (instytucji i służb) wpływają do URE zarów-
no pytania dotyczące funkcjonowania rynku paliw 
ciekłych, jak i prośby o informacje dotyczące po-
szczególnych przedsiębiorców posiadających kon-
cesję. Natomiast z drugiej strony, organy admini-
stracji i służby nadsyłają informacje o ujawnionych 
w trakcie wykonywania ich czynności kontrolnych 
nieprawidłowościach w działalności przedsiębior-
ców posiadających koncesje.

Po otrzymaniu takich informacji Prezes URE 
dysponuje trojakimi narzędziami oddziaływania 
na podmioty koncesjonowane. Może, stosownie 
do indywidualnie ocenionego przypadku, nałożyć 
karę pieniężną, cofnąć koncesję, jak również ogra-
niczyć jej zakres. Na podstawie art. 41 ust. 3 usta-
wy – Prawo energetyczne, Prezes URE może zmie-
nić (ograniczyć) zakres udzielonej koncesji w przy-
padku, gdy przedsiębiorca rażąco narusza warunki 
określone w koncesji lub inne warunki wykonywa-
nia koncesjonowanej działalności gospodarczej, 
określone przepisami prawa oraz w wyznaczonym 
terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawne-
go niezgodnego z warunkami określonymi w kon-
cesji lub z przepisami regulującymi działalność 
gospodarczą objętą koncesją. Cofnięcie koncesji 
stanowi niewątpliwie najbardziej dotkliwą sankcję, 
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jaka może spotkać przedsiębiorcę. Natomiast kary 
pieniężne nakładane są na przedsiębiorców, któ-
rzy naruszyli normy prawne określone w art. 56 
ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne odnoszące 
się do koncesjonowanej działalności gospodarczej 
w zakresie paliw ciekłych, w tym w przeważającej 
liczbie dotyczą one naruszenia obowiązków wyni-
kających z koncesji.

Podobnie jak w roku poprzednim, w 2021 r. 
organy państwowe ujawniały fakt prowadzenia 
działalności bez wymaganej koncesji i przekazy-
wały takie informacje do Prezesa URE. Działanie 
takie jednak, co do zasady, podlega kognicji sądów 
powszechnych, bowiem od 2 września 2016 r. pro-
wadzenie działalności gospodarczej bez wymaga-
nej koncesji podlega przepisom karnym. Zgodnie 
z art. 57g ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, kto 
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie paliw 
ciekłych bez wymaganej koncesji podlega grzyw-
nie do 5 mln zł albo karze pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do lat 5. 

Jednocześnie istotną informacją przy stwierdze-
niu, że podmiot prowadzi działalność gospodarczą 
bez wymaganej prawem koncesji, jest także wska-
zanie dostawcy paliwa ciekłego, który sprzedawał 
paliwa przedsiębiorcy, który nie posiadał koncesji. 
Zgodnie bowiem z warunkami koncesji na obrót 
paliwami ciekłymi, koncesjonariusz nie może za-
wierać umów kupna – sprzedaży paliw ciekłych 
z przedsiębiorstwami energetycznymi, które nie 
posiadają koncesji w przypadkach, gdy koncesja 
taka jest wymagana przepisami ustawy – Prawo 
energetyczne. Dodatkowo, zgodnie z art. 43a 
ustawy – Prawo energetyczne (obowiązującym od 

22 lipca 2014 r.), działalność gospodarcza w zakre-
sie obrotu paliwami ciekłymi może być prowadzo-
na wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami ener-
getycznymi posiadającymi wymagane koncesje, 
o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-4, w zakre-
sie wytwarzania i obrotu paliwami ciekłymi, z wy-
łączeniem sprzedaży dla odbiorcy końcowego. Po-
wzięcie zatem wyżej wymienionej informacji może 
stanowić podstawę do wszczęcia przez Prezesa 
URE wobec tego koncesjonariusza postępowania 
w sprawie wymierzenia mu kary pieniężnej.

W omawianym roku Prezes URE kontynuował 
również współpracę z instytucjami i organizacjami 
związanymi z rynkiem paliw, w tym w szczególno-
ści z Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naf-
towego oraz Polską Izbą Paliw Płynnych, a także 
z Polską Organizacją Gazu Płynnego i Polską Izbą 
Gazu Płynnego.

Dodatkowo należy wskazać, że następstwem 
zmian przepisów Prawa energetycznego od 2016 r., 
był znaczący wzrost postępowań w sprawie wy-
mierzenia kar pieniężnych w stosunku do tych 
przedsiębiorców działającym na rynku paliw cie-
kłych, których działania lub zaniechania, stwier-
dzone w toku postępowań koncesyjnych wyczer-
pywały znamiona naruszenia warunków koncesyj-
nych bądź dyspozycje przepisów obligujących Pre-
zesa URE do nałożenia kary pieniężnej. Działania 
te przyniosły pozytywny efekt regulacyjny w po-
staci wzmożonych przedsięwzięć inwestycyjnych 
podejmowanych przez podmioty koncesjonowane 
mających na celu dostosowanie eksploatowanej 
infrastruktury do obowiązujących przepisów pra-
wa w zakresie chociażby prowadzonej na stacjach 

paliw płynnych gospodarki wodno-ściekowej, 
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych czy 
dostosowania tych obiektów do wymogów rozpo-
rządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 
2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płyn-
nych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące 
do transportu ropy naftowej i produktów nafto-
wych i ich usytuowanie202). Warto podkreślić także 
stanowczą postawę regulatora w odniesieniu do 
stwierdzonych przypadków braku legalizacji użyt-
kowanych w obrocie paliwami ciekłymi urządzeń 
pomiarowo-rozliczeniowych, czy ich nieprawidło-
wej pracy, przejawiającą się w sankcjonowaniu 
tego typu naruszeń. Duża część wymierzanych kar 
pieniężnych dotyczyła wprowadzania do obrotu 
paliw ciekłych nie spełniających obowiązujących 
norm jakościowych, o czym Prezes URE był infor-
mowany przez Prezesa UOKiK. Szereg postępowań 
dotyczyło też naruszenia przez koncesjonariuszy 
ich obowiązków informacyjno-ewidencyjnych, 
a także prowadzenia koncesjonowanej działalności 
gospodarczej w szerszym zakresie aniżeli zakres 
określony w treści decyzji koncesyjnych.

Realizacja przez Prezesa URE nałożonych usta-
wami z 2016 r., 2019 r. i 2021 r. obowiązków, 
doprowadziła także do wyeliminowania z konce-
sjonowanego rynku paliw ciekłych tych przedsię-
biorców, którzy w sposób ewidentny nie spełniali 
przypisanych temu rynkowi wymogów, a przez to 
również nie dawali rękojmi prawidłowego wykony-
wania tego rodzaju działalności koncesjonowanej.

 202) Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 z późn. zm.
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2.2. Rejestr podmiotów przywożących

Podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne, jed-
nostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej), które samodzielnie lub za pośrednic-
twem innego podmiotu dokonują przywozu paliw 
ciekłych (sprowadzenia na terytorium RP paliw 
ciekłych w ramach nabycia wewnątrzwspólnoto-
wego lub importu), z wyłączeniem przywozu paliw 
ciekłych:
• w ramach wykonywania działalności polegają-

cej na obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą 
wymagającej uzyskania koncesji, lub

• przeznaczonych do użycia podczas transportu 
i przywożonych w standardowych zbiornikach, 
o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym203),
mogą dokonywać przywozu paliw ciekłych po 

wpisaniu do rejestru podmiotów przywożących, 
prowadzonego przez Prezesa URE (art. 32a i na-
stępne ustawy – Prawo energetyczne, wprowadzo-
ne ustawą z 22 lipca 2016 r.). 

W 2021 r. do rejestru podmiotów przywożących 
zostało wpisanych 73 przedsiębiorców, natomiast 
wykreślono z tego rejestru 90 podmiotów (zarów-
no na wniosek zainteresowanych, jak i z urzędu).

Na koniec 2021 r. ważnych było 501 wpisów.

Prezes URE aktywnie uczestniczył w pracach 
nad zmianami przepisów ustawy – Prawo energe-
tyczne, wskazując wielokrotnie na konieczność do-
konania zmian w obrębie przepisów dotyczących 

 203) Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60.

podmiotów ubiegających się o wpis do rejestru 
podmiotów przywożących. Istotna zmiana w tym 
zakresie nastąpiła wraz z wejściem w życie (3 lipca 
2021 r.) ustawy z 20 maja 2021 r. Zmiana ta dała 
Prezesowi URE możliwość prowadzenia postępo-
wania administracyjnego na podstawie przepisów 
Kpa. Wprowadzono również obowiązek złożenia, 
wraz z wnioskiem o wpis, jako załączniki, zaświad-
czeń o niekaralności osób wchodzących w skład or-
ganu zarządzającego i członków rad nadzorczych. 
Poszerzone zostały również przesłanki wykreślenia 
podmiotu z urzędu z przedmiotowego rejestru. 

2.3. Obowiązki sprawozdawcze 
i informacyjne przedsiębiorstw 
energetycznych

W roku sprawozdawczym przedsiębiorstwa ener-
getyczne wykonujące działalność gospodarczą na 
rynku paliw ciekłych, zobowiązane były do wykony-
wania czterech obowiązków sprawozdawczych wy-
nikających z zapisów ustawy ‒ Prawo energetyczne.

Na mocy art. 43d ustawy, przedsiębiorstwo 
energetyczne posiadające koncesję na wytwarza-
nie paliw ciekłych lub na obrót paliwami ciekłymi 
z zagranicą, a także podmiot przywożący stosow-
nie do swojej działalności, przekazuje m.in. Pre-
zesowi URE miesięczne sprawozdanie o rodzajach 
oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywie-
zionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu 
‒ w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesią-
ca, którego dotyczy sprawozdanie. Realizacja tego 
obowiązku zaczęła się od 21 sierpnia 2017 r. 

Zgodnie z art. 4ba ust. 4 ustawy ‒ Prawo 
energetyczne, wprowadzonym na mocy ustawy 
z 22 lipca 2016 r., przedsiębiorstwa energetyczne 
świadczące usługi magazynowania, przeładunku, 
przesyłania, dystrybucji paliw ciekłych, są zobo-
wiązane do przekazywania Prezesowi URE, Preze-
sowi Agencji Rezerw Materiałowych oraz ministro-
wi właściwemu do spraw finansów publicznych, 
miesięcznych sprawozdań zawierających informa-
cję o podmiotach zlecających usługi, o których 
mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia zakoń-
czenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie, 
począwszy od czerwca 2017 r. 

Ponadto na mocy art. 4ba ust. 1 ustawy ‒ Pra-
wo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 
zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, 
przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych prowa-
dzi wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmują-
cych się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem 
z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przy-
wożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, 
którym świadczyli w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
odpowiednio usługi magazynowania, przeładunku, 
przesyłania lub dystrybucji. Wykaz ustalany jest na 
ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego 
w terminie do 7 dni od ostatniego dnia miesiąca.

Obowiązujące wzory ww. sprawozdań zostały 
ogłoszone 23 maja 2019 r. w rozporządzeniach 
Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w spra-
wie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających 
usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania 
lub dystrybucji paliw ciekłych204), w sprawie wzoru 

 204) Dz. U. z 2019 r. poz. 973.
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sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, 
przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, 
a także ich przeznaczeniu205), a także w sprawie 
wzoru sprawozdania informacji o rodzajach i loka-
lizacji paliw ciekłych wykorzystywanej do prowa-
dzonej działalności206). Wyżej wskazane rozporzą-
dzenia weszły w życie 24 maja 2019 r.

Skala comiesięcznego wpływu dokumentów 
sprawozdawczych przekazywanych do URE, to 
ok. 470 sprawozdań o rodzajach oraz ilości wy-
tworzonych, przywiezionych i wywiezionych pa-
liw ciekłych, a także ich przeznaczeniu, oraz ok. 
40 sprawozdań o podmiotach zlecających usługi 
magazynowania, przeładunku, przesyłania i dys-
trybucji. Na podstawie zagregowanych danych, 
Prezes URE sporządza miesięczne zestawienie da-
nych indywidualnych, a następnie przekazuje ze-
stawienia danych drogą elektroniczną do Prezesa 
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych oraz 
ministra właściwego do spraw energii, w terminie 
45 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego do-
tyczy to zestawienie danych. Dlatego nawet wy-
pełniony formularz zawierający wielkości zerowe 
lub adnotacje nie dotyczy, nie podważa waloru in-
formacyjnego takiego sprawozdania, gdyż w rów-
nym stopniu, jak każde inne, odzwierciedla dane 
o rynku paliw i jest w równym stopniu przydatne.

Ze względu na zwiększoną kontrolę transakcji 
w branżach paliwowych, przedsiębiorcy muszą 
mierzyć się w swojej codzienności z dużą liczbą 

 205) Dz. U. z 2019 r. poz. 971.
 206) Dz. U. z 2019 r. poz. 974.

dokumentów w formie papierowej. W celu ogra-
niczenia obciążeń administracyjnych sektora pali-
wowego, poprzez uproszczenie sposobu realizacji 
obowiązków sprawozdawczych oraz eliminację 
wielokrotnego wprowadzania powtarzalnych da-
nych, a co z tym związane ‒ zapewnienia pełniej-
szej kontroli nad rynkiem paliwowym, poprzez 
umożliwienie porównywania danych przedkła-
danych przez przedsiębiorstwa paliwowe oraz 
zapewnienie dostępu on-line do tych danych dla 
podmiotów zajmujących się regulacjami dotyczą-
cymi rynku paliwowego oraz organów kontrolnych, 
powstała koncepcja stworzenia systemu teleinfor-
matycznego. Konsekwencją powyższych działań 
było ‒ na mocy ustawy z 31 lipca 2019 r. ‒ dodanie 
do ustawy ‒ Prawo energetyczne:
• art. 43f, zgodnie z którym Prezes URE miał 

utworzyć przed 1 lipca 2021 r. systemu tele-
informatycznego umożliwiającego składanie 
sprawozdań i informacji, oraz

• art. 62d, który ograniczył składanie sprawozdań ‒ 
do 30 września 2021 r. ‒ jedynie do Prezesa URE. 
W związku natomiast ze zmianami w Prawie ener-

getycznym, dokonanymi ustawą z dnia 17 grudnia 
2020 r. o rezerwach strategicznych207), gromadzenie 
sprawozdań, a także prowadzenie systemu teleinfor-
matycznego, od 1 lipca 2023 r. powierzone zostanie 
Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. 
Wynika to z treści art. 53 oraz art. 66 tej ustawy, 
które wprowadzają odpowiednio zmiany w ustawie – 
Prawo energetyczne oraz w art. 14 ustawy z 31 lipca 
2019 r., zmieniającej ustawę ‒ Prawo energetyczne 

 207) Dz. U. z 2021 r. poz. 255.

m.in. w zakresie art. 43f. Przepisy powyższe208) 
wchodzą w życie 1 lipca 2023 r. 

Ze względu na epizodyczny charakter art. 62d, 
do ustawy ‒ Prawo energetyczne został dodany 
art. 62da, który ogranicza składanie sprawozdań 
zawierających informację o podmiotach zlecają-
cych usługi magazynowania, przeładunku, przesy-
łania lub dystrybucji paliw ciekłych oraz sprawoz-
dań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przy-
wiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także 
ich przeznaczeniu wyłącznie do Prezesa URE, do 
30 czerwca 2023 r., tj. do dnia powstania systemu 
teleinformatycznego ‒ Platforma paliwowa. 

Ponadto, rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 
7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, 
których wytwarzanie, magazynowanie lub przeła-
dunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym 
obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których 
przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów 
przywożących209), wprowadziło zmiany w zakresie 
oznaczenia niektórych kodów CN210). Ponadto, w § 1 
pkt 2 tego rozporządzenia, w zakresie gazu płynnego 
LPG, wprowadzono dla kodu CN 2901 10 00 wyłą-
czenie dotyczące produktów przeznaczonych na cele 
inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe.

 208) Tj. art. 53 pkt 1, 3, 4 i 6 oraz art. 66 pkt 1 (por. art. 81 
ustawy o rezerwach strategicznych).
 209) Dz. U. z 2020 r. poz. 1431.
 210) Było to skutkiem rozporządzenia wykonawczego Komisji 
(UE) 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r. zmieniającego za-
łącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie 
nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej 
Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 280/1).
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Stosownie natomiast do brzmienia art. 43e ust. 1 
ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo 
energetyczne wykonujące działalność polegającą 
na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu 
lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub 
dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekły-
mi, w tym obrocie nimi z zagranicą, a także podmio-
ty wpisane do rejestru podmiotów przywożących, 
przekazują do Prezesa URE informacje o rodzajach 
i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzy-
stywanej do prowadzonej działalności – w terminie 
7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruk-
tury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej 
infrastruktury. Realizacja tego obowiązku rozpo-
częła się od 7 lipca 2017 r. W wyniku działań Pre-
zesa URE oraz organów wymienionych w art. 23r 
ustawy ‒ Prawo energetyczne, które przesyłają 
informacje o ustaleniach dotyczących eksploato-
wanej infrastruktury poczynionych w trakcie wy-
konywania swoich obowiązków, liczba ujawnio-
nej eksploatowanej infrastruktury zwiększyła się 
(patrz tab. 88).

Stosownie do dyspozycji art. 43b ust. 5 pkt 3 
w zw. z ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, 
w prowadzonym w Biuletynie Informacji Publicz-
nej URE rejestrze przedsiębiorstw energetycz-
nych posiadających koncesję w zakresie paliw 
ciekłych, udostępniony został wykaz zawierający 
informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury 
paliw ciekłych, który zawiera dane o eksploatowa-
nych: instalacjach wytwarzania, magazynowania 
oraz przeładunku paliw ciekłych, stacjach paliw 
ciekłych, kontenerowych stacjach paliw ciekłych, 
środkach transportu paliw ciekłych, a także ruro-

ciągach. Opublikowany wykaz nie obejmuje zbior-
ników przydomowych oraz butli z gazem propan-
-butan, ujawnieniu podlega natomiast korzystanie 
ze środków transportu osób trzecich211).

Informacje zawarte w wykazie podlegają bieżą-
cej aktualizacji, stosownie do przesyłanych przez 
przedsiębiorców informacji o rodzajach i lokalizacji 
infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do 
prowadzonej działalności. 

Tabela 91. Infrastruktura paliw ciekłych

Rodzaj infrastruktury Liczba instalacji

Instalacje wytwarzania paliw ciekłych 223
Instalacje przeładunku paliw ciekłych 880
Stacje paliw 9 141
Kontenerowe stacje paliw 80
Magazynowanie 796
Rurociągi 16
Środki transportu 10 631

Źródło: URE.

Zmiany w eksploatowanej infrastrukturze paliw 
ciekłych, podlegające obowiązkowi zgłaszania do 
Prezesa URE przez zobowiązanych przedsiębior-
ców, są analizowane przez organ regulacyjny pod 
kątem prawidłowości zawartych w nich danych. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności, regulator 
aktywnie wskazuje na konieczność dokonania sto-
sownych korekt w wykazanej infrastrukturze.

Należy też nadmienić, że zgodnie z przywoła-
nym powyżej art. 43e ustawy – Prawo energe-
tyczne, przedsiębiorstwa energetyczne powinny ‒ 

 211) Wykaz dostępny pod adresem: https://rejestry.ure.gov.pl

w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia lub zakończe-
nia eksploatacji danej infrastruktury paliw ciekłych 
‒ zgłosić Prezesowi URE stosowną informację 
o tym fakcie. Analiza składanych informacji wyka-
zała, że te terminy nie są dochowywane, w związ-
ku z czym Prezes URE wymierza tym podmiotom 
kary pieniężne w wysokości określonej w przepi-
sach ustawy – Prawo energetyczne. W przypadku, 
gdy składane informacje zawierają nieprawdziwe 
dane, wówczas również Prezes URE nakłada okre-
ślone przepisem kary pieniężne. 

 

2.4. Wielkości produkcji i przywozu 
paliw ciekłych

Obowiązek składania przez przedsiębiorców 
comiesięcznych sprawozdań o rodzajach oraz 
ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezio-
nych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu, 
ma istotne znaczenie dla realizacji zamierzeń 
ustawodawcy. Służy przygotowaniu raportu kwar-
talnego, o którym mowa w art. 43d ust. 4 usta-
wy ‒ Prawo energetyczne, stanowi podstawowe 
źródło bieżących informacji o funkcjonowaniu 
konkretnych przedsiębiorców na rynku paliw cie-
kłych, pozwala na zbadanie zgodności prowadzo-
nej przez przedsiębiorców działalności z upraw-
nieniami wynikającymi z posiadanej koncesji 
lub wpisu do rejestru podmiotów przywożących 
i niezwłoczne reagowanie w przypadku wykrycia 
nieprawidłowości.

W tym miejscu warto nadmienić, że nieter-
minowe składanie sprawozdań, o których mowa 
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w art. 43d ustawy ‒ Prawo energetyczne, pro-
wadzi do znacznego utrudnienia w postaci za-
pewnienia wiarygodnej i aktualnej informacji na 
temat ilości produkowanych w Polsce i przywo-
żonych na jej teren paliw ciekłych. Na wartość 
informacyjną raportów i ich aktualność, ogrom-
ny wpływ mają nieprawidłowe działania przed-
siębiorców oraz nierzetelności prowadzonej 
działalności gospodarczej, których konsekwen-
cją są przesyłane korekty, jednorazowo za wiele 
miesięcy wstecz.

Tabela 92. Łączne wolumeny w zakresie paliw wytwo-
rzonych, przywiezionych i wywiezionych w 2021 r.

Rodzaj paliwa Wytworzenie Przywóz Wywóz

benzyny ciężkie [m3] 130 755,649 - 107 025,720 

benzyny lakowe
i przemysłowe [m3] 20 774,153 67 295,313 12 138,112 

benzyny lotnicze [m3] 46 604,810 563,110 41 729,759 

benzyny silnikowe [m3] 5 645 091,188 1 382 329,651 654 420,440 

biopaliwa ciekłe [m3] 72 972,467 71,310 362 792,748 

ciężkie oleje
opałowe [t] 2 158 871,805 130 523,079 1 207 216,546 

gaz płynny LPG [t] 685 601,409 2 351 538,575 324 223,853 

inne rodzaje nafty [m3] 2 790,668 10 124,722 1 001,426 

oleje napędowe,
w tym lekkie oleje 
opałowe [m3]

15 856 816,562 7 106 536,515 116 239,811 

paliwa typu nafty
do silników
odrzutowych [m3]

809 829,340 3 408,017 201 331,848 

półprodukty
rafineryjne [t] 306 819,208 101 369,488 219 218,909 

smary [t] 112 188,390 351 150,648 62 581,313 

Źródło: URE.

Tabela 93. Wolumeny najpopularniejszych kodów CN 
w zakresie benzyn silnikowych, tj. 2710 12 45 i 2710 12 49 
oraz oleju napędowego tj. 2710 19 43 i 2710 20 11 

Rodzaj Paliwa Łączne
wytworzenie

Łączny
przywóz Wywóz

oleje napędowe 
2710 19 43  2 976 014,200  6 142 968,573  116 229,953 

oleje napędowe 
2710 20 11  12 338 391,063  940 547,011  - 

razem  15 314 405,263  7 083 515,584  116 229,953 
benzyny silnikowe 
2710 19 45  4 342 564,587  303 885,981  - 

benzyny silnikowe 
2710 19 49  474 165,572  37 341,036  - 

razem  4 816 730,159  341 227,017  - 

Źródło: URE.

3. Monitorowanie realizacji 
Narodowego Celu 
Wskaźnikowego

Zadaniem wykonywanym przez Prezesa URE, 
które w 2021 r. w dalszym ciągu wpisywało się 
w realizację unijnych celów dotyczących wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii w transporcie, 
wynikających z dyrektyw 2009/28/WE i 2018/2001 
w sprawie promowania stosowania energii ze źró-
deł odnawialnych, było monitorowanie oraz egze-
kwowanie wykonania Narodowego Celu Wskaź-
nikowego (NCW), opisanego w ustawie o biopa-
liwach jako minimalny udział innych paliw odna-
wialnych i biokomponentów zawartych w paliwach 
ciekłych lub biopaliwach ciekłych stosowanych we 
wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilo-

ści paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych 
w ciągu roku kalendarzowego w transporcie dro-
gowym i kolejowym. Realizacja tego celu spoczy-
wa na uczestnikach rynku paliw ciekłych i biopaliw 
ciekłych, dokonujących wytwarzania, importu lub 
nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych 
lub biopaliw ciekłych, określanych mianem „pod-
miotów realizujących Narodowy Cel Wskaźniko-
wy”. Obowiązek realizacji NCW jest zabezpieczony 
możliwością stosowania przez Prezesa URE sankcji 
finansowych w postaci kar pieniężnych. 

Wielkość obowiązkowego minimalnego udzia-
łu biokomponentów i innych paliw odnawialnych, 
czyli NCW, określana jest w drodze rozporządze-
nia przez Radę Ministrów co cztery lata na kolejne 
osiem lat. Stanowi o tym art. 24 ustawy o bio-
paliwach. Niemniej, NCW na 2021 r. w wysokości 
8,7 proc., zostało określone w drodze przepisu 
ustawowego – w art. 9 ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i bio-
paliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw212).

Podobnie jak w latach wcześniejszych, rów-
nież w 2021 r. biokomponenty wykorzystane do 
realizacji NCW musiały spełniać kryteria zrówno-
ważonego rozwoju, określone w ustawie o biopa-
liwach. Zmianie nie uległo również uprawnienie 
dla podmiotów realizujących NCW do skorzystania 
z obniżki NCW poprzez zastosowanie współczynni-
ka redukcyjnego w przypadku udokumentowania 
wykorzystania nie mniej niż 70 proc. biokompo-
nentów wytworzonych przez wytwórców (w rozu-
mieniu art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o biopaliwach), 

 212) Dz. U. z 2019 r. poz. 1527.
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prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 
wytwarzania biokomponentów, z surowców rol-
niczych lub biomasy o określonym pochodzeniu. 
Współczynnik redukcyjny na 2021 r. wynosił 0,82.

W 2021 r. podmioty realizujące NCW dyspono-
wały także innymi możliwościami obniżenia nakła-
dów związanych z realizacją NCW:
• możliwością podwójnego zaliczenia do realizacji 

NCW biokomponentów wytworzonych z surow-
ców o charakterze niespożywczym lub odpa-
dowym, których katalog określa załącznik nr 1 
do ustawy o biopaliwach. Udział tego rodzaju 
biokomponentów nie mógł jednak przekroczyć 
0,45 proc.,

• możliwością realizacji części NCW przez uisz-
czenie opłaty zastępczej, pod warunkiem zreali-
zowania NCW w 80 proc. w tradycyjny sposób. 
Opłatę zastępczą za 2021 r., stanowiącą iloczyn 
opłaty jednostkowej (0,014 zł/MJ) oraz zmien-
nych określających wartość energetyczną paliw 
ciekłych i biopaliw ciekłych, wymaganą wyso-
kość NCW oraz osiągniętą w tradycyjny sposób 
realizację NCW, należało uiścić w terminie do 
60 dni po zakończeniu roku kalendarzowego 
na rachunek bankowy Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Ponadto podmiot realizujący NCW w 2021 r. 

miał możliwość:
• wykorzystania biowęglowodorów ciekłych, 

w tym hydrorafinowanych olejów roślinnych 
(HVO). Udział tego rodzaju biokomponentów 
również nie mógł przekroczyć 0,45 proc.,

• wykorzystania biokomponentów zawartych w pa-
liwach powstałych w wyniku współuwodornienia.

Oprócz obowiązku realizacji NCW, uczestnicy 
rynku paliw ciekłych byli w 2021 r. zobowiązani 
do wykonywania tzw. „blendingu” na podstawie 
art. 23b ustawy o biopaliwach, tj. zapewnienia 
minimalnego udziału biokomponentów zawartych 
w paliwach ciekłych stosowanych we wszystkich 
rodzajach transportu, wykorzystanych do realizacji 
NCW. Udział ten miał wynieść co najmniej:
• 3,20 proc. w benzynach silnikowych, 
• 4,95 proc. w oleju napędowym.

Z realizacją NCW oraz blendingu powiązane 
były obowiązki informacyjne i sprawozdawcze:
• informowanie o dokonaniu w danym roku ka-

lendarzowym po raz pierwszy czynności powo-
dujących powstanie obowiązku realizacji NCW, 
w terminie 14 dni od dnia jej dokonania (art. 22a 
ust. 1 ustawy o biopaliwach),

• sprawozdawczość kwartalna, przekazywana 
w terminie do 30 dni po zakończeniu kwarta-
łu oraz sprawozdawczość roczna, przekazywa-
na w terminie do 60 dni po zakończeniu roku, 
zawierające informacje o biokomponentach, 
paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych podle-
gających obowiązkowi realizacji NCW lub wyko-
rzystanych do jego realizacji (art. 30b ust. 1 i 3 
ustawy o biopaliwach).
Przekazanie, w trybie art. 22a ust. 1 ustawy 

o biopaliwach, stosownej informacji, stanowi-
ło podstawę dla Prezesa URE do zamieszczenia 
danego podmiotu w „Wykazie podmiotów, które 
są zobowiązane do realizacji Narodowego Celu 
Wskaźnikowego” w danym roku. Wykaz ten był 
na bieżąco aktualizowany i publikowany w Biule-

tynie Informacji Publicznej URE. Na koniec 2021 r. 
w wykazie tym figurowało 19 podmiotów.

Sprawozdawczość kwartalna i roczna na podsta-
wie ustawy o biopaliwach, stanowiły z kolei pod-
stawę do sporządzenia „Zbiorczego raportu rocz-
nego dotyczącego rynku paliw ciekłych, biopaliw 
ciekłych i innych paliw odnawialnych” za 2021 r., 
przekazanego ministrom właściwym do spraw: 
finansów publicznych, energii, klimatu, rynków 
rolnych i środowiska oraz Dyrektorowi Generalne-
mu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zbiór 
podstawowych danych zebranych w tym raporcie 
przedstawia poniższa tabela.

Tabela 94. Podstawowe informacje o rynku paliw cie-
kłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych, 
w kontekście realizacji NCW za 2021 r.213)

Ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie
stanowiących podstawę realizacji NCW w 2021 r.

benzyny silnikowe 4 844 738 ton
olej napędowy 17 643 340 ton

ester stanowiący samoistne paliwo 
(B100) 259 653 ton

Ilości biokomponentów wykorzystanych do realizacji NCW w 2021 r.

bioetanol 273 683 ton
ester 1 297 295 ton

biowęglowodory ciekłe 8 031 ton
bio propan 25 m3

pozostałe biokomponenty 0
Realizacja NCW w 2021 r.213)

5,87 proc.

 213) Z uwzględnieniem podwójnego zaliczenia do realizacji 
NCW biokomponentów wytworzonych z surowców, określonych 
w załączniku nr 1 do ustawy o biopaliwach oraz bez uwzględnie-
nia tej części NCW, która została zrealizowana poprzez uiszczenie 
opłaty zastępczej.
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Liczba podmiotów realizujących NCW,
które złożyły sprawozdania roczne za 2021 r.

ogółem 17
skorzystały z redukcji NCW 7

uiściły opłatę zastępczą 12

Źródło: URE.

Powyższe dane uzyskano na podstawie spra-
wozdań rocznych dotyczących realizacji NCW za 
2021 r. Treści tych sprawozdań, w tym podstawa 
realizacji NCW i jego wykonanie, podlegają wery-
fikacji Prezesa URE. Czynności tego rodzaju w od-
niesieniu do sprawozdań podmiotów realizujących 
NCW za lata wcześniejsze, były z powodzeniem re-
alizowane w 2021 r. Prezes URE kierował wówczas 
wezwania do podmiotów realizujących NCW oraz 
podmiotów podejrzanych o obowiązek realizacji 
NCW. Narastająca w kolejnych latach komplikacja 
przepisów o realizacji NCW, w tym wymogi odno-
śnie spełniania kryteriów zrównoważonego roz-
woju przez biokomponenty i możliwość obniżenia 
NCW, jak również konieczność dostrzeżenia przy-
padków prób realizacji NCW w sposób niedopusz-
czalny, np. poprzez wykorzystanie biokomponen-
tów uprzednio zaliczonych do realizacji obowiązku 
przez inny podmiot, oznaczały, że rozliczenia te 
były skomplikowane i czasochłonne. W ich efekcie 
w 2021 r. było możliwe stwierdzenie przez Preze-
sa URE naruszenia obowiązku realizacji NCW lub 
blendingu w 6 przypadkach, co skutkowało wy-
mierzeniem kar pieniężnych w łącznej wysokości 
25 mln zł.

4. Monitorowanie Realizacji 
Narodowego Celu Redukcyjnego

Kolejną kompetencją Prezesa URE, która 
w 2021 r. wpisywała się w realizację zobowiązań 
Polski wynikających z członkostwa w UE, było 
monitorowanie oraz egzekwowanie wykonania 
Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR), o którym 
mowa w ustawie o systemie monitorowania i kon-
trolowania jakości paliw, tj. obowiązku ogranicze-
nia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia:
• paliw ciekłych, 
• biopaliw ciekłych, 
• gazu skroplonego (LPG), 
• sprężonego gazu ziemnego (CNG), 
• skroplonego gazu ziemnego (LNG),
• oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, 
stosowanych w transporcie oraz energii elektrycz-
nej stosowanej w pojazdach samochodowych, co 
wpisuje się w realizację celu nakreślonego w dy-
rektywie 98/70/WE odnoszącej się do jakości ben-
zyny i olejów napędowych. 

