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                             PREZES 

  URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

       DPE‐470‐2(1)/2010/IB 
  
 
 

KOMUNIKAT 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 6 /2010) 

w sprawie wyznaczania operatorów systemów dla każdej sieci lub instalacji  

 

 

Nowelizacją ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. 
Nr  89,  poz.  625  z  późn.  zm.,  dalej  zwanej  „ustawą  –  Prawo  energetyczne”  lub  „ustawą”), 
dokonaną  ustawą  z dnia  8 stycznia  2010  r.  o  zmianie  ustawy  –  Prawo  energetyczne  oraz 
zmianie  niektórych  innych  ustaw  (Dz.  U  z  2010  r.  Nr  21,  poz.  104,  dalej  zwaną  „ustawą 
zmieniającą”),  nadano  nowe  brzmienie m.in.  przepisowi  art.  9h  ustawy  określającemu  tryb 
oraz kryteria wyznaczania operatorów systemów elektroenergetycznych i gazowych.  
 

W  świetle  regulacji  przyjętych  w  znowelizowanej  ustawie  –  Prawo  energetyczne 
operatorów  systemów  elektroenergetycznych  i  gazowych  (zwanych  dalej  „operatorami 
systemów”) wyznacza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji:  

I. na wniosek właściciela sieci lub instalacji, o którym mowa w art. 9h ust. 1 ustawy,  

II. z urzędu w przypadkach określonych w art. 9h ust. 9 ustawy. 
 
I. Wyznaczanie  operatorów  systemów  elektroenergetycznych  lub  gazowych  na 

wniosek właściciela sieci lub instalacji 

 
I.1. Uregulowania prawne. 

 
Zgodnie  z  nowym  brzmieniem  przepisu  art.  9h  ust.  1  ustawy  –  Prawo  energetyczne 

Prezes  Urzędu  Regulacji  Energetyki  na  wniosek  właściciela  sieci  przesyłowej,  sieci 

dystrybucyjnej,  instalacji magazynowej  lub  instalacji  skroplonego  gazu  ziemnego,  wyznacza,  

w drodze decyzji, na czas określony, operatora systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego, 

systemu  magazynowania,  systemu  skraplania  gazu  ziemnego  lub  operatora  systemu 

połączonego oraz określa obszar, sieci lub instalacje, na których będzie wykonywana działalność 

gospodarcza,  z zastrzeżeniem  ust.  2.  Ust.  2  ww.  przepisu  stanowi  zaś,  iż  na  terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza się jednego operatora systemu przesyłowego gazowego albo 

jednego operatora  systemu połączonego gazowego  i  jednego operatora  systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego  albo  jednego  operatora  systemu  połączonego  elektroenergetycznego. 
Jednocześnie zgodnie z art. 9k ustawy operator systemu przesyłowego działa w  formie spółki 
akcyjnej, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. 

Operatorem  systemu przesyłowego,  systemu dystrybucyjnego,  systemu magazynowania 
paliw gazowych, systemu skraplania gazu ziemnego, systemu połączonego, zgodnie z art. 9h ust. 
3 pkt 1 i 2 ustawy może być odpowiednio: 

1) właściciel  sieci  lub  instalacji,  o  którym  mowa  w  art.  9h  ust.  1  ustawy,  posiadający 
koncesję  na  wykonywanie  działalności  gospodarczej  z  wykorzystaniem  tej  sieci  lub 
instalacji lub, 

2) przedsiębiorstwo  energetyczne  posiadające  koncesję  na  wykonywanie  działalności 
gospodarczej  w  zakresie  przesyłania  lub  dystrybucji  paliw  gazowych  lub  energii 
elektrycznej,  magazynowania  paliw  gazowych,  skraplania  gazu  ziemnego  
i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, z którym ww. właściciel sieci lub instalacji 
zawarł  umowę  powierzającą  temu  przedsiębiorstwu  pełnienie  obowiązków 
operatora z wykorzystaniem sieci lub instalacji będących jego własnością.  

