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Plan prelekcji
Wprowadzenie:
konflikt jako zjawisko społeczne,
konsument na rynku energii elektrycznej (nowe zjawiska na rynku energii i kryzys gospodarczy
generują szereg problemów),
podejścia do rozwiązania sporu (unikanie, uleganie, rywalizacja, kompromis, współpraca),
czy spór musi być wyniszczający ?
Rozstrzyganie sporów przez Prezesa URE
granice właściwości rzeczowej,
aspekty formalne podania,
przebieg postępowania.
Nie wszystkie spory z zakresu energetyki rozstrzyga Prezes URE
przykłady spraw wykraczających poza zakres kompetencji regulatora.
Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów z uwzględnieniem tzw. „małego trójpaku”
unijny tzw. „trzeci pakiet energetyczny” i krajowy tzw. „mały trójpak energetyczny”,
korzyści ze stosowania Mediacji (wymiar wieloaspektowy).

Rozstrzyganie sporów przez Prezesa URE

Granice właściwości rzeczowej:
wyznacza je art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne;
wyjątek od zasady, że spory wynikające ze stosunków cywilnoprawnych
rozpatrywane są przez sądy powszechne;
kompetencji Prezesa URE nie można domniemywać;
ingerencja tylko w ściśle określonych ramach:
1. w przypadku odmowy zawarcia określonych umów, w których konkretnemu żądaniu
wnioskodawcy

odpowiada

publicznoprawny

obowiązek

przedsiębiorstwa

energetycznego zawarcia danego kontraktu, a więc obowiązek o charakterze
bezwzględnie obowiązującym – decyzja konstytutywna Prezesa URE,
2. w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub
energii – decyzja deklaratoryjna Prezesa URE.

Rozstrzyganie sporów przez Prezesa URE c.d.

Aspekty formalne podania – właściwe sporządzenie i złożenie wniosku (podanie powinno być
podpisane i zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, żądanie, oznaczenie
adresata podania, drugiej strony postępowania, w razie ustanowienia pełnomocnika należy
złożyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia
stosownej opłaty skarbowej, forma dokumentów), dlaczego aspekty formalne podania są tak
ważne ?
Przebieg postępowania – do postępowania przed Prezesem URE stosuje się przepisy kodeksu
postępowania administracyjnego z zastrzeżeniem postępowania odwoławczego toczącego się
według przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu
regulacji

energetyki

(wszczęcie

postępowania,

postępowanie

dowodowe,

wezwania

merytoryczne, rozprawa, zakończenie postępowania dowodowego, udostępnienie akt,
rozstrzygnięcie, ewentualne postępowanie odwoławcze), zasady ogólne postępowania oraz
wpływ postawy stron na jego tok, termin załatwienia sprawy.
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Rozstrzyganie sporów przez Prezesa URE
c.d.

Uproszczony schemat postępowania administracyjnego
wniosek strony → usunięcie ewentualnych wad formalnych podania →
zawiadomienie o wszczęciu postępowania i następnie odpowiedzi stron na pytania
zawarte w tym zawiadomieniu → wezwania do uzupełnienia materiału dowodowego
i następnie informacja zwrotna stron w odpowiedzi na nie/rozprawa → zawiadomienie
o zakończeniu postępowania dowodowego → zapoznanie się stron z aktami sprawy
i wniesienie ewentualnych uwag do zgromadzonej dokumentacji → rozstrzygnięcie
PUBLIKACJA

Rozstrzyganie sporów w prawie energetycznym – zagadnienia praktyczne
Biuletyn URE nr 1/2009, portal CIRE
Radosław Walaszczyk
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Nie wszystkie spory z zakresu energetyki rozstrzyga
Prezes URE

Przykłady
Właściwość sądu powszechnego; Sprawy dotyczące:
‐ obowiązywania, wykonywania postanowień zawartej umowy, jak też zmiany umowy (co odnosi
się również do umów wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne),
‐ rozliczeń za dostarczane paliwa lub energię,

‐

‐ zagrożenia wstrzymania dostaw paliw lub energii,

‐

‐ nielegalnego poboru paliw lub energii (ustalenie, czy miał miejsce nielegalny pobór, opłaty,

‐

naprawienie szkody, odszkodowanie),
‐ posadowienia infrastruktury energetycznej (usunięcie urządzeń z nieruchomości, zapłata za

‐

dotychczasowe bezumowne korzystanie z gruntu, jak też za korzystanie z niego w przyszłości,
przeniesienie własności nieruchomości lub urządzeń ewentualnie uzyskanie innego tytułu
prawnego do nich, pielęgnacja drzew pod liniami).
PUBLIKACJA
Nie wszystkie spory z zakresu energetyki rozstrzyga Prezes URE
Biuletyn URE nr 1/2011, portal CIRE
Jolanta Skrago, Radosław Walaszczyk
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Alternatywne sposoby rozwiązywania
sporów
„Trzeci pakiet energetyczny” i „Mały trójpak energetyczny” – przepisy trzeciego pakietu
wzmacniają ochronę konsumentów na rynku energii; Państwa Członkowskie zobligowane do umożliwienia
odbiorcom korzystania z prostych i niedrogich pozasądowych procedur rozpatrywania sporów. Wytyczne
pakietu to swoista inspiracja dla ustawodawcy polskiego – Mały trójpak poświęca wiele miejsca
konsumentom: doprecyzowanie przepisów dot. zmiany sprzedawcy (art. 4j), rozszerzenie treści umów
sprzedaży i kompleksowej, których stroną jest odbiorca w gospodarstwie domowym (art. 5 ust. 4b),
nałożenie na sprzedawców obowiązku dostarczenia kopii zbioru praw konsumenta energii (art. 5 ust. 6e),
nowa regulacja procedury wstrzymania dostaw paliw i energii zapewniająca konsumentom daleko idącą
ochronę: art. 6b, art. 6c i art. 6d PrEnerg (przesłanki wstrzymania, dodatkowe wymogi wobec odbiorców w
gospodarstwach domowych, reklamacja dot. dostarczania ~ stały polubowny sąd konsumencki).

Wybrane korzyści z Mediacji – oszczędność czasu i pieniędzy, rezultat (brak przegranych), satysfakcja
stron z możliwości kontroli przebiegu mediacji i wpływu na kształt porozumienia (strony same decydują),
zwiększenie świadomości co do relacji i współzależności stron, wysoka skuteczność realizowania
porozumień, skrócenie okresu stresu, co pozwala na pełną koncentrację na podstawowym odcinku swojej
aktywności.
PUBLIKACJA
Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów – przykład z energetyki
Biuletyn URE nr 3/2012, portal CIRE
Radosław Walaszczyk
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