W 2021 r., w następstwie wejścia w życie usta-
wy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy 
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 
paliw oraz niektórych innych ustaw214), katalog 
paliw uwzględnianych w realizacji NCR został roz-
szerzony o wodór. Zmianie uległ również zakres 
podmiotowy tego obowiązku. Oprócz: 
a) uczestników rynku ww. paliw, dokonujących 

wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrz-
-wspólnotowego paliw ciekłych, biopaliw cie-

 214) Dz. U. z 2021 r. poz. 1642.

kłych, gazu skroplonego (LPG), oleju do silni-
ków statków żeglugi śródlądowej,

b) przedsiębiorstw energetycznych wykonujących 
działalność gospodarczą w zakresie obrotu 
energią elektryczną stosowaną w pojazdach 
samochodowych ‒ realizacja NCR przez te pod-
mioty jest dobrowolna i następuje po poinfor-
mowaniu Prezesa URE o przyjęciu obowiązku,

c) uczestników rynku benzyn lotniczych oraz paliw 
typu benzyny lub nafty do silników odrzutowych 
stosowanych w statkach w powietrznym ruchu 
lotniczym, dokonujących wytwarzania, importu 
lub nabycia wewnątrzwspólnotowego tych pa-
liw ‒ realizacja NCR przez te podmioty również 
jest dobrowolna i następuje po poinformowaniu 
Prezesa URE o przyjęciu obowiązku,

w realizację NCR włączeni zostali także:
d) wytwórcy, importerzy i nabywcy wewnątrzw-

spólnotowi wodoru,
e) przedsiębiorcy wykonujący działalność gospo-

darczą w zakresie wprowadzania do obrotu 
sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplo-
nego gazu ziemnego (LNG) na stacji paliwowej 
lub stacji zakładowej, przy czym w 2021 r. reali-
zować ten cel mogli dobrowolnie. 
Wspomniana nowelizacja dotknęła również sa-

mej formuły obowiązku realizacji NCR. W odpo-
wiednim przepisie jednoznacznie wskazano, że 
realizacja NCR nie zakończyła się na 2020 r., lecz 
dotyczy także kolejnych lat. Nie uległa natomiast 
zmianie wielkość wymaganego w danym roku mi-
nimalnego ograniczenia emisji gazów cieplarnia-
nych w cyklu życia ww. paliw i energii elektrycznej, 
czyli NCR, która niezmiennie wynosi 6 proc. 
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Wykonaniu obowiązku w dalszym ciągu sprzyja-
ło wykorzystywanie biokomponentów w paliwach 
ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego 
(LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG) i skro-
plonego gazu ziemnego (LNG), które w swym cy-
klu życia charakteryzują się niższą jednostkową 
emisją gazów cieplarnianych aniżeli benzyny silni-
kowe i oleje napędowe. Do realizacji NCR mogły 
być również wykorzystywane, po spełnieniu sze-
regu warunków, tzw. projekty UER, tj. redukcje 
emisji gazów cieplarnianych osiągnięte w kraju 
lub za granicą przede wszystkim w segmencie wy-
dobywczym gazu ziemnego i ropy naftowej, przy 
czym redukcje te mogły być przedmiotem obro-
tu, tj. możliwe było pozyskanie i wykorzystanie 
redukcji osiągniętych przez inne podmioty, także 
zagraniczne.

Na podstawie art. 30d ust. 1 ustawy o syste-
mie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, 
obowiązek realizacji NCR mógł być wykonywany 
wspólnie przez kilka podmiotów. Jest to możliwość 
szczególnie atrakcyjna dla podmiotów, których 
podstawę realizacji NCR stanowią głównie oleje 
napędowe i benzyny silnikowe. 

Realizacja celu redukcyjnego przez zobowiąza-
ne podmioty powiązana jest z obowiązkiem spra-
wozdawczym na podstawie art. 30i ust. 1 ustawy 
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 
paliw. Obowiązek ten obejmuje przekazywanie 
Prezesowi URE sprawozdań rocznych dotyczących 
emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw 
i energii elektrycznej, sporządzanych na podsta-
wie faktur VAT lub innych dokumentów, w okre-
ślonym terminie po zakończeniu roku następujące-

go po roku sprawozdawczym. W sprawozdaniach 
za 2020 r., które wpłynęły do Urzędu w 2021 r., 
podmioty zobowiązane zadeklarowały osiągnięcie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych netto w po-
równaniu ze średnią z 2010 r., tj. realizacją NCR, 
w wysokości 4,75 proc. 

Sprawozdania roczne, złożone przez podmioty 
realizujące NCR, za 2020 r., stanowiły podstawę do 
sporządzenia przez Prezesa URE w 2021 r. „Zbior-
czego raportu rocznego dla Komisji Europejskiej, 
dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplar-
nianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej, 
za 2020 r.”, stanowiącego wykonanie obowiązku 
określonego w art. 30g ust. 2 ustawy o syste-
mie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 
Raport ten, po przedstawieniu Radzie Ministrów, 
został przez Prezesa URE przekazany Komisji Eu-
ropejskiej za pośrednictwem Europejskiej Agencji 
Środowiska. 

Kontrola przedsiębiorstw 
na rynku paliw ciekłych

Prezes URE w roku sprawozdawczym prze-
prowadzał, zgodnie z planem kontroli, kontrole 
spełniania obowiązków informacyjnych, tj. prze-
kazywania informacji o zmianach w reprezentacji, 
siedzibie lub oznaczeniu podmiotu oraz kontrole 
rozpoczęcia działalności gospodarczej objętej kon-
cesją przez podmioty, którym została udzielona 
koncesja w zakresie paliw ciekłych.

Regulator dokonywał również weryfikacji speł-
nienia warunku świadczenia przez skontrolowane 

podmioty usług logistycznych w zakresie magazy-
nowania, przeładunku i dystrybucji paliw ciekłych 
wyłącznie podmiotom posiadającym koncesje 
oraz weryfikacji spełnienia warunku sprzedaży pa-
liw ciekłych w zakresie obrotu paliwami ciekłymi 
i obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą wyłącznie 
podmiotom posiadającym koncesje ‒ na podsta-
wie faktur wystawianych przez przedsiębiorców. 
Wykonane czynności kontrolne polegały na weryfi-
kacji dokumentów pozyskanych od wytypowanych 
do kontroli przedsiębiorców oraz w zakresie czy 
podmioty, którym skontrolowani przedsiębiorcy:
• sprzedali paliwa ciekłe posiadały w tym okresie 

koncesje w zakresie paliw ciekłych,
• świadczyli usługi magazynowania lub przeła-

dunku paliw ciekłych,
• posiadały w tym okresie koncesje w zakresie 

paliw ciekłych.
W ramach czynności kontrolnych, nieocenionym 

narzędziem jest weryfikacja informacji pozyskiwa-
nych z Krajowej Administracji Skarbowej zaczerp-
niętych z systemu monitorowania drogowego i kole-
jowego przewozu towarów (SENT) oraz jednolitego 
pliku kontrolnego (JPK_VAT) w zakresie wszystkich 
danych z ewidencji sprzedaży i zakupu VAT.

Decyzją ustawodawcy, działalność kontrolna 
Prezesa URE ma być wspierana przez inne orga-
ny kontroli w zakresie, o którym mowa w art. 23r 
ust. 3 i ust. 4 ustawy ‒ Prawo energetyczne. Zakres 
zadań kontrolnych przypisanych organom kontroli, 
wymienionym w art. 23r tej ustawy, jest odmien-
ny od kompetencji przyznanych Prezesowi URE, 
a wymienione tamże organy zostały umocowane 
do prowadzenia wymienionej działalności kontro-
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lnej w ramach realizacji zadań lub kontroli pro-
wadzonych na zasadach i w trybach określonych 
we właściwych dla nich przepisach. Oznacza to, 
że w ramach realizacji swoich ustawowych kom-
petencji, wynikających z tych przepisów, muszą 
one również kontrolować spełnienie obowiązków, 
o których mowa w art. 23r ust. 3 ustawy – Prawo 
energetyczne, a ponadto mogą one kontrolować 
spełnienie wymogów, o których mowa w art. 23r 
ust. 4 tej ustawy.

W celu zapewnienia należytego przepływu in-
formacji, ustawa – Prawo energetyczne w art. 23r 
ust. 5 nałożyła na Prezesa URE obowiązek współ-
pracy z organami kontroli w toku postępowania 
kontrolnego lub wyjaśniającego. Organy te są 
zobowiązane do przekazywania Prezesowi URE 
wszelkich posiadanych informacji i dokumentów, 
które mogą posłużyć do stwierdzenia, czy mia-
ło miejsce naruszenie. Przekazywanie informacji 
może mieć miejsce zarówno z inicjatywy organu 
kontroli, wraz z zawiadomieniem o stwierdzonych 
naruszeniach przez przedsiębiorcę obowiązków 
ustawowych, jak i na prośbę Prezesa URE.

Ponadto zgodnie z art. 23w ustawy ‒ Prawo 
energetyczne, Prezes URE zarządzał przepro-
wadzenie na podstawie pisemnych upoważnień, 
postępowań wyjaśniających, w celu ustalenia 
czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określo-
nego w art. 57g ustawy ‒ Prawo energetyczne, 
w przypadkach gdy istniało podejrzenia popełnie-
nia przestępstwa prowadzenia działalności gospo-
darczej w zakresie wytwarzania, magazynowania 
lub przeładunku, przesyłania lub dystrybucji, ob-

rotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu z zagranicą 
bez wymaganej koncesji lub dokonywania przy-
wozu paliw ciekłych bez wymaganego wpisu do 
rejestru podmiotów przywożących. Postępowanie 
wyjaśniające jest instrumentem o charakterze 
operacyjnym, którego cel sprowadza się do po-
twierdzenia lub zaprzeczenia zasadności wszczy-
nania właściwego postępowania, a uzyskane 
w jego trakcie informacje dają (bądź nie) podsta-
wę do wszczęcia postępowania administracyjne-
go w sprawie, w celu ustalenia, czy zachowanie 
przedsiębiorców może stanowić działanie stano-
wiące czyn zabroniony. Prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie paliw ciekłych bez sto-
sownej koncesji podlega grzywnie do 5 mln zł albo 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, 
natomiast czyn polegający na przywozie paliw cie-
kłych z zagranicy bez wymaganego wpisu do reje-
stru podmiotów przywożących penalizowany jest 
karą grzywny do 2,5 mln zł. Nadto, na podstawie 
art. 23p ust. 3, do złożenia pisemnych lub ustnych 
wyjaśnień oraz do wydania dokumentu lub innego 
nośnika informacji Prezes URE może wezwać każde-
go, kto dysponuje określoną wiedzą, dokumentem 
lub nośnikiem. Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 43 
ustawy ‒ Prawo energetyczne, który stanowi, że „ka-
rze pieniężnej podlega ten kto utrudnia przeprowa-
dzenie czynności w postępowaniu, o którym mowa 
w art. 23c ust. 1 lub art. 23p ust. 1”, ma możliwość 
nałożenia kary pieniężnej w wysokości od 10 000 zł 
do 1 000 000 zł). 

W następstwie prowadzonych działań, Prezes 
URE w 2021 r. skierował 9 zawiadomień do or-
ganów ściągania o podejrzeniu popełnieniu prze-

stępstwa prowadzenia działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu paliwami ciekłymi bez wyma-
ganej koncesji lub wpisu do rejestru podmiotów 
przywożących.

Z uwagi na epidemię COVID-19, nie było możli-
wości zrealizowania kontroli wyjazdowych w miej-
scu wykonywania działalności gospodarczej lub 
w siedzibie przedsiębiorcy.

Część VIII. Działalność 
kontrolna

1. Kontrolowanie działalności 
przedsiębiorstw 
energetycznych

1.1. Kontrola stosowania taryf

Przepisy ustawy − Prawo energetyczne wska-
zują wprost obszary, które podlegają kontroli Pre-
zesa URE. Zgodnie z delegacją ustawową zawartą 
w art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy, do zakresu działa-
nia Prezesa URE należy m.in. kontrola stosowa-
nia taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej 
i ciepła pod względem ich zgodności z zasada-
mi określonymi w art. 44, 45 i 46 ustawy, w tym 
analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmo-
wanych przez przedsiębiorstwa energetyczne 
jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat 
w taryfach. 
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Zmierzając więc do równoważenia interesów 
przedsiębiorstw i odbiorców paliw i energii, Prezes 
URE dokonuje kontroli w każdym postępowaniu 
administracyjnym w sprawie zatwierdzenia taryfy, 
bez względu na rodzaj nośnika m.in. poprzez:
• analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmo-

wanych przez przedsiębiorstwa energetyczne 
jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek 
opłat (w tym prawidłowość kosztów przeniesio-
nych i sposób podziału kosztów wspólnych), 

• weryfikowanie poprawności ustalenia oraz 
uwzględnienia w kalkulacji stawek opłat w za-
kresie dystrybucji energii elektrycznej zaliczki 
na poczet salda konta regulacyjnego,

• sprawdzanie, czy wysokość proponowanych 
do zatwierdzenia cen i stawek opłat zapewnia 
ochronę interesów odbiorców przed ich nieuza-
sadnionym poziomem,

• ustalanie udziału opłat stałych w łącznych opła-
tach za usługi przesyłania i dystrybucji,

• analizowanie prawidłowości planowanych przy-
chodów za ponadumowny pobór energii bier-
nej, przekroczenia mocy i opłaty za usługi wy-

konywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy itp., 
o które to przychody pomniejszany jest przy-
chód pokrywający koszty uzasadnione przed-
siębiorstwa, a stanowiący podstawę do kalku-
lacji stawek opłat,

• sprawdzanie, czy przedsiębiorstwa różnicują 
ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup ta-
ryfowych stosownie do ponoszonych kosztów,

• weryfikowanie poprawności ustalania oraz 
uwzględniania zwrotu z kapitału w taryfach dla 
ciepła,

• weryfikowanie poprawności ustalenia oraz do-
liczenia do cen ciepła rekompensaty, o której 
mowa w § 45a rozporządzenia taryfowego cie-
płowniczego, wnioskowanej przez przedsiębior-
stwa energetyczne.

Ponadto, Prezes URE w 2021 r., działając na 
podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i art. 28 ustawy 
‒ Prawo energetyczne, wystąpił do pięciu najwięk-
szych OSD (OSDp) o przedstawienie informacji 
dotyczących liczby skarg i wniosków będących 
wynikiem stosowania taryf dla energii elektrycznej 
w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Moni-
toring objął lata 2018–2020. Ogólna analiza prze-
słanych przez OSD odpowiedzi wykazała, że w tym 
okresie najwięcej skarg i wniosków odbiorcy ener-
gii elektrycznej skierowali do OSD w 2020 r. Sta-
nowiło to prawie 38 proc. wszystkich spraw z ana-
lizowanego okresu. Natomiast najmniej wniosków 
i skarg wpłynęło w 2019 r. i stanowiło to 30 proc. 

Najwięcej jednoznacznie zidentyfikowanych 
skarg i wniosków dotyczyło zastrzeżeń odbiorców 
do prawidłowości danych pomiarowych. Stanowiło 

to prawie 43 proc. wszystkich skarg i wniosków. 
Ich rozkład w analizowanych latach był następują-
cy: ok. 27 proc. w 2018 r., blisko 29 proc. w 2019 r. 
i ponad 44 proc. w 2020 r. 

W latach 2018‒2020 wśród wszystkich złożo-
nych przez odbiorców energii elektrycznej wnio-
sków, najwięcej dotyczyło wniosków o udzielenie 
bonifikat z tytułu niedotrzymania przez OSD pa-
rametrów jakościowych energii elektrycznej. Sta-
nowiły one prawie 67 proc. wszystkich wniosków 
o udzielenie bonifikaty. Najwięcej takich wniosków 
zostało złożonych w 2019 r. i stanowiło to ponad 
46 proc. wszystkich tego rodzaju wniosków. Spo-
śród wniosków o udzielenie bonifikaty z tytułu nie-
dotrzymania przez OSD standardów jakościowych 
obsługi odbiorców, największą grupę stanowiły 
wnioski dotyczące niepowiadomienia odbiorców 
o terminach i czasie planowanych przerw w do-
starczaniu energii – ich udział w analizowanej gru-
pie wynosił 51 proc.

Prezes URE w ramach kompetencji wynikają-
cej z art. 47 ust. 1 ustawy ‒ Prawo energetyczne, 
wzywa przedsiębiorstwa posiadające koncesje do 
przedłożenia wniosku o zatwierdzenie taryfy, jed-
nocześnie kontrolując okres ich obowiązywania. 

W 2021 r., w związku z upływającym terminem 
obowiązywania taryfy, wystosowano 60 wezwań do 
przedsiębiorstw energetycznych do przedłożenia 
wniosku o zatwierdzenie taryfy, z czego w 15 przy-
padkach w odniesieniu do taryfy dla ciepła, 43 – 
taryfy dla gazu i 2 – taryfy dla energii elektrycznej. 

Ponadto, kontrola prowadzona była także w kie-
runku zweryfikowania zgodności taryfy z koncesją, 

„Monitorowanie i kontrola funkcjonowania ryn-
ków energii jest istotnym obszarem działalności Urzę-
du. Ze szczególną uwagą monitorujemy hurtowe rynki 
energii elektrycznej i gazu oraz zachowania podmiotów 
działających na tych rynkach pod kątem wystąpienia 
zjawisk, które mogłyby wyczerpywać znamiona ma-
nipulacji lub próby manipulacji, a także niezgodnego 
z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznych.”

Rafał Gawin, Prezes URE



DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

237nr 2 (114) 29 lipca 2022 Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

SPRAWOZDANIE 2021

prawidłowości prowadzonej przez przedsiębiorstwo 
ewidencji księgowej, dopełnienia wymogu posiadania 
wymaganych zapasów paliw przez przedsiębiorstwa 
ciepłownicze. W postępowaniach taryfowych dla cie-
pła kontroli podlegało również dotrzymywanie stan-
dardów jakościowych obsługi odbiorców, o których 
mowa w rozporządzeniu taryfowym ciepłowniczym 
oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków funkcjonowania systemów ciepłowniczych215), 
dotrzymanie parametrów jakościowych nośnika cie-
pła, jak również parametrów jakościowych dostar-
czanego ciepła. Weryfikacji podlegało także posiada-
nie stosownych kwalifikacji zawodowych, o których 
mowa w art. 54 ustawy – Prawo energetyczne, przez 
osoby zatrudnione przy eksploatacji instalacji, sieci 
i urządzeń energetycznych. 

W 2021 r. oddziały terenowe URE przeprowa-
dziły w sumie 993 monitoringi stosowania taryf. 
Skontrolowane obszary nie budziły większych za-
strzeżeń. Niemniej, w oddziałach toczyło się 5 po-
stępowań w sprawie nałożenia kary pieniężnej na 
przedsiębiorstwa energetyczne za stosowanie cen 
i taryf bez przedstawienia ich Prezesowi URE do 
zatwierdzenia. Cztery z tych postępowań zakoń-
czyły się nałożeniem kary pieniężnej, w jednym 
przypadku odstąpiono od nałożenia kary. 

Prezes URE prowadzi także stały, bieżący nad-
zór nad stosowaniem taryf przez przedsiębiorstwa 
energetyczne, w szczególności w ramach rozpatry-

 215) Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92.

wania napływających skarg i wniosków i zgłasza-
nych w nich wątpliwości odbiorców, co do prawi-
dłowości stosowania taryf. W 2021 r. do oddziałów 
terenowych URE wpłynęły 134 skargi i wnioski 
dotyczące kwalifikacji do grup taryfowych (z czego 
122 dotyczące energii elektrycznej, 11 – gazu i 1 – 
ciepła) oraz 104 skargi i wnioski odnoszące się do 
stosowanych cen (47 za energię elektryczną, 21 za 
paliwo gazowe, 36 za ciepło). Odbiorcy zgłosili tak-
że 23 zastrzeżenia dotyczące podziału ponoszonych 
kosztów ciepła w ramach szczegółowych rozliczeń. 

Większość ze zgłoszonych problemów wynikała 
jednak z braku podstawowej wiedzy na temat sposo-
bu rozliczeń za ciepło oraz energię elektryczną i gaz 
oraz niezapoznaniem się z treścią zawartych umów, 
informacjami o zasadach rozliczeń umieszczonych 
na stronach internetowych przedsiębiorstw energe-
tycznych, czy też regulaminami rozliczeń za ciepło 
stosowanymi przez właściciela lub zarządcę budyn-
ku. Wiele skarg w 2021 r. dotyczyło wzrostu cen 
ciepła i energii elektrycznej oraz częstych zmian sto-
sowanych taryf w okresie roku ich obowiązywania. 
W odpowiedziach wskazywano odbiorcom aktualne 
trendy na rynku dotyczące wzrostu cen paliwa tech-
nologicznego, kosztów zakupu uprawnień do emisji 
CO2 i innych usług, które determinują wysokość za-
twierdzonych cen i stawek zawartych w taryfie, jak 
i wpływają na częstotliwość konieczności ich zmian.

1.2. Działania interwencyjne

Działania interwencyjne wobec przedsiębiorstw 
energetycznych ze strony Prezesa URE mają sze-

roki charakter. Polegają na podejmowaniu przewi-
dzianych przepisami prawa działań, w celu skory-
gowania ewentualnych nieprawidłowości w postę-
powaniu przedsiębiorstw energetycznych, a także 
na podejmowaniu działań mających na celu za-
pewnienie odbiorcom paliw gazowych i energii nie-
przerwanych dostaw tych mediów w odpowiedniej 
jakości. 

Działania interwencyjne w 2021 r. były podej-
mowane dwutorowo. Po pierwsze, na podstawie 
sygnałów pochodzących od odbiorców energii 
i paliw gazowych. Po drugie, na podstawie infor-
macji pochodzących od innych uczestników rynku, 
w tym od samych przedsiębiorstw energetycznych.

Prezes URE sprawuje bieżącą kontrolę nad 
przedsiębiorstwami energetycznymi wynikającą 
z napływającej od odbiorców paliw i energii kore-
spondencji, pod kątem zgodności stosowania taryf 
z określonymi w nich warunkami.

W większości przypadków udzielano wyczer-
pujących odpowiedzi, gdyż zadawane pytania lub 
stawiane zarzuty wynikały raczej z nieznajomości 
zagadnień poruszanych przez piszącego, co w ta-
kich przypadkach nie wymagało podejmowania in-
terwencji. 

Najwięcej poodejmowanych interwencji przez 
Prezesa URE jest wynikiem skarg i wniosków skła-
danych przez odbiorców paliw gazowych i energii. 
W takich przypadkach, wstępne działania obejmu-
ją przede wszystkim żądanie od przedsiębiorstwa 
przedstawienia wyjaśnień na podstawie szerokich 
uprawnień, jakie stwarza Prezesowi URE art. 28 
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ustawy – Prawo energetyczne. Następnie podej-
mowane są działania adekwatne do poczynionych 
ustaleń. Niejednokrotnie, już na etapie wstępnym, 
przedsiębiorstwo samo dokonuje korekty własnego 
postępowania, bez konieczności głębszej ingerencji 
ze strony organu. Niejednokrotnie działania Preze-
sa URE doprowadziły do odstąpienia od naliczania 
opłaty za przedterminowe rozwiązanie umowy, sko-
rygowania niewłaściwie naliczonych opłat czy przy-
znania przewidzianych prawem bonifikat.

Działania wyjaśniające i interwencyjne, podjęte 
przez Prezesa URE, w wielu przypadkach dopro-
wadziły do rozwiązań pomyślnych z punktu widze-
nia odbiorców. 

Działania w zakresie energii elektrycznej 

W 2021 r. wiele skarg i interwencji regulatora 
dotyczyło spraw związanych z działaniami przed-
siębiorstw energetycznych, które ‒ zdaniem od-
biorców ‒ naruszały ich interesy. Prezes URE pod-
jął szereg działań mających na celu wyjaśnienie 
zagadnień objętych wystąpieniami odbiorców. 

Poniżej wymieniono najważniejsze zagadnienia, 
które występowały w skargach odbiorców: 
• brak rzetelnej i pełnej informacji o warunkach 

oferty, 
• brak informacji o możliwości zawarcia umowy 

sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kom-
pleksowej na podstawie zatwierdzonej przez 
Prezesa URE taryfy,

• niejasności związane z ceną energii elektrycznej 
obowiązującej u sprzedawcy,

• problemy związane z uruchomieniem sprzedaży 
rezerwowej,

• podwójne fakturowanie,
• rozwiązanie przez sprzedawcę umowy przed 

rozpoczęciem jej obowiązywania.
W 2021 r. podjęto jedną interwencję w związ-

ku z otrzymanymi dwoma zapytaniami od odbior-
ców dotyczącymi wątpliwości co do zasad usta-
lania godzin trwania strefy nocnej dla odbiorców 
grupy taryfowej G12. Wystąpiono do właściwego 
OSD i sprzedawcy o wyjaśnienia w tej sprawie. 
W wyniku przeprowadzonej korespondencji z ww. 
przedsiębiorstwami energetycznymi, zostały one 
poinformowane o konieczności zaktualizowania 
zawartych umów z odbiorcami w taki sposób, aby 
zawierały one w sposób szczegółowy zakres stref 
czasowych.

Rok 2021 był kolejnym okresem, w którym od 
odbiorców energii elektrycznej wpływały do Preze-
sa URE skargi związane z nierealizowaniem przez 
przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące dzia-
łalność gospodarczą w zakresie obrotu energią 
elektryczną obowiązków wynikających z ustawy 
o cenach. Odbiorcy skarżyli się głównie na kwestie 
związane z brakiem wystawienia faktur korygują-
cych, uwzględniających przepisy ustawy o cenach 
i brakiem rozliczeń nadpłat wynikających z faktur 
korygujących. Prezes URE informował odbiorców, 
że obowiązki sprzedawcy i warunki świadczenia 
usług określa umowa zawarta pomiędzy odbiorcą 
i sprzedawcą energii elektrycznej, a właściwym do 
rozstrzygania zakresu obowiązywania i prawidło-
wości realizacji takiej umowy jest sąd powszechny. 
W 2020 r. Prezes URE przeprowadził monitoring, 

w którym przedsiębiorstwa energetyczne zosta-
ły wezwane do złożenia dodatkowych wyjaśnień 
w związku z przekazanymi ankietami weryfikujący-
mi stopień zaawansowania realizacji obowiązków 
ustawowych, a także w związku ze składanymi 
do Prezesa URE skargami odbiorców energii elek-
trycznej na uchybienia w realizacji obowiązków 
nałożonych ustawą cenową. W efekcie, Prezes 
URE w 2021 r. wszczął 17 postępowań o ukara-
nie podmiotów nieprzestrzegających obowiązków 
wymaganych ustawą cenową. Trzy z nich zostały 
zakończone w 2021 r., w tym w jednym przypadku 
nałożono karę pieniężną.

W 2021 r. do Prezesa URE wpływały w dal-
szym ciągu skargi odbiorców w gospodarstwach 
domowych, dotyczące jednego ze sprzedawców 
energii elektrycznej, którego przedstawiciele nie 
zawsze w jasny i czytelny sposób informują od-
biorcę o możliwości zawarcia umowy sprzedaży 
energii elektrycznej lub umowy kompleksowej 
na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa URE 
taryfy, w związku z czym odbiorcy ci nieświado-
mie podpisywali umowy z ofertą rynkową sprze-
dawcy. W wyniku kilku interwencji Prezesa URE, 
sprzedawca zgodził się na rozwiązanie umów (bez 
konieczności ponoszenia przez nich kosztów kar 
umownych za wcześniejsze rozwiązanie umowy) 
oraz na zawarcie umów za podstawie zatwierdzo-
nej przez Prezesa URE taryfy. 

Wpłynęło także kilka pism odbiorców doty-
czących nieprawidłowości w realizacji procedury 
zmiany sprzedawcy i podwójnym fakturowaniem. 
Odbiorcy w swoich skargach wskazywali, że 
w związku z zawarciem nowych umów oraz nie-
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prawidłowościami w wypowiedzeniu dotychcza-
sowych umów na sprzedaż energii elektrycznej 
lub umów kompleksowych, pomimo złożonych 
stosownych upoważnień do załatwienia wszelkich 
formalności, otrzymywali dwie faktury za ten sam 
okres rozliczeniowy ‒ zarówno od dotychczasowe-
go sprzedawcy, jak i od spółki, z którą odbiorca 
zawarł nową umowę, co powodowało nieuzasad-
nione podwójne naliczanie kosztów za sprzedaż 
energii elektrycznej. W wyniku interwencji Preze-
sa URE, udało się wyjaśnić nieprawidłowości oraz 
skorygować faktury odbiorców. 

Warto także wskazać, że w sprawach pilnych 
(np. przy wstrzymaniu dostaw), podejmowane 
są działania wyjaśniające w formie rozmów tele-
fonicznych, jak również w formie korespondencji 
mailowej, które pozwalają niezwłocznie ustalić 
stan faktyczny sprawy oraz w krótkim czasie zgro-
madzić dokumenty pozwalające np. na wszczęcie 
stosownego postępowania w sprawie nieuzasad-
nionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych 
lub energii oraz wydanie postanowienia z art. 8 
ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, pozwalają-
cego na kontynuowanie dostaw dla odbiorcy do 
czasu rozstrzygnięcia sporu. 

W sprawach dotyczących jakości, bądź przerw 
w dostawach energii elektrycznej (ale także 
i gazu), dokładnej analizie poddawane są przy-
czyny oraz czas trwania przerw, awarii oraz za-
kłóceń w dostawach. URE dokonuje nadto oceny 
stanu technicznego sieci oraz urządzeń zasilają-
cych w rejonie miejsca zamieszkania skarżących, 
w oparciu o informacje przedstawione przez OSD 

(np. protokoły z pomiarów), z uwzględnieniem 
planu rozwoju przedsiębiorstw oraz z uwzględ-
nieniem planowanych modernizacji. Prowadzone 
postępowania wyjaśniające niejednokrotnie sta-
nowiły podstawę do przeprowadzenia przez przed-
siębiorstwa energetyczne głębszych analiz stanu 
sieci i jakości dostarczanej energii elektrycznej, 
a w dalszej kolejności do przeprowadzenia w da-
nym obszarze działań naprawczych, remontów lub 
modernizacji sieci. 

W skrajnych przypadkach Prezes URE informo-
wał organy ścigania o czynnościach przedsiębiorstw 
energetycznych mogących wskazywać na podejrze-
nie popełnienia czynów zabronionych (np. wprowa-
dzenie odbiorcy w błąd przy zawieraniu umowy).

Działania w zakresie paliw gazowych 

W 2021 r. do Prezesa URE wpływały skargi 
odbiorców w gospodarstwach domowych, zwią-
zane z nieprawidłowościami w zawieraniu umów 
na sprzedaż paliwa gazowego. Skargi te dotyczy-
ły grupy spółek powiązanych kapitałowo. Odbior-
cy informowali, że przedstawiciele handlowi, za-
wierając umowy na sprzedaż paliwa gazowego, 
nie przedstawiają rzetelnych informacji na temat 
oferty, czasu trwania i warunków rozwiązania no-
wej umowy, a także danych podmiotu, z którym 
umowa jest zawierana. Spółki odpierały zarzuty, 
jakoby odbiorcy nie byli świadomi, z jakim pod-
miotem podpisują umowę. Spółki informowały, że 
oświadczenia odbiorców o uchyleniu się od skutków 
prawnych oświadczenia woli były zawsze szczegó-

łowo weryfikowane, co do jego ich ewentualnej 
zasadności. Ponadto, jak informowali sprzedawcy, 
podpisane umowy były weryfikowane telefonicznie, 
celem upewnienia się, czy odbiorcy rozumieli treść 
i warunki zawartych umów. Spółki podkreślały, że 
obowiązek informacyjny wobec odbiorców, wynika-
jący z art. 8 ustawy o prawach konsumenta, został 
spełniony wobec odbiorców. Spółki twierdziły, że 
powyższe jest dowodem na to, że – w ich opinii 
‒ odbiorcy podejmowali świadomą decyzję doty-
czącą podpisania przedmiotowej umowy. Niemniej, 
w wyniku interwencji Prezesa URE, sprzedawcy ci 
zgadzali się na rozwiązanie umów ze skarżącymi się 
do Prezesa URE odbiorcami (bez konieczności po-
noszenia przez odbiorców kosztów kar umownych 
za wcześniejsze rozwiązanie umowy).

W drugiej połowie 2021 r. wpływały do Prezesa 
URE liczne skargi odbiorców gazu zaazotowanego 
związane z brakiem możliwości zmiany sprzedaw-
cy na sieciach dystrybucyjnych jednej ze spółek. 
W wyniku znaczących podwyżek cen gazu zaazo-
towanego, odbiorcy podejmowali próbę zmiany 
dotychczasowego sprzedawcy. Uzyskiwali jednak 
informację, że zmiana sprzedawcy nie jest możli-
wa. Interwencja Prezesa URE polegała na informo-
waniu odbiorców, w odpowiedzi na indywidualne 
zapytania oraz poprzez informację zamieszczoną 
na stronie internetowej URE216), że spółka jest ope-
ratorem systemu dystrybucyjnego i równocześnie 

 216) Publikacja z 15 października 2021 r., „Rynek gazu: nowy 
rok z dużymi podwyżkami”, https://www.ure.gov.pl/pl-/urzad/
informacje-ogolne/aktualnosci/9832,Rynek-gazu-nowy-rok-
gazowy-z-duzymi-podwyzkami.html
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prowadzi sprzedaż gazu odbiorcom przyłączonym 
do sieci (takich lokalnych sieci gazowych w Polsce 
jest kilkadziesiąt), a jej odbiorcy – zgodnie z obo-
wiązującym od 2007 r. prawem (zasadą TPA), mają 
swobodę wyboru sprzedawcy energii elektrycznej 
i gazu217). Jednak aby skutecznie zrealizować to 
prawo, w obrębie sieci dystrybucyjnej, do której 
odbiorca jest przyłączony, działać musi więcej 
niż jeden sprzedawca. Sprzedawcy chętni prowa-
dzić działalność na danym obszarze zwracają się 
o zawarcie umowy do właściwego operatora sieci 
dystrybucyjnej. Operator ma obowiązek zawrzeć 
z zainteresowanym sprzedawcą umowę o świad-
czenie usług dystrybucji. Jednak w uzasadnionych 
przypadkach218), po uzyskaniu prawomocnej zgo-
dy Prezesa URE na nieudostępnianie sieci innym 
sprzedawcom, operator może odmówić dostępu 
do swojej sieci. Ustawodawca przewidział jednak 
wyjątek, który miał zastosowanie m.in. do przed-
miotowej spółki: przedsiębiorstwo ‒ na podstawie 
art. 4h ust. 3b Prawa energetycznego219) ‒ w czę-
ści systemu dystrybucyjnego zasilanego ze źródeł 

 217) Art. 4j ustawy – Prawo energetyczne.
 218) Określone w art. 4h ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne: 
tj. jeśli świadczenie usług dystrybucyjnych może spowodować 
dla przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo (tj. będącego 
jednocześnie operatorem i sprzedawcą) trudności ekonomiczne 
związane z realizacją zobowiązań wynikających z uprzednio za-
wartych umów przewidujących obowiązek zapłaty za określoną 
ilość gazu ziemnego, niezależnie od ilości pobranego gazu, lub 
gdy świadczenie tych usług uniemożliwia wywiązanie się przed-
siębiorstwa zintegrowanego pionowo z obowiązków w zakresie 
ochrony interesów odbiorców i ochrony środowiska.
 219) Przepis został uchylony – art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 
13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 200).

lokalnych (dot. gazu zaazotowanego) ‒ może od-
mówić dostępu do swojej sieci przed uzyskaniem 
prawomocnej decyzji Prezesa URE zwalniającej 
go z obowiązku udostępniania sieci innym sprze-
dawcom gazu. Jednocześnie, na podstawie prze-
prowadzonego monitoringu Prezes URE ustalił, że 
żaden sprzedawca nie złożył do spółki wniosku 
o zawarcie umowy dystrybucyjnej obejmującej 
system gazu zaazotowanego. W związku z tym, 
w przypadku braku funkcjonowania na danej sieci 
dystrybucyjnej alternatywnych sprzedawców, od-
biorcy przyłączeni do tej sieci nie mają możliwości 
dokonania zmiany sprzedawcy.