W myśl  przepisu  art.  9h  ust.  4  pkt  1  i  2  ustawy  –  Prawo  energetyczne,  powierzenie 
pełnienia obowiązków operatora systemu dystrybucyjnego (dalej „OSD”) przedsiębiorstwu 
energetycznemu, które nie jest właścicielem sieci lub instalacji, może dotyczyć odpowiednio: 

1) wykonywania  działalności  w  zakresie  dystrybucji  energii  elektrycznej,  jeżeli  liczba 
odbiorców  przyłączonych  do  sieci  elektroenergetycznej,  podmiotu  wymienionego  
w ust. 1 omawianego przepisu, jest nie większa niż 100 tysięcy, 

2) wykonywania  działalności  w  zakresie  dystrybucji  gazu  ziemnego,  jeżeli  liczba 
odbiorców  przyłączonych  do  sieci  gazowej  jest  nie  większa  niż  100  tysięcy  
i sprzedaż paliw gazowych nie przekracza 100 mln m3 w ciągu roku.  

Powyższe  oznacza,  że  właściciel  sieci  lub  instalacji,  posiadający  koncesję  na 
wykonywanie  działalności  gospodarczej  z  wykorzystaniem  tej  sieci  lub  instalacji,  może 
samodzielnie pełnić obowiązki operatora  lub też powierzyć  ich wykonywanie, na podstawie 
umowy,  przedsiębiorstwu  energetycznemu  posiadającemu  stosowną  koncesję  (zależnie  od 
rodzaju wykonywanej działalności koncesjonowanej).  
 

Zgodnie z  regulacją art. 9h ust. 6 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne właściciel  sieci 
lub  instalacji,  o  którym mowa  w  art.  9h  ust.  1,  jest  obowiązany  wystąpić  z  wnioskiem  do 
Prezesa URE o wyznaczenie operatora systemu w terminie 30 dni od dnia:  

1) doręczenia  decyzji  Prezesa  URE  o  udzieleniu  temu  właścicielowi  koncesji  na 
wykonywanie działalności gospodarczej z wykorzystaniem tych sieci lub instalacji, 
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2) w  którym  właściciel  zawarł  umowę  o  powierzenie  wykonywania  obowiązków 
operatora  z przedsiębiorstwem  energetycznym,  o  którym  mowa  w  ust.  3  pkt  2,  
ww. przepisu, w odniesieniu do sieci lub instalacji będących jego własnością.  
 

Dodatkowo,  w  świetle  art.  15  ust.  1  i  2  ustawy  zmieniającej,  właściciel  sieci  lub 
instalacji, o którym mowa w art. 9h ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, dla których w dniu 
wejścia w życie ustawy zmieniającej nie wyznaczono właściwych operatorów systemów, albo 
dla  których  właściciel  ten  nie  wystąpił  przed  tym  dniem  z  wnioskiem  do  Prezesa  URE 
o wyznaczenie  operatora,  jest  obowiązany  do  wystąpienia  z  wnioskiem  do  Prezesa  URE 
o wyznaczenie  go  operatorem  lub  odpowiednio  powierzenia  innemu  przedsiębiorstwu 
energetycznemu,  w  drodze  umowy,  pełnienie  obowiązków  ww.  operatorów  i  wystąpienia 
z wnioskiem do Prezesa URE o wyznaczenie tego przedsiębiorstwa operatorem dla jego sieci 
lub instalacji.  

Właściciel  sieci  lub  instalacji  jest  obowiązany do wykonania powyższego obowiązku, 
w myśl  art.  15  ust.  1  ustawy  zmieniającej  w  terminie  6  miesięcy  od  dnia  wejścia  w  życie 
niniejszej ustawy zmieniającej. W tym miejscu należy wskazać,  iż ustawa zmieniająca weszła 
w życie w dniu 11 marca 2010 r. Zatem ostateczny termin wykonania ww. obowiązku upływa 
w dniu 11 września 2010 r.  

Jednocześnie w myśl przepisu art. 56 ust. 1 pkt 25 ustawy karze pieniężnej podlega 
ten  kto  z  nieuzasadnionych  powodów  nie występuje  do  Prezesa  URE  z wnioskiem,  o  którym 

w art.  9h  ust.  1  i  6,  tj.  z  wnioskiem  o  wyznaczenie  operatora  systemu,  oraz  nie  dopełnia 
warunków  określonych w  decyzji wydanej  na  podstawie  art.  9h  ust.  9,  tj.  decyzji  w  sprawie 
wyznaczenia operatora systemu z urzędu. 
 