Pod koniec 2021 r. wpłynęły do URE skargi od-
biorców gazu ziemnego, którzy zawarli umowy 
z nowym sprzedawcą, a termin wejścia w życie tych 
umów przypadał na 1 stycznia 2022 r. W związku 
z wysokimi cenami gazu na rynkach hurtowych, ci 
nowi sprzedawcy wypowiedzieli w grudniu 2021 r. 
umowy sprzedaży gazu, stwarzając tym samym za-
grożenie dla ciągłości dostaw do skarżących odbior-
ców. Skargi te dotyczyły dwóch sprzedawców gazu 
ziemnego, z których jeden ma cofniętą koncesję 
na obrót gazem ziemnym, lecz wskutek złożonego 
odwołania, kontynuuje działalność do czasu zakoń-
czenia postępowania sądowego. Prezes URE wezwał 
sprzedawców do złożenia wyjaśnień. Ponieważ jed-
nak w zakresie umów już zawartych Prezes URE nie 
ma kompetencji do badania treści ich postanowień 
i skuteczności ich zawarcia, wskazano odbiorcom 
drogę sądową jako właściwą dla dochodzenia rosz-
czeń z tytułu wypowiedzenia umów. Prezes URE bę-
dzie kontynuował monitorowanie sytuacji na rynku, 
w szczególności w zakresie zachowań sprzedawców.

W 2021 r. Prezes URE przeprowadził liczne czyn-
ności wyjaśniające w odniesieniu do gazowych 
przedsiębiorstw energetycznych, wobec których 
m.in. zachodziło podejrzenie, że zaprzestały speł-
niać wszystkie warunki określone w art. 33 ust. 1 
ustawy – Prawo energetyczne lub wystąpiła która-
kolwiek z okoliczności określonych w art. 33 ust. 3 
lub 3a ustawy. W 2021 r. prowadzono również 
działania monitorujące w zakresie zaprzestania 
wykonywania lub braku rozpoczęcia działalności 
koncesjonowanej, jak również w zakresie wykony-
wania działalności bez wymaganej przepisami pra-
wa koncesji. W części przypadków, przeprowadzo-
ne czynności wyjaśniające dały podstawy do pod-
jęcia przez Prezesa URE dalszych działań zarówno 
w 2021 r., jak i 2022 r. (w szczególności wszczęcia 
postępowań w sprawie cofnięcia koncesji). 

W 2021 r. Prezes URE, po raz kolejny poinformował 
Prezesa UOKiK o konieczności zbadania mechanizmu 
kształtowania cen oferowanych przez sprzedawcę 
gazu zaazotowanego (grupa L) przedsiębiorstwom 
zajmującym się obrotem tym paliwem, wskazując na 
potrzebę weryfikacji tego mechanizmu i wykluczenia 
ewentualnych praktyk monopolistycznych.

Działania w zakresie ciepła

W roku sprawozdawczym w dwóch oddziałach 
terenowych URE: w Łodzi i Wrocławiu, podjęto 
wzmożone działania interwencyjne mające na celu 
zagwarantowanie odbiorcom nieprzerwanych do-
staw ciepła, wobec uzyskanych informacji o zaprze-
staniu prowadzenia działalności ciepłowniczej przez 
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przedsiębiorstwa energetyczne posiadające kon-
cesje w danym zakresie (3 przypadki). Zagrożeni 
utratą dostaw ciepła byli mieszkańcy kilku miejsco-
wości. W jednym przypadku, w wyniku podjętych 
przez oddział terenowy URE działań, doprowadzono 
do podpisania porozumienia o dalszym prowadze-
niu działalności ciepłowniczej przez dotychczaso-
wy podmiot, przez okres umożliwiający przejęcie 
działalności przez podmiot będący właścicielem in-
frastruktury służącej do wytwarzania ciepła, wraz 
z uzyskaniem stosownej koncesji. W drugim z przy-
padków, doprowadzono do przejęcia działalności 
ciepłowniczej przez inny podmiot, który kontynuuje 
dostawy ciepła w zakresie niewymagającym uzy-
skania koncesji. W ostatnim z przypadków, gmina 
podjęła działania w celu utrzymania funkcjonowa-
nia, należącej do niej infrastruktury ciepłowniczej 
i kontynuowania dostaw ciepła. Oddziały terenowe 
URE na bieżąco monitorują sytuację w zakresie 
realizowania dostaw ciepła dla odbiorców i postę-
py w działaniach mających zapewnić te dostawy 
w przyszłości w sposób niezagrożony. 

1.3. Kontrola realizacji obowiązku 
publicznej sprzedaży energii 
elektrycznej i paliw gazowych

Obowiązek publicznej sprzedaży energii 
elektrycznej (art. 49a ust. 1 ustawy 
‒ Prawo energetyczne)

W marcu 2021 r. została opublikowana Infor-
macja Prezesa URE nr 13/2021 w sprawie prze-

prowadzenia kontroli na podstawie art. 23 ust. 2 
pkt 4a ustawy – Prawo energetyczne dotyczącej 
realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 49a 
ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne za rok 2020 
(tzw. obligo giełdowe). Do szczegółowej kontroli 
poddano grupę 28 największych przedsiębiorstw 
energetycznych, których łączna produkcja energii 
elektrycznej brutto stanowiła ponad 80 proc. kra-
jowej produkcji. Grupa ta, z punktu widzenia celu 
realizacji ustawy – Prawo energetyczne, tj. zwięk-
szenia płynności sprzedaży energii elektrycznej 
na rynkach giełdowych220), w tym przejrzystości 
i transparentności cen energii elektrycznej na ryn-
ku energii, powinna przyczynić się w największym 
stopniu do realizacji ustawowego celu.

W I kwartale 2022 r. Prezes URE zakończył kontro-
lę wykonania obliga giełdowego przez przedsiębior-
stwa energetyczne za okres 1 stycznia ‒ 31 grudnia 
2020 r., według stanu prawnego obowiązującego 
w 2020 r.221)

Sprawozdania z realizacji obliga giełdowego 
za 2020 r. zostały złożone przez przedsiębior-
stwa energetyczne w ustawowym terminie, tj. do 

 220) Na TGE S.A. lub na rynku organizowanym przez podmiot 
prowadzący na terytorium RP rynek regulowany, o którym mowa 
w art. 3 pkt 44 ustawy ‒ Prawo energetyczne lub na zorganizo-
wanej platformie obrotu (OTF), o której mowa w art. 3 pkt 44a 
ustawy ‒ Prawo energetyczne, lub w ramach jednolitego łączenia 
rynków dnia następnego i dnia bieżącego przez wyznaczonych 
operatorów rynku energii, w wyniku realizacji kontraktów na 
sprzedaż energii elektrycznej z dostawą w 2020 r. 
 221) W 2020 r., podobnie jak w 2019 r. procentowy udział sprzedaży 
wytworzonej energii elektrycznej objętej obowiązkiem, o którym 
mowa w art. 49a ust. 1 ustawy ‒ Prawo energetyczne, wynosił 100 proc. 
(art. 1 pkt 10 lit. a ustawy z 9 listopada 2018 r.).

31 marca 2021 r., w tym przez czterech wytwór-
ców objętych programem pomocy publicznej, 
określonym ustawą o rozwiązaniu KDT. 

W 2020 r., obowiązujące od 2019 r. 100 proc. 
obligo, w rzeczywistości dotyczyło jedynie ok. 
50,7 proc. energii elektrycznej wytworzonej przez 
przedsiębiorstwa objęte badaniem URE, co stano-
wi ok. 42,1 proc. energii wyprodukowanej w kraju.

Na podstawie przeprowadzonej przez Prezesa 
URE kontroli realizacji obliga giełdowego za 2020 r., 
ustalono, że łączna produkcja energii elektrycznej 
brutto podmiotów poddanych badaniu wyniosła 
126,5 TWh, z czego obowiązek sprzedaży energii 
elektrycznej w ramach obliga giełdowego obejmo-
wał 64,1 TWh energii elektrycznej , co stanowiło 
50,7 proc. produkcji energii elektrycznej brutto.

Obowiązek publicznej sprzedaży wynika z po-
mniejszenia wyprodukowanej przez ww. przedsię-
biorstwa energetyczne energii elektrycznej brutto 
o ustawowe wyłączenia, o których mowa w art. 49a 
ust. 5 pkt 1-8 ustawy – Prawo energetyczne. Do-
datkowo ustawodawca wprowadził rozwiązanie 
umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej poza 
giełdą energii. W 2020 r., zgodnie z art. 9 ustawy 
z 9 listopada 2018 r.222), ilość energii elektrycznej 
wytworzonej i sprzedanej na podstawie umów 
sprzedaży zawartych przed 1 stycznia 2019 r. z do-
stawą w 2020 r., podlegała wyłączeniu z przedmio-
towego obowiązku. 

 222) Na podstawie art. 9 ustawy z 9 listopada 2018 r., zgodnie 
z którym przepisu art. 49a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 (tj. 
ustawy – Prawo energetyczne), w brzmieniu nadanym tą ustawą, 
nie stosuje się do energii elektrycznej będącej przedmiotem umów 
zawartych do dnia wejścia w życie tej ustawy (tj. 1 stycznia 2019 r.).
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Suma ustawowych wyłączeń z obowiązku pu-
blicznej sprzedaży w 2020 r. wyniosła 62,4 TWh 
energii elektrycznej i stanowiła 49,3 proc. produkcji 
energii elektrycznej brutto. Wyłączenia te dotyczyły: 
energii wytworzonej w jednostkach o łącznej mocy 
nie wyższej niż 50 MW, energii elektrycznej wypro-
dukowanej w OZE, w kogeneracji ze sprawnością 
wyższą niż 52,5 proc., zużycia energii elektrycznej 
na potrzeby własne, energii elektrycznej sprzedanej 
na rzecz OSP lub OSD, energii elektrycznej będą-
cej przedmiotem umów zawartych przed 1 stycz-
nia 2019 r. oraz pozostałych wyłączeń223), tj. energii 

 223) Na podstawie art. 49a ust. 5 pkt 1, 7 i 8 ustawy – Prawo 
energetyczne.

wytworzonej w jednostce wy-
twórczej przyłączonej bezpo-
średnio do urządzeń lub instalacji 
odbiorcy końcowego zużywają-
cego tę energię elektryczną lub 
sieci dystrybucyjnej elektroener-
getycznej, której operatorem 
wyznaczony został ten odbiorca 
końcowy oraz energii wytwo-
rzonej w jednostkach wytwór-
czych, które rozpoczęły wytwa-
rzanie energii elektrycznej po 
raz pierwszy po 1 lipca 2017 r. 
Żaden wolumen energii elek-
trycznej nie został zakwalifikowa-
ny do wyłączeń, tj. jako energia 
elektryczna dostarczana za po-
mocą linii bezpośredniej. 

W ramach ustawowych wy-
łączeń, wytwórcy w większości 

skorzystali z przepisów umożliwiających sprzedaż 
energii elektrycznej poza giełdą. Największy udział 
w sumie wyłączeń wynoszący 45,2 proc. stanowi-
ła energia elektryczna wytworzona w kogeneracji 
ze sprawnością przemiany wyższą niż 52,5 proc., 
w ilości 28,2 TWh. Energia ta stanowiła 22,3 proc. 
produkcji energii elektrycznej brutto.  

Z kolei energia będąca przedmiotem umów 
sprzedaży energii elektrycznej zawartych przed 
1 stycznia 2019 r. z dostawą w 2020 r., została 
wyłączona w ilości 10,7 TWh, tj. o przeszło połowę 
mniej niż w 2019 r. (24,6 TWh). Energia dotycząca 
ww. umów w 2020 r. stanowiła 8,4 proc. całej pro-
dukcji energii elektrycznej, a zarazem 17,1 proc. 

wszystkich ustawowych wyłączeń. Wytwórcy dzia-
łający w ramach grup kapitałowych w większości 
przypadków zawierali umowy głównie w ramach 
własnych grup.

Sprzedaż energii elektrycznej w ramach obo-
wiązku giełdowego realizowana była poprzez TGE 
S.A. i nie była realizowana na innych rynkach 
giełdowych224). Badani wytwórcy, w ramach obo-
wiązku giełdowego, w rzeczywistości sprzedali 
w powyższym trybie 75 TWh energii elektrycznej, 
tj. o 10,8 TWh więcej niż wynikało z przedmio-
towego obowiązku (64,1 TWh). Oznacza to, że 
wytwórcy sprzedali na TGE S.A. o 17 proc. więcej 
energii elektrycznej. Powyższe może dowodzić, że 
sprzedaż ta dotyczyła energii elektrycznej jedno-
cześnie zaliczonej w pewnej części do energii wy-
kazanej w ustawowych wyłączeniach, tj. w ramach 
ilości energii wytworzonej w OZE i w jednostkach 
kogeneracji ze sprawnością przemiany wyższą 
niż 52,5 proc. oraz w jednostkach wytwórczych 
o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 MW.

Spośród przedsiębiorstw objętych badaniem re-
alizacji obowiązku publicznej sprzedaży w 2020 r., 
obowiązek ten został wykonany w 100 proc. przez 
wszystkie podmioty objęte kontrolą. 

 224) Na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na 
terytorium RP rynek regulowany, o którym mowa w art. 3 pkt 44 
ustawy ‒ Prawo energetyczne lub na zorganizowanej platformie 
obrotu (OTF), o której mowa w art. 3 pkt 44a ustawy ‒ Pra-
wo energetyczne, lub w ramach jednolitego łączenia rynków 
dnia następnego i dnia bieżącego przez wyznaczonych opera-
torów rynku energii elektrycznej, w rozumieniu rozporządzenia 
2015/1222, w wyniku realizacji kontraktów na sprzedaż energii 
elektrycznej z dostawą w 2020 r.

Rysunek 94. Udział obowiązku giełdowego i ustawowych wyłączeń w produkcji 
energii elektrycznej brutto w 2020 r.

Źródło: Opracowanie własne URE na podstawie danych przedstawionych przez 
przedsiębiorstwa wytwórcze w sprawozdaniach za 2020 r.
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Rysunek 95. Realizacja obowiązku publicznej sprzeda-
ży energii elektrycznej w 2020 r. [TWh]

Źródło: Opracowanie własne URE.

Obowiązek publicznej sprzedaży gazu 
ziemnego (art. 49b ustawy 
‒ Prawo energetyczne)

11 września 2013 r. weszły w życie przepisy art. 49b 
ustawy – Prawo energetyczne przewidujące obo-
wiązek sprzedaży wysokometanowego gazu ziem-
nego na giełdzie towarowej lub na rynku organizo-
wanym przez podmiot prowadzący na terytorium 
Polski rynek regulowany. Obowiązkowi temu pod-
legają przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące 
się obrotem paliwami gazowymi, które zarezerwo-
wały więcej niż 10 proc. zdolności przesyłowych 
na połączeniach transgranicznych. Od 2016 r. obo-
wiązek sprzedaży wynosi 55 proc. wolumenu gazu 
ziemnego wysokometanowego wprowadzonego 
w danym roku do sieci przesyłowej przez zobo-
wiązane przedsiębiorstwa. W latach 2013‒2020 
jedynym przedsiębiorstwem energetycznym, które 
podlegało obowiązkowi publicznej sprzedaży gazu 
ziemnego, była spółka PGNiG S.A. 

Wszczęte w 2015 r. postępowanie administracyj-
ne w sprawie niewykonania w 2013 r. obowiązku 
publicznej sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG 
S.A., nie zostało zakończone do końca 2021 r. 

PGNiG S.A. oświadczyła, że w 2021 r. w pełni 
wykonała obowiązek obliga giełdowego, co jest 
obecnie przedmiotem weryfikacji Prezesa URE.

1.4. Kontrola przedsiębiorstw 
na rynku paliw ciekłych 

W 2021 r. Prezes URE przeprowadził kontrole 
przedsiębiorstw na rynku paliw ciekłych, zgodnie 
z przyjętym planem kontroli. Kontrole te obejmo-
wały sprawdzenie:
• spełniania obowiązków informacyjnych, tj. 

przekazywania informacji o zmianach w repre-
zentacji, siedzibie lub oznaczeniu podmiotu, 

• kontrole rozpoczęcia działalności gospodarczej 
objętej koncesją przez podmioty, którym zosta-
ła udzielona koncesja w zakresie paliw ciekłych,

• figurowania przedsiębiorstwa w rejestrze VAT,
• spełnienia warunku sprzedaży paliw ciekłych 

wyłącznie podmiotom posiadającym koncesję,
• zgodności składanych sprawozdań z art. 43e 

ustawy – Prawo energetyczne z treścią koncesji.
Wykonane czynności kontrolne polegały głównie 

na weryfikacji dokumentów pozyskanych od wyty-
powanych do kontroli przedsiębiorców, a w razie 
konieczności informacji i dokumentów pochodzą-
cych od innych podmiotów, instytucji i organów.

Oddziały terenowe URE w roku sprawozdaw-
czym przeprowadziły 1 881 kontroli, z czego 2 wy-

jazdowe ad hoc na podstawie uzyskanych informa-
cji o potencjalnych nieprawidłowościach i 123 kon-
trole z dokumentów poza planem kontroli. W ich 
wyniku, złożono do organów ścigania 16 zawia-
domień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu paliwami ciekłymi bez wymaganej koncesji 
(6 zawiadomień) lub wpisu do rejestru podmio-
tów przywożących (10 zawiadomień). Ponadto, 
w wyniku uzyskanych informacji pochodzących 
z monitorowania rynku paliw ciekłych, dokonano 
zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do 
Państwowej Straży Pożarnej.

1.5. Naruszenia warunków koncesji

Prawo energetyczne przewiduje dwie formy od-
działywania Prezesa URE na nadzorowany sektor 
gospodarki, a mianowicie regulacje ex ante oraz 
ex post. Pierwsza z nich polega na regulowa-
niu działalności przedsiębiorstw energetycznych 
w sposób uprzedni i ma charakter prewencyjny. 
Przykładem takiej regulacji są określane przez 
Prezesa URE warunki wykonywania działalności 
koncesjonowanej, w tym szczególne warunki wy-
konywania działalności objętej koncesją, mające 
na celu właściwą obsługę odbiorców, w zakresie:
• zapewnienia zdolności do dostarczania paliw 

lub energii w sposób ciągły i niezawodny, przy 
zachowaniu wymagań jakościowych, 

• powiadamiania Prezesa URE o niepodjęciu lub za-
przestaniu bądź ograniczeniu prowadzenia działal-
ności objętej koncesją, w okresie jej obowiązywania.
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Oddziały terenowe URE w sposób ciągły moni-
torują prowadzenie, przez koncesjonowane przed-
siębiorstwa, działalności regulowanej zgodnie 
z ustalonymi warunkami koncesyjnymi, wykorzy-
stując w tym celu różnorakie działania, w szcze-
gólności:
• czynności wyjaśniające,
• postępowania kontrolne,
• monitorowanie działalności przedsiębiorstw,
• weryfikację informacji pochodzących od uczest-

ników rynku i od innych organów, jak np.: 
Urząd Celno-Skarbowy, Urząd Miar, Inspekcja 
Handlowa, UOKiK,

• analizę danych uzyskanych w toku prowadzo-
nych postępowań w sprawie zmiany koncesji 
oraz w sprawie zatwierdzenia i zmiany taryf,

• weryfikację zgłoszenia aktualizacji informacji 
o infrastrukturze wykorzystywanej do obrotu 
paliwami ciekłymi.

• W wyniku powyższych działań, w 2021 r. stwier-
dzono naruszenie warunku:

• zakazującego koncesjonariuszom sprzedaży 
paliw ciekłych przedsiębiorcom wykonującym 
działalność gospodarczą w zakresie wytwarza-
nia lub obrotu paliwami ciekłymi, jeżeli nie po-
siadają koncesji, w przypadkach gdy taka kon-
cesja jest wymagana przepisami,

• nakazującego uiszczanie do budżetu państwa 
corocznej opłaty koncesyjnej,

• zakazującego obrotu paliwami ciekłymi niespeł-
niającymi parametrów jakościowych,

• zakazującego eksploatacji stacji paliw lub bazy 
paliw niespełniających warunków technicznych 
określonych obowiązującymi przepisami,

• zobowiązującego do posiadania ważnego po-
zwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zin-
tegrowanego (jeśli są wymagane na podstawie 
odrębnych przepisów),

• zakazującego stosowania w obrocie paliwa-
mi ciekłymi przyrządów pomiarowych, w tym 
w szczególności odmierzaczy paliw ciekłych, 
bez wymaganych dowodów prawnej kontroli 
metrologicznej lub niespełniających wymagań 
tej kontroli,

• zobowiązującego do zawiadomienia Prezesa 
URE o wszelkich istotnych zmianach odnoszą-
cych się do wykonywanej działalności objętej 
koncesją, w tym w szczególności zmian doty-
czących ograniczenia lub rozszerzenia zakresu 
tej działalności,

• zobowiązującego do zawiadomienia Prezesa 
URE o niepodjęciu działalności objętej koncesją 
w ciągu 6 miesięcy od dnia jej udzielenia,

• zobowiązującego do zawiadomienia Prezesa 
URE o zaprzestaniu spełniania któregokolwiek 
z warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1 
ustawy – Prawo energetyczne, a także o zaist-
nieniu okoliczności, o których mowa w art. 33 
ust. 3 lub ust. 3a tej ustawy.
Największa stwierdzona skala naruszeń odno-

siła się do warunku zobowiązującego do zawiado-
mienia Prezesa URE o wszelkich istotnych zmia-
nach odnoszących się do wykonywanej działalno-
ści objętej koncesją, w tym w szczególności zmian 
dotyczących ograniczenia lub rozszerzenia zakresu 
tej działalności, którego naruszenie stwierdzono 
w 2021 r. przez 4 przedsiębiorstwa ciepłownicze, 
34 przedsiębiorstwa prowadzące obrót paliwami 

ciekłymi i aż 36 przedsiębiorstw zajmujących się 
wytwarzaniem energii elektrycznej. Należy też 
podkreślić znaczny wzrost braku realizacji ‒ przez 
przedsiębiorstwa z ostatniej grupy ‒ obowiązku 
złożenia wniosku o zmianę koncesji wobec zmia-
ny adresu siedziby. W tej grupie przedsiębiorstw 
stwierdzono też 2 naruszenia warunku zobowiązu-
jącego do zawiadomienia Prezesa URE o niepodję-
ciu działalności objętej koncesją w ciągu 6 miesię-
cy od dnia jej udzielenia. Naruszenie pozostałych 
warunków stwierdzono wyłącznie przez przedsię-
biorstwa posiadające koncesje na obrót paliwami 
ciekłymi, z czego najliczebniejsze naruszenia doty-
czyły prowadzenia obrotu paliwami ciekłymi nie-
spełniającymi norm jakościowych (22 przypadki) 
i stosowania przyrządów pomiarowych bez ważnej 
legalizacji (12 przypadków). Naruszenie pozosta-
łych warunków miały charakter incydentalny. 

Rysunek 96. Naruszenia warunków koncesyjnych w od-
działach terenowych URE w 2021 r.

Źródło: URE.

Stwierdzenie powyższych naruszeń stanowiło 
asumpt do wszczęcia postępowań w przedmiocie 
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wymierzenia kary pieniężnej, w oparciu o art. 56 
ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo energetyczne. W oma-
wianym okresie wszczęto 169 takich postępowań. 
Dodatkowo, w niektórych przypadkach, skiero-
wano do przedsiębiorstw wezwania do zaprze-
stania naruszania warunków koncesji, o którym 
mowa w art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo 
energetyczne. Wszystkie wezwane przedsiębior-
stwa energetyczne zaprzestały dalszych naruszeń. 
W 2021 r. w 3 przypadkach wszczęto wobec przed-
siębiorców, działających na rynku paliw ciekłych, 
postępowania mające na celu cofnięcie koncesji 
(z urzędu), z uwagi na rażące naruszenie warun-
ków określonych w koncesji oraz innych warunków 
wykonywania koncesjonowanej działalności go-
spodarczej określonych przepisami prawa. Żadne 
z wszczętych postępowań nie doprowadziły jednak 
do cofnięcia koncesji – zostały umorzone na pod-
stawie art. 105 Kpa.

Ponadto, po przeprowadzeniu wszczętego 
z urzędu postępowania administracyjnego, 19 lu-
tego 2021 r. Prezes URE, działając na podstawie 
art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo energetycz-
ne, cofnął koncesję na obrót energią elektrycz-
ną przedsiębiorcy Agrafka Outsourcing Sp. z o.o. 
W świetle powołanego przepisu, Prezes URE cofa 
koncesję w przypadku, gdy przedsiębiorstwo 
energetyczne rażąco narusza warunki określone 
w koncesji lub inne warunki wykonywania konce-
sjonowanej działalności gospodarczej określone 
przepisami prawa. W toku postępowania Prezes 
URE ustalił, w szczególności, że przedsiębiorca 
nie wykonał ciążącego na nim obowiązku uisz-

czenia opłat koncesyjnych za lata 2015‒2020. 
Decyzja jest prawomocna.

W 2021 r. Prezes URE ‒ w zakresie paliw gazo-
wych ‒ wydał także jedną decyzję ws. cofnięcia 
koncesji z uwagi na rażące naruszenie warunku 
dotyczącego wnoszenia opłat koncesyjnych. 

2. Nakładanie kar pieniężnych

Jak wskazano wcześniej, Prezes URE oddziałuje 
na rynki paliw i energii dwojako, tj. w formie regu-
lacji ex ante oraz ex post. 

Druga ze wskazanych form polega na wycią-
ganiu konsekwencji z niestosowania się podmiotu 
regulowanego do obowiązujących norm. Głównym 
instrumentem regulacji ex post są kary pieniężne. 

Działania podejmowane przez Prezesa URE 
zmierzają do zapewnienia bezpieczeństwa energe-
tycznego, rozwoju konkurencji, uwzględniania wy-
mogów ochrony środowiska, zobowiązań wynika-
jących z umów międzynarodowych oraz równowa-
żenia interesów przedsiębiorstw energetycznych 
i odbiorców paliw i energii. W celu efektywnego 
wypełniania tych zadań, organ regulacyjny wypo-
sażony został w możliwość nakładania administra-
cyjnych kar pieniężnych wyrażoną m.in. w art. 56 
ust. 1 ustawy − Prawo energetyczne, art. 33 ust. 1 
ustawy o biopaliwach, art. 63 ust. 1 ustawy 
o zapasach, art. 168 ustawy OZE, art. 35a ustawy 
o systemie monitorowania i kontrolowania, art. 35 
dotychczasowej ustawy o efektywności energe-
tycznej, art. 39 ustawy o efektywności energetycz-

nej czy też art. 85 ustawy o rynku mocy. Wyżej 
wskazane uregulowania określają konstrukcję, 
kategorie, wysokość i reguły stosowania kar. Wy-
mierzając karę pieniężną Prezes URE uwzględnia 
stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia 
(lub zakres naruszeń) oraz dotychczasowe za-
chowanie ukaranego podmiotu (lub powtarzal-
ność naruszeń) i jego możliwości finansowe (lub 
korzyści finansowe możliwe do uzyskania z tytułu 
naruszenia). Kara ta ma także mobilizować przed-
siębiorstwa energetyczne do zgodnego z prawem 
wypełniania obowiązków.

W 2021 r. Prezes URE, na mocy przysługujących 
regulatorowi uprawnień, wymierzył podmiotom re-
gulowanym kary za nieprzestrzeganie przepisów 
Prawa energetycznego oraz innych ustaw, związa-
nych z zadaniami Prezesa URE w zakresie regulacji 
rynku paliw i energii, których łączna wartość wynio-
sła ponad 132 mln zł. To efekt 1 387 postępowań 
prowadzonych przez departamenty i oddziały tere-
nowe URE, z których 664 zakończyło się wymierze-
niem określonej kary (tab. 95 str. 246-247).

Należy wskazać, że w OT Gdańsk przeprowa-
dzono pierwsze postępowanie w sprawie wymie-
rzenia kary pieniężnej w związku z naruszeniem 
art. 56 ust. 1 pkt 53 ustawy ‒ Prawo energetyczne, 
w związku z brakiem informacji o zmianie struktury 
kapitału zakładowego spółki paliwowej, w ramach 
którego wymierzono karę pieniężną w wysokości 
40 000 zł.

W odniesieniu do 2020 r., odnotowano kolej-
ny spadek prowadzonych postępowań w sprawie 
nałożenia kar pieniężnych o ponad 20 proc., co 
w znacznej mierze spowodowane było wprowa-
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Tabela 95. Dane dotyczące prowadzonych w roku sprawozdawczym postępowań administracyjnych o wymierzenie kar pieniężnych 

Podstawa prawna/zakres
Liczba postępowań, 

które zakończyły się na-
łożeniem kary pieniężnej

Łączna wysokość 
nałożonych kar 
pieniężnych [zł]

Liczba 
postępowań 
umorzonych

Liczba odstąpień
od wymierzenia 
kary pieniężnej

ustawa – Prawo energetyczne (art. 56 ust. 1)
nieprzestrzeganie obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu
lub świadectwa pochodzenia z kogeneracji względnie uiszczenia opłat zastępczych (pkt 1a ‒ w brzmieniu obowiązującym do 24 stycznia 2019 r.) 32 14 958 578,78 2

nieprzedstawianie informacji, o których mowa w art. 7 ust. 8l ustawy – Prawo energetyczne (pkt 1c) 2 1 000
ustalenie przez OSD instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 8b ustawy, niespełniającą wymagań określonych w ustawie (pkt 1g) 1 4 000 2
niepublikowanie aktualnych wykazów przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, 
podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, którym świadczyli w ciągu ostatnich 12 miesięcy odpowiednio usługi magazynowania, 
przeładunku, przesyłania lub dystrybucji (pkt 1h)

6 90 000 1

nieprzekazywanie w terminie sprawozdania miesięcznego zawierającego informacje o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania 
lub dystrybucji (pkt 1i) 2 20 000 11

nieprzestrzeganie obowiązku utrzymywania zapasów paliw (pkt 2) 2 30 000
niestosowanie się odbiorców do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzanych na podstawie art. 11, art. 11c ust. 3 lub art. 11d ust. 3 ustawy (pkt 3a) 1 1 000 4 1
stosowanie cen i taryf bez przedstawienia ich Prezesowi URE do zatwierdzenia (pkt 5) 5 27 000 1
odmowa udzielenia informacji, o których mowa w art. 28 ustawy (pkt 7) 25 1 564 435,35 3 2
nieutrzymywanie w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń (pkt 10) 1 50 000
nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z koncesji (pkt 12) 200 5 884 451,41 23 24
nieprzekazanie w terminie sprawozdania miesięcznego o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (pkt 12b) 71 9 380 000 6 45
wstrzymywanie lub ograniczanie z nieuzasadnionych powodów dostarczania paliw i energii do odbiorców (pkt 14) 1 3 000 1
zwlekanie z powiadomieniem Prezesa URE lub zainteresowanego podmiotu o odmowie zawarcia umów, o których mowa w art. 4g ust. 1 lub art. 7 ust. 1 ustawy (pkt 15) 1
niewydanie w ustawowym terminie warunków przyłączenia (pkt 18) 2 421 500 2 2
niedokonywanie z nieuzasadnionych powodów w terminie określonym w art. 7 ust. 8d7 pkt 2 ustawy przyłączenia mikroinstalacji (pkt 18a) 4
nierealizowanie obowiązków operatora wyznaczonego na podstawie art. 9h, wynikających z ustawy (pkt 24) ‒ nieprzesłanie informacji z art. 9c ust. 12 
ustawy za pierwsze półrocze 2021 r. 1

świadczenie usługi przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego
nie będąc operatorem systemu przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania paliw gazowych lub operatorem systemu skraplania gazu ziemnego lub 
operatorem systemu połączonego wyznaczonym na podstawie art. 9h ustawy (pkt 24a)

1 10 000 1

nieprzestrzeganie obowiązku przekazania informacji o realizacji umów dotyczących zakupu gazu ziemnego z zagranicy (pkt 32) 1 20 000 7
nieprzestrzeganie obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 ‒ realizacji obliga giełdowego (pkt 32) 1

nieprzestrzeganie obowiązku przekazania przez odbiorców przemysłowych informacji o wysokości wykonanego obowiązku CHP oraz ilości zakupionej energii 
elektrycznej na własny użytek w roku realizacji obowiązku (pkt 34) 2 20 000

dokonywanie sprzedaży produktów energetycznych na hurtowym rynku energii bez wymaganego wpisu do krajowego rejestru uczestników rynku (pkt 42) 1 10 000

sprzedaż paliw ciekłych z naruszeniem wymogów, o których mowa w art. 43a ust. 1 lub 4 ustawy (pkt 45) 7 395 000

nieprzekazanie w wymaganym terminie informacji lub przekazanie nieprawdziwych informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych
wykorzystywanej do prowadzonej działalności (pkt 48) 34 535 000 5 19

nierealizowanie obowiązku, o którym mowa w art. 37 ust. 2c lub ust. 2d ustawy (pkt 49) 26 280 000 10 26

brak zawiadomienia w wymaganym terminie o zmianie struktury kapitału zakładowego spółki (pkt 53) 1 40 000



DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

247nr 2 (114) 29 lipca 2022 Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

SPRAWOZDANIE 2021

Podstawa prawna/zakres
Liczba postępowań, 

które zakończyły się na-
łożeniem kary pieniężnej

Łączna wysokość 
nałożonych kar 
pieniężnych [zł]

Liczba 
postępowań 
umorzonych

Liczba odstąpień
od wymierzenia 
kary pieniężnej

ustawa o biopaliwach (art. 33 ust. 1)
odmowa udzielenia informacji lub przedstawienia dokumentów dotyczących realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (pkt 2a) 1 5 000
niepoinformowanie o pierwszej czynności skutkującej powstaniem obowiązku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w danym roku kalendarzowym (pkt 4a) 2 10 000 1
brak realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (pkt 5) 1 2 459 592,75 1 1
brak realizacji blendingu (pkt 5b) 5 22 369 030,37
niezłożenie sprawozdania kwartalnego dotyczącego realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (pkt 8aa) 2 10 000 1 1
nieprzekazanie świadectw potwierdzających spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biokomponenty zaliczone do realizacji Narodowego Celu 
Wskaźnikowego (pkt 8d) 1

ustawa o zapasach (art. 63 ust. 1)
niedopełnienie obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych, o którym mowa w art. 24 ustawy o zapasach w przewidzianym terminie 
i wymaganej ilości (pkt 1) 1 3 927 790,50

wykorzystywanie zdolności przesyłowych zarezerwowanych na potrzeby dostarczenia całkowitych ilości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego utrzymywanych 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej krajowej w sposób niezgodny z art. 24a ust. 3 ustawy (pkt 5b) 2 14 000 000

niedopełnienie obowiązku poinformowania Prezesa URE o zamiarze rozpoczęcia przywozu gazu ziemnego, o którym mowa w art. 25 ust. 6 ustawy (pkt 6b) 1
ustawa OZE (art. 168)
nieprzestrzeganie obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia lub świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego, w terminie 
określonym w art. 67 ust. 2 oraz na zasadach określonych w art. 47 ustawy albo nieuiszczenia opłaty zastępczej, w terminie określonym w art. 68 ust. 2 ustawy (pkt 1) 69 51 266 583,41 18

niewykonanie przez podmiot, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, obowiązku określonego w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku, gdy którakolwiek 
z średnioważonych cen praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego była niższa od wartości 
jednostkowej opłaty zastępczej określonej w art. 56 ustawy (pkt 10)

1 100 1

nieprzedstawienie w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 lub w art. 9 ust. 1 pkt 7, lub podawanie w tym sprawozdaniu nieprawdziwych informacji (pkt 11) 82 82 000 18 65
odmawianie wglądu lub nieprzedstawianie Prezesowi URE dokumentów lub informacji, o których mowa w art. 70 pkt 1 lub 2 ustawy (pkt 11a) 2 20 000 1
nieprzekazywanie w terminie informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 lub 2, albo w art. 12 ust. 1, lub podawanie nieprawdziwych informacji (pkt 12) 3 3 000 3
dotychczasowa ustawa o efektywności energetycznej (art. 35 ust. 1)
nieprzestrzeganie obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej lub nieuiszczenia opłaty zastępczej (pkt 1) 40 1 892 712,48 5
nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentów lub informacji, o których mowa w art. 14 ustawy (pkt 2)* 24 102 211,38 13 39
ustawa o efektywności energetycznej (art. 39 ust. 1)
nieprzestrzeganie obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej lub nieuiszczenia opłaty 
zastępczej (pkt 1 i 2) 4 2 089 154,88 2

ustawa o rynku mocy (art. 85)
niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 11 ustawy 2
ustawa o cenach (art. 18 ust. 1)
nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z art. 5 ust. 1 i 1a ustawy (pkt 1) 1
nieprzestrzeganie obowiązków, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy (pkt 2) 1
nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z art. 5 ust. 1 i 1a oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy (pkt 1 i 2) 1 53 125

* Dane łączne dla postępowań administracyjnych prowadzonych z art. 28 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 14 dotychczasowej ustawy o efektywności energetycznej.

Źródło: URE.
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dzeniem art. 15zzzzzn2 ustawy covidowej. Przepis 
ten ukształtował instytucję przywrócenia termi-
nu niezależnie od treści art. 58 Kpa. Szacuje się, 
że w związku z powołaną regulacją, w oddziałach 
terenowych URE odstąpiono od wszczęcia kilku-
dziesięciu postępowań w sprawie nałożenia kary 
pieniężnej, wyznaczając przedsiębiorstwu energe-
tycznemu dodatkowy 30-dniowy termin na złoże-
nie wniosku o przywrócenie terminu na dokonanie 
czynności, lub uznając, że czynność dokonana po 
terminie określonym we właściwych przepisach, 
przed wezwaniem organu, także korzysta z ochrony 
art. 15zzzzzn2 ustawy covidowej. Ponadto, umo-
rzono w oparciu o omawianą regulację kilkanaście 
wszczętych postępowań. Drugim z czynników, który 
spowodował spadek liczby prowadzonych postępo-
wań w sprawie kar pieniężnych, było zakończenie 
procesu wymierzania kar pieniężnych za niestoso-
wanie się odbiorców do ograniczeń w dostarcza-
niu i poborze energii elektrycznej, wprowadzonych 
w sierpniu 2015 r. na podstawie art. 11, art. 11c ust. 3 
lub art. 11d ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne. 
W 2021 r. zakończono ostatnie 8 postępowań.

Część IX. Inne zadania 
Prezesa URE

1. Publikowanie 
wskaźników cenowych

1.1. Średnia cena energii elektrycznej 
dla gospodarstw domowych 

Ustawa ‒ Prawo energetyczne nakłada na 
Prezesa URE obowiązek polegający na zbieraniu 
i przetwarzaniu informacji dotyczących przedsię-
biorstw energetycznych w celu obliczania i ogła-
szania w terminie do 31 marca każdego roku 
średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy 
w gospodarstwie domowym uwzględniającej opła-
tę za świadczenie usługi dystrybucji energii elek-
trycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych 
w umowach kompleksowych. 

Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy 
w gospodarstwie domowym uwzględniająca opłatę 
za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycz-
nej obliczana jest jako iloraz przychodów ze sprze-
daży energii elektrycznej i wolumenu jej sprzedaży 

odbiorcom końcowym w gospodarstwach domo-
wych posiadającym umowy kompleksowe. 

W marcu 2021 r. została opublikowana cena 
energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie 
domowym uwzględniająca opłatę za świadczenie 
usługi dystrybucji energii elektrycznej w 2020 r., 
która wyniosła 0,5374 zł/kWh. 

W marcu 2022 r. została opublikowana cena 
energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie 
domowym uwzględniająca opłatę za świadczenie 
usługi dystrybucji energii elektrycznej w 2021 r., 
która wyniosła 0,5947 zł/kWh. 

Do wyliczenia cen zostały wykorzystane dane 
ze sprawozdań sporządzanych przez przedsiębior-
stwa prowadzące obrót energią elektryczną. Ceny 
te zostały opublikowane również w publikacjach 
Agencji Rynku Energii S.A.: Sytuacja w elektro-
energetyce za IV kwartały 2020 r. oraz Sytuacja 
w elektroenergetyce za IV kwartały 2021 r. Ceny 
zawierają podatek akcyzowy i nie zawierają VAT. 

Informacje o tych cenach zostały zamieszczone 
na stronie internetowej URE.

1.2. Średnia cena sprzedaży energii 
elektrycznej na rynku konkurencyjnym 
(roczna i kwartalne) 

Średnia roczna cena sprzedaży energii 
elektrycznej na rynku konkurencyjnym 
oraz sposób jej obliczania

Średnia roczna cena sprzedaży energii elek-
trycznej na rynku konkurencyjnym w 2021 r. wy-
niosła 278,08 zł/MWh. Cena ta jest: 

Praca Kingi ze Szczytnej, wyróżniona w konkursie plastycznym URE
„Skąd się bierze prąd”

„W ramach naszych obowiązków wyliczamy 
i publikujemy wiele wskaźników, przede wszystkim 
cenowych, charakteryzujących funkcjonowanie regu-
lowanych przez Urząd sektorów gospodarki. Sprzyja to 
transparentności funkcjonowania rynków, jak również 
ogranicza bariery wejścia na te rynki.”

Rafał Gawin, Prezes URE
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• o 17,8 proc. wyższa niż średnioważona cena 
kontraktu rocznego z dostawą pasmową energii 
elektrycznej w 2021 r. (BASE_Y-21) notowane-
go na TGE S.A. na Rynku Terminowym Towa-
rowym (RTT)/Rynku Terminowym Produktów 
z dostawą energii elektrycznej (RTPE OTF), 
która wyniosła 236,11 zł/MWh,

• o 27,6 proc. niższa niż średnioważona cena 
kontraktu rocznego z dostawą pasmową energii 
elektrycznej w 2022 r. (BASE_Y-22) notowane-
go na TGE S.A na RTPE OTF, która w kontrak-
tach zawartych w 2021 r. ukształtowała się na 
poziomie 384,16 zł/MWh.
Średnia roczna cena sprzedaży energii elektrycz-

nej na rynku konkurencyjnym została wyznaczona 
na podstawie danych dotyczących sprzedaży energii 
elektrycznej realizowanej przez wytwórców i spółki 
obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego 
hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do:
• spółek obrotu spoza grupy kapitałowej w ra-

mach kontraktów dwustronnych225),
• na giełdę energii.

Sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilan-
sujący nie została uwzględniona w algorytmie 
wyznaczania ww. ceny ze względu na techniczny 
charakter tego segmentu rynku. 

Źródłem danych do wyliczenia ww. ceny są 
dane z systemu statystyki publicznej z zakresu go-

 225) W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitało-
wych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z 29 wrze-
śnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. 
zm.), nie została uwzględniona sprzedaż energii elektrycznej 
w kontraktach dwustronnych do spółek obrotu w ramach tej sa-
mej grupy kapitałowej.

spodarki paliwo-energetycznej oraz dane pozyska-
ne z TGE S.A.

Algorytm wyznaczania średniej rocznej ceny 
sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkuren-
cyjnym został przedstawiony w Informacji Prezesa 
URE o wysokości ww. ceny226).

Średnia kwartalna cena sprzedaży energii 
elektrycznej na rynku konkurencyjnym 
oraz sposób jej obliczania

Algorytm obliczania średniej kwartalnej ceny 
sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkuren-
cyjnym jest analogiczny, jak w przypadku średniej 
rocznej ceny sprzedaży energii elektrycznej na 
rynku konkurencyjnym.

Poniżej przedstawiono średnie kwartalne ceny 
sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkuren-
cyjnym w 2021 r.

Tabela 96. Średnie kwartalne ceny sprzedaży energii 
elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 2021 r.

Kwartał

Średnia kwartalna cena 
sprzedaży energii

elektrycznej na rynku 
konkurencyjnym

[zł/MWh]

Wolumen energii
elektrycznej sprzedanej 

na rynku
konkurencyjnym

[TWh]
I 243,71 64,09
II 255,99 58,72
III 282,97 62,82

 226) Informacje o cenach rocznych i kwartalnych wraz z komu-
nikatami można znaleźć na stronie internetowej URE pod ad-
resem: https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/ceny- 
wskazniki/7852,Srednia-cena-sprzedazy-energii-elektrycznej-na-
rynku-konkurencyjnym-roczna-i-kwa.html

Kwartał

Średnia kwartalna cena 
sprzedaży energii

elektrycznej na rynku 
konkurencyjnym

[zł/MWh]

Wolumen energii
elektrycznej sprzedanej 

na rynku
konkurencyjnym

[TWh]
IV 325,26 67,68

Źródło: Dane TGE S.A., Ministerstwa Klimatu i Środowi-
ska oraz URE.

Składowymi średnich kwartalnych cen sprzeda-
ży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym 
w 2020 r. są wolumeny i wartości energii elek-
trycznej sprzedanej na TGE S.A. oraz sprzedanej 
na rynku OTC, nie uwzględniają zaś kontraktów 
wewnątrzgrupowych.

Obydwie składowe dla kwartałów 2021 r. przed-
stawiono w poniższych tabelach.

Tabela 97. Średnie kwartalne ceny sprzedaży energii 
elektrycznej na TGE w 2021 r.

Kwartał

Średnia kwartalna cena 
sprzedaży energii

elektrycznej na TGE
[zł/MWh]

Wolumen energii
elektrycznej sprzedanej 

na TGE
[TWh]

I 243,90 60,69
II 255,59 55,80
III 282,32 60,01
IV 321,46 63,92

Źródło: Dane TGE S.A. 

Tabela 98. Średnie kwartalne ceny sprzedaży energii 
elektrycznej na rynku OTC w 2021 r.

Kwartał

Średnia kwartalna cena 
sprzedaży energii

elektrycznej na rynku OTC 
[zł/MWh]

Wolumen energii
elektrycznej sprzedanej 

na rynku OTC
[TWh]

I 240,28 3,40
II 263,70 2,92
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Kwartał

Średnia kwartalna cena 
sprzedaży energii

elektrycznej na rynku OTC 
[zł/MWh]

Wolumen energii
elektrycznej sprzedanej 

na rynku OTC
[TWh]

III 296,93 2,82
IV 389,83 3,76

Źródło: Dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz URE.

Odnosząc wysokość średniej kwartalnej ceny 
sprzedaży energii elektrycznej na rynku konku-
rencyjnym w 2021 r. do rynku giełdowego pro-
wadzonego przez TGE S.A. należy stwierdzić, że 
cena ta jest zbliżona do kwartalnych cen z rynku 
giełdowego. Algorytm przyjęty do wyliczania ceny 
w URE w przeważającej mierze uwzględnia wolu-
meny energii elektrycznej sprzedawanej na rynku 
giełdowym, co pozwala uczestnikom hurtowego 
rynku energii elektrycznej z dużym przybliżeniem 
szacować jej wielkość jeszcze przed oficjalną pu-
blikacją ceny przez Prezesa URE. 

Dodatkowo należy zauważyć, że rynek OTC 
kontraktuje się w cenach zbliżonych do cen osią-
ganych na TGE S.A.

1.3. Średnia kwartalna cena energii 
elektrycznej niepodlegająca 
obowiązkowi publicznej sprzedaży 

W tabeli poniżej przedstawiono wolumen i średnią 
kwartalną cenę energii elektrycznej sprzedanej na zasa-
dach innych niż określone w art. 49a ust. 1 ustawy – Pra-
wo energetyczne227), w poszczególnych kwartałach 2021 r. 

 227) Art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne określa obo-
wiązek przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną 

Tabela 99. Wolumeny i średnie kwartalne ceny energii 
elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż okre-
ślone w art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, 
w 2021 r.

Kwartał

Średnia kwartalna cena 
energii elektrycznej sprze-
danej na zasadach innych 
niż określone w art. 49a 
ust. 1 ustawy − Prawo 

energetyczne* [zł/MWh]

Wolumen energii 
elektrycznej sprzedanej 
na zasadach innych niż 

określone w art. 49a 
ust. 1 ustawy − Prawo 
energetyczne [TWh]

I 237,27 7,73
II 252,15 5,09
III 275,76 4,87
IV 322,58 8,18

* Cena nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat 
niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycz-
nej oraz zobowiązań związanych ze świadectwami 
pochodzenia.

Źródło: URE na podstawie danych przekazanych przez 
wytwórców energii elektrycznej za poszczególne kwar-
tały 2021 r.

Ceny kwartalne228), o których mowa powy-
żej, zostały wyznaczone na podstawie danych229) 
dotyczących realizacji umów sprzedaży energii 
elektrycznej do spółek obrotu, zawartych przez 

w zakresie sprzedaży energii elektrycznej w sposób zapewnia-
jący do niej publiczny dostęp, tzw. obligo giełdowe dla energii 
elektrycznej.
 228) Informacje o cenach kwartalnych wraz z komunikatami 
można znaleźć na stronie internetowej URE pod adresem: 
https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/ceny-wskazniki-
/7851,Srednia-kwartalna-cena-energii-elektrycznej-sprzedanej-na
-zasadach-innych-niz-wy.html
 229) Dane przekazane przez wytwórców zgodnie z wezwaniem 
zamieszczonym na stronie internetowej URE pod adresem: 
https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/obowiazki-sprawozdawcze/
energia-elektryczna/8241,Prezes-URE-wzywa-wytworcow-energi
i-elektrycznej-do-cyklicznego-skladania-informa.html

przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wy-
twarzaniem energii elektrycznej, zobowiązane do 
sprzedaży części wytworzonej energii elektrycznej 
w sposób określony w art. 49a ust. 1 ustawy – Pra-
wo energetyczne.

Na poniższym rysunku przedstawiono porów-
nanie średniej kwartalnej ceny energii elektrycz-
nej sprzedanej na zasadach innych niż określone 
w art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne 
ze średnią kwartalną ceną sprzedaży energii elek-
trycznej na rynku konkurencyjnym, w poszczegól-
nych kwartałach 2021 r. 

Rysunek 97. Średnie kwartalne ceny energii elektrycznej 
sprzedanej na zasadach innych niż określone w art. 49a 
ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne oraz średnie kwar-
talne ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku kon-
kurencyjnym w 2021 r. [zł/MWh]

Źródło: Opracowanie własne URE.

1.4. Stawki opłaty mocowej

Ustawa o rynku mocy w art. 74 ust. 4 nało-
żyła na Prezesa URE obowiązek publikacji do 
30 września każdego roku stawek opłaty mocowej 
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na kolejny rok oraz wybranych godzin doby przy-
padających na godziny szczytowego zapotrzebo-
wanie na moc w systemie. 

Dla wyznaczenia wybranych godzin doby prze-
prowadzono analizę zapotrzebowania na moc w KSE 
w poszczególnych godzinach dni roboczych 2020 r. 
w oparciu o dane otrzymane od operatora syste-
mu przesyłowego z uwzględnieniem wymogów § 6 
oraz § 8 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowi-
ska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pobierania 
opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przy-
padających na szczytowe zapotrzebowanie na moc 
w systemie230). Na tej podstawie, uwzględniając do-
bową krzywą zapotrzebowania na moc w poszcze-
gólnych kwartałach 2020 r., Prezes URE wyznaczył 
wybrane godziny doby dla roku dostaw 2022, jako 
piętnaście kolejnych godzin każdej doby przypada-
jącej na dzień roboczy (dni od poniedziałku do piąt-
ku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), 
przy czym pierwsza z tych godzin każdego dnia roz-
poczyna się o 7:00, a piętnasta o 21:00. 30 wrze-
śnia 2021 r. Prezes URE opublikował Informację 
nr 55/2021 zawierającą wybrane godziny doby przy-
padające na godziny szczytowego zapotrzebowania 
na moc w systemie wyznaczone odrębnie dla kwar-
tałów roku dostaw 2022 – na potrzeby obliczania 
opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których 
mowa w art. 89a ust. 1 pkt 2 ustawy o rynku mocy.

W 2021 r. w URE dokonano również kalkulacji sta-
wek opłaty mocowej. Stosownie do art. 74 ust. 12 
oraz art. 89b ust. 1 ustawy o rynku mocy, wylicze-
nia przeprowadzono w oparciu o dane z 2020 r. 

 230) Dz. U. z 2020 r. poz. 2009.

Biorąc po uwagę, że rok 2020 charakteryzo-
wał się nienaturalnie niskim zapotrzebowaniu na 
energię elektryczną, wynikającym ze znacznego 
ograniczenia działalności gospodarczej wielu ga-
łęzi gospodarki spowodowanego pandemią, oraz 
analizując trendy zmian globalnego zużycia energii 
elektrycznej w Polsce z uwzględnieniem danych 
rzeczywistych za osiem miesięcy 2021 r. i progno-
zy dla pozostałych czterech miesięcy ubiegłego 
roku, Prezes URE zdecydował, aby stawki opłaty 
mocowej na 2022 r. skalkulować zwiększając zu-
życie energii elektrycznej odbiorców końcowych 
w 2020 r. o prognozowany przyrost zapotrzebowa-
nia w 2021 r. Pozwoliło to na zmniejszenie wpływu 
pandemii w 2020 r. na wysokość stawek, a tym 
samym uchroniło odbiorców przed nadmiernym 
obciążeniem opłatą mocową.

Do obliczeń wykorzystano również całkowity 
koszt rynku mocy na rok 2022, przewidywany stan 
środków pieniężnych na rachunku opłaty mocowej 
na 31 grudnia 2021 r. oraz koszty prognozowane 
przez Zarządcę Rozliczeń S.A. Stawki netto (bez 
podatku VAT) opłaty mocowej na 2022 r. wynoszą: 
1) dla odbiorców końcowych rozliczanych w spo-

sób ryczałtowy:
a) 2,37 zł na miesiąc – w odniesieniu do zu-

żywających rocznie poniżej 500 kWh energii 
elektrycznej;

b) 5,68 zł na miesiąc – w odniesieniu do zuży-
wających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh 
energii elektrycznej;

c) 9,46 zł na miesiąc – w odniesieniu do zu-
żywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 
2 800 kWh energii elektrycznej;

d) 13,25 zł na miesiąc – w odniesieniu do zuży-
wających rocznie powyżej 2 800 kWh energii 
elektrycznej,

2) 0,1026 zł/kWh – w odniesieniu do odbiorców 
końcowych innych niż określonych w art. 89a 
ust. 1 pkt 1 ustawy o rynku mocy.
Prezes URE opublikował 30 września 2021 r. 

Informację nr 56/2021 w sprawie stawek opłaty 
mocowej na rok 2022. 

Stosownie do art. 89a ust. 1 pkt 1 ustawy o ryn-
ku mocy, stawka opłaty mocowej dla odbiorców 
końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy 
płatna jest za punkt poboru energii elektrycznej. 
Natomiast stawkę opłaty mocowej dla odbiorców 
końcowych innych niż określeni w art. 89a ust. 1 
pkt 1 tej ustawy stosuje się do wolumenu energii 
elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzi-
nach doby.

Tabela 100. Porównanie całkowitego kosztu rynku 
mocy oraz stawek opłaty mocowej w latach 2021‒2022

2021 r. 2022  r. Dynamika

Całkowity koszt 
rynku mocy Kc [zł] 5 530 256 830 5 328 674 746 96,35%

Stawka opłaty mocowej dla odbiorców ryczałtowych
zużywających rocznie:

poniżej 500 kWh 
energii elektrycznej

[zł/mie-
siąc]

1,87 2,37 126,60%

od 500 kWh do
1 200 kWh energii 
elektrycznej

4,48 5,68 126,60%

powyżej 1 200 kWh 
do 2 800 kWh 
energii elektrycznej

7,47 9,46 126,60%

powyżej 2 800 kWh 
energii elektrycznej 10,46 13,25 126,60%
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2021 r. 2022  r. Dynamika

Stawka opłaty 
mocowej dla od-
biorców innych 
niż ryczałtowi

[zł/kWh] 76,19 102,65 134,72%

Źródło: URE.

Podstawowymi elementami, które wpłynęły na 
wzrost stawek opłaty mocowej, są: zmiana sposo-
bu poboru opłaty mocowej, przesunięcie części od-
biorców do grupy rozliczanej w sposób ryczałtowy 
oraz nieznacznie mniejszy wolumen energii elek-
trycznej zużytej przez wszystkich odbiorców koń-
cowych, przyjęty do kalkulacji stawek na 2022 r. 
Wprowadzenie systemu rozliczeń uzależniającego 
wysokość opłaty od kształtu krzywej poboru ener-
gii elektrycznej przez odbiorcę (podział na grupy 
K1-K4) spowodował, że odbiorcy w grupach od K1 
do K3, którzy zużywają 46 proc. energii elektrycz-
nej pobranej przez odbiorców nie ryczałtowych, 
w wybranych godzinach doby ponoszą jedynie 
21 proc. całego kosztu rynku mocy przypadające-
go na odbiorców innych niż rozliczani ryczałtowo.

1.5. Średnia cena wytwarzanej energii 
elektrycznej wytwórców eksploatują-
cych jednostki centralnie dysponowa-
ne opalane węglem (JWCD) oraz śre-
dnioważony koszt węgla, zużywany 
przez jednostki wytwórcze centralnie 
dysponowane (JWCD) na wytwo-
rzenie 1 MWh energii elektrycznej 

Na podstawie art. 46 ust. 7 ustawy o rozwiąza-
niu KDT, Prezes URE jest zobowiązany do oblicze-

nia i ogłoszenia w Biuletynie URE, w terminie do 
15 lipca każdego roku, dwóch parametrów:
1) średnioważonego kosztu węgla, zużywanego 

przez jednostki wytwórcze centralnie dyspono-
wane (JWCD) na wytworzenie jednej megawa-
togodziny energii elektrycznej w poprzedzają-
cym roku kalendarzowym, z uwzględnieniem 
kosztów jego transportu,

2) średniej ceny wytwarzanej energii elektrycznej 
przez wytwórców eksploatujących JWCD opala-
ne węglem.

Średnioważony koszt węgla zużywany przez 
JWCD został obliczony jako średnia z jednostko-
wych kosztów węgla zużytego na produkcję ener-
gii elektrycznej wraz z kosztami jego transportu 
ważona wielkością produkcji energii elektrycznej 
brutto wytworzonej z węgla przez poszczególne 
JWCD. Średnioważony koszt węgla w 2020 r. wy-
niósł 99,57 zł/MWh, wobec 98,20 zł/MWh w 2019 r. 
(tj. wzrost o 1,4 proc. r/r).

Średnia cena energii elektrycznej wytworzonej 
przez JWCD została obliczona jako średnia z jed-
nostkowych cen wytworzonej energii elektrycznej 
ważona wielkością produkcji energii elektrycznej 
brutto wytworzonej z węgla przez poszczególne 
JWCD. Średnia cena energii elektrycznej w 2020 r. 
wyniosła 294,67 zł/MWh, wobec 275,39 zł/MWh 
w 2019 r. (tj. wzrost o 7,0 proc. r/r).

Obydwa parametry zostały ogłoszone w Infor-
macji Prezesa URE nr 44/2021 z 14 lipca 2021 r.231) 

 231) Informacja o tych cenach jest zawarta w Komunikacie Pre-
zesa URE zamieszczonym na stronie internetowej URE pod adre-

zamieszczonej w Biuletynie Branżowym URE – 
Energia Elektryczna nr 136 (3381) z 15 lipca 2021 r. 
Służyły one do ustalenia przez Prezesa URE wyso-
kości korekty rocznej kosztów powstałych w jed-
nostkach opalanych gazem ziemnym za 2020 r.232)

1.6. Średnie ceny sprzedaży ciepła 
wytworzonego w należących do 
przedsiębiorstw posiadających 
koncesje jednostkach wytwórczych 
niebędących jednostkami 
kogeneracji 

Ustawa – Prawo energetyczne nakłada na 
Prezesa URE obowiązek polegający na zbieraniu 
i przetwarzaniu informacji dotyczących przed-
siębiorstw energetycznych w celu obliczania 
i publikowania w terminie do 31 marca każdego 
roku średnich cen sprzedaży ciepła, wytworzo-
nego w należących do przedsiębiorstw posiada-
jących koncesje jednostkach wytwórczych nie-
będących jednostkami kogeneracji. W 2021 r. 
zostały obliczone i opublikowane ceny za 2020 r. 
Średnie ceny sprzedaży ciepła wynosiły, dla 
jednostek wytwórczych niebędących jednostka-
mi kogeneracji: 
1) opalanych paliwami węglowymi – 50,38 zł/GJ, 
2) opalanych paliwami gazowymi – 72,43 zł/GJ, 

sem https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komu-
nikaty-prezesa-ure/9623,Informacja-nr-442021.html
 232) Patrz Sprawozdanie Prezesa URE, część II pkt 11. Obo-
wiązki wynikające z ustawy o rozwiązaniu kontraktów długoter-
minowych ‒ KDT.
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3) opalanych olejem opałowym – 113,30 zł/GJ, 
4) stanowiących odnawialne źródła energii – 46,46 zł/GJ. 

Informacja o tych cenach jest zawarta w Infor-
macji Prezesa URE nr 18/2021 zamieszczonej na 
stronie internetowej URE.

W marcu 2022 r. zostały obliczone i opublikowa-
ne ceny za 2021 r. Średnie ceny sprzedaży ciepła 
wynosiły, dla jednostek wytwórczych niebędących 
jednostkami kogeneracji: 
1) opalanych paliwami węglowymi – 51,91 zł/GJ, 
2) opalanych paliwami gazowymi – 72,02 zł/GJ, 
3) opalanych olejem opałowym – 75,66 zł/GJ, 
4) stanowiących odnawialne źródła energii – 46,12 zł/GJ. 

Informacja o tych cenach jest zawarta w Infor-
macji Prezesa URE nr 17/2022 zamieszczonym na 
stronie internetowej URE.

Ceny te obliczone zostały jako iloraz przycho-
dów ze sprzedaży ciepła wytworzonego w tych 
jednostkach wytwórczych i wolumenu jego sprze-
daży. Do wyliczenia średnich cen wykorzystane 
zostały dane zbierane w ramach corocznego ba-
dania koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłow-
niczych na formularzu URE-C1. Ceny nie zawierają 
podatku VAT. Informacje o tych cenach zostały za-
mieszczone na stronie internetowej URE.

1.7. Wskaźniki referencyjne ustalane 
dla potrzeb kalkulacji 
taryf dla ciepła 

Prawo energetyczne nakłada na regulatora 
obowiązek polegający na ustalaniu wskaźnika 
referencyjnego zgodnie z metodologią określoną 

w rozporządzeniu taryfowym ciepłowniczym. Przy 
zastosowaniu wskaźnika referencyjnego i średnich 
cen sprzedaży ciepła przedsiębiorstwa obliczają 
cenę referencyjną służącą do ustalenia planowa-
nych przychodów ze sprzedaży ciepła przyjmowa-
nych do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach 
dla ciepła, dla jednostek kogeneracji. Działając na 
podstawie art. 47 ust. 2g ustawy − Prawo energe-
tyczne, Prezes URE ogłosił w marcu 2021 r. wskaź-
niki referencyjne ustalone dla poszczególnych jed-
nostek wytwórczych, o których mowa w art. 23 
ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy: 
• opalanych paliwami węglowymi – 1,0; 
• opalanych paliwami gazowymi – 1,0; 
• opalanych olejem opałowym – 1,0; 
• stanowiących odnawialne źródła energii – 1,0.

Informacja o wskaźnikach została zamieszczo-
na na stronie internetowej URE.

1.8. Średnie kwartalne ceny zakupu 
gazu ziemnego z zagranicy 

Prezes URE, na mocy art. 49c ust. 2 ustawy – 
Prawo energetyczne, jest obowiązany do ogłaszania 
w Biuletynie URE średnich kwartalnych cen zakupu 
gazu ziemnego z zagranicy, w tym odrębnie dla gazu 
ziemnego sprowadzonego z państw członkowskich 
UE lub państw członkowskich Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz dla 
gazu ziemnego sprowadzanego z innych państw. 
Powyższe informacje publikowane są w terminie 
45 dni od dnia zakończenia kwartału, biorąc pod 

uwagę przepisy o ochronie informacji niejawnych 
lub innych informacji prawnie chronionych. 

W Informacjach Prezesa URE nr 27/2021, 
nr 49/2021, nr 63/2021 i nr 7/2022, zostały przed-
stawione średnie ceny zakupu gazu ziemnego 
sprowadzanego z państw członkowskich UE lub 
z państw członkowskich Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym w kolejnych 
kwartałach 2019 r. Z uwagi na zawartą w art. 49c 
ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne klauzulę na-
kazującą uwzględniać przepisy o ochronie infor-
macji niejawnych lub innych informacji prawnie 
chronionych, w związku ze strukturą otrzymanych 
danych, publikacja średniej ceny zakupu gazu 
ziemnego z innych państw nie była możliwa.

Tabela 101. Średnie ceny zakupu gazu ziemnego z za-
granicy w poszczególnych kwartałach 2021 r.

W tym z:
I kw. II kw. III kw. IV kw.

[zł/MWh]

1) państw członkowskich UE lub 
państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym

85,72 102,40 211,24 371,49

2) innych państw niż wskazane 
w pkt 1

informacje niejawne lub informacje 
prawnie chronione

Źródło: URE.

1.9. Stopa wolna od ryzyka ustalana 
dla potrzeb kalkulacji taryfy 

Stopa wolna od ryzyka jest parametrem wy-
korzystywanym do ustalenia wielkości zarówno 



254 nr 2 (114) 29 lipca 2022Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

SPRAWOZDANIE 2021
INNE ZADANIA PREZESA URE

kosztu kapitału własnego, jak i kapitału obcego. 
Jest to zwrot na kapitale, jakiego może oczekiwać 
inwestor bez ponoszenia ryzyka. 

Prezes URE dla potrzeb określania wskaźnika 
kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego 
do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsię-
biorstw sektora gazowego, ciepłowniczego oraz 
operatorów systemów elektroenergetycznych, 
przedkładanych do zatwierdzenia w danym kwar-
tale, publikuje na stronie internetowej URE pierw-
szego dnia roboczego każdego kwartału wartość 
stopy wolnej od ryzyka.

W 2021 r. Prezes URE opublikował cztery infor-
macje dotyczące wartości stopy wolnej od ryzyka. 
Wzorem ostatniego kwartału 2020 r., wszystkie 
cztery wartości (odpowiednio po jednej dla każ-
dego kwartału) dotyczyły założeń taryf zarówno 
przedsiębiorstw sektora gazowego, ciepłownicze-
go, jak i operatorów systemów elektroenergetycz-
nych. Opublikowane wartości dla sektora gazowe-
go, ciepłowniczego, elektroenergetycznego przed-
stawiają się następująco:
• 4 stycznia 2021 r. w wysokości 2,34 proc.,
• 1 kwietnia 2021 r. w wysokości 2,179 proc.,
• 1 lipca 2021 r. w wysokości 2,064 proc.,
• 1 października 2021 r. w wysokości 1,938 proc.

2. Rozstrzyganie spraw spornych 

Prezes URE na podstawie art. 8 ustawy – Pra-
wo energetyczne rozstrzyga w sprawach spornych 
dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłą-

czenie do sieci, w tym dotyczących zwiększenia 
mocy przyłączeniowej, umowy sprzedaży, umowy 
o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji 
paliw lub energii, umowy o świadczenie usług 
transportu gazu ziemnego, umowy o świadczenie 
usługi magazynowania paliw gazowych, umowy, 
o której mowa w art. 4c ust. 3, umowy o świadcze-
nie usługi skraplania gazu ziemnego oraz umowy 
kompleksowej, oraz w przypadku nieuzasadnione-
go wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub 
energii, odmowy przyłączenia w pierwszej kolej-
ności instalacji odnawialnego źródła energii lub in-
frastruktury ładowania drogowego transportu pu-
blicznego, lub ogólnodostępnej stacji ładowania, 
o której mowa w art. 7 ust. 1a, a także odmowy 
przyłączenia mikroinstalacji, nieprzyłączenia mi-
kroinstalacji pomimo upływu terminu, o którym 
mowa w art. 7 ust. 8d7 pkt 2, nieuzasadnionego 
ograniczenia pracy lub odłączenia od sieci mikro-
instalacji lub odmowy dokonania zmiany umowy, 
o której mowa w art. 7 ust. 2a, w zakresie terminu 
dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elek-
trycznej. 

Oddziały terenowe URE w zakresie rozstrzy-
gania spraw spornych, o których mowa w art. 8 
ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, w okresie 
sprawozdawczym rozpatrywały 736 wniosków (co 
stanowi wzrost w stosunku do roku poprzednie-
go o 136 proc.), z czego 18 w zakresie ciepła, 
435 w zakresie paliw gazowych i 283 w zakresie 
energii elektrycznej. Dominowały wnioski doty-
czące odmów przyłączenia do sieci gazowej oraz 
nieuzasadnionego wstrzymania dostaw energii 
elektrycznej. 