I.2. Kryteria oceny kandydata na operatora systemu 

 
W postępowaniu dotyczącym wyznaczenia danego podmiotu do wykonywania  zadań 

operatora  systemu  Prezes  URE  jest  obowiązany,  zgodnie  z  art.  9h  ust.  7  ustawy,  dokonać 
oceny kandydata na operatora pod względem: 

- zgodności z przepisami prawa (ustawa – Prawo energetyczne); 
- efektywności ekonomicznej; 
- skuteczności zarządzania systemami gazowymi lub elektroenergetycznymi; 
- bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych lub energii elektrycznej; 
- spełnienia  przez  operatora  warunków  i  kryteriów  niezależności,  o  których  mowa  

w art. 9d ust. 1‐2 ustawy; 
- okresu obowiązywania jego koncesji. 
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I.3.  Warunki  powierzenia  pełnienia  obowiązków  operatora  systemu  przez 

właściciela  sieci  lub  instalacji  innemu  przedsiębiorstwu  energetycznemu 

posiadającemu koncesję na wykonywanie właściwej działalności gospodarczej 

 
Ramowy  zakres  umowy  powierzającej  przedsiębiorstwu  energetycznemu  pełnienie 

obowiązków operatora systemu określa art. 9h ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne. Umowa 
powierzająca pełnienie obowiązków operatora powinna w szczególności określać: 

1) obszar,  na  którym  operator  będzie  wykonywał  działalność  gospodarczą  (pkt  1 
powołanego przepisu), 

2) zasady  realizacji  obowiązków,  o  których  mowa  w  art.  9c,  z  wyszczególnieniem 
obowiązków  powierzonych  do  wykonywania  bezpośrednio  operatorowi  systemu 
przesyłowego  lub  systemu  dystrybucyjnego,  lub  systemu  magazynowania  paliw 
gazowych,  lub  systemu  skraplania  gazu  ziemnego,  lub  systemu  połączonego  (pkt  2 
powołanego przepisu). 

 
Odnosząc  się  do  zakresu  obowiązków,  które  powinny  być  przekazane  w  drodze 

umowy, podmiotowi podejmującemu się wykonywania obowiązków operatora systemu w tej 
formule, należy uwzględnić postanowienia ustawy regulujące kwestie dotyczącei operatorów. 
Definicje operatorów systemu zawiera art. 3 pkt 24‐28 ustawy. I tak – przykładowo, zgodnie 
z definicją  zawartą  w  art.  3  pkt 25  ustawy  –  Prawo  energetyczne,  operatorem  systemu 
dystrybucyjnego  jest  przedsiębiorstwo  energetyczne  zajmujące  się  dystrybucją  paliw 
gazowych  lub  energii  elektrycznej,  odpowiedzialne  za  ruch  sieciowy  w  systemie 
dystrybucyjnym  gazowym  albo  systemie  dystrybucyjnym  elektroenergetycznym,  bieżące 
i długookresowe  bezpieczeństwo  funkcjonowania  tego  systemu,  eksploatację,  konserwację, 
remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami 
gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi. 

Z  kolei  art.  9h  ust.  7  ustawy  –  Prawo  energetyczne  zobowiązuje  Prezesa  URE,  aby 
wyznaczając  operatora  wziął  pod  uwagę  jego  efektywność  ekonomiczną,  skuteczność 
zarządzania  systemami  gazowymi  lub  systemami  elektroenergetycznymi,  bezpieczeństwo 
dostaw paliw gazowych  lub energii elektrycznej oraz spełnianie przez operatora warunków 
i kryteriów niezależności,  o  których mowa w  art.  9d  ust.  1‐2,  a  także  okres  obowiązywania 
jego  koncesji.  Natomiast  ust.  8  powołanego  przepisu  stanowi,  że  Prezes  URE  odmawia 
wyznaczenia  operatorem  systemu  gazowego  przedsiębiorstwa  energetycznego,  gdy 
przedsiębiorstwo to, w szczególności, nie dysponuje odpowiednimi środkami ekonomicznymi 
lub  technicznymi  lub  nie  gwarantuje  skutecznego  zarządzania  systemem.  Regulacje  te 
określają zatem minimalny zakres wymogów  jakie należy stawiać operatorom na etapie  ich 
wyznaczania.  
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Należy zatem podkreślić, że w świetle powołanych przepisów Prezes URE podejmując 
decyzję w  sprawie wyznaczenia  operatorem  systemu  jest  obowiązany  do  dokonania  oceny, 
czy  kandydat  przedstawiony  we  wniosku  będzie  wyposażony  w  środki  gwarantujące 
skuteczne  zarządzanie danym  systemem  lub  instalacją w  sposób wynikający  z  zadań 