Rysunek 98. Spory prowadzone w oddziałach tereno-
wych URE w 2021 r.

Źródło: URE.

Rysunek 99. Przyrost sporów prowadzonych w oddzia-
łach terenowych URE

Źródło: URE.

Na uwagę zasługuje również pojawienie się 
w roku sprawozdawczym nowego rodzaju sporów 
związanych z przyłączaniem magazynów ener-
gii. W oddziałach terenowych URE, w ostatnim 
kwartale 2021 r., odnotowano wpływ dużej liczby 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemruge4diltqmfyc4nbsgy2doobqga
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wniosków o rozstrzygnięcie sporów dotyczących 
odmowy przyłączenia do sieci elektroenergetycz-
nej magazynów energii elektrycznej (132 wnioski).

Rozstrzyganie sporów dotyczących odmowy 
przyłączenia do sieci w zakresie publicznoprawnego 
obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie do sie-
ci, jest jednym z nielicznych przypadków ingerencji 
administracyjnej w regulację stosunków cywilno-
prawnych. Decyzja Prezesa URE zastępuje funkcjo-
nalnie oświadczenie woli stron i stanowi samoistną 
podstawę ukształtowania stosunku zobowiązanio-
wego w zakresie sprawy spornej między stronami. 
Podstawa prawna tego działania została określona 
w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne. Zgod-
nie z tym przepisem, przedsiębiorstwa energetycz-
ne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw 
gazowych lub energii są obowiązane do zawarcia 
umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubie-
gającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie 
równoprawnego traktowania, w pierwszej kolej-
ności, instalacji odnawialnego źródła energii, jeżeli 
istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłą-
czenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, 
a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przy-
łączenia do sieci i odbioru. Jeżeli przedsiębiorstwo 
energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłącze-
nie do sieci lub przyłączenia w pierwszej kolejności 
instalacji odnawialnego źródła energii, jest obowią-
zane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie 
jej zawarcia Prezesa URE i zainteresowany podmiot, 
podając przyczyny odmowy. Na przedsiębiorstwie 
energetycznym spoczywa publicznoprawny obo-
wiązek zawierania umów o przyłączenie do sieci, 
jeżeli spełnione są przesłanki ustawowe, a mia-

nowicie jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne 
warunki przyłączenia i odbioru, podmiot żądający 
zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do 
sieci i odbioru oraz dysponuje tytułem prawnym do 
korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do 
których paliwa gazowe lub energia mają być dostar-
czane. Konsekwencją istnienia publicznoprawnego 
obowiązku przyłączenia do sieci, w razie sporu co 
do istnienia tego obowiązku, jest ukształtowanie 
umowy o przyłączenie, z ustaloną wysokością opła-
ty za przyłączenie określoną na podstawie art. 7 
ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne. Jednocześnie, 
Prezes URE nie ma kompetencji do orzekania tzw. 
„komercyjnych umów o przyłączenie” do sieci, 
których podstawa została określona w art. 7 ust. 9 
ustawy – Prawo energetyczne. 

Techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia 
należy zawsze odnosić do konkretnego obiektu, 
jaki ma być przyłączany z uwzględnieniem treści 
składanych w toku procesu ubiegania się o przy-
łączenie oświadczeń woli jego stron, a także ca-
łego kontekstu funkcjonowania przedsiębiorstw 
sieciowych, zasad i mechanizmów rozbudowy in-
frastruktury sieciowej, w szczególności zaś jej fi-
nansowania oraz inwestycji w nowe moce.

Warunki ekonomiczne powinny być oceniane 
z uwzględnieniem treści (zakresu) ‒ uzgodnionego 
przez przedsiębiorstwo energetyczne z Prezesem 
URE ‒ planu rozwoju, o którym mowa w art. 16 
ustawy – Prawo energetyczne. Wymusza to tak-
że ocenę zapewnienia w taryfie przedsiębiorstwa 
sieciowego ‒ zatwierdzonej przez Prezesa URE ‒ 
faktycznego przyznania środków na realizację in-
westycji ujętej w planie rozwoju. 

Zmiany w obszarze przyłączania do sieci wpro-
wadziła w 2021 r. m.in. ustawa MFW w zakresie 
odmowy przyłączenia do sieci, jeżeli przyłączenie 
mogłoby uniemożliwić przyłączenie mocy wytwór-
czych w określonych w przepisach wielkościach 
(art. 7 ust. 8d11 ustawy – Prawo energetyczne), 
sporządzania ekspertyz wpływu instalacji na sys-
tem elektroenergetyczny (art. 7 ust. 8e ustawy 
– Prawo energetyczne), jak również uregulowała 
dodatkowy instrument w rozstrzyganiu sporów 
z zakresu przyłączania poprzez przyznanie Pre-
zesowi URE prawa do żądania od przedsiębior-
stwa energetycznego sporządzenia ekspertyzy 
(art. 7 ust. 8ea ustawy – Prawo energetyczne). 
Z kolei ustawa z 20 maja 2021 r., doprecyzowa-
ła wymogi formalne wniosku o przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznej magazynu energii oraz 
treść umowy o przyłączenie magazynu energii do 
sieci. Dodatkowe regulacje wprowadziła również 
ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie usta-
wy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
oraz niektórych innych ustaw233) w zakresie przyłą-
czenia do sieci ogólnodostępnej stacji ładowania, 
rozszerzając m.in. kompetencje Prezesa URE do 
rozstrzygania sporów w trybie art. 8 ust. 1 usta-
wy – Prawo energetyczne o przypadki odmowy 
przyłączenia infrastruktury ładowania drogowego 
transportu publicznego lub ogólnodostępnej stacji 
ładowania, o której mowa w art. 7 ust. 1a ustawy 
– Prawo energetyczne. 

W roku sprawozdawczym w oddziałach te-
renowych URE zakończono 360 sporów, z cze-

 233) Dz. U. z 2021 r. poz. 2269.
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go największą grupę stanowiły te odnoszące się 
do odmowy przyłączenia do sieci gazowej (196) 
i elektroenergetycznej (98) oraz 27 – wstrzymania 
dostaw energii elektrycznej.

3. Skargi na działalność 
przedsiębiorstw energetycznych, 
działania poradniczo-informacyjne 
‒ przykłady OT URE

Skargi na przedsiębiorstwa energetyczne są roz-
patrywane głównie przez oddziały terenowe URE. 
Liczba skarg i wniosków, rozpoznawanych w roku 
sprawozdawczym, przekroczyła liczbę 5,4 tys. 
Spektrum zagadnień poruszanych przez odbiorców 
było bardzo szerokie, a skargi często wielowątkowe. 

Wśród spraw załatwianych w 2021 r. domino-
wała tematyka rozliczeń za energię elektryczną, 
prawidłowego wykonywania umów dotyczących 
dostaw energii elektrycznej (np. terminowe dostar-
czanie faktur za pobraną energię, zmiana umowy 
bez zgody odbiorcy, niewykonywanie umów o przy-
łączenie do sieci) oraz problemy z kwalifikacją do 
prawidłowej grupy taryfowej. Znaczną liczbę spraw 
stanowiły również skargi dotyczące parametrów ja-
kościowych oraz przerw w dostawach energii elek-
trycznej (awarie). Odbiorcy skarżyli się także na 
działanie układów pomiarowo-rozliczeniowych, jak 
i na problemy z tzw. „cesją” (przepisaniem) układu 
pomiarowo-rozliczeniowego na inny podmiot.

Podobnie jak w latach poprzednich, część skarg 
dotyczyła kwestii zasadności wstrzymania dostaw, 

głównie w związku z zaległościami w płatnościach. 
W takich przypadkach podejmowano natychmia-
stowe interwencje, celem przywrócenia dostaw, 
z wykorzystaniem uprawnień wynikających z prze-
pisów ustawy – Prawo energetyczne.

W roku sprawozdawczym, podobnie jak w 2020 r., 
znaczną część wystąpień stanowiły zgłoszenia pro-
sumentów, którzy m.in. informowali o problemach 
związanych z przyłączaniem do sieci, zawiera-
niem umów, czy rozliczaniem wytworzonej ener-
gii elektrycznej. Odbiorcy (prosumenci) podnoszą 
w szczególności, że niedostosowanie sieci elek-
troenergetycznej do ilości przyłączanych instalacji 
fotowoltaicznych skutkuje niestabilnym napięciem 
w sieci powodującym wyłączanie lub awarie insta-
lacji OZE.

W kontekście zawierania umowy, prosumenci 
zgłaszali także problemy w postaci naliczenia opła-
ty za przedterminowe rozwiązanie umowy z do-
tychczasowym sprzedawcą po zawarciu umowy ze 
sprzedawcą zobowiązanym.

W 2021 r. pojawiła się też grupa skarg związa-
nych z brakiem możliwości stosowania w rozlicze-
niach za paliwo gazowe dostarczane do obiektów 
Spółdzielni lub Wspólnot Mieszkaniowych przez 
sprzedawców gazu, zatwierdzonej przez Preze-
sa URE taryfy dla paliw gazowych. W odpowiedzi 
na powyższe, informowano sprzedawców gazu 
o konieczności dostosowania się do stanowiska 
regulatora przedstawionego 3 października 2018 r. 
w Komunikacie Prezesa URE nr 76/2018 w spra-
wie zakresu stosowania taryf dla paliw gazowych 
zatwierdzanych przez Prezesa URE. Zasadniczo, 
sprzedawcy gazu korygowali dotychczasowy spo-

sób rozliczeń zgodnie z wnioskami odbiorców 
i wskazanym wyżej komunikatem.

Rzadziej występują skargi dotyczące posa-
dowienia infrastruktury elektroenergetycznej na 
nieruchomościach odbiorców, żądanie odszkodo-
wania i zadośćuczynienia, przesunięcia linii ener-
getycznej, czy awarii oświetlenia ulicznego.

Przedmiotem skarg, w zakresie standardów ja-
kościowych obsługi odbiorców, są przede wszyst-
kim kwestie związane z błędnymi rozliczeniami, 
niedochowaniem terminów rozliczeń wynikających 
z umowy (np. opóźnienia w dostarczaniu faktur), 
a także brakiem rzetelnych i terminowych odpo-
wiedzi na pisma odbiorców (reklamacje) przez 
przedsiębiorstwa energetyczne. Odbiorcy wskazu-
ją też zawiłości w treści umów i dokumentów rozli-
czeniowych, czy preferowanie cenników komercyj-
nych przy zawieraniu umów (usługi dodatkowe).

Podnoszone są również trudności w przyjmowa-
niu od odbiorców zgłoszeń i reklamacji, zarówno 
w zakresie Biur Obsługi Klienta, infolinii, jak i apli-
kacji informatycznych dedykowanych do kontaktu 
z przedsiębiorstwami energetycznymi.

Tabela 102. Przedmiot oraz liczba skarg i zapytań od-
biorców zgłoszonych w 2021 r. do OT URE

Przedmiot skargi/wniosku/
zapytania

Energia 
elek-

tryczna
Gaz Ciepło

bonifikaty 40 12 0
cena 47 21 36
fakturowanie 997 98 59
jakość energii/jakość gazu 205 1 0
kwalifikacja do grupy taryfowej 122 11 1
nielegalny pobór 16 4 0
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Przedmiot skargi/wniosku/
zapytania

Energia 
elek-

tryczna
Gaz Ciepło

obsługa odbiorców 259 19 7
odbiorca wrażliwy 4 0 0
podział kosztów ciepła 0 0 23
problemy po zmianie sprzedawcy 10 3 0
problemy z dostawą – związane
z płatnościami 87 14 2

problemy z dostawą – związane
z przyczynami technicznymi 94 3 9

prosumenci 664 0 0
przyłączenia do sieci 353 292 24
układy pomiarowo-rozliczeniowe 265 21 3
urządzenia 83 5 5
warunki umowy 557 50 21
zmiana sprzedawcy 42 6 0
zmiana sprzedawcy/nieuczciwe praktyki 
rynkowe 63 23 1

inne 158 14 18
RAZEM 4 066 597 209

Źródło: URE.

W rozpoznawanych sprawach, oddziały tere-
nowe URE reagowały adekwatnie do charakteru 
konkretnego przypadku, zmierzając do wyjaśnie-
nia kwestii spornych. Podejmowano przewidziane 
przepisami prawa czynności, wyjaśniając każdą 
sprawę z zastosowaniem art. 28 ust. 1 ustawy 
– Prawo energetyczne. W związku ze złożonymi 
skargami, zwracano się do przedsiębiorstw ener-
getycznych o udzielenie wyjaśnień, jak również 
o podjęcie działań, celem usunięcia zgłaszanych 
przez odbiorców nieprawidłowości. Wskazane 
czynności skutkowały ustaleniem stanu faktyczne-
go w sprawie i przyczyn zaistnienia kwestii spor-
nych. O wynikach podjętych czynności odbiorcy 

informowani byli stosownym pismem, z którym 
niejednokrotnie przekazywane było także stano-

wisko przedsiębiorstwa energetycznego. Celem 
podjętych interwencji było ustalenie prawidłowo-

Rysunek 100. Skargi i wnioski złożone do oddziałów terenowych URE w 2021 r. – zagadnienia
 

Źródło: URE.



258 nr 2 (114) 29 lipca 2022Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

SPRAWOZDANIE 2021
INNE ZADANIA PREZESA URE

ści działań przedsiębiorstw energetycznych w kon-
kretnych sprawach. Działania URE w wielu przy-
padkach skutkują zmianą wcześniejszego stano-
wiska przedsiębiorstwa i dokonaniem np. korekty 
rozliczeń, wykonaniem umowy, bądź przyznaniem 
bonifikat w związku z ustaleniem naruszenia stan-
dardów jakościowych obsługi odbiorców.

W toku postępowania wyjaśniającego skarżą-
cy informowani są również o możliwości złożenia 
wniosku o rozstrzygnięcie sporu na podstawie art. 8 
ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, jeżeli zachodzą 
ku temu przesłanki.

Ponadto, odbiorcy informowani są o możliwości 
skierowania sprawy do innych organów admini-
stracji, Koordynatora ds. Negocjacji przy Prezesie 
URE, bądź wystąpienia do sądu powszechnego 
w celu dochodzenia swych roszczeń.

Urząd, w toku prowadzonych postępowań wy-
jaśniających, dokonuje szczegółowej analizy wpły-
wających skarg odbiorców w celu wszechstronne-
go wyjaśnienia każdej sprawy i pomocy konkret-
nemu odbiorcy w zakresie wskazanym w skardze, 
w tym także w zakresie dotyczącym realizacji obo-
wiązków przedsiębiorstw energetycznych wynika-
jących z przepisów prawa. 

Wyróżnić należy także zgłaszane do Preze-
sa URE skargi dotyczące nieuczciwych praktyk 
przedsiębiorstw energetycznych i nienależytej ob-
sługi odbiorców. Sprawy takie przekazywane są 
do UOKiK, jako centralnego organu administracji 
rządowej, właściwego w sprawach ochrony konsu-
mentów, ochrony warunków konkurencji i działań 
przedsiębiorstw energetycznych ograniczających 
konkurencję, w tym nadużywania pozycji domi-

nującej oraz działań związanych z eliminowaniem 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsu-
mentów, w tym także kontrolowania wzorców sto-
sowanych w umowach z udziałem konsumentów 
w zakresie zamieszczania w tych wzorcach nie-
dozwolonych postanowień umownych, o których 
mowa w art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego.

W 2021 r. zaobserwowano olbrzymi wzrost 
ogólnej liczby skarg i zgłoszeń (w tym telefonicz-
nych). Liczba rozpoznawanych skarg i wniosków 
wzrosła z 2 037 spraw w 2020 r., do 5 409 w 2021 r., 
tj. o 165 proc. Może to świadczyć o wzroście 
świadomości odbiorców co do możliwości do-
chodzenia swych praw oraz większej rozpozna-
walności URE. Wzrost liczby skarg odnotowano 
m.in. w skargach prosumentów dotyczących 
problemów z przyłączeniem do sieci, termino-
wości realizacji umowy o przyłączenie do sieci, 
rozliczeniem energii elektrycznej wyprodukowa-
nej w mikroinstalacji oraz bilansowaniem energii 
oddanej i pobranej z sieci (664 sprawy). W ocenie 
URE, powyższe wynika z dynamicznego rozwoju 
sektora instalacji rozproszonych prosumenckich 
(fotowoltaiki) w Polsce związanego z możliwością 
obniżenia rachunków i innymi korzyściami (brak 
opłaty przyłączeniowej do sieci, stabilne i ko-
rzystne upusty, możliwość odliczenia kosztów bu-
dowy mikroinstalacji w rozliczeniu podatkowym 
PIT, programy rządowe, dopłaty). 

Istotne znaczenie w rozwoju fotowoltaiki ma 
fakt, że przyłączane do sieci takiej instalacji na-
stępuje na zgłoszenie, bez określenia warunków 
przyłączenia i oceny wpływu na sieć, co z kolei 
rodzi kolejne problemy np. z rozliczeniami, czy też 

zbyt wysokimi napięciami w sieci powodującymi 
nieprawidłową pracę mikroinstalacji.

W związku z powyższym można oczekiwać, że 
ww. zagadnienia będą zgłaszane w ramach skła-
danych skarg także w latach następnych, zwłasz-
cza wobec nadchodzącej zmiany w sposobie rozli-
czania prosumentów.

Zaobserwowano również wzrost liczby skarg 
dotyczących przyłączenia do sieci gazowej. Część 
z tych spraw udaje się wyjaśnić już na etapie po-
stępowania skargowego. W pozostałych, odbior-
cy uzyskiwali wyjaśnienia dotyczące sprawy wraz 
z informacją o możliwości zwrócenia się do Preze-
sa URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o od-
mowę przyłączenia do sieci.

W obszarze rynku ciepła nastąpił wzrost liczby 
wystąpień dotyczących rozliczeń za ciepło, rozwią-
zania umów związanych z dostarczaniem i sprze-
dażą ciepła oraz ich zawieraniem (zwłaszcza w od-
niesieniu do indywidualnych użytkowników lokali 
w budynkach wielolokalowych).

W ostatnim czasie daje się zauważyć spadek sta-
ranności w samym formułowaniu żądań przez od-
biorców. Coraz większa liczba zgłoszeń jest przesy-
łana z urządzeń mobilnych, z pominięciem podania 
informacji istotnych dla wyjaśnienia sprawy. 

Na koniec należy stwierdzić, że odbiorcy wystę-
pujący do Prezesa URE ze skargami i wnioskami, 
nie posiadają wiedzy o ograniczonych uprawnie-
niach regulatora, zobowiązanego do działania 
w granicach kompetencji przyznanych mu ustawą. 
Odbiorcy niejednokrotnie utożsamiają organ regu-
lacyjny z organem sprawującym bezpośredni nad-
zór nad przedsiębiorstwami energetycznymi. 
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Podkreślić należy, że czynności w opisywanych 
tu sprawach podejmowane są z wykorzystaniem 
tzw. „miękkich kompetencji Prezesa URE”. Wynika 
to z faktu, że kompetencje regulatora, w szcze-
gólności w zakresie skarg dotyczących rozliczeń za 
energię elektryczną, czy treści zawartych umów, 
są ograniczone przepisami prawa oraz utrwalonym 
orzecznictwem SOKiK (brak możliwości orzekania 
w sprawach wynikających z umów już zawartych). 
Niemniej, podejmowane czynności niejednokrotnie 
pozwalają uzyskać pozytywne dla odbiorców rezul-
taty, w postaci łagodzenia konfliktów i rozwiązywa-
nia sporów z przedsiębiorstwami energetycznymi, 
zaś w razie ich braku odbiorcy nabywają wiedzę, co 
do możliwości i trybu podjęcia dalszych czynności.

4. Statystyka publiczna

W 2021 r. Prezes URE brał udział w realizacji 
Programu Badań Statystycznych Statystyki Pu-
blicznej (PBSSP) na rok 2020234) oraz Programu 
Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 
2021235) jako współprowadzący dwa badania: Elek-
troenergetyka i ciepłownictwo oraz Paliwa ciekłe 
i gazowe. 

W związku z tym, że do zakresu działania Pre-
zesa URE, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18 ustawy 

 234) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 
2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2366 z późn. zm.).
 235) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2062 z późn. zm.).

– Prawo energetyczne, należy zbieranie i prze-
twarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw 
energetycznych, Prezes URE zrealizował wszystkie 
obowiązki informacyjne wynikające z zapisów oby-
dwu programów badań i przekazał dla statystyki 
publicznej dane ze swoich zasobów informacyj-
nych w zakresie:
• paliw ciekłych i biopaliw ciekłych,
• świadectw efektywności energetycznej, 
• świadectw pochodzenia wydanych dla energii 

elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źró-
dłach energii,

• świadectw pochodzenia biogazu rolniczego,
• umorzeń świadectw pochodzenia wydanych dla 

energii elektrycznej wytworzonej w odnawial-
nych źródłach energii lub świadectw pochodze-
nia biogazu rolniczego,

• wydanych oraz uznanych gwarancji pochodze-
nia energii elektrycznej wytwarzanej w odna-
wialnym źródle energii,

• mikroinstalacji,
• danych dotyczących odbiorców przemysłowych, 

o których mowa w art. 52 ustawy OZE za rok 2019,
• produkcji, dystrybucji i obrotu ciepłem,
• działalności gospodarczej przedsiębiorstw ener-

getycznych, 
• danych z bazy koncesyjnej Prezesa URE doty-

czących udzielonych koncesji w zakresie energii 
elektrycznej i ciepła oraz przesyłania, dystrybu-
cji i obrotu paliwami gazowymi oraz magazyno-
wania paliw gazowych, skraplania i regazyfika-
cji gazu ziemnego,

• rzeczywistej ilości energii elektrycznej z wyso-
kosprawnej kogeneracji, co do której wytwórcy 

uprawnieni byli do otrzymywania premii koge-
neracyjnej albo premii gwarantowanej, albo 
premii gwarantowanej indywidualnej, albo pre-
mii kogeneracyjnej indywidualnej,

• wolumenu praw majątkowych wynikających ze 
świadectw efektywności energetycznej przeka-
zanych na TGE S.A.,

• średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego 
z zagranicy, w tym odrębnie dla gazu ziemnego 
sprowadzonego z państw członkowskich UE lub 
państw członkowskich Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz dla 
gazu ziemnego sprowadzanego z innych państw.
Zasoby informacyjne Prezesa URE, zgodnie 

z ustawą o statystyce, zaliczone są do systemów 
informacyjnych administracji publicznej236).

5. Raport Prezesa URE o działalności 
gospodarczej w sektorze ener-
getycznym oraz planach rozwoju 
operatorów systemu elektro-
energetycznego i gazowego

Prezes URE, zgodnie z art. 23 ust. 2a ustawy – 
Prawo energetyczne, co dwa lata sporządza raport 

 236) Są to systemy zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji 
przez organy administracji publicznej, Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Komisję Nadzoru Finansowego, 
organy rejestrowe, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne 
oraz inne podmioty prowadzące rejestry urzędowe. Dane z tych syste-
mów mogą być wykorzystane przez służby statystyki publicznej oraz 
innych użytkowników, m.in. resorty, organizacje międzynarodowe.
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o warunkach gospodarowania w sektorze energe-
tycznym, zawierający także ocenę planów rozwoju 
OSP i OSD pod kątem przyszłego bezpieczeństwa 
zaspokojenia zapotrzebowania na energię elek-
tryczną i paliwa gazowe.

Raport, przekazany ministrowi energii pod ko-
niec czerwca 2021 r. pt. „Warunki podejmowania 
i wykonywania działalności gospodarczej w zakre-
sie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji ener-
gii elektrycznej i paliw gazowych oraz realizacja 
przez operatorów systemu elektroenergetycznego 
i gazowego planów rozwoju uwzględniających za-
spokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania 
na energię elektryczną i paliwa gazowe”, był szó-
stym z kolei dokumentem tego typu sporządzonym 
przez Prezesa URE. Pierwszy powstał w 2011 r.

W dokumencie zawarto szczegółowe dane 
i ocenę warunków podejmowania i prowadzenia 
działalności w zakresie wytwarzania i dystrybucji 
energii elektrycznej oraz paliw gazowych, a tak-
że pożądane kierunki zmian legislacyjnych, które 
mogłyby przyczynić się do ułatwienia prowadzenia 
działalności na rynkach energii.

6. Powoływanie komisji 
kwalifikacyjnych

Jednym z ustawowych działań Prezesa URE jest 
powoływanie komisji kwalifikacyjnych, których za-
daniem jest przeprowadzenie sprawdzenia kwalifi-
kacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci oraz wydawanie świadectw po-

twierdzających te kwalifikacje. Przepis art. 54 ust. 1 
ustawy − Prawo energetyczne wymaga bowiem 
posiadania przez osoby zajmujące się eksploatacją 
sieci oraz urządzeń i instalacji, odpowiednich kwa-
lifikacji potwierdzonych świadectwem, wydanym 
przez komisje kwalifikacyjne. Rozpatrywaniem 
wniosków o powołanie komisji kwalifikacyjnych, 
zajmuje się wyłącznie Północny Oddział Terenowy 
URE z siedzibą w Gdańsku (OT Gdańsk).

Zadania związane z działalnością komisji kwalifi-
kacyjnych, realizowane w 2021 r. przez Prezesa URE, 
podobnie jak w latach poprzednich, polegały na:
• powoływaniu nowych komisji kwalifikacyjnych, 

w tym komisji na kolejną kadencję, 
• dokonywaniu zmian aktów powołania już dzia-

łających komisji (rozszerzenia uprawnień komi-
sji bądź poszczególnych jej członków),

• odwoływaniu lub też powoływaniu poszczegól-
nych członków do składów komisji,

• aktualizowaniu świadectw kwalifikacyjnych 
członków komisji,

• analizowaniu arkuszy sprawozdawczych z dzia-
łalności komisji,

• podejmowaniu działań związanych z korektą nie-
prawidłowości występujących w pracach komisji,

• udzielaniu stosownych wyjaśnień i informacji 
różnym podmiotom, zgłaszającym wnioski i za-
pytania.
Ponadto, od 3 lipca 2021 r., nowelizacja ustawy 

– Prawo energetyczne wprowadziła szereg zmian, 
w szczególności dotyczących m.in. świadectw 
kwalifikacyjnych i powoływania komisji kwalifika-
cyjnych oraz nałożyła na Prezesa URE dodatkowy 
obowiązek w zakresie uznawania kwalifikacji osób 

wykonujących prace związane z eksploatacją sieci 
oraz urządzeń i instalacji, nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
– stronach umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym. Także i te nowe zadania, powierzone 
Prezesowi URE, wykonywane są przez OT Gdańsk. 
I tak, w ramach powyższej kompetencji, udziela-
ne są m.in. odpowiedzi na zapytania ww. państw 
członkowskich poprzez dedykowany system in-
formatyczny. Od lipca 2021 r. OT Gdańsk udzielił 
odpowiedzi na 5 informacji wysłanych przez Es-
tonię, Finlandię i Islandię, dotyczących posiada-
nych kwalifikacji osób, które uprawnienia nabyły 
w Polsce. Każdorazowo odpowiedź udzielona przez 
OT Gdańsk potwierdzała posiadane kwalifikacje, 
umożliwiając obywatelom Polski podjęcie pracy 
w zakresie posiadanych kwalifikacji w ww. krajach. 

Jednocześnie, w związku ze zmianą przepisów 
ww. ustawy, w zakresie wymagań dotyczących 
powoływania komisji kwalifikacyjnych przy sto-
warzyszeniach naukowo-technicznych, OT Gdańsk 
przeprowadził weryfikację stowarzyszeń, przy 
których powołano komisje kwalifikacyjne, w zakre-
sie spełnienia wymogów ustawowych, w szczegól-
ności zapisów ich statutów oraz zrzeszenia wyma-
ganej ilości członków posiadających kwalifikacje 
do zajmowania się eksploatacją urządzeń, insta-
lacji i sieci. 

W 2021 r. do OT Gdańsk wpłynęło łącznie 628 spraw 
związanych z komisjami kwalifikacyjnymi, w tym 
168 wniosków o powołanie komisji kwalifikacyj-
nych i dokonanie zmian w aktach powołania ko-
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misji. Prezes URE powołał w 2021 r. 129 komisji 
kwalifikacyjnych, w tym 5 nowych (na pierwszą 
kadencję). Jednocześnie dokonano zmian 48 ak-
tów powołania komisji kwalifikacyjnych. Przyczy-
nami zmian tychże aktów powołania były przede 
wszystkim zmiany składów osobowych komisji 
oraz rozszerzenie zakresu uprawnień ich członków. 

W ramach prowadzonej kontroli aktualności 
i poprawności świadectw kwalifikacyjnych, 23 ko-
misji przesłało w 2021 r. do Prezesa URE aktualne 
świadectwa swoich członków. W trakcie weryfikacji 
dokumentacji komisji kwalifikacyjnych, w 2021 r. 
przeprowadzano analizę 306 arkuszy sprawoz-
dawczych z działalności komisji kwalifikacyjnych. 
Ponadto, do OT Gdańsk wpłynęło 61 wniosków 
i zapytań w kwestiach dotyczących m. in. funkcjo-
nowania komisji kwalifikacyjnych, a także uznawa-
nia kwalifikacji zawodowych, na które Prezes URE 
udzielił odpowiedzi.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r., w Polsce 
działało 353 komisji kwalifikacyjnych (385 w 2020 r.).

Tabela 103. Zestawienie komisji kwalifikacyjnych na 
31 grudnia 2021 r.

Województwo
Symbol 
woje-

wództwa

Liczba 
czynnych 
komisji

dolnośląskie 02 23

kujawsko-pomorskie 04 23

lubelskie 06 19

lubuskie 08 10

łódzkie 10 29

małopolskie 12 35

mazowieckie 14 56

Województwo
Symbol 
woje-

wództwa

Liczba 
czynnych 
komisji

opolskie 16 9

podkarpackie 18 17

podlaskie 20 9

pomorskie 22 15

śląskie 24 57

świętokrzyskie 26 12

warmińsko-mazurskie 28 6

wielkopolskie 30 18

zachodniopomorskie 32 15

RAZEM 353

Źródło: URE.

Część X. Komunikacja 
społeczna i działania na 
rzecz wzmocnienia pozycji 
odbiorcy

1. Działania edukacyjno- 
informacyjne URE ‒ największe 
wyzwania w 2021 roku

Ubiegły rok był czasem dynamicznych zmian 
na rynku energii, a w konsekwencji wielu pytań 
i wątpliwości pojawiąjących się wśród odbiorców, 
dlatego szczególnie istotna była rola działań edu-
kacyjno-informacyjnych Urzędu prowadzących do 
zwiększenia świadomości odbiorców i wszystkich 

uczestników rynków energii. Komunikaty na stro-
nie internetowej ure.gov.pl, publikacje na Twitte-
rze, udział ekspertów Urzędu w konferencjach ad-
resowanych do odbiorców energii, to tylko niektó-
re aktywności w obszarze komunikacji społecznej 
URE w 2021 r.

Aby przybliżyć przyczyny i mechanizmy wzro-
stu cen energii elektrycznej, gazu i ciepła oraz ich 
przełożenie na wysokość rachunków dla odbior-
ców, w komunikatach prasowych oraz w mediach 
społecznościowych wyjaśnialiśmy rolę regulatora 
na tych rynkach oraz geopolityczne i gospodarcze 
czynniki wzrostu stawek i opłat. Przykładem może 
być reakcja URE w związku z pojawiającymi się 
wątpliwościami odnośnie stosowania taryf na gaz 
zatwierdzonych przez Prezesa URE w przypadkach, 
gdy paliwo gazowe jest dostarczane do budynków, 
gdzie odbiorcą jest właściciel lub zarządca budyn-
ku wielolokalowego, a faktycznym beneficjentem 
gospodarstwo domowe. Na stronie Urzędu została 
opublikowana szczegółowa informacja oraz stano-
wisko regulatora w sprawie zakresu stosowania 
taryf zatwierdzanych przez Prezesa URE.

W minionym roku, ze względu na sytuację epi-
demiologiczną, to właśnie serwisy internetowe 
oraz media społecznościowe były najważniejszym 
narzędziem przekazywania informacji o rynku 
energii. Zawierają one na bieżąco aktualizowane 
informacje i opracowania dotyczące działalności 
regulatora. Ze strony internetowej Urzędu uczest-
nicy rynku dowiadywali się m.in. o nowych za-
twierdzanych przez Prezesa URE taryfach na ener-
gię elektryczną i gaz oraz działaniach informacyj-
nych mających na celu ochronę uzasadnionych in-
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teresów odbiorców paliw gazowych, 
energii elektrycznej lub ciepła w go-
spodarstwie domowym. Natomiast za 
pośrednictwem Twittera Urząd mógł 
dotrzeć z codzienną, aktualną komu-
nikacją do osób zainteresowanych 
nie tylko działaniami Urzędu, ale też 
tematyką branżową. Twitter pozwalał 
również zwrócić uwagę na ważne in-
formacje, których Urząd nie był auto-
rem, a które były istotne dla rynku. 

Polski rynek energii znajduje się 
w przededniu kompleksowej transfor-
macji. Przyjęta przez Rząd RP w lutym 2021 roku 
„Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” oraz 
przedłożony Komisji Europejskiej „Krajowy Plan 
Odbudowy”, zapowiadają liczne działania mo-
dernizacyjne i restrukturyzacyjne, które nie po-
zostaną bez wpływu na bieżące funkcjonowanie 
oraz koszty finansowe ponoszone m.in. przez 
przedsiębiorstwa energetyczne. Mając na uwadze 
powyższe, a także analizując wnioski z licznych 
konsultacji przeprowadzonych przez Prezesa URE 
z uczestnikami rynku energii, w tym z przedsta-
wicielami dystrybucji oraz niezależnymi eksperta-
mi, regulator zaproponował powołanie Zespołu, 
do którego ‒ z uwagi na ogromną złożoność te-
matyki i jej znaczenie dla funkcjonowania całe-
go sektora – zaproszeni zostali przedstawiciele 
wszystkich grup interesariuszy. Również dla tej 
inicjatywy niezwykle istotne było umiejętne jej 
zakomunikowanie oraz wyjaśnienie znaczenia 
tego działania dla skutecznej transformacji klima-
tyczno-energetycznej.

Ważnym punktem na mapie działań komuni-
kacyjnych URE w 2021 r. było zainaugurowanie 
obchodów Jubileuszu 25-lecia URE, który wpraw-
dzie przypada na rok 2022, ale jedna z inicjatyw 
rocznicowych zaplanowana została już na jesień 
2021. Projektem popularyzującym tematykę zwią-
zaną z energią elektryczną oraz mającym na celu 
poznanie skojarzeń młodzieży związanych z sze-
roko pojętą energetyką, był konkurs plastyczny 
„Skąd się bierze prąd” adresowany do uczniów 
klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. 
Każdy z uczestników mógł wykonać jedną pracę 
tradycyjnymi technikami plastycznymi, obrazują-
cą jakie jest jego wyobrażenie o źródłach energii 
elektrycznej. Uczestnicy Konkursu, oprócz umie-
jętności artystycznych, pokazali w swoich pracach, 
że posiadają wiedzę i dojrzałe przemyślenia na 
temat szeroko pojętej energetyki oraz źródeł wy-
twarzania energii elektrycznej. Efektem tego było 
ujęcie technikami plastycznymi nie tylko tematyki 
tradycyjnych źródeł energii, ale też tych stanowią-

cych coraz większą część naszej energetyki źródeł 
odnawialnych.

Ponadto, w 2021 r. został rozpoczęty projekt z ob-
szaru komunikacji wewnętrznej URE „Akademia Wie-
dzy URE”. Jest to cykl comiesięcznych szkoleń, umoż-
liwiający dzielenie się wiedzą ekspertów poszczegól-
nych komórek organizacyjnych URE ze wszystkimi 
zainteresowanymi tematem pracownikami Urzędu. 
Spotkania odbywają się co najmniej raz w miesią-
cu w formule zdalnej. Wysoka frekwencja podczas 
szkoleń potwierdziła zasadność podejmowana tego 
typu inicjatyw przez Urząd ‒ w spotkaniach bierze 
udział średnio ok. 100 pracowników URE (czyli ok. 
30 proc. zatrudnionych). W 2021 r. odbyło się 
11 spotkań w ramach Akademii Wiedzy URE.

Skuteczna komunikacja oraz proces dzielenia 
się wiedzą były jednymi z priorytetowych działań 
Urzędu w 2021 r. W tym trudnym, dynamicznym 
dla całego sektora czasie, szczególnie ważne było, 
żeby wszyscy uczestnicy rynku otrzymywali aktu-
alne, rzetelne informacje. Działania edukacyjno-
-informacyjne URE odgrywają bowiem istotną rolę 
w budowaniu świadomości wszystkich uczestni-
ków rynku energii. 

2. Regulacje chroniące odbiorców

2.1. Kontrolowanie standardów 
jakościowych obsługi odbiorców

Do zakresu działania Prezesa URE należy m.in. 
kontrolowanie standardów jakościowych obsługi 

„Każda zmiana budzi emocje, często opór, wymaga nakładów fi-
nansowych oraz – co bardzo ważne – wytłumaczenia wszystkim uczest-
nikom rynku: dlaczego musimy dokonać zmiany, co się zmieni, jak roz-
łożą się koszty z nią związane, jakie będą ryzyka i korzyści. To ogromne 
wyzwanie dla działań komunikacyjnych, edukacyjnych, informacyj-
nych. Proces zmiany da się bowiem „oswoić” tyko przy transparentnych 
i prowadzonych przy akceptacji społecznej działaniach. Działalność 
urzędu stanowi istotny wkład w budowanie świadomości odbiorców, 
zwiększanie transparentności funkcjonowania i znoszenie barier dostę-
pu do rynku.”

Rafał Gawin, Prezes URE
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odbiorców i kontrolowanie dotrzymania parame-
trów jakościowych dostarczanej energii. Kontrole 
te mają na celu ochronę odbiorców przed obni-
żeniem przez przedsiębiorstwa energetyczne 
zarówno parametrów dostarczanej energii elek-
trycznej (napięcie, częstotliwość, wyższe harmo-
niczne), standardów świadczonych usług (przerwy 
w dostawach energii), jak i ochronę przed skutkami 
stosowania praktyk odbiegających od określonych 
w przepisach prawa standardów obsługi odbiorców. 

Stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 pkt 10 
ustawy – Prawo energetyczne, kontrolowanie do-
trzymywania przez przedsiębiorstwo energetyczne 
parametrów jakościowych dostarczanej energii 
elektrycznej odbywa się na wniosek odbiorcy, tak 
więc podjęcie ewentualnych działań interwen-
cyjnych w tym zakresie następuje w przypadku 
otrzymania sygnału od odbiorcy. Należy przy tym 
zauważyć, że Prezes URE, w związku z brakiem 
stosownych narzędzi technicznych oraz z uwagi na 
ograniczone środki budżetowe, nie dokonuje sa-
modzielnie ustaleń w zakresie sprawdzenia dotrzy-
mania parametrów technicznych w poszczególnych 
punktach odbioru, niemniej w podejmowanych 
przez regulatora działaniach, organ regulacyjny 
może wzywać przedsiębiorstwa energetyczne do 
stosowania środków oraz sposobów kontroli tych 
parametrów określonych w rozporządzeniu syste-
mowym.

W zakresie standardów jakościowych obsłu-
gi odbiorców, załatwiane są sprawy, o których 
mowa w:
• § 38 ust. 1 i nast. rozporządzenia taryfowego 

ciepłowniczego,

• § 26 rozporządzenia systemowego ciepłowni-
czego,

• § 42 i nast. rozporządzenia systemowego elek-
troenergetycznego,

• § 42 i nast. rozporządzenia taryfowego elektro-
energetycznego,

• § 41 i nast. rozporządzenia systemowego ga-
zowego,

• § 41 ust. 1 i nast. rozporządzenia taryfowego 
gazowego.
W zakresie standardów jakościowych obsługi 

odbiorców, skargi w zdecydowanej większości do-
tyczyły szeroko pojmowanych zagadnień odnoszą-
cych się do rozliczeń za dostarczone media, w tym 
nieterminowości dostarczania dokumentów roz-
liczeniowych (faktur). Nadal istotna grupa skarg 
dotyczyła naruszenia standardów jakościowych 
w zakresie braku lub nieterminowej odpowiedzi 
na wnioski i reklamacje odbiorców (przekrocze-
nia 14-dniowego terminu rozpatrzenia wniosku 
lub reklamacji odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń 
i udzielenia odpowiedzi). Przedmiotem skarg były 
też: dotrzymanie standardów jakościowych, nie-
rzetelna obsługa odbiorców przez pracowników 
infolinii oraz punktów obsługi klienta, brak wystar-
czających działań informacyjnych ze strony przed-
siębiorstw energetycznych, utrudnienia w kontak-
cie z pracownikami, zawiłości w treści umów oraz 
preferowanie cenników komercyjnych przy zawie-
raniu umów (usługi dodatkowe) oraz niska sku-
teczność interwencji.

Część skarg dotyczyła braku faktycznej zmiany 
umowy lub jej warunków, pomimo złożenia kom-
pletnego wniosku (np. zmiana grupy taryfowej). 

Odbiorcy wskazywali również na nieuczciwe prak-
tyki sprzedawców energii elektrycznej, tj. wprowa-
dzanie w błąd co do treści umowy (opłata han-
dlowa, dotkliwe kary pieniężne za wcześniejsze 
rozwiązanie umowy).

Skargi dotyczyły także sposobu zawierania 
umów sprzedaży, głównie poza siedzibą przed-
siębiorstwa za pośrednictwem przedstawicieli 
handlowych. W przyszłości skargi tego typu zo-
staną wyeliminowane na skutek wprowadzenia 
3 lipca 2021 r. przepisu art. 5 ust. 4c ustawy 
– Prawo energetyczne stanowiącego: „Umowa 
sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycz-
nej lub umowa kompleksowa dotycząca do-
starczania tych paliw lub energii nie może być 
zawarta z odbiorcą paliw gazowych lub energii 
elektrycznej w gospodarstwie domowym poza 
lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o prawach konsumenta. Umowa ta zawarta poza 
lokalem przedsiębiorstwa jest nieważna”, tj. za-
kazu sprzedaży bezpośredniej w tzw. formule 
door-to-door. 

W 2021 r. prowadzony był w URE bieżący mo-
nitoring w zakresie dotrzymywania przez przedsię-
biorstwa energetyczne standardów jakościowych 
obsługi odbiorców, w szczególności podczas roz-
patrywania skarg odbiorców na działalność przed-
siębiorstw energetycznych. Podstawowym środ-
kiem, służącym do ustalenia stanu faktycznego 
w powyższym zakresie, było kierowanie do przed-
siębiorstw energetycznych, na podstawie art. 28 
ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, wezwania do 
przesłania wskazanych dokumentów i wyjaśnień 
dotyczących dotrzymania standardów jakościo-
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wych oraz parametrów technicznych dostarczanej 
energii elektrycznej, w tym wyników przeprowa-
dzonych przez przedsiębiorstwa badań parame-
trów technicznych energii elektrycznej. 

Udzielane przez przedsiębiorstwa energetycz-
ne wyjaśnienia były następnie szczegółowo ana-
lizowane, a odbiorcy zostali pisemnie poinformo-
wani o ich stanowiskach, w tym o możliwości do-
magania się od przedsiębiorstwa bonifikat oraz 
zasad ich udzielania.

Przedsiębiorstwa energetyczne, w sytuacji 
stwierdzenia wystąpienia naruszeń (niedotrzy-
mania parametrów jakościowych), w przypad-
kach wyraźnie wskazanych przepisami prawa, 
udzielały bonifikat. Natomiast w przypadku nie-
dochowania parametrów jakościowych innych 
niż te, za które przysługują bonifikaty, odbiorcy 
informowani byli przez organ regulacyjny, że 
w takich sprawach zastosowanie winny zna-
leźć postanowienia umowy zawartej pomiędzy 
przedsiębiorstwem energetycznym a odbiorcą. 
Niezależnie od wypłaty bonifikat, przedsiębior-
stwa energetyczne informowały, że podejmo-
wane są przez nie przedsięwzięcia mające na 
celu przywrócenie prawidłowych parametrów 
jakościowych.

Zaznaczyć przy tym należy, że Prezes URE 
nie posiada uprawnień do nakazywania przed-
siębiorstwu energetycznemu wypłaty bonifikaty 
za naruszenie standardów jakościowych – tak 
co do zasady, jak i co do wysokości (co niejed-
nokrotnie powoduje niezadowolenie odbiorców 
wnoszących skargi do regulatora), czy też co do 
rozstrzygnięć dotyczących zawartych umów.

2.2. Ochrona uzasadnionych interesów 
odbiorców w gospodarstwie 
domowym

Rok 2021, z uwagi na trwającą pandemię 
COVID-19 i wprowadzone w związku z tym ob-
ostrzenia, był okresem, w którym wiele przedsię-
biorstw energetycznych wprowadziło zmiany w ob-
słudze klienta. W wielu przypadkach kontakt bez-
pośredni z klientem został ograniczony, odbiorcy 
byli zachęcani do kontaktu z wykorzystaniem na-
rzędzi teleinformatycznych. Także wprowadzenie 
zakazu zawierania z odbiorcami w gospodarstwach 
domowych umów sprzedaży paliw gazowych 
i energii elektrycznej oraz umów kompleksowych 
poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu usta-
wy o prawach konsumenta, bezpośrednio przeło-
żyło się na dużo mniejszą ‒ w porównaniu z latami 
poprzednimi ‒ liczbę zgłoszeń nadsyłanych przez 
odbiorców do URE, dotyczących nieuczciwych 
praktyk przedstawicieli handlowych. Pojawiły się 
za to zgłoszenia odbiorców dotyczące nieprawidło-
wości związanych z procesem zawierania umowy, 
nieprzekazywaniem przez przedsiębiorstwa ener-
getyczne pełnych informacji dotyczących kosztów 
w momencie składania konsumentowi oferty przed 
jej zawarciem. Odbiorcy podnosili także kwestie 
dotyczące zawierania umów przez internet i zwią-
zanego z tym sposobu przedstawiania ofert na 
stronach sprzedawców.

Jednocześnie, Prezes URE konsekwentnie re-
aguje na sygnalizowane przez odbiorców nie-
prawidłowości związane z procesem zawierania 
umowy, m.in. współpracując z Prezesem UOKiK 

poprzez przekazywanie pism odbiorców dotyczą-
cych tej tematyki (więcej w pkt 3. Współpraca 
z właściwymi organami oraz organizacjami kon-
sumenckimi w celu przeciwdziałania praktykom 
przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym 
konkurencję). Podejmuje także działania o cha-
rakterze zaradczym, prowadzące do zapobiegania 
pojawianiu się podobnych problemów w przy-
szłości poprzez m.in. podnoszenie świadomości 
odbiorców – w tym zakresie główną rolę odgry-
wa funkcjonujący w URE Punkt Informacyjny dla 
Odbiorców Energii i Paliw Gazowych, do którego 
kompetencji należy wspieranie odbiorców, głównie 
poprzez udzielanie telefonicznych oraz pisemnych 
informacji na temat przysługujących praw ale też 
obowiązków w relacjach odbiorców z przedsiębior-
stwami energetycznymi (więcej w pkt 4.1. Działal-
ność Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Ener-
gii i Paliw Gazowych). 

W 2021 r. Prezes URE podejmował również 
działania o charakterze informacyjnym, skierowa-
ne do odbiorców w gospodarstwach domowych. 
W ramach tych działań, Prezes URE opublikował 
na stronie internetowej URE informacje dotyczą-
ce istotnych problemów prowadzących do spo-
rów między przedsiębiorstwami energetycznymi 
a odbiorcami paliw gazowych i energii elektrycznej 
w gospodarstwach domowych, a także o przed-
siębiorstwach energetycznych, na które zostały 
złożone uzasadnione skargi tych odbiorców. Były 
to w szczególności informacje dotyczące prowa-
dzonych postępowań administracyjnych w sprawie 
cofnięcia koncesji na obrót energią elektryczną. 
Nawiązując do informacji publikowanej w 2020 r., 
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Prezes URE w 2021 r. zamieścił na stronie inter-
netowej URE informacje istotne dla klientów E2 
Energia Sp. z o.o., dotyczące ogłoszenia upadłości 
tej spółki oraz terminu zgłoszenia wierzytelności. 

Przedstawiciele URE wzięli także udział w na-
graniu dwóch odcinków w ramach Akademii Rynku 
Energii ‒ cyklu webinariów poruszających zagad-
nienia związane z polityką energetyczna, prawami 
konsumenta na rynku energii, OZE, elektromobil-
nością. 

W celu ustalenia skali oraz obszarów występo-
wania problemów zgłaszanych przez odbiorców do 
URE, jak również w nawiązaniu do prowadzonych 
w 2016 r. oraz 2018 r. monitoringów działalności 
sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazo-
wych, Prezes URE dokonał analizy skarg/zgłoszeń 
odbiorców na działalność przedsiębiorstw energe-
tycznych zgłoszonych do URE w okresie od stycz-
nia 2020 r. do 15 maja 2021 r. W wyniku dokona-
nej analizy ilościowej i jakościowej skarg/zgłoszeń, 
URE zorganizował spotkania on-line z przedstawi-
cielami przedsiębiorstw energetycznych (11 spół-
ek obrotu, 6 OSD), których celem było wspólne 
przeanalizowanie problematycznych obszarów 
i zastanowienie się nad środkami, jakie można 
podjąć w celu eliminacji niepożądanych zjawisk. 
W części spotkań brali udział również przedstawi-
ciele UOKiK.

Mając na uwadze ochronę interesów odbiorców 
w gospodarstwach domowych, jak również obo-
wiązki informacyjne, nałożone przez art. 5aa ust. 4, 
art. 9c ust. 1b pkt 5 lit. f oraz art. 9c ust. 3 pkt 9a 
lit. f ustawy – Prawo energetyczne, dotyczące za-
mieszczania przez operatorów systemów dystry-

bucyjnych elektroenergetycznych i gazowych na 
swoich stronach internetowych:
• aktualnej listy sprzedawców energii elektrycz-

nej/paliw gazowych, którzy oferują sprzedaż 
rezerwową odbiorcom końcowym przyłączo-
nym do sieci danego OSD, wraz z informacją 
o adresach ich stron internetowych, na których 
zostały opublikowane oferty sprzedaży rezer-
wowej oraz informacją o obszarze, na którym 
dany sprzedawca oferuje sprzedaż rezerwową,

• aktualnej listy sprzedawców energii elektrycz-
nej/paliw gazowych, z którymi dany OSD za-
warł umowy o świadczenie usług dystrybucji,

• informacji o sprzedawcy z urzędu energii elek-
trycznej/paliw gazowych działającym na obsza-
rze działania danego OSD,

• wzorców umów zawieranych z użytkownikami 
systemu, w szczególności wzorców umów zawie-
ranych z odbiorcami końcowymi oraz ze sprze-
dawcami energii elektrycznej/paliw gazowych,

Prezes URE w okresie listopad 2021 r. – styczeń 
2022 r. przeprowadził monitoring stron interneto-
wych operatorów systemów dystrybucyjnych elek-
troenergetycznych oraz przedsiębiorstw o statusie 
operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych 
(monitoringiem objęto przedsiębiorstwa posia-
dające aktualne koncesje na dystrybucję energii 
elektrycznej oraz gazu na koniec października 
2021 r.). W wyniku podjętych działań stwierdzono, 
że większość poddanych monitoringowi spółek nie 
wypełnia w całości obowiązków informacyjnych, 
nałożonych przez ustawodawcę w wyżej wskaza-
nych przepisach. W związku z powyższym, Prezes 
URE wezwał przedsiębiorstwa, co do których wyni-

ki monitoringu ujawniły nieprawidłowości, do wy-
pełnienia obowiązków informacyjnych, o których 
mowa w wyżej wskazanych przepisach.

Prezes URE zaangażował się także w prace zmie-
rzające do opracowania rozwiązań prawnych i orga-
nizacyjnych w celu kompleksowego wsparcia odbior-
ców wrażliwych energii elektrycznej i gazu ziemnego 
oraz redukcję ubóstwa energetycznego w Polsce, 
w ramach powołanego zarządzeniem Ministra Klima-
tu i Środowiska z 22 lutego 2021 r. Zespołu do spraw 
wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa 
energetycznego w Polsce. Owocem prac Zespołu 
było przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych 
w obrębie ustawy – Prawo energetyczne oraz – 
w drugim etapie – przegląd istniejących rozwiązań 
ograniczających zjawisko ubóstwa energetycznego 
i sformułowanie rekomendacji dla przyszłych progra-
mów w tym obszarze: „Bank dobrych praktyk. Prze-
ciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w Polsce”. 
W związku z wypełnieniem celów, dla których Zespół 
został powołany, uległ on rozwiązaniu z dniem ak-
ceptacji przez Ministra Klimatu i Środowiska efektów 
pracy tego zespołu, tj. 24 lutego 2022 r. 

3. Współpraca z właściwymi 
organami oraz organizacjami 
konsumenckimi w celu prze-
ciwdziałania praktykom przed-
siębiorstw energetycznych 
ograniczającym konkurencję 

Trwająca od marca 2020 r. pandemia COVID-19 
i wprowadzone w związku z tym konieczne ob-
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ostrzenia, wpłynęły m.in. na pracę przedsię-
biorstw energetycznych (sprzedawców), którzy 
chcąc zapewnić bezpieczeństwo swoim klientom 
oraz pracownikom, wprowadzili określone środki 
ostrożności w sferze obsługi klienta. W wielu przy-
padkach tradycyjny, bezpośredni kontakt został 
mocno ograniczony, odbiorcy byli zachęcani do 
kontaktu z wykorzystaniem narzędzi teleinforma-
tycznych. Ograniczeniu uległa także praca przed-
stawicieli handlowych przedsiębiorstw oferujących 
zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa. 
Także zmiana ustawy – Prawo energetyczne, 
wprowadzająca od 3 lipca 2021 r. zakaz zawiera-
nia z odbiorcami w gospodarstwach domowych 
umów sprzedaży paliw gazowych i energii elek-
trycznej oraz umów kompleksowych poza lokalem 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o prawach 
konsumenta, bezpośrednio przełożyła się na dużo 
mniejszą ‒ w porównaniu z latami poprzednimi ‒ 
liczbę zgłoszeń nadsyłanych przez odbiorców do 
URE, dotyczących nieuczciwych praktyk przedsta-
wicieli handlowych. 

W 2021 r. konsumenci zgłaszali głównie nie-
prawidłowości związane z procesem zawierania 
umowy, w szczególności sygnalizowali problem 
nieprzekazywania przez przedsiębiorstwa ener-
getyczne pełnych informacji dotyczących kosztów 
w momencie składania konsumentowi oferty przed 
jej zawarciem. Odbiorcy podnosili także kwestie 
dotyczące zawierania umów przez internet i zwią-
zanego z tym sposobu przedstawiania ofert na 
stronach sprzedawców. 

W celu minimalizacji praktyk sygnalizowanych 
przez odbiorców w opisanych wyżej zgłoszeniach oraz 

mając na uwadze treść art. 23 ust. 2 pkt 14 ustawy 
− Prawo energetyczne, Prezes URE podjął współpra-
cę z Prezesem UOKiK, przekazując pisma odbiorców, 
dotyczące m.in. wyżej wymienionej tematyki. 

Ponadto, w związku ze skargami odbiorców 
przede wszystkim w zakresie cen gazu zaazo-
towanego, w 2021 r. Prezes URE po raz kolejny 
informował Prezesa UOKiK o konieczności zba-
dania mechanizmu kształtowania cen oferowa-
nych przez sprzedawcę gazu zaazotowanego 
przedsiębiorstwom zajmującym się obrotem tym 
paliwem. Regulator ponownie zwrócił uwagę 
Prezesa UOKiK na potrzebę weryfikacji tego me-
chanizmu i wykluczenia ewentualnych praktyk 
monopolistycznych.

W ramach współpracy z Prezesem UOKiK, Pre-
zes URE sygnalizował także swoje wątpliwości 
dotyczące praktyk dwóch sprzedawców energii 
elektrycznej, polegających na powiązaniu umów 
zawartych na czas nieoznaczony z czasowym 
obowiązywaniem cennika zaproponowanego 
w umowie i w związku z tym naliczaniem odbiorcy 
dodatkowej opłaty w przypadku wypowiedzenia 
umowy przed upływem okresu obowiązywania 
cennika.

Sygnalizowane przez odbiorców – wyżej 
wskazane kwestie, były także poruszane w trak-
cie spotkań organizowanych z udziałem przed-
stawicieli URE i UOKiK. Przedstawiciele UOKiK 
brali także udział w części spotkań on-line orga-
nizowanych przez URE z poszczególnymi przed-
siębiorstwami energetycznymi w związku z prze-
prowadzonym w URE monitoringiem skarg/zgło-
szeń odbiorców na działalność przedsiębiorstw 

energetycznych (więcej w pkt 2.2. Ochrona uza-
sadnionych interesów odbiorców w gospodar-
stwie domowym).

Ponadto, pracownicy URE brali udział w spo-
tkaniach, konferencjach i webinariach, w tym 
posiedzeniu Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony 
Konsumentów, gdzie omówiono zasady współ-
działania organów administracji na rzecz prze-
ciwdziałania praktykom przedsiębiorstw ener-
getycznych ograniczających konkurencję oraz 
sposoby ochrony odbiorców przed skutkami 
takich praktyk. W ramach współpracy z instytu-
cjami i organizacjami konsumenckimi, pracow-
nicy URE prowadzili również wykłady w ramach 
Tygodnia Konsumenta 2021 r. Uczestniczyli tak-
że w spotkaniach (webinariach) z pracownika-
mi UOKiK oraz Powiatowymi Rzecznikami Praw 
Konsumentów. Przedmiotem spotkań były m.in. 
zagadnienia dotyczące sposobów postępowania 
w przypadku występowania określonych niepra-
widłowości w działaniu przedsiębiorstw energe-
tycznych, uprawnień odbiorców paliw i energii 
wynikających z obowiązujących przepisów pra-
wa, w tym w zakresie wniosków o rozstrzy-
gnięcie sporów z art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo 
energetyczne, procedur reklamacyjnych, zasady 
zatwierdzania i stosowania taryf, prowadzenia 
rozliczeń za dostarczane paliwa gazowe i ener-
gię. Jednym z wiodących zagadnień okazał się 
temat dotyczący regulacji funkcjonowania pro-
sumentów w obszarze elektroenergetycznym 
z uwzględnieniem relacji z OSD, jak i sprzedaw-
cą zobowiązanym. 
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4. Rozpowszechnianie wiedzy 
o rynku i prawach konsumenta

4.1. Działalność Punktu Informacyjnego 
dla Odbiorców Energii i Paliw 
Gazowych

Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Pa-
liw Gazowych został powołany w 2011 r. i funkcjo-
nuje w strukturze Departamentu Rozwoju Rynków 
i Spraw Konsumenckich. Jego działalność stano-
wi realizację przepisów m.in. art. 25 dyrektywy 
2019/944, nakładających na państwa członkow-
skie obowiązek zapewnienia funkcjonowania kom-
pleksowych punktów kontaktowych, które dostar-
czałyby informacji o prawach konsumentów na 
rynku energii oraz udzielałyby informacji na temat 
funkcjonujących sposobów rozwiązywania sporów 
i załatwiania skarg. 

Zgodnie z zakresem kompetencji, w 2021 r. 
Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw 
Gazowych wspierał odbiorców, głównie poprzez 
udzielanie informacji na temat przysługujących 
im praw, ale też obowiązków w relacjach z przed-
siębiorstwami energetycznymi. Dominującą rolę 
w kontaktach z odbiorcami, podobnie jak w 2020 r., 
odgrywał kontakt telefoniczny (95 proc. zgłoszeń), 
resztę stanowiły odpowiedzi na zgłoszenia pisem-
nie, nadesłane drogą elektroniczną oraz pocztą 
tradycyjną (5 proc.). 

W 2021 r. do Punktu Informacyjnego odbior-
cy skierowali łącznie 3 164 zgłoszenia. Wśród 
nich dominowały problemy z zakresu podsekto-
ra elektroenergetycznego (69 proc.), gazowego 

(18 proc.), marginalnie występowały zgłoszenia 
dotyczące ciepła (1 proc.). Sprawy różne, stano-
wiące 12 proc. zgłoszeń odbiorców, dotyczyły kwe-
stii nieleżących w kompetencjach Punktu Infor-
macyjnego jak np. koncesji, opłat koncesyjnych, 
paliw ciekłych. Dlatego też w przypadku zgłoszeń 
z kategorii „różne”, odbiorcy ‒ w celu uzyskania 
odpowiedzi na swoje zapytania ‒ byli kierowani do 
właściwych komórek merytorycznych URE.

Problemy i zapytania odbiorców koncentrowały 
się głównie wokół zagadnień związanych z kwestia-
mi dotyczącymi: warunków umów (22,2 proc.), roz-
liczeń, fakturowania (15,8 proc.), ceny (8,4 proc.), 
przyłączenia do sieci (7,5 proc.). Liczne zgłoszenia 
były dokonywane przez prosumentów (12,7 proc.).

Energia elektryczna

Wśród zgłoszeń kierowanych przez odbiorców 
energii elektrycznej dominowały kwestie związa-

ne z warunkami umów już zawartych (28,1 proc.) 
oraz rozliczeniami i fakturowaniem (19,4 proc.). 
Podobnie jak w 2020 r., odbiorcy pytali o kwestie 
dotyczące realizacji umów, w tym zasad sprzedaży 
rezerwowej. Zgłoszenia dotyczyły także proble-
mów z rozwiązaniem umowy i naliczaniem opłat 
sankcyjnych oraz przepisaniem umowy. Odbiorcy 
zgłaszali również nieprawidłowości związane z pro-
cesem zawierania umów, w szczególności sygnali-
zowali problem nieprzekazywania przez przedsię-
biorstwa energetyczne (sprzedawców) pełnych 
informacji dotyczących kosztów w momencie skła-
dania odbiorcy oferty przed jej zawarciem. Pod-
noszone także były kwestie dotyczące zawierania 
umów przez internet i związanego z tym sposobu 
przedstawiania ofert na stronach sprzedawców. 
W odniesieniu do rozliczeń, odbiorcy zgłaszali pro-
blemy związane z poprawnością rozliczeń, a także 
terminowym otrzymywaniem faktur.

Kolejne kategorie zgłoszeń dotyczyły obsługi 
odbiorców (5 proc.), w tym terminowości odpo-
wiedzi na składane reklamacje. Zwracano także 
uwagę na problemy w kontaktach z przedsiębior-
stwami energetycznymi, spowodowane ograni-
czeniem pracy BOK w związku z COVID-19. Część 
zgłoszeń kierowanych do Punktu Informacyjnego 
dotyczyła tematyki związanej z przyłączeniami do 
sieci (5,1 proc.) oraz kwalifikacją do grupy taryfo-
wej (3,4 proc.). Odbiorcy kierowali także zapytania 
ogólne dotyczące zasad rozliczeń, podwyżek cen, 
które zostały ujęte w kategorii „cena” (4,6 proc.). 

Prosumenci (18,3 proc. wśród zgłoszeń dot. 
energii elektrycznej) informowali m.in. o proble-
mach związanych z przyłączaniem do sieci, za-

Rysunek 101. Struktura sektorowa zgłoszeń kierowa-
nych do Punktu Informacyjnego w 2021 r.

Źródło: URE.
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wieraniem umowy i rozliczaniem. W kontekście 
zawierania umowy ze sprzedawcą zobowiązanym, 
prosumenci zwracali uwagę na naliczanie opłaty za 
przedterminowe rozwiązanie umowy z dotychcza-
sowym sprzedawcą. 

W 2021 r., w porównaniu z latami poprzedni-
mi, zdecydowanie zmniejszyła się liczba zgłoszeń 
odbiorców dotyczących problemu nieuczciwych 
praktyk rynkowych związanych ze zmianą sprze-
dawcy energii elektrycznej (niecałe 2 proc.). Spa-
dek zgłoszeń w tej kategorii związany był bezpo-
średnio z wprowadzonym w lipcu 2021 r. zakazem 

zawierania z odbiorca-
mi w gospodarstwach 
domowych umów 
sprzedaży paliw ga-
zowych i energii elek-
trycznej oraz umów 
kompleksowych poza 
lokalem przedsiębior-
stwa, w rozumieniu 
ustawy o prawach 
konsumenta.

Paliwa Gazowe

W odniesieniu do rynku 
gazu, w 2021 r. zauwa-
żalny jest znaczny wzrost 
zgłoszeń odbiorców w ka-
tegorii „cena” (27,7 proc.) 
‒ duża liczba zgłoszeń 
w tej kategorii związana 
jest z podwyżkami cen pa-
liw gazowych, jakie miały 
miejsce w 2021 r. Odbiorcy 

sygnalizowali także kwestie związane z przyłącze-
niami do sieci (21,8 proc.).

Kolejną wyróżniającą się ilościowo tematyką zgło-
szeń w obszarze paliw gazowych były warunki umo-
wy (15,1 proc.), w tym termin wejścia w życie umowy, 
zmiany warunków umowy, zasady rozwiązania umowy.

Część spraw zgłaszanych przez odbiorców do-
tyczyła także rozliczania należności, fakturowania 
(12,9 proc.). W tej kategorii odbiorcy sygnalizowali 
przede wszystkim problemy z terminowością wy-
stawiania faktur i poprawnością rozliczeń. 

Rysunek 102. Zgłoszenia odbiorców do Punktu Informacyjnego w 2021 r. w kategorii: ener-
gia elektryczna

Źródło: URE.

Rysunek 103. Zgłoszenia odbiorców do Punktu Informacyjnego w 2021 r. w kate-
gorii: paliwa gazowe

Źródło: URE.
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Ciepło

Najmniej liczną kategorię spraw, jakie w 2021 r. 
odbiorcy zgłaszali do Punktu informacyjnego sta-
nowiły sprawy dotyczące dostaw ciepła (1 proc. 
wszystkich zgłoszeń w 2021 r.). Wynika to m.in. 
ze specyfiki rynku ciepła, jak i kompetencji, jakie 
w tym zakresie posiadają oddziały terenowe URE. 
W tej kategorii, w zakresie spraw zgłaszanych 
przez odbiorców dominowały pytania związane 
z podziałem kosztów ciepła w budynkach wielolo-
kalowych przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspól-
noty mieszkaniowe (51,5 proc.) oraz z ceną ciepła 
(27,3 proc.). W dalszej kolejności zgłoszenia doty-
czyły szeroko rozumianych warunków umów już 
zawartych (6,1 proc.), fakturowania (6,1 proc.), 
przyłączania do sieci (6,1 proc.).

4.2. Działalność informacyjno- 
-edukacyjna i współpraca 
z mediami

Popularyzacja zagadnień kluczowych dla roz-
woju rynku energii i paliw w Polsce oraz eduka-
cja na temat praw, jakie przysługują uczestnikom 
rynku, jest jednym z głównych celów polityki 
informacyjno-edukacyjnej Urzędu. Komunikaty 
i informacje na stronie internetowej ure.gov.pl, 
publikacje na twitterze, udział ekspertów Urzędu 
w wydarzeniach branżowych, kilkadziesiąt poro-
zumień patronackich – to tylko niektóre z działań 
z obszaru komunikacji społecznej URE zrealizo-
wanych w 2021 r.

4.2.1. Serwisy internetowe ważnym 
narzędziem informacji 
o rynku energii

W ubiegłym roku stronę URE odwiedziło po-
nad 15 milionów wirtualnych gości, z czego ponad 
dziesięć milionów ‒ główny serwis Urzędu i prawie 
cztery miliony ‒ stronę BIP URE. Na stronie Urzędu 
publikowane są m.in. komunikaty dotyczące bie-
żących działań, stanowiska regulatora oraz akty 
prawne związane z sektorem energetycznym.

Użytkownicy najczęściej odwiedzali stronę URE 
poszukując informacji dotyczących cen energii 
elektrycznej i gazu. Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się także tematy związane z odnawialnymi 
źródłami energii, m.in. aukcjami OZE, informa-
cjami dotyczącymi liczby i mocy instalacji odna-
wialnych źródeł energii w poszczególnych tech-
nologiach, które rozpoczęły wytwarzanie energii 
w systemie aukcyjnym, a także dane dotyczące 
mikroinstalacji. Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się również informacje publikowane w zakładce 
dotyczącej statystyk i dynamiki zmian sprzedawcy 
energii elektrycznej i gazu.

Statystyki odwiedzin wybranych stron 
i serwisów internetowych URE

www.ure.gov.pl ‒ w minionym roku licz-
ba odwiedzin głównego serwisu URE wyniosła 
10 396 636.

MaszWybor.ure.gov.pl − w 2021 r. liczba od-
wiedzin strony dedykowanej zmianie sprzedawcy 
energii elektrycznej wyniosła 753 092. 