operatorów. W ocenie Prezesa URE analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że 
(w  przypadku  powierzenia  „operatorstwa”  w  drodze  umowy)  wynikające  z  przepisów 
obowiązki  operatora  powinien  realizować  co  do  zasady  podmiot  podejmujący  się 
wykonywania  tej  funkcji  –  w  szczególności  należy  tu  wskazać  na  podstawowy  katalog 
obowiązków operatora zawarty w art. 9c ustawy. Zadania określone w powołanym przepisie 
świadczą  bowiem  o  istocie  działalności  wykonywanej  przez  operatora  i  co  do  zasady  ‐  są 
przypisane stricte do operatora. To na operatorze spoczywa odpowiedzialność za prawidłową 
realizację powyższych obowiązków, z których jest on rozliczany. Kandydat na operatora musi 
zatem  posiadać  realne  i  obiektywne  możliwości  skutecznego  wypełniania  swoich 
obowiązków,  określonych  przepisami  prawa.  Nie  może  być  tylko  „operatorem  pro  forma”. 
Jednocześnie  przepis  ten  wyraźnie  wskazuje,  że  umowa  powinna  precyzyjnie  określać 
zadania  przypisane  operatorowi  oraz  te  funkcje,  które  zastrzega  sobie  właściciel  sieci. 
Rozwiązanie powyższych kwestii pomiędzy zainteresowanymi podmiotami w przedmiotowej 
umowie powierzającej pełnienie obowiązków operatora będzie podlegało wnikliwej analizie 
dokonywanej  przez  Prezesa  URE  w  toku  postępowania  w  sprawie  wyznaczenia  operatora 
systemu.  Przykładowo  w  ocenie  Prezesa  URE  wykonywanie  obowiązków  operatora,  także 
w przypadku  powierzenia  tej  funkcji  przez  właściciela  sieci  lub  instalacji  na  podstawie 
umowy,  nie  może  ograniczać  się  do  upoważnienia  kandydata  na  operatora  jedynie  do 
wykonywania  czynności  o  charakterze  czysto  technicznym,  a  powinna  rozciągać  się  na 
realizację wszystkich  funkcji  przypisanych operatorowi w  tym przykładowo: dysponowanie 
siecią  na  potrzeby  realizacji  zasady  TPA  i  niedyskryminacyjnego  dostępu  do  niej,  czy 
remontów  w  ramach  zatwierdzonego  (uzgodnionego  między  stronami  umowy)  planu 
finansowego.  
 
I.4. Odmowa wyznaczenia operatora systemu 

 
W  zależności  od  wyników  oceny  kandydata  na  operatora  w  toku  postępowania 

w sprawie  wyznaczenia  operatora  systemu  Prezes  URE  może  wyznaczyć  lub  odmówić 
wyznaczenia danego podmiotu operatorem.  

W świetle przepisu art. 9 h ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE odmawia 
wyznaczenia operatorem systemu przedsiębiorstwa energetycznego określonego we wniosku 
o wyznaczenie operatorem systemu, w przypadku jeżeli przedmiotowe przedsiębiorstwo nie 
dysponuje  odpowiednimi  środkami  ekonomicznymi  lub  technicznymi  lub  nie  gwarantuje 
skutecznego  zarządzania  systemem,  lub  nie  spełnia  warunków  i  kryteriów  niezależności, 
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o których mowa w art. 9d ust. 1‐2 ustawy, z zastrzeżeniem art. 9d ust. 7 ustawy lub gdy nie 
został spełniony warunek, o którym mowa w art. 9k ustawy.  