Bardzo dużą liczbę czytelników ma również 
Biuletyn Informacji Publicznej URE, gdzie publi-
kowane są m.in. Biuletyny Branżowe zawierające 
decyzje w sprawie taryf dla energii elektrycznej, 
paliw gazowych, paliw ciekłych i ciepła, instruk-
cje ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, pro-
gramy zgodności oraz inne decyzje Prezesa URE. 
W 2021 r. przygotowano łącznie 917 Biuletynów, 
z czego 266 numerów Biuletynu Branżowego – 
Energia elektryczna, 116 wydań Biuletynu Branżo-
wego – Paliwa gazowe, 4 numery Biuletynu Branżo-
wego ‒ Paliwa ciekłe oraz 531 Biuletynów Branżo-
wych ‒ Ciepło. Na stronie BIP URE znajdują się po-
nadto aktualne informacje o Urzędzie, jego statusie 
prawnym i kompetencjach Prezesa URE. W 2021 r. 
odnotowano 3 930 798 odwiedzin strony BIP URE.

Rysunek 104. Liczba wejść na serwisy internetowe 
URE w 2021 r.

Źródło: URE.

Newsletter URE 

Do czytelników strony Urzędu raz w tygodniu 
wysyłany jest newsletter URE. Przykładowo, 

http://www.ure.gov.pl
http://www.MaszWybor.ure.gov.pl
https://bip.ure.gov.pl
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29 grudnia 2021 r. został on wysłany do 2 485 użyt-
kowników. Za pośrednictwem newslettera Czytel-
nicy są raz w tygodniu informowani o najnowszych 
komunikatach i innych informacjach publikowa-
nych w serwisach URE.

 
4.2.2. Publikacje URE

Biuletyny URE ‒ wirtualna platforma wiedzy

W opublikowanym w 2021 r. na stronie interne-
towej Biuletynie URE zamieszczone zostało Spra-
wozdanie z działalności Prezesa URE w 2020 r. 
Sprawozdanie to nie tylko podsumowanie prac 
prowadzonych w Urzędzie w minionym roku, ale 
także kompendium wiedzy o sektorze energetycz-
nym w Polsce. Dokument został podzielony na 
części, w których szczegółowo opisano działania 
podejmowane przez Prezesa URE zarówno na 
szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Od 
2011 r. Biuletyn URE ukazuje się wyłącznie w wer-
sji elektronicznej. 

Raporty dla Komisji Europejskiej

Zgodnie z obowiązkiem określonym w pra-
wie polskim i europejskim, Prezes URE co-
rocznie przekazuje do Komisji Europejskiej 
Raport Krajowy, przedstawiający najważniej-
sze informacje dotyczące polskiego rynku 
energii elektrycznej i rynku gazu w poprzed-
nim roku.

4.2.3. Informacje Prezesa URE

Istotną formą upowszechniania informa-
cji o branży energetycznej, skierowaną przede 
wszystkim do przedsiębiorstw sektora, są Infor-
macje Prezesa URE ‒ w ubiegłym roku wydano 
ich 80. Celem tych publikacji jest przekazanie waż-
nych dla wszystkich uczestników rynków energii 
treści. Wśród Informacji Prezesa URE znalazły się 
m.in. te dotyczące średniej ceny sprzedaży energii 
elektrycznej na rynku konkurencyjnym, informacje 
w sprawie aukcji OZE oraz dotyczące działań ma-
jących na celu ochronę uzasadnionych interesów 
odbiorców.

Promowanie działań na rzecz edukacji od-
biorcy

W 2021 r., podobnie jak w latach ubiegłych, 
Urząd, przed rozpoczęciem sezonu urlopowego, 
opublikował Bezpiecznik urlopowy URE: rady dla 
odbiorców energii i gazu planujących wyjazd na 
urlop, w którym przypomniał odbiorcom energii 
jak ustrzec się przed nieuczciwymi sprzedawcami 
energii elektrycznej, jak zabezpieczyć urządzenia 
na wypadek wyładowań atmosferycznych oraz jak 
zmniejszyć zużycie energii elektrycznej nie tylko 
w okresie wakacyjnym. 

Ponadto w zakładce Konsument na stronie in-
ternetowej Urzędu odbiorcy energii mogli zapo-
znać się z informacjami istotnymi dla gospodarstw 
domowych. Przykładowo, publikowany tam „Po-
radnik Odbiorcy”, zawiera informacje dotyczące 

działalności regulatora na rzecz odbiorców energii 
oraz odpowiedzi na najczęściej zgłaszane przez 
odbiorców energii problemy i pytania do Urzędu.

W zakładce Konsument znajduje się też Przewod-
nik prosumenta w gospodarstwie domowym. Prze-
wodnik, przygotowany przez PTPiREE we współpra-
cy z URE, w przystępny sposób opisuje m.in. czym 
są odnawialne źródła energii, jak optymalnie dobrać 
ich moc do własnych potrzeb, na co zwrócić uwagę 
przed podjęciem decyzji o wyborze instalacji foto-
woltaicznej, gdzie najlepiej zainstalować panele PV, 
co wpływa na pracę instalacji oraz jak ją optymalnie 
użytkować. Opracowanie zawiera również informacje 
dotyczące procesu przyłączenia instalacji fotowolta-
icznej do sieci elektroenergetycznej.

W dziale Konsument publikowane są także 
Ostrzeżenia konsumenckie, zawierające informa-
cje dotyczące powtarzających się lub istotnych 
problemów prowadzących do sporów między 
przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła 
w gospodarstwie domowym, a także o przedsię-
biorstwach energetycznych, na które skarżyli się 
do URE odbiorcy.

Zakładka Konsument zawiera również bezpo-
średnie odesłanie do serwisu informacyjno-edu-
kacyjnego MaszWybor dedykowanego zmianie 
sprzedawcy.

Konkurs plastyczny – „Skąd się bierze prąd”

W 2022 r. Urząd obchodzi 25-lecie istnienia. 
Jedną z inicjatyw podjętych w ramach obchodów 
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Jubileuszu był Konkurs plastyczny Skąd się bie-
rze prąd, adresowany do uczniów klas siódmych 
i ósmych szkół podstawowych. Celem przepro-
wadzonego w drugiej połowie 2021 r. Konkur-
su była promocja tematyki związanej z energią 
elektryczną oraz poznanie skojarzeń młodzieży 
związanych z szeroko pojętą energetyką. Każdy 
z uczestników mógł wykonać jedną pracę tra-
dycyjnymi technikami plastycznymi, obrazującą 
jakie jest jego wyobrażenie o źródłach energii 
elektrycznej. 

W promocję konkursu zaangażowano Minister-
stwo Edukacji i Nauki, 16 Kuratoriów Oświaty oraz 
ok. 14 tys. szkół podstawowych w całej Polsce.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zaintereso-
waniem – do Urzędu wpłynęło ponad 1,7 tys. prac 
‒ oraz wysokim poziomem artystycznym i mery-
torycznym młodych uczestników. Prace nie tylko 
w bardzo zróżnicowany sposób pokazywały, jakie 
są źródła energii elektrycznej, ale też jaką drogę 
przebywa energia od miejsca jej wytworzenia do 
gniazdka w ścianie. 

Uczestnicy Konkursu, oprócz umiejętności ar-
tystycznych, pokazali w swoich pracach, że po-
siadają wiedzę i dojrzałe przemyślenia na temat 
szeroko pojętej energetyki oraz źródeł wytwa-
rzania energii elektrycznej. Efektem tego było 
ujęcie technikami plastycznymi nie tylko tematy-
ki tradycyjnych źródeł energii, ale też coraz bar-
dziej powszechnych i znaczących źródeł odna-
wialnych. Autorzy prac dużo miejsca poświęcili 
również tematom związanym z ochroną klimatu 
i wynikającym z tego wyzwaniom transformacji 
energetycznej.

4.2.4. Wydarzenia branżowe

Konferencje i debaty jako ważny element 
polityki edukacyjno-informacyjnej 
Prezesa URE

2021 r. był rokiem, w którym wiele spotkań 
branżowych ‒ ze względu na trwającą od 2020 roku 
sytuację pandemiczną ‒ nadal odbywało się zdal-
nie. Mimo tego zaangażowanie ekspertów Urzędu 
w konferencje i debaty było istotnym elementem 
polityki edukacyjno-informacyjnej oraz skuteczną 
formą kreowania i promocji wizerunku URE jako 
instytucji dbającej o prawidłowe funkcjonowanie 
rynku oraz popularyzację wiedzy z tego obszaru. 
W 2021 r. do Urzędu wpłynęło 151 zaproszeń na 
różnego rodzaju wydarzenia branżowe, z czego 
24 odbyły się z udziałem Prezesa URE. Spotkania 
dotyczyły m.in. bezpieczeństwa energetycznego, 
rozwoju polskiego ciepłownictwa, wspólnej polityki 
energetycznej UE oraz sytuacji na rynku energe-
tycznym w Polsce.

Na wydarzeniach branżowych z udziałem 
przedstawicieli URE, poruszono m.in. następujące 
zagadnienia:
• ciepłownictwo (np. X konferencja Rynek Cie-

pła Systemowego zorganizowana w dniach 
24-25.02.2021 r.),

• bezpieczeństwo energetyczne Polski, libera-
lizacja rynku gazu i energii elektrycznej (np. 
33. Konferencja Energetyczna EuroPOWER zor-
ganizowana w dniach 28-29.04.2021 r.),

• uniezależnienie gospodarcze i energetyczne, 
pewność zaopatrzenia w surowce, stabilność 

relacji międzynarodowych (np. IX Ogólnopolski 
Szczyt Energetyczny – OSE Gdańsk 2021, który 
odbył się w dniach 21-22.06.2021 r.),

• bezpieczeństwo gospodarcze, energetycz-
ne i finansowe (np. VII Ogólnopolski Szczyt 
Gospodarczy 2021, który odbył się w dniach 
4-5.10.2021 r.).

Patronaty Honorowe

Poparcie regulatora dla wielu inicjatyw wpisu-
jących się w politykę informacyjną znalazło wyraz 
m.in. w liczbie Patronatów Honorowych, których 
w 2021 r. przyznano 39.

Podobnie jak w latach ubiegłych, główne obsza-
ry tematyczne tych wydarzeń dotyczyły zagadnień 
takich jak:
• bezpieczeństwo energetyczne, 
• ciepłownictwo,
• odnawialne źródła energii, 
• efektywność energetyczna,
• polityka energetyczna Polski i Unii Europejskiej,
• prawa odbiorcy na rynku energii. 

Wśród wydarzeń objętych Patronatem Honoro-
wym Prezesa URE, znalazły się m.in. konferencje, 
kongresy i seminaria. 

Pełna lista inicjatyw odbywających się pod 
Patronatem Honorowym Prezesa URE w 2021 r. 
znajduje się na stronie www.ure.gov.pl w za-
kładce Patronaty -> Przedsięwzięcia objęte pa-
tronatem.
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4.2.5. Komunikacja wewnętrzna

Akademia wiedzy URE

Projekt „Akademia Wiedzy URE” został zapla-
nowany na początku 2021 r., a jego wdrażanie 
rozpoczęto w marcu. Jest to cykl szkoleń we-
wnętrznych, które umożliwiają dzielenie się wie-
dzą specjalistyczną pracowników poszczególnych 
komórek organizacyjnych URE ze wszystkimi za-
interesowanymi tematem pracownikami Urzędu. 
Spotkania odbywają się co najmniej raz w mie-
siącu w formule zdalnej. Wysoka frekwencja pod-
czas szkoleń zorganizowanych w minionym roku 
potwierdziła zasadność podejmowana tego typu 
inicjatyw przez URE. W spotkaniach bierze udział 
średnio ok. 100 pracowników, co stanowi ok. 
30 proc. zatrudnionych. W 2021 r. odbyło się łącz-
nie 11 spotkań w ramach Akademii Wiedzy URE.

4.2.6. Udostępnianie informacji publicznej

Ustawa o dostępie do informacji publicznej precy-
zuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli 
do informacji o działaniach władz publicznych. Zgod-
nie z przepisami tej ustawy, Prezes URE jest zobo-
wiązany udostępniać każdą informację o sprawach 
publicznych, za wyjątkiem informacji niejawnych.

W 2021 r. w Urzędzie rozpatrywanych było 
112 wniosków o udostępnienie informacji publicz-
nej, z których 7 zakończono w 2022 r., a 1 sprawa 
pozostaje nadal w toku. Pozytywnie załatwiono 
64 wnioski (udzielono odpowiedzi), w 19 przypad-

kach udzielono odpowiedzi tylko na część pytań 
(w pozostałym zakresie dane nie były w posiadaniu 
Urzędu lub nie podlegały udostępnieniu w trybie 
ustawy). W kolejnych 19 przypadkach nie udzielo-
no informacji m.in. z powodu braku wnioskowanej 
informacji, żądania danych jednostkowych niepod-
legających udostępnieniu w trybie ustawy o dostę-
pie do informacji publicznej, wnioskowania o wy-
danie interpretacji prawnych lub udostępnienia 
informacji do prac naukowych. Decyzje odmowne 
zostały wydane w 7 sprawach, w tym w 3 przy-
padkach decyzja odmowna dotyczyła tylko części 
wnioskowanych informacji (w pozostałym zakresie 
informacja była udzielona), natomiast w 1 przy-
padku Urząd odmówił udostępnienia informacji, 
a w pozostałym zakresie poinformował o braku 
żądanych danych. W jednym przypadku wniosek 
został wycofany przez wnioskodawcę, jeden wnio-
sek pozostawiono bez rozpoznania.

W 2021 r. rozpatrywano także 4 wnioski o po-
nowne wykorzystanie informacji sektora publicz-
nego z zakresu aukcji OZE oraz rozstrzygnięć do-
tyczących budowy linii bezpośredniej. Wszystkie 
wnioski rozpatrzono pozytywnie.

W kierowanych do Urzędu wnioskach o udo-
stępnienie informacji publicznej najczęściej poja-
wiały się zagadnienia dotyczące:
• aukcji OZE, koncesji, taryf, decyzji Prezesa URE,
• spraw wewnętrznych Urzędu – informacje 

o osobach zatrudnionych, zawartych umowach, 
flocie samochodowej,

• danych statystycznych dotyczących sektora 
(np. zestawienia podmiotów wedle wskazanego 
kryterium),

• zakresu kompetencji Prezesa URE i jego działań 
wobec przedsiębiorstw.

4.2.7. Rozpatrywanie skarg, 
wniosków i petycji

Szczególnym uprawnieniem wynikającym 
z Kpa, a przysługującym każdemu obywatelowi, 
organizacji społecznej, samorządowej, zawodo-
wej, czy spółdzielczej, jest prawo składania do 
organu administracji publicznej skarg i wniosków. 
Wnioski mogą dotyczyć m.in. ulepszenia organi-
zacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia 
pracy i zapobiegania nadużyciom. Skargi mogą 
wiązać się przede wszystkim z zaniedbaniami lub 
nienależytym wykonywaniem zadań przez Prezesa 
URE, czy też pracowników Urzędu, naruszeniem 
praworządności lub interesów skarżących, a także 
przewlekłym lub biurokratycznym załatwianiem 
spraw.

W 2021 r. do URE wpłynął 1 wniosek oraz 
13 skarg w rozumieniu Kpa. We wszystkich spra-
wach udzielono odpowiedzi. Wnoszone do Urzędu 
skargi miały w większości charakter jednostkowy, 
a podnoszone w nich zarzuty dotyczyły niewłaści-
wego, zdaniem skarżących, działania Urzędu.

W odpowiedziach przekazywano wnioskodaw-
com stosowne informacje o obowiązujących prze-
pisach prawa, kompetencjach Prezesa URE, przy-
sługujących wnioskodawcom i skarżącym upraw-
nieniach oraz wskazywano instytucje upoważnione 
do rozwiązywania problemów stanowiących przed-
miot danej sprawy.
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W minionym roku wpłynęło także 59 petycji. 
Większość dotyczyła wysokich podwyżek cen cie-
pła, gazu i energii elektrycznej. Adresaci zwracali 
się do Prezesa URE m.in. z żądaniem ponownego 
przeanalizowania z urzędu postępowania zakoń-
czonego wydaniem decyzji taryfowej, przeprowa-
dzenia kontroli w zakresie prawidłowości nalicza-
nia opłat za dostarczone paliwo gazowe , podjęcia 
działań w celu ochrony mieszkańców przed pod-
wyżkami cen gazu, ponownego przeanalizowania 
procesu weryfikacji taryf oraz zmiany treści tary-
fy, a także wnikliwej kontroli kolejnych wniosków 
o zatwierdzenie nowych taryf pod względem sta-
wek i opłat dla ciepła.

Petycje wniesione do Prezesa URE zostały zała-
twione poprzez odniesienie się do zgłaszanych po-
stulatów wraz z przesłaniem każdemu podmiotowi 
wnoszącemu petycję stosownej odpowiedzi. Dwie 
petycje pozostawiono bez rozpatrzenia na podsta-
wie art. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o pety-
cjach237). Dwie petycje – co do których stwierdzono 
brak właściwości – przekazano organom właści-
wym do ich rozpatrzenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 
ustawy o petycjach.

4.2.8. Współpraca ze środkami 
masowego przekazu

Zasadniczym celem współpracy URE ze środka-
mi masowego przekazu jest dotarcie z informacją 
do szerokiej opinii publicznej, a tym samym lepsze 

 237) Dz. U. z 2018 r. poz. 870.

zrozumienie reguł działania rynków energii przez 
wszystkich uczestników. Urząd aktywnie współpra-
cował w 2021 r. z mediami ogólnopolskimi, regio-
nalnymi i lokalnymi oraz branżowymi – kluczowymi 
pośrednikami w przekazie informacji bezpośrednio 
do odbiorców energii.

W minionym roku Department Komunika-
cji Społecznej URE przygotował i opublikował 
191238) komunikatów prasowych i udzielił przed-
stawicielom mediów blisko 1 500239) odpowiedzi 
na bieżące pytania dotyczące rynku elektroener-
getycznego oraz działań podejmowanych przez 
regulatora. Na tej podstawie powstało wiele 
artykułów w mediach zarówno ogólnopolskich, 
regionalnych, jak i branżowych. Wiedzę na te-
mat funkcjonowania rynku elektroenergetyczne-
go przybliżały też wywiady kierownictwa Urzędu 
udzielane mediom, a także nowe formy komuni-
kacji, jak oficjalny profil URE w serwisie społecz-
nościowym Twitter. 

Ze względu na skokowy wzrost cen w taryfach 
za prąd i gaz z końcem 2021 r., opinia publiczna 
w szczególności zainteresowała się tym tematem. 
Żeby wesprzeć informacyjnie media i obywateli, 
przygotowano szereg informacji na stronę i wpi-
sów na Twittera, w których wyjaśniano, jaka jest 
rola regulatora na rynku gazu i dla kogo URE za-
twierdza taryfy.

Do tematów dotyczących rynków energii, naj-
częściej poruszanych w mediach w 2021 r., nale-
żały m.in.: 

 238) Wobec 200 w 2021 r.
 239) Wobec 1 100 w roku poprzednim.

• wysokie ceny gazu i energii elektrycznej,
• kwestie związane z wyzwaniami polityki ener-

getyczno-klimatycznej oraz transformacją sek-
tora energetycznego,

• problemy energetyki wiatrowej (zasada 10H; 
regulacje dotyczące budowy farm wiatrowych 
na morzu),

• wyzwania stojące przed sektorem ciepłow-
niczym w kontekście koniecznych nakładów 
i transformacji sektora.

Nowy bezpośredni kanał komunikacji URE 

W 2021 r. z sukcesem działał istniejący od lip-
ca 2020 r. Urzędowy profil @UREgovPL na Twit-
terze, który na koniec roku obserwowało ponad 
2 tys. użytkowników aplikacji (o 833 więcej niż 
rok wcześniej). W tym czasie opublikowaliśmy 
ponad 900 tweetów (co daje średnio 2,5 wpi-
su dziennie przez siedem dni w tygodniu). Przez 
rok profil odwiedziło prawie 83 tys. użytkowników.

Twitter umożliwił dotarcie z codzienną, aktualną 
komunikacją do nowej grupy użytkowników, za-
interesowanych nie tylko działaniami Urzędu, ale 
także szeroko pojętą energetyką. Na twitterowym 
kanale Urząd dzieli się m.in. ważnymi informacja-
mi o bieżących działaniach URE czy wypowiedzia-
mi Prezesa URE, który komentował ważne wyda-
rzenia w sektorze.

Twitter pozwala również zwrócić uwagę na 
ważne informacje, których Urząd nie był autorem, 
a które były istotne dla naszych interesariuszy. Do-
tyczy to m.in. publikacji branżowych na forum eu-
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ropejskim czy konsultacji prowadzonych przez or-
ganizacje takie jak ACER czy Komisja Europejska.

5. Współpraca z Punktem 
Informacji dla Przedsiębiorcy 
‒ procedury dotyczące 
działalności gospodarczej

Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotyczą-
ca usług na rynku wewnętrznym240), powołała 
do życia pojedyncze punkty kontaktowe. Są to 
portale administracji elektronicznej uruchomio-
ne obligatoryjnie przez każdy kraj UE. Punkty te 
mają w założeniu stanowić miejsca, gdzie zainte-
resowany znajdzie informacje na temat procedur, 
które należy dopełnić, aby prowadzić daną dzia-
łalność usługową w kraju, przepisy, jakie mają do 
niej zastosowanie, a także gdzie będzie można 
załatwić wszelkie formalności administracyjne 
drogą elektroniczną.

W Polsce zadania pojedynczego punktu 
kontaktowego realizuje Punkt Informacji dla 
Przedsiębiorcy, prowadzony zgodnie z przepisa-
mi ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar-
czej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy241). 
Punkt dostępny jest pod adresem biznes.gov.pl, 
gdzie przekazywane są dane między tym Punk-

 240) Dz. U. UE L 376/36.
 241) Dz. U. z 2018 r. poz. 647 z późn. zm.

tem a właściwymi organami za pośrednictwem 
elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej. Punkt umożliwia złożenie drogą 
elektroniczną do właściwych organów wnio-
sków/oświadczeń niezbędnych do podjęcia wy-
konywania lub zakończenia działalności gospo-
darczej.

W 2021 r. URE kontynuował współpracę z tym 
Punktem w zakresie weryfikacji, aktualizacji i pu-
blikacji procedur realizowanych przez Urząd, wyni-
kających z zadań Prezesa URE. 

Na portalu biznes.gov.pl, na podstronach reda-
gowanych przez URE, opublikowane są obecnie 
33 procedury realizowane przez Urząd, w tym 
związane m.in. z: uzyskaniem koncesji na pro-
wadzenie działalności gospodarczej, wpisem/
wykreśleniem wpisu do/z rejestru podmiotów 
przywożących paliwa ciekłe, zmianami tego 
wpisu, wpisem do rejestru wytwórców energii 
w małej instalacji, zmianie danych w tym reje-
strze, zakończeniem/zawieszeniem wytwarza-
nia energii w małej instalacji, sprawozdaniem 
kwartalnym wytwórcy energii w małej instalacji, 
sprawozdaniem rocznym podmiotu realizujące-
go NCW, informacjami o rodzajach i lokalizacji 
infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej 
do prowadzonej działalności, sprawozdaniem 
o podmiotach zlecających usługi magazynowa-
nia, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji 
paliw ciekłych, sprawozdaniem o rodzajach oraz 
ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezio-
nych paliw ciekłych.

6. Udział w „Programie otwie-
rania danych publicznych” 
i udostępnianie zasobów 
informacyjnych URE

W 2021 r. Urząd kontynuował współpracę 
z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w zakresie 
upubliczniania zbiorów informacyjnych zgodnie 
z „Programem otwierania danych publicznych” 
ustanowionym uchwałą nr 107/2016 Rady Mini-
strów z 20 września 2016 r.242)

Celem Programu otwierania danych publicznych 
jest poprawa jakości i zwiększenie liczby danych 
dostępnych na portalu dane.gov.pl. Zgromadzenie 
danych publicznych w jednym miejscu, w otwar-
tych, umożliwiających analizę, formatach, sprzy-
ja przejrzystości działań organów administracji, 
a obywatelom daje możliwość pełniejszej partycy-
pacji w sprawowaniu władzy, analizie czy ponow-
nym wykorzystywaniu danych publicznych. 

Na portalu opublikowane są obecnie 54 zbiory 
danych URE (121 zasobów), które są sukcesyw-
nie aktualizowane. Wśród nich są następujące 
informacje: taryfy dla energii elektrycznej i paliw 
gazowych, zmiany sprzedawcy gazu ziemnego 
przez odbiorców końcowych, wykazy koncesyjne, 
operatorzy systemów elektroenergetycznych i ga-
zowych, rejestr podmiotów przywożących, średnie 
ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, całkowite 
wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych, wy-
kaz podmiotów zobowiązanych do realizacji NCW, 

 242) RM-111-114-16, https://mc.bip.gov.pl/programy-realizo-
wane-w-mc/programu-otwierania-danych-publicznych.html

http://danepubliczne.gov.pl/
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liczba odbiorców korzystających z prawa wyboru 
sprzedawcy, dane dotyczące sprzedaży gazu ziem-
nego do odbiorców końcowych, produkcja i zuży-
cie energii elektrycznej, średnie miesięczne ceny 
energii elektrycznej w transakcjach SPOT, wolu-
men obrotu energią elektryczną na rynku RDN 
oraz wykaz odbiorców przemysłowych.

Część XI. Działania 
Prezesa URE o charakterze 
międzynarodowym

Urząd prowadzi stałą współpracę dwu- i wie-
lostronną z regulatorami na szczeblu regional-
nym oraz w Unii Europejskiej. W zakresie regu-
lacji energetyki, nieustannie zwiększamy dostęp 
do nowych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez 
udział w stowarzyszeniach organów regulacyjnych 
– CEER i ERRA, które skupiają odpowiednio regu-
latorów z UE i z całego świata. Urząd współpraco-
wał również z organizacjami OECD i Międzynaro-
dową Agencją Energetyczną (MAE). W 2021 r. URE 
uczestniczył w pracach związanych z przeprowa-
dzanym przeglądem MAE na temat całego sektora 
energetycznego w Polsce. 

Priorytetem była dalsza współpraca z Komisją 
Europejską oraz ACER, która obejmowała imple-
mentację wytycznych i kodeksów sieci oraz regu-
lacji z pakietu Czysta Energia dla Wszystkich Eu-
ropejczyków.

Celem wzmocnienia współpracy mię-
dzynarodowej we wszystkich aspektach 
działalności Urzędu, w czerwcu 2021 r. 
utworzone zostało Wieloosobowe Stanowi-
sko do spraw Współpracy Międzynarodo-
wej, które zapewnia koordynację wszyst-
kich procesów o charakterze międzynaro-
dowym.

W ubiegłym roku, z uwagi na sytuację 
epidemiczną, w dalszym ciągu wstrzymane 
były wyjazdy służbowe oraz bezpośredni 
udział pracowników URE w spotkaniach. 
Współpraca międzynarodowa Prezesa URE realizo-
wana była z wykorzystaniem internetowych narzę-
dzi komunikacji. 

Współpraca z ACER i Komisją Europejską 

Zaangażowanie w prace ACER jest stałym ele-
mentem międzynarodowej aktywności Prezesa 
URE. W marcu 2021 r. na posiedzeniu Rady Re-
gulatorów ACER, Prezes URE został wybrany na 
stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady. Rada 
to organ o charakterze opiniodawczym, w skład 
którego wchodzą wysocy rangą przedstawiciele 
organów regulacyjnych z państw UE. Współpraca 
Urzędu z ACER realizowana jest również w ramach 
grup roboczych i zespołów zadaniowych, które 
wspierają Agencję w pracach na rzecz wewnętrz-
nego rynku energii. Działania ACER ukierunko-
wane są przede wszystkim na integrację rynków 
krajowych w jeden wspólny unijny rynek energii. 
Celem jest koordynacja i wspieranie współpra-

cy krajowych organów regulacyjnych. W ramach 
współpracy z ACER, Urząd realizuje zadania wy-
nikające z rozporządzenia REMIT (szczegółowe 
informacje na temat tych zadań zostały przedsta-
wione we wcześniejszych częściach Sprawozda-
nia). W 2021 r. URE uczestniczył w projekcie ACER 
dotyczącym przygotowania dla unijnych tłumaczy 
branżowego słownika obejmującego terminologię 
z zakresu sektora energetycznego.

Od 2021 r. Unia Europejska, podobnie jak wie-
le innych regionów na świecie, odnotowuje gwał-
towny wzrost cen energii. W reakcji na rosnące 
ceny, Komisja zobowiązała ACER243) do oceny 
obecnej struktury rynku energii elektrycznej oraz 
przedstawienia do kwietnia 2022 r. propozycji zale-
ceń. Urząd, wraz innymi organami regulacyjnymi, 
uczestniczy w tym procesie. 

 243) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Eu-
ropejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz-
nego i Komitetu Regionów, COM(2021) 660 z 13 października 
2021 r.

„Na poziomie regulacyjnym potrzebne jest tworzenie rów-
nych warunków funkcjonowania przedsiębiorstw we wszystkich 
krajach budujących jednolity, europejski rynek energii i gazu.

I temu właśnie służą organizacje międzynarodowe. Należą do 
nich Rada Europejskich Regulatorów Energii (CEER, The Council 
of European Energy Regulators) i Agencja ds. Współpracy Orga-
nów Regulacji Energetyki (ACER, The Agency for Cooperation 
of Energy Regulators), w pracach których aktywnie uczestniczy 
polski regulator.”

Rafał Gawin, Prezes URE

https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Organisation/Board_of_Regulators/Pages/BoR-Members.aspx
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Organisation/Board_of_Regulators/Pages/BoR-Members.aspx
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-
wa, Prezes URE regularnie współpracuje z Komi-
sją Europejską poprzez wypełnianie obowiązków 
sprawozdawczych określonych przepisami prawa 
krajowego, wymianę informacji oraz udział w róż-
nego rodzaju badaniach prowadzonych na zlece-
nie Komisji. 

Współpraca w ramach CEER i ERRA

W roku sprawozdawczym przedstawiciele Urzę-
du zaangażowani byli w prace Rady CEER na 
wszystkich jej szczeblach. Odbywały się cykliczne 
spotkania Zgromadzenia Ogólnego, uczestniczono 
w pracach grup roboczych i działających pod nimi 
zespołów zadaniowych. Rada CEER ściśle współ-
pracuje z ACER poprzez pomoc i merytoryczne 
wsparcie. W ramach Programu Prac Rady CEER, 
wypracowano wspólne rekomendacje odnoszące 
się do wybranych zagadnień z zakresu regulacji 
rynku gazu i wodoru. Powstała Biała Księga z 9 lu-
tego 2021 r., dotycząca regulacji sieci wodorowych 
oraz Biała Księga z 11 lutego 2021 r., odnosząca 
się do sposobów regulacji instalacji Power-to-Gas. 
Celem wydanych rekomendacji było wsparcie Ko-
misji Europejskiej w ocenie dostępnych wariantów 
działań w procesie przygotowania prawodawstwa 
dotyczącego wodoru i integracji systemów ener-
getycznych.

W 2021 r. CEER gromadził informacje na temat 
sytuacji na krajowych rynkach energii elektrycznej 
i gazu w związku z rosnącymi cenami energii oraz 
środków zapobiegawczych przyjętych przez krajo-

we organy regulacyjne lub inne organy publiczne. 
Urząd był zaangażowany w prace w tym zakresie. 

ERRA jest stowarzyszeniem o charakterze re-
gionalnym, którego celem jest rozwój współpra-
cy między regulatorami, wymiana informacji oraz 
zwiększenie dostępu do wiedzy na temat regulacji 
i promocja szkoleń z tego zakresu wśród państw 
członkowskich. To, co wyróżnia Stowarzyszenie 
ERRA, to szeroki zasięg działania ‒ członkami sto-
warzyszenia są organy regulacyjne z Europy Środ-
kowo-Wschodniej, Azji, Afryki i Ameryki Północnej. 

W 2021 r. Prezes URE angażował się w pra-
ce ERRA poprzez udział w cyklicznych spotka-
niach Zgromadzenia Ogólnego i komitetów ERRA. 
Współpraca ze Stowarzyszeniem polegała też na 
dostarczaniu wkładów do analiz porównawczych 
prowadzonych przez ERRA w celu wzmocnienia 
regulacji sektora energetycznego.

Ze względu na konieczność alokowania zaso-
bów do innych zadań w zakresie współpracy mię-
dzynarodowej, współpraca polskiego regulatora 
z ERRA ogranicza się w głównej mierze do wymia-
ny informacji i doświadczeń regulacyjnych z człon-
kami z państw spoza Unii Europejskiej.

Współpraca dwu- i wielostronna 

• Proces certyfikacji NS2
W 2021 r. Prezes URE został głównym organem 

koordynującym proces przygotowania stanowiska 
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie oceny ryzyka 
bezpieczeństwa dostaw gazu do Unii Europejskiej 

w kontekście wniosku certyfikacyjnego NS2, prze-
prowadzanej przez stronę niemiecką. Opinia Pre-
zesa URE była bezprecedensowa w kontekście za-
chowania konkurencyjnego, bezpiecznego unijnego 
rynku gazu. W trakcie prac nad stanowiskiem, Pre-
zes URE poprosił o opinię ukraiński organ regulacyj-
ny NEURC w obszarze oceny ryzyka bezpieczeństwa 
dostaw gazu w związku z wnioskiem certyfikacyj-
nym NS2. Opinia NEURC w zakresie wpływu certy-
fikacji NS2 na bezpieczeństwo dostaw gazu, została 
dołączona do polskiego stanowiska w tej sprawie.

• Współpraca z duńskim regulatorem (DUR)
W 2021 r. podpisano Memorandum of Understan-

ding (MoU) z duńskim organem DUR, które uregu-
lowało zasady współpracy regulatorów Polski i Danii 
w zakresie wykonywania ich zadań wobec infrastruk-
tury projektu Baltic Pipe po jej oddaniu do użytko-
wania. Zasady te dotyczą m.in. wymiany informacji 
w zakresie funkcjonowania BP w kontekście norm 
ustanowionych przez prawo UE oraz prawo krajowe 
Danii i Polski. Planowy termin oddania gazociągu do 
użytku to 1 października 2022 r. Ta strategiczna in-
westycja pozwoli na uniezależnienie się od Rosji i bę-
dzie miała bezprecedensowe znaczenie nie tylko dla 
bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu, 
ale i całego kontynentu europejskiego.

• Współpraca z litewskim regulatorem (NERC) 
i państwami bałtyckimi
Współpraca bilateralna z Litwą obejmuje zarów-

no sektor gazu, jak i energii. W 2021 r. kontynu-
owano współpracę z przedstawicielami litewskiego 
organu NERC w sektorze gazu. Regulatorzy dysku-
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towali nad wspólnymi działaniami, w szczególności 
w zakresie efektywnego wykorzystania połączenia 
gazowego Polska – Litwa (GIPL) i terminali LNG 
w obu krajach. Zakres współpracy URE i NERC 
mógłby obejmować prace nad stworzeniem wspól-
nej strefy taryfowej dla gazu, wdrożeniem wspólne-
go rynku alokacji mocy LNG, fuzję giełd gazu oraz 
dalszą harmonizację zasad i ram regulacyjnych. 

W ubiegłym roku zainicjowano współpracę au-
dytorów wewnętrznych organów regulacyjnych 
Litwy, Łotwy i Polski w celu wymiany doświadczeń 
i dobrych praktyk. W 2022 r. planowana jest kon-
tynuacja tych spotkań. 
• Współpraca z ukraińskim regulatorem (NEURC)

W 2021 r. przedstawiciele URE spotykali się 
dwukrotnie z ukraińskim regulatorem. Spotka-

nia z Ukrainą stanowią przede wszystkim okazję 
do wymiany know-how, sprawdzonych rozwiązań 
w szczególności w zakresie funkcjonowania sek-
tora OZE, bilansowania oraz regulacji jakościowej 
OSD energii elektrycznej. Należy podkreślić, że do-
świadczenie i dobre praktyki Urzędu są inspiracją 
dla naszych wschodnich sąsiadów.

Współpraca z MAE i OECD 

Urząd angażował się we współpracę z organiza-
cjami międzynarodowymi, m.in. poprzez wymianę 
informacji.  

W 2021 r. Międzynarodowa Agencja Ener-
getyczna prowadziła przegląd polskiego sek-

tora energetycznego. Wraz z innymi organa-
mi administracji publicznej, URE brał udział 
w pracach nad przeglądem, uczestniczył tak-
że w spotkaniach z Zespołem przeglądowym 
MAE. Efektem końcowym tej współpracy był 
Raport na temat funkcjonowania polskiego 
sektora energetycznego. 

Prezes URE, w ramach współpracy z OECD, brał 
udział w badaniu dotyczącym zasobów kadrowo-
-finansowych, jakimi dysponują organy odpowie-
dzialne za regulacje poszczególnych sektorów go-
spodarki.

Laureaci konkursu plastycznego „Skąd się bierze prąd”

I miejsce - Maciej z Białegostoku II miejsce - Bolesław z Wrocławia III miejsce - Natalia z Nowego Targu
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Część XII. URE w liczbach
Tabela 104. Działalność w zakresie koncesjonowania

Wnioski w sprawach koncesyjnych 
ogółem rozpatrywane w 2021 r.

Decyzje w sprawach koncesyjnych Zawiadomienia
kończące postępowania

w sprawach koncesyjnych1

w tym zwrot 
wnioskuogółem

z tego:

udzielenie zmiana cofnięcie uchylenie wygaśnięcie odmowa udzielenia odmowa zmiany lub cofnięcia umorzenie postępowania

Ko
nc

es
je

energia 
elektr.

wytwarzanie 1 386 1 221 336 364 21 0 424 1 0 75 33

1
przesyłanie/dystrybucja 106 68 6 55 3 0 1 1 0 2 5

obrót 144 107 17 49 26 0 2 5 1 7 4

magazynowanie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

gaz

wytwarzanie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0

przesyłanie/dystrybucja 25 21 3 16 0 0 0 0 0 2 0

magazynowanie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

obrót 100 61 14 32 10 1 1 0 1 2 5

obrót gazem ziemnym z zagranicą 35 16 4 9 2 0 0 0 0 1 2

skraplanie/regazyfikacja skroplonego gazu ziemnego 45 44 0 35 1 0 0 0 0 8 0

ciepło

wytwarzanie 234 158 12 136 3 0 3 0 1 3 4

1przesyłanie/dystrybucja 83 58 5 47 3 0 3 0 0 0 1

obrót 24 20 7 11 2 0 0 0 0 0 0

paliwa 
ciekłe

wytwarzanie 36 29 3 21 2 0 0 0 0 3 1

6

magazynowanie/przeładunek 38 28 1 24 1 0 0 0 0 2 0

przesyłanie 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

obrót 2 186 1 413 195 863 202 3 30 19 22 79 47

obrót z zagranicą 45 35 4 22 2 0 0 0 0 7 1

Razem 4 494 3 280 608 1 684 278 4 464 26 25 191 104 8

Pr
om

es
y

energia 
elektr.

wytwarzanie 326 227 154 49 1 0 0 1 0 22 8

0
przesyłanie/dystrybucja 10 5 4 1 0 0 0 0 0 0 2

obrót 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

magazynowanie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

gaz

wytwarzanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

przesyłanie/dystrybucja 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

magazynowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

obrót 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

obrót gazem ziemnym z zagranicą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

skraplanie/regazyfikacja skroplonego gazu ziemnego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ciepło

wytwarzanie 8 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0

0przesyłanie/dystrybucja 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

obrót 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

paliwa 
ciekłe

magazynowanie/przeładunek 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0

obrót 9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Razem 363 246 171 51 1 0 0 1 0 22 13 0

1 Inne niż decyzje kończące postępowania np.: zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, postanowienia o zwrocie podania, itp.
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Tabela 105. Działalność w zakresie taryfowania przedsiębiorstw

Liczba spraw taryfowych Decyzje Postanowienia Zawiadomienia

prowadzonych 
w 2021 r.

zakończonych 
w 2021 r.

zatwierdzenie 
taryfy zmiana taryfy

zwolnienie z obo-
wiązku zatwierdza-

nia taryfy 

odmowa zatwier-
dzenia1 taryfy umorzenie1 zwrot wniosku odmowa wszczęcia 

postępowania

pozostawienie 
wniosku bez 
rozpoznania

energia elektr. 301 225 124 72 2 2 25 0 0 1
gaz 126 103 71 28 0 0  4 0 0 0
ciepło 682 520 298 207 0 4 11 0 0 0
RAZEM 1 109 848 493 307 2 6 40 0 0 1

1 Dot. zatwierdzenia nowej i zmiany już obowiązującej taryfy.

Decyzje w sprawie zmiany taryfy 
UWAGI

ogółem ceny i stawki okres obowiązywania zmiana zakresu działalności
energia elektr. 83 34 43 6 1 sprawa dot. zmiany stawek opłat i zakresu działalności (nowa grupa)
gaz 28 23 4 1 1 zmiana = okres obowiązywania + ceny i stawki
ciepło 212 193 10 9 3 zmiany = okres obowiązywania + ceny i stawki; 1 decyzja dot. zmiany stawek opłat za przyłączenie do sieci
RAZEM 323 250 57 16

Tabela 106. Efekty regulacyjne z procesu zatwierdzania taryf ‒ dane wyłącznie dla oddziałów terenowych URE

Przychody roczne
Zmiana przewidywanego wzrostu opłat Wnioskowany przez przedsiębiorstwa 

średni wzrost/spadek opłat w taryfach
Wzrost/spadek opłat w zatwierdzonych 

taryfachwnioskowane przez
przedsiębiorstwa zatwierdzone przez PURE

[tys. zł] [%]
energia elektr. 352 974,10 342 802,56 10 171,54 12,20 8,96
gaz 36 550,45 36 044,19 506,25 0,91 -0,49
ciepło 10 594 122,63 10 585 310,04 8 812,59 7,07 6,98
RAZEM 10 983 647,18 10 964 156,79 19 490,38 7,21 7,02

Tabela 107. Działalność na rynku MIOZE w zakresie rejestru wytwórców (Rejestr MIOZE)

Liczba spraw dot. Rejestru 
MIOZE Zaświadczenia Decyzje Postanowienia Zawiadomienia

prowadzonych 
w 2021 r.

zakończonych 
w 2021 r. wpis zmiana wykreślenie odmowa 

wpisu 
 odmowa 
zmiany

zakaz wy-
konywania 
działalności

umorzenie zwrot podania odmowa 
wszczęcia

pozostawienie 
bez rozpo-

znania
na wniosek 380 355 215 88 39 0 0 0 6 1 6 4
z urzędu 419 419 362 56 0 0 0 0 1 0 0 0

RAZEM 799 774 577 144 39 0 0 0 7 1 6 4
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Tabela 108. Działalność na rynku MIOZE w zakresie sprawozdawczości wytwórców

Rodzaj sprawozdania/
informacji

Liczba podmiotów zobo-
wiązanych do złożenia 

sprawozdania/informacji 
w 2021 r.

Liczba złożonych 
sprawozdań/

informacji

Postępowania w sprawie kar pieniężnych za niespełnienia obowiązków sprawozdawczych

prowadzone w 2021 r. zakończone w 2021 r. umorzone odstąpienia od 
nałożenia kary

nałożone kary

liczba łączna wysokość [zł]

z art. 9 ust. 1 pkt 7 uOZE 974 3 338 201 165 18 65 82 82 000
z art. 9 ust. 1 pkt 8 uOZE 215 37 -

Tabela 109. Działalność na rynku paliw ciekłych w zakresie Rejestru podmiotów przywożących

Liczba spraw dot. Rejestru
podmiotów przywożących Decyzje Postanowienia Zawiadomienia

prowadzonych 
w 2021 r.

zakończonych 
w 2021 r. wpis zmiana odmowa 

wpisu
odmowa 
zmiany wykreślenie umorzenie

postępowania zwrot podania odmowa 
wszczęcia

pozostawienie
bez rozpoznania

na wniosek 200 176 73 65 6 1 21 2 0 0 8
z urzędu 128 79  0  5 0 0 69 5 0 0 0
RAZEM 328 255 73 70 6 1 90 7 0 0 8

Tabela 110. Rozstrzyganie spraw spornych na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy ‒ Prawo energetyczne
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Liczba wniosków o rozstrzygnięcie sprawy spornej rozpoznanych w 2021 r.
Określenie warunków podjęcia 
bądź kontynuowania dostaw
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energia elektr. 283 50 2 17 2 3 24 2 0 0 26 7 4 10 5 11 0 2
gaz 435 179 0 175 0 1 3 0 0 0 65 34 9 62 10 1 1 0
ciepło 18 8 6 2 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 2 1 0
RAZEM 736 237 8 194 2 4 27 2 0 0 96 42 15 72 15 14 2 2

1 Odmowy przyłączenia mikroinstalacji, w tym odmowy przyłączenia w pierwszej kolejności mikroinstalacji, nieprzyłączenia mikroinstalacji pomimo upływu terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 8d7 pkt 2 ustawy ‒ Prawo energetyczne.
2 Infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, lub ogólnodostępnej stacji ładowania, o której mowa w art. 7 ust. 2a ustawy ‒ Prawo energetyczne.
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Tabela 111. Rozpoznawanie skarg i poradnictwo

Liczba skarg i porady1

rozpatrywane/udzielane 
w 2021 r.

rozpatrzone w 2021 r.

ogółem
z tego dotyczące:

energii elektrycznej2 gazu ciepła paliw ciekłych

skargi 5 622 5 057 4 180 788 87 2

informacje i poradnictwo 3 098 2 982 2 071 568 125 218

RAZEM 8 720 8 039 6 251 1 356 212 220
1 Wszystkie (które zostały zewidencjonowane), niezależnie od formy ich złożenia (pismo, e-mail, telefon, osobiście).
2 Wraz z OZE i kogeneracją.

Tabela 112. Monitorowanie działalności przedsiębiorstw energetycznych

Liczba ogółem

Prowadzone1 w 2021 r. monitoringi2 w zakresie:
przestrzegania warunków 
prowadzenia działalności 

koncesjonowanej
stosowania taryf

sposobu prowadzenia ewidencji 
księgowej i udostępniania
sprawozdań finansowych

dotrzymywania parametrów 
jakościowych paliw gazowych 

i energii elektrycznej 

dotrzymywania standar-
dów obsługi odbiorców 

realizacji obowiązku świadczenia usług dys-
trybucji paliw gazowych, energii elektrycz-

nej oraz przesyłania i dystrybucji ciepła3

12 849

2 316 1 114 674 239 895 163
kwalifikacji osób zatrudnio-
nych przy eksploatacji sieci 

i urządzeń

funkcjonowania systemu 
gazowego, elektro-

energetycznego4

terminów wydawania warunków 
przyłączenia do sieci5 i realizacji 

zgłoszeń mikroinstalacji

weryfikacja instrukcji ruchu 
i eksploatacji sieci operatorów infrastruktury OPC6 inne

1 496 318 398 34 2 039 3 163
1 Liczba spraw zakończonych w 2021 r. niezależnie od daty wszczęcia. 
2 Dotyczy wszelkich postępowań, w których dokonano czynności o charakterze monitoringu, weryfikacji, sprawdzenia.
3 W tym monitorowanie wykonania obowiązku zapewnieniu pierwszeństwa w dystrybucji energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii.
4 W zakresie warunków przyłączenia podmiotów do sieci i ich realizacji oraz utrzymywania sieci w należytym stanie technicznym.
5  Elektroenergetycznej, gazowej i cieplnej.
6 W tym wszystkie wpływające sprawozdania z infrastruktury OPC.

Tabela 113. Kontrola działalności przedsiębiorstw energetycznych
Liczba przedsiębiorstw skontrolowanych w 2021 r. w zakresie:

wypełnienia obowiązków informacyjnych1 975
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej objętej koncesją 62
figurowania przedsiębiorstwa w rejestrze VAT 762
spełnienia warunków sprzedaży paliw wyłącznie podmiotom posiadającym koncesję 52
zgodności sprawozdań z art. 43e ustawy ‒ Prawo energetyczne z treścią koncesji 991
wyjazdowe2 3
inne 334
RAZEM 3 179

1 Nie dotyczy sprawozdań z art. 43e ustawy ‒ Prawo energetyczne.
2 Dotyczy wyłącznie kontroli wyjazdowych.
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Tabela 114. Pozostała działalność

Sprawy nie wymienione w poprzednich tabelach Liczba spraw prowadzonych w 2021 r.

Kategoria spraw ogółem
z tego dotyczących:

energii elektrycznej gazu ciepła paliw ciekłych

sprawozdania dla podmiotów zewnętrznych1 17 10 5 0 0

skargi, wnioski i petycje załatwione bezpośrednio 72 11 48 10 3

skargi, wnioski i petycje przekazane do załatwienia innym organom lub zwrócone 2 2 0 0 0

dostęp do informacji publicznej oraz ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego2 112 68 11 8 6

interpelacje i pytania 20 12 5 3 0

akty powołania, odwołania zmieniające skład komisji kwalifikacyjnych 152 152 0  0 0

informacje dotyczące działalności komisji kwalifikacyjnych 422 422 0  0 0

współpraca  z innymi podmiotami 708 112 172 12 412

sprawozdania URE-C1 387 0 0 387 0

zapytania i wyjaśnienia w sprawie koncesji 899 298 37 84 480

informacje dot. kalkulacji i redakcji taryf 10 1 0 9 0

opinie dotyczące taryf i cen w zakresie energii elektrycznej, ciepła, gazu ziemnego wysokometanowego 411 51 301 59 0

projekty zewnętrznych aktów prawnych 31 31 0 0 0

informacje dla przedsiębiorców dotyczące energii odnawialnej i kogeneracji 80 80 0 0 0

regulacje UE ws. warunków dostępu do sieci elektroenergetycznych 1 1 0 0 0

rozstrzyganie czy urządzenia, instalacje lub sieci spełniają wymogi uznania ich za istniejące czy nowe 1 1 0 0 0

wystąpienia, wnioski o wyjaśnienia, zapytania, informacje dot. kodeksów sieci 13 13 0 0 0

decyzje, wystąpienia, wnioski o wyjaśnienia, zapytania, informacje dot. elektromobilności 30 30 0 0 0

uzgadnianie projektów planów rozwoju 45 31 14 0 0

sprawozdania z wykonania planów rozwoju 85 66 19 0 0

RAZEM 3 498 1 392 612 572 901
postanowienia (dot.: sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, przywrócenia/odmowy przywrócenia terminu, uzupełnienia/odmowy 
uzupełnienia decyzji, o zabezpieczeniu majątkowym, inne) 1 950 1 751 14 38 147

1 W tym 1 sprawozdanie dotyczące całego rynku energii oraz 1 – w zakresie energii elektrycznej i paliw gazowych.
2 W tym 19 spraw, które dotyczyły kilku rynków energii, bądź nie można ich zakwalifikować do żadnego z rynków (m.in. sprawy dot. URE, interpretacje prawne, dane do prac naukowych). 
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Część XIII.Uwagi końcowe 
‒ najistotniejsze wyzwania 
regulacyjne i potrzeba 
zmian legislacyjnych

Kierunki zmian legislacyjnych
 
W 2022 r. będą kontynuowane prace nad ko-

lejnym projektem obszernej nowelizacji ustawy – 
Prawo energetyczne (UC 74). 

Projektowane zmiany tej ustawy wynikają 
w szczególności z konieczności wdrożenia do pol-
skiego porządku prawnego dyrektywy 2019/944 
i ułatwienia realizacji rozporządzenia 2019/943. 
Dyrektywa ta ustanawia zasady dotyczące wy-
twarzania, przesyłu, dystrybucji, dostaw i maga-
zynowania energii elektrycznej wraz z aspektami 
dotyczącymi ochrony konsumentów, w celu stwo-
rzenia zintegrowanych, konkurencyjnych, ukierun-
kowanych na potrzeby konsumenta, elastycznych, 
uczciwych oraz przejrzystych rynków energii elek-
trycznej w Unii Europejskiej.

Będzie to niewątpliwie zmiana wpływająca na 
całkowicie odmienne postrzeganie i funkcjono-
wanie rynku energii. Nowelizacja ta zmierza do 
jeszcze większego upodmiotowienia odbiorcy koń-
cowego, przewidując wprowadzenie m.in. takich 
regulacji jak: 
• umowy z cenami dynamicznymi, 
• usługi elastyczności,
• społeczności energetyczne,

• agregacje i agregator,
• odbiorca aktywny na rynku energii (w tym pro-

ponuje się nowy model rozliczeń prosumentów). 
Projektowane przepisy, które wzmacniają zna-

czenie odbiorcy końcowego, przewidują także 
zwiększenie zakresu kompetencji Prezesa URE 
o charakterze nadzorczym, polegających m.in. na: 
• uprawnieniu do ingerowania ‒ z urzędu lub 

na wniosek strony ‒ w treść umowy o świad-
czenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw 
gazowych lub energii elektrycznej, zawartej 
pomiędzy sprzedawcą a operatorem systemu 
dystrybucyjnego lub operatorem systemu prze-
syłowego, w określonych przypadkach,

• uprawnieniu do samodzielnego ustalenia cen 
i stawek opłat dla przedsiębiorstwa energe-
tycznego, w przypadku wydania przez Prezesa 
URE decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia 
temu przedsiębiorstwu taryfy, gdy decyzja ta 
jest uzasadniona koniecznością obniżenia cen 
i stawek opłat,

• uprawnieniu do udzielenia określonym podmio-
tom odstępstwa od stosowania wskazanych 
w decyzji administracyjnej przepisów w ramach 
realizacji projektu mającego na celu wdrożenie 
innowacyjnych technologii, usług, produktów, 
modeli współpracy użytkowników systemu, 
rozwiązań technologicznych lub teleinforma-
tycznych, w ramach tzw. „piaskownicy regula-
cyjnej”,

• uprawnienie do określania i wynagradzania 
priorytetowych inwestycji sieciowych.
Powyższe zmiany wzmocnią w istotny sposób 

pozycję odbiorcy na rynku energii, wpływając tym 

samym na odpowiadające jej obowiązki przed-
siębiorstw energetycznych. Nowy kształt rynku 
skutkować będzie rozszerzeniem zakresu ingeren-
cji Prezesa URE w procesy zachodzące na rynku 
regulowanym.

W ocenie Prezesa URE, oprócz wskazanych 
powyżej obszernych zmian ustawy ‒ Prawo ener-
getyczne, z praktyki funkcjonowania rynków pa-
liw i energii wynika konieczność dalszych zmian 
obowiązujących już przepisów. I tak, w związku 
z przyjętymi i wdrażanymi do realizacji przepisami 
dotyczącymi funkcjonowania CSIRE, Prezes URE 
aktywnie uczestniczy w pracach grupy zadanio-
wej244), w skład której weszli także przedstawiciele 
Ministra Klimatu i Środowiska, PSE S.A., PTPiREE 
(OSD), TOE oraz OSDnEE, a której celem jest opra-
cowanie nowej koncepcji funkcjonowania sprzeda-
ży rezerwowej na rynku energii elektrycznej. Efek-
tem prac powinno być przygotowanie nowelizacji 
ustawy pozwalającej na automatyzację procesu 
uruchamiania sprzedaży rezerwowej, w tym elimi-
nację konieczności wskazywania sprzedawcy re-
zerwowego w zawieranych umowach dystrybucyj-
nych (lub umowach kompleksowych). Koncepcja 
zakłada też jednolity standard usługi u każdego 
ze sprzedawców, w każdym obszarze dystrybucyj-
nym, dla każdego odbiorcy i w całym okresie re-
alizacji sprzedaży rezerwowej. Także cena energii 
w ramach sprzedaży rezerwowej byłaby jednolita 
w całym kraju i ukształtowana poprzez przyjęty 

244) Nieformalna grupa, w ramach Grupy ds. procesów bizneso-
wych CSIRE.
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w przepisach algorytm, uwzględniający aktualną 
rynkową cenę energii. W perspektywie krótkoter-
minowej zasadna jest, zdaniem regulatora, mniej-
sza nowelizacja ustawy, której celem byłoby skró-
cenie terminu wypowiedzenia umowy sprzedaży 
rezerwowej oraz skrócenie terminu przekazania 
przez sprzedawcę odbiorcy końcowemu egzem-
plarza umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy 
kompleksowej zawierającej postanowienia sprze-
daży rezerwowej lub umowy kompleksowej wraz 
z informacją o prawie do wypowiedzenia tej umo-
wy. Ponadto, uzupełniony powinien zostać katalog 
kar nakładanych przez Prezesa URE – za niereali-
zowanie przez operatora i sprzedawcę obowiąz-
ków informacyjnych w tym zakresie. Poza tym, do 
katalogu podmiotów powiadamianych o zaprze-
staniu sprzedaży/zaprzestaniu świadczenia usług 
dystrybucji lub przesyłania na rzecz sprzedawcy, 
należałoby dodać Prezesa URE, a brak takiego po-
wiadomienia skutkować powinien karą nakładaną 
przez regulatora. 

Inne niezbędne zmiany Prawa energetycznego 
powinny zmierzać do poprawy sytuacji odbiorców 
paliw i energii. Szczególnie ważnymi zagadnienia-
mi są: 
• zwiększenie ochrony odbiorców wrażliwych 

przed ubóstwem energetycznym, co wynika 
z pogarszającej się sytuacji gospodarczej skut-
kującej wzrostem cen energii i gazu, 

• doprecyzowanie regulacji w zakresie przyłącza-
nia instalacji odbiorczych do sieci, w szczegól-
ności należy zapobiec nieograniczonemu prze-
dłużaniu terminów realizacji przyłączenia oraz 
wzmocnić nadzór Regulatora nad wywiązywa-

niem się z tego obowiązku przez przedsiębior-
stwa dystrybucyjne.
Przywrócenie w Prawie energetycznym regula-

cji uzależniającej udzielenie koncesji od posiadania 
rękojmi prawidłowego wykonywania działalności 
gospodarczej, pozwoliłoby organowi regulacyjne-
mu na ograniczenie dostępu do rynku podmiotom 
nierzetelnym i niewiarygodnym. Podniosłoby rów-
nież jakość świadczonych usług na rynkach regu-
lowanych i zapobiegłoby rozprzestrzenianiu się 
szarej strefy.

Ponadto, obserwując pogarszającą się sytu-
ację ekonomiczną przedsiębiorstw działających na 
rynkach regulowanych, zasadne wydaje się złago-
dzenie polityki wymierzania kar poprzez obniżenie 
dolnych limitów niektórych kar „sztywnych”. 

Odnosząc się do działań regulacyjnych w ob-
szarze wytwarzania energii elektrycznej z OZE, na-
leży wskazać na doświadczenia z aukcji na sprze-
daż energii elektrycznej z OZE przeprowadzonych 
przez Urząd w 2021 r., które nadal wskazują na 
dwa trendy. Po pierwsze: istotne spowolnienie 
w rozwoju nowych projektów wiatrowych, co 
przypisać należy przede wszystkim ograniczeniom 
wynikającym z tzw. ustawy odległościowej. Z dru-
giej strony należy przyjąć, że malejące koszty in-
stalacji fotowoltaicznych, nowe rozwiązania tech-
niczne, duża liczba potencjalnych lokalizacji oraz 
w zasadzie nieograniczone możliwości skalowania 
projektów, będą dynamizować rozwój energetyki 
słonecznej. W tym kontekście pojawia się uzasad-
nienie do rewizji „koszyków aukcyjnych” promu-
jących rozwiązania bardziej dopasowane do uwa-

runkowań pracy systemu elektroenergetycznego, 
jak np. instalacje hybrydowe. Ponadto, parametry 
sprzedaży energii elektrycznej przyjmowane dla 
poszczególnych technologii powinny być współ-
mierne do ich możliwości rynkowych, tj. skali okre-
ślonego rodzaju projektów.

Istotną kwestią, która w coraz większym stop-
niu będzie miała wpływ na obszar wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych, jest rozwój ma-
gazynów energii elektrycznej, umożliwiających 
efektywne technicznie i ekonomicznie zarządzanie 
wytworzoną energią. Należy w tym kontekście od-
notować zmiany przepisów prawa wprowadzone 
mocą ustawy z 20 maja 2021 r., które wprowadziły 
istotne zmiany systemowe mające na celu rozwój 
magazynów energii. 

Zmiany przepisów ustawy OZE w 2022 r. prze-
widuje projekt ustawy o zmianie ustawy o odna-
wialnych źródłach energii oraz niektórych innych 
ustaw (UC99). Projekt ten zakłada wprowadzenie 
zmian w następujących obszarach: biometan; 
klastry energii; transpozycja dyrektywy RED II 
w obszarach ciepłownictwo i chłodnictwo, gwa-
rancje pochodzenia, Krajowy Punkt Kontaktowy 
OZE, procedury administracyjne, partnerski han-
del energią – peer-to-peer; modernizacja instalacji 
odnawialnych źródeł energii; wsparcie operacyjne 
dla instalacji OZE, którym upływa 15-letni sys-
tem wsparcia; hybrydowe instalacje OZE; morska 
energetyka wiatrowa (przepisy uzupełniające). 

Rozważyć należy zmianę w ustawie OZE w za-
kresie podmiotu odpowiedzialnego za ustalenie 
wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru 
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wniosku sprawozdania półrocznego. Przeniesienie 
tego uprawnienia z ministra ds. klimatu działają-
cego w porozumieniu z ministrem ds. gospodarki 
na Prezesa URE, znacznie ułatwiłoby i przyspie-
szyło dokonywanie zmian w treści wspomnianych 
wzorów. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod 
uwagę częste zmiany w ustawie oraz zauważone 
problemy podczas rozpoznawania wniosków oraz 
zbierania danych sprawozdawczych. Istotne by-
łoby także dodanie obowiązku poinformowania 
o pierwszym wytworzeniu energii elektrycznej 
w małej instalacji oraz wprowadzenie sankcji za 
niewypełnienie tego obowiązku. 

Wyzwania 

Istotnym obszarem działalności Prezesa URE 
jest monitorowanie i kontrola funkcjonowania hur-
towych rynków energii. Realizowane są zadania, 
wynikające z przepisów rozporządzenia REMIT 
i ustawy – Prawo energetyczne, w zakresie za-
pewnienia stosowania przez uczestników hurto-
wego rynku energii elektrycznej i gazu zakazów 
dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania 
manipulacji, a także niezgodnego z prawem wyko-
rzystywania informacji wewnętrznych. W tym celu 
monitorowana jest działalność handlowa przed-
siębiorstw energetycznych, której przedmiotem 
są produkty energetyczne sprzedawane w obrocie 
hurtowym nie będące instrumentami finansowy-
mi. Należy wskazać, że w obszarze monitorowa-
nia hurtowych rynków energii, Prezes URE ściśle 
współpracuje zarówno z krajowymi organami re-

gulacyjnymi innych państw członkowskich UE, jak 
i z ACER.

Uwzględniając ogromną dynamikę zmian or-
ganizacyjnych i strukturalnych zachodzących na 
hurtowych rynkach energii, w szczególności wyni-
kających z prawa unijnego i coraz większy stopień 
skomplikowania procesów rynku energii na pozio-
mie Unii Europejskiej, a także w kontekście obser-
wowanych w ostatnim czasie, nieprzewidzianych 
i dużych zmian cen energii elektrycznej i paliw ga-
zowych, możliwość skutecznego wykrywania i za-
pobiegania przypadkom potencjalnej manipulacji 
lub próbom manipulacji na rynku nabiera szcze-
gólnego znaczenia z punktu widzenia ochrony od-
biorców końcowych przed nadmiernym wzrostem 
cen i będzie stanowić przedmiot zainteresowania 
organu regulacyjnego. Nie bez znaczenia jest fakt, 
że poziom cen kształtujących się w obszarze hur-
towym, ma kluczowe znaczenie dla poziomu cen 
oferowanych odbiorcom końcowym, jak również 
wpływa na wszelkie systemy wsparcia. 

Uwzględniając te uwarunkowania, w roku 2022 
można spodziewać się zwiększenia liczby zgłasza-
nych do Prezesa URE spraw w zakresie manipulacji 
na rynku lub próby manipulacji na rynku. 

Z kolei rozwój globalny rynku (m.in. połącze-
nie europejskiego rynku SPOT), zmiany struktu-
ralne na rynku krajowym, zwiększenie aktywności 
osób zawodowo organizujących transakcje (PPAT 
‒ Persons Professionally Aranging Transactions), 
w szczególności podmiotów działających od 2021 r. 
w polskim obszarze rynkowym, jako wyznaczeni 
operatorzy rynku energii elektrycznej (NEMO – 

Nominated Electricity Market Operator, obecnie 
3 giełdy energii: TGE S.A. oraz dwie giełdy zagra-
niczne: Nord Pool i EPEX Spot), powiększanie się 
obszaru objętego rozporządzeniem REMIT (nowe 
wytyczne ACER z lipca 2021 r.)245), istotnie zwięk-
szy zaangażowanie Prezesa URE w stosunku do 
okresu ubiegłego. Wymienione podmioty mają 
bowiem obowiązek zgłaszania organowi regulacyj-
nemu przypadków mogących stanowić naruszenie 
przepisów rozporządzenia REMIT. Podkreślić przy 
tym należy, że sprawy dotyczące manipulacji na 
rynku charakteryzują się znacznym poziomem 
trudności i wymagają pogłębionej analizy.

W kontekście wyzwań dla polskiej energety-
ki szczególnie istotne jest zabezpieczenie dostaw 
przez m.in. zwiększenie dywersyfikacji źródeł 
energii przy jednoczesnym zapewnieniu ich sta-
bilności oraz wzrost wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii i energii jądrowej. 

Ponadto, z uwagi na znaczny wzrost cen energii 
i gazu spowodowany sytuacją gospodarczą i geo-
polityczną, istnieje potrzeba zapewnienia i utrzy-
mania dla odbiorców w gospodarstwach domo-

 245) Przykładowo, według nowych wytycznych ACER, rozporzą-
dzenie REMIT obejmuje kontrakty na dostawę energii elektrycz-
nej w ramach usług elastyczności oraz odpowiedzi strony popyto-
wej (Demand Response Services), kontrakty na dostawę energii 
elektrycznej w ramach rynku mocy, wprowadza m.in. nową in-
terpretację praktyki manipulacyjnej w zakresie ekonomicznego 
wycofania mocy. Z kolei na forum europejskim dyskutowane 
są kwestie objęcia w przyszłości szerszym nadzorem z zakresu 
rozporządzenia REMIT rynków bilansujących energii elektrycznej 
w powiązaniu z rozwojem europejskich platform wymiany energii 
bilansującej. 
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wych ochrony przed skutkami tej sytuacji, w po-
staci wielu mechanizmów innych niż zatwierdzanie 
przez Prezesa URE taryf dla energii elektrycznej, 
paliw gazowych i ciepła.

Ze względu na liczbę przyłączonych mikroinsta-
lacji do sieci, istotnym wyzwaniem będzie konty-
nuowanie polityki regulacyjnej nakierowanej na 
modernizację sieci przez OSD pod kątem możliwo-
ści przyłączania do sieci nowych mocy (np. z uwagi 
na niewystarczającą wydolność sieci, jak i dotych-
czas wydane warunki przyłączenia, przedsiębior-
stwa energetyczne wydają odmowy przyłączeń 
albo po przyłączeniu kolejnych mikroinstalacji po-
wstają problemy dla dotychczasowych prosumen-
tów związane m.in. ze skokami napięcia w sieci).

Niewątpliwie do wyzwań, z jakimi przyjdzie się 
w 2022 r. zmierzyć organowi regulacyjnemu, nale-
ży także zaliczyć konieczność:
• ustalenia treści kolejnej umowy powierzającej 

pomiędzy operatorem a właścicielem polskiego 
odcinka gazociągu jamalskiego w przypadku, 
gdy taka umowa nie zostanie zawarta pomiędzy 
tymi podmiotami; kwestia ta została doprecyzo-
wania ustawie z dnia 24 lutego 2022 r. o zmia-
nie ustawy – Prawo energetyczne,

• dostosowania formuły funkcjonowania opera-
tora systemu magazynowania do aktualnego 
kształtu rynku gazu oraz zmiany relacji umow-
nych łączących operatora i właściciela instalacji 
magazynowych (w związku z wnioskiem o prze-
dłużenie terminu obowiązywania decyzji kon-
cesyjnej oraz decyzji operatorskiej na kolejne 
lata),

• wdrożenie regulacji wprowadzonych przepisami 
ustawy z 20 maja 2021 r. – „dużej” nowelizacji 
Prawa energetycznego, w szczególności doty-
czących zabezpieczeń majątkowych, wyzna-
czania zamkniętych OSD, zmian w procedurze 
koncesjonowania i przesłankach cofania konce-
sji, stwierdzania wygaśnięcia koncesji OGZ oraz 
działań związanych ze zmianą przeznaczenia 
gazociągów kopalnianych i bezpośrednich,

• udziału w pracach dotyczących kształtu przy-
szłych regulacji w zakresie wodoru,

• zmiany modelu utrzymywania zapasów obo-
wiązkowych gazu ziemnego,

• udziału w pracach ACER/CEER w zakresie przy-
szłych zmian w unijnym prawodawstwie doty-
czącym gazu ziemnego i wodoru.

Praca Julii z Dziekanowa Leśnego, wyróżniona w konkursie plastycznym URE „Skąd się bierze prąd”