 

II. Wyznaczenie operatorów systemów przez Prezesa URE z urzędu 
 
Art.  9h  ust.  9  ustawy  –  Prawo  energetyczne  przyznaje  Prezesowi  URE  prawo  do 

wyznaczenia operatorem systemu z urzędu w drodze decyzji, przedsiębiorstwo energetyczne 
posiadające stosowną koncesję (w zależności od profilu działalności) w przypadku gdy:  

1) właściciel, o którym mowa w ust. 1, nie złożył wniosku o wyznaczenie operatora systemu 
gazowego lub operatora systemu elektroenergetycznego, który wykonywałby działalność 

gospodarczą, korzystając z jego sieci lub instalacji;  

2) Prezes  Urzędu  Regulacji  Energetyki  odmówił  wyznaczenia  operatora,  który 

wykonywałby  działalność  gospodarczą,  korzystając  z  sieci  lub  instalacji  określonej we 

wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

Wydając  przedmiotową  decyzję,  w myśl  art.  9h  ust.  10  ustawy,  Prezes  URE  określa 
obszar,  instalacje  lub sieci, na których operator będzie wykonywał działalność gospodarczą, 
warunki  realizacji  kryteriów  niezależności,  o  których  mowa  w  art.  9d  ust.  1‐2  ustawy, 
niezbędne  do  realizacji  zadań  operatorów  systemów,  o  których  mowa  w  art.  9c  ustawy. 
Jednocześnie,  w  myśl  art.  9h  ust.  11  ustawy  –  Prawo  energetyczne,  właściciel  sieci  lub 
instalacji  jest  obowiązany  udostępniać  operatorowi,  wyznaczonemu  zgodnie  z  ust.  9, 
informacje oraz dokumenty niezbędne do realizacji zadań operatora oraz współdziałać z tym 
operatorem.  Jednocześnie art. 56 ust. 1 pkt 26 stanowi, że karze pieniężnej podlega ten, kto 
nie przestrzega obowiązku, o którym mowa w art. 9h ust. 11 ustawy. 
 

III. Przepisy przejściowe 
 
W  myśl  przepisu  art.  16  ustawy  zmieniającej,  decyzje  w  sprawie  wyznaczenia 

operatorem systemu wydane przed dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy zachowują 
ważność przez okres, na który zostały wydane. 

Zgodnie zaś z art. 20 ustawy zmieniającej do spraw wszczętych i niezakończonych przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy.  
 
IV. Zakres  dokumentacji  do  wniosku  o  wyznaczenie  operatora  systemu 

elektroenergetycznego lub gazowego  

IV.1. Wniosek o wyznaczenie operatorem systemu właściciela sieci lub instalacji  

W  związku  opisanymi  regulacjami  prawnymi  wniosek  o  wyznaczenie  operatorem 
systemu (OS) właściciela sieci lub instalacji, o którym mowa w art. 9h ust. 1 ustawy – Prawo 
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energetyczne,  posiadającego  koncesję  na  wykonywanie  działalności  gospodarczej 
z wykorzystaniem  tej  sieci  lub  instalacji  powinien  w  szczególności  zawierać  wszystkie 
poniżej wymienione informacje oraz dokumenty (tj. w pkt A, B i C). 
 
IV.2. Wniosek o wyznaczenie operatorem systemu przedsiębiorstwa energetycznego 

innego  niż  właściciel  sieci  lub  instalacji,  w  przypadku  powierzenia  pełnienia 

obowiązków operatora systemu z wykorzystaniem majątku właściciela 

 
W  związku  opisanymi  regulacjami  prawnymi  wniosek  o  wyznaczenie  operatorem 

systemu  (OS)  przedsiębiorstwa  energetycznego posiadającego  stosowną koncesję,  z  którym 
właściciel  sieci  zawarł  umowę  powierzającą  temu  przedsiębiorstwu  pełnienie  obowiązków 
operatora  z  wykorzystaniem  sieci  lub  instalacji  będących  jego  własnością  (dalej  „umowa 
powierzająca”), powinien w szczególności zawierać poniżej wymienione informacje oraz 
dokumenty.  Informacje  oraz  dokumenty,  które  należy  przekazać  wraz  z  wnioskiem 
o wyznaczenie  operatorem  przedsiębiorstwa  energetycznego  posiadającego  stosowną 
koncesję,  z  którym  właściciel  sieci  lub  instalacji  zawarł  umowę  powierzającą  dodatkowo 
oznaczono  literą  „W”  –  jeżeli  dotyczą  właściciela  sieci  oraz  literami  „PE”  –  jeżeli  dotyczą 
przedsiębiorstwa energetycznego, z którym właściciel sieci zawarł umowę powierzającą (o ile 
umowa nie uregulowała tych kwestii inaczej). 
 
A. Dokumenty i informacje wskazujące, że wniosek o wyznaczenie OS spełnia warunki 

formalnoprawne. 

 

1) określenie obszaru wykonywania działalności OS (W lub PE); 
2) określenie okresu wykonywania działalności OS (W lub PE); 
3) informacje,  czy  przedsiębiorca  będzie  wykonywał  funkcję  OS  również  na  majątku 

należącym  do  innego  przedsiębiorstwa  energetycznego  posiadającego  koncesję  lub 
właściciela sieci lub instalacji (PE); 

4) dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na następujące konto (W):  
Urząd Dzielnicy Wola – Miasta Stołecznego Warszawy 

Al. Solidarności 90, 01003 Warszawa 

Numer rachunku bankowego: 
BANK HANDLOWY 
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 

5) ewentualnie  pełnomocnictwo  (dowód  zapłaty  opłaty  skarbowej  za  pełnomocnictwo 
w wysokości 17 zł.). 
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B. Dokumenty  wskazujące,  że  Przedsiębiorca  posiada  warunki  organizacyjne  

i ekonomiczne zapewniające skuteczne wykonywanie zadań OS. 

 
1) aktualny  odpis  lub  wyciąg  z  właściwego  rejestru  przedsiębiorców,  uzyskany  nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem Prezesowi URE (W) (PE); 
2) usytuowanie OS w strukturze organizacyjnej przedsiębiorcy (PE); 
3) umowa spółki, statut lub regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z uwzględnieniem 

struktury wewnętrznej oraz  zaznaczeniem  funkcji  realizowanych przez poszczególne 
jednostki organizacyjne (PE); 

4) opis systemu ochrony  informacji niejawnych  i  informacji prawnie chronionych, które 
mogłyby  naruszać  tajemnicę  handlową  użytkowników  odpowiedniego  systemu 
elektroenergetycznego  lub  gazowego  lub mogłyby  być wykorzystane w  inny  sposób 
niż dla zarządzania danym systemem elektroenergetycznym lub gazowym (PE); 

5) wyszczególnienie  ewentualnie  posiadanych  w  innych  podmiotach  gospodarczych 
udziałów i akcji, wraz z opisem działalności tych podmiotów (PE); 

6) wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  zarządzanie  firmą  i  danym  systemem 
elektroenergetycznym  lub  gazowym  (w  przypadku  funkcjonowania  w  grupie 
kapitałowej – wykaz osób odpowiedzialnych za zarządzanie spółką holdingową) (PE); 

7) przyjęte  rozwiązania  i  przedsięwzięcia  prowadzące  do  uniknięcia  zachowań 
dyskryminacyjnych  wśród  użytkowników  systemu,  zwłaszcza  na  korzyść 
przedsiębiorstw zależnych(PE); 

8) sprawozdanie  finansowe  za  ostatni  rok  obrotowy  (rozliczenia  roczne  PIT  dla  osób 
fizycznych lub wspólników spółek cywilnych, bilanse oraz rachunki zysków i strat dla 
pozostałych podmiotów) (PE); 

9) informacja,  czy  Przedsiębiorstwo  posiada  zatwierdzoną  przez  Prezesa  URE  taryfę; 
w przypadku  braku  zatwierdzonej  taryfy  proszę  określić  termin  złożenia  Prezesowi 
URE stosownego wniosku celem zatwierdzenia taryfy (PE) (W); 

10) informacja,  czy  Przedsiębiorca  posiada  uzgodniony  projekt  planu  rozwoju,  o  którym 
mowa w art. 16 ustawy – Prawo energetyczne, z zastrzeżeniem przepisu art. 16 ust. 6 
ustawy, w przypadku braku ww.  projektu planu proszę określić  termin opracowania 
oraz przekazania Prezesowi URE projektu ww. planu celem uzgodnienia (W) (PE);  

11) w  przypadku wniosku  o wyznaczenie OS  elektroenergetycznego,  informacja  czy 
Przedsiębiorca  posiada  plan  rozwoju  w  zakresie  obecnego  i  przyszłego 
zapotrzebowania na energię elektryczną, na okresy nie krótsze niż 5 lat, oraz prognozy 
dotyczące stanu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na okresy nie krótsze niż 
15  lat, w myśl przepisu art.  16 ust 2a ustawy; w przypadku braku ww. planów oraz 
prognoz proszę określić termin ich sporządzenia (W) (PE);  
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12) w  przypadku  wniosku  o  wyznaczenie  OS  przedsiębiorstwa  energetycznego 
będącego  w strukturze  przedsiębiorstwa  zintegrowanego  pionowo,  o  którym 
mowa  w  art.  9d  ust.  1  ustawy  –  Prawo  energetyczne  (z  wyłączeniem  podmiotów,  
o których mowa w art. 9d ust. 7), do wniosku należy złożyć również: 
a) oświadczenia  osób  odpowiedzialnych  za  zarządzanie,  że  nie  uczestniczą  

w  strukturach  zarządzania  przedsiębiorstwa  zintegrowanego  pionowo  lub 
przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się także działalnością gospodarczą 
niezwiązaną  z paliwami  gazowymi  lub  energią  elektryczną  i  że  nie  są 
odpowiedzialne  ‐ bezpośrednio  lub pośrednio  ‐  za bieżącą działalność w zakresie 
wykonywanej działalności gospodarczej innej niż wynikająca z zadań operatorów‐ 
pod rygorem określonym w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny (Dz. U z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) (PE); 

b) informacje  czy  i  jak  –  dla  zapewnienia  niezależności  osób  odpowiedzialnych  za 
zarządzanie  OS  –  zostały  uregulowane  procedury  ewentualnego  odwołania  tych 
osób z zarządu OS (PE); 

c) program  określający  przedsięwzięcia  podjęte  w  celu  zapewnienia 
niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu, o którym mowa w art. 
9d  ust.  4  ustawy  –  Prawo  energetyczne.  W  przypadku  braku  takiego  programu, 
proszę  podać  termin  jego  opracowania  i  przedłożenia  Prezesowi  URE  celem 
zatwierdzenia w drodze decyzji (PE).  

 
C. Dokumenty wskazujące, że Przedsiębiorca ma możliwości techniczne zapewniające 

prawidłowe wykonywanie zadań OS. 

 
1) dokumenty  potwierdzające  tytuł  prawny  przedsiębiorcy  do  majątku,  który  będzie 

wykorzystywany do wykonywania funkcji OS (W) (PE); 
2) wyszczególnienie  majątku,  jakim  będzie  dysponować  przedsiębiorca  w  celu 

prawidłowego  wykonywania  funkcji  OS  wraz  z  podaniem  jego  struktury  wiekowej, 
wartości  księgowej  i informacją,  czy  wartość  księgowa  majątku  dystrybucyjnego, 
podlegała przeszacowaniu. W przypadku, gdy ze względu na zakres majątku lub ilość 
informacji  przedstawienie  tego  wyszczególnienia  w  formie  wydruku  byłoby 
kłopotliwe, możliwe jest przedstawienie go w formie elektronicznej na płycie CD.) (W); 

3) informacje  dot.  ewentualnego majątku  „wątpliwego”,  wobec  którego  toczą  się  spory 
bądź postępowania sądowe (W); 

4) określenie liczby odbiorców przyłączonych do sieci (W), (PE); 
5) oświadczenie  przedsiębiorcy,  iż  dysponuje  odpowiednimi  środkami  w  celu 

prawidłowego  wypełniania  obowiązków  OS  określonych  w  art.  9c  ust.  3  ustawy  – 
Prawo energetyczne (PE); 
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6) zasady  współpracy  z  innymi  operatorami  systemów  elektroenergetycznych  lub 
gazowych  lub  przedsiębiorstwami  energetycznymi,  w  celu  zapewnienia  spójności 
działania  systemów  i  skoordynowania  ich  rozwoju  (zakres  i  procedury  wymiany 
informacji  między  operatorami)  –  w  przypadku  braku  ww.  dokumentów 
harmonogram ich opracowania i wprowadzenia do stosowania (PE); 

7) w  przypadku  powierzenia  pełnienia  zadań  OS  innemu  przedsiębiorstwu 
energetycznemu  –  umowa  powierzająca,  która  w  szczególności  powinna  zawierać 
(W): 
a) obszar, na którym operator będzie wykonywał działalność gospodarczą; 
b) zasady realizacji obowiązków określonych w art. 9c ustawy – Prawo energetyczne, 

z dokładnym  wskazaniem,  które  obowiązki  operatora  będzie  wykonywało 
bezpośrednio  przedsiębiorstwo  energetyczne,  z  którym  właściciel  sieci  lub 
instalacji zawarł umowę powierzającą; 

c) datę zawarcia umowy; 
d) okres obowiązywania umowy; 
e) warunki rozwiązania umowy; 
f) odpowiedzialność  stron  za  niedotrzymanie  warunków  umowy,  postępowania 

reklamacyjnego oraz trybu rozstrzygania sporów. 
8) w przypadku wniosku o wyznaczenie OSD:  

a) zasady  prowadzenia  ruchu  sieciowego  w  sieci  dystrybucyjnej,  w  przypadku  nie 
posiadania  dotychczas  zatwierdzonej  przez  Prezesa  URE  Instrukcji  Ruchu  
i  Eksploatacji  Sieci  Dystrybucyjnej,  o  której  mowa  w  art.  9g  ust.  8  ustawy.  
W  przypadku  braku  IRiESD,  proszę  podać  termin  opracowania  przedmiotowej 
instrukcji, termin przekazania do zatwierdzenia przez Prezesa URE przedmiotowej 
instrukcji (PE); 

b) w przypadku wniosku o wyznaczenie OSD wykonującego działalność gospodarczą 
w zakresie dystrybucji energii elektrycznej;  jeżeli  liczba odbiorców przyłączonych 
do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa energetycznego jest nie większa niż 
sto  tysięcy,  należy  dodatkowo  udzielić  informacji  odnośnie  zasad  prowadzenia 
ruchu sieciowego (w tym uwzględniając w szczególności art. 9c ust. 3 pkt 6 i pkt 9a 
oraz ust. 3a). 

 
W  przypadku  powierzenia  zadań  należących  do  właściwości  OSD  innemu 
profesjonalnemu podmiotowi należy przedstawić stosowne umowy regulujące kwestie 
współpracy lub porozumienia, co do zawarcia umowy przyszłej w zakresie określonym 
w pkt a i b (PE). 
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Wszystkie  przedkładane  w  trakcie  postępowania  administracyjnego  toczącego  się 
przed  Prezesem  URE  kopie  dokumentów  powinny  być  poświadczone  za  zgodność 
z oryginałem  na  każdej  stronie  kopii  dokumentu.  Poświadczenia  zgodności  z  oryginałem 
może dokonać notariusz albo występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem 
lub  radcą  prawnym.  Dopuszcza  się  również  poświadczenie  zgodności  z  oryginałem  przez 
osobę  działającą  w imieniu  Przedsiębiorcy.  Natomiast  wyjaśnienia  i  oświadczenia  składane 
w toku  tego  postępowania  powinny  być  podpisane  przez  osoby  upoważnione  do 
reprezentowania strony.  

 
W  celu  ograniczenia  ilości  przesyłanych  dokumentów  do  niezbędnego  minimum, 

Prezes URE może wykorzystać w postępowaniu w  sprawie wyznaczenia OS,  będące w  jego 
posiadaniu,  dokumenty  dotyczące  danego  przedsiębiorcy.  Jeżeli,  któryś  z  wymienionych 
powyżej  dokumentów  został  przekazany  do  URE  w  poprzednich  postępowaniach 
prowadzonych przez Prezesa URE i zachował swoją aktualność, to może zostać wykorzystany 
w  toczącym  się  postępowaniu w sprawie wyznaczenia OS. W  takim  przypadku  do wniosku 
należy  załączyć  stosowną  informację  oraz  wskazać  daty  i  numery  pism  a  także  komórkę 
organizacyjną URE będącą adresatem korespondencji. Wówczas nie jest konieczne powtórne 
przekazywanie tych dokumentów.  

 
 

 
Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki 

z upoważnienia 

 
Wiceprezes 

// Marek Woszczyk 

 


