Zarządzenie Nr 3/2019
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Regulacji Energetyki

Na podstawie art. 39 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 3 statutu Urzędu Regulacji
Energetyki, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 90 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki
(M.P. z 2017 r. poz. 885) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin organizacyjny Urzędu Regulacji Energetyki, stanowiący
załącznik do zarządzenia.
§ 2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz kierujący wyodrębnionymi stanowiskami
przedstawią Dyrektorowi Generalnemu Urzędu Regulacji Energetyki wewnętrzne
regulaminy organizacyjne nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie
niniejszego zarządzenia.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie
Nr 3/2018 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 października 2018 r. w sprawie
ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Regulacji Energetyki oraz zarządzenie
Nr 5/2018 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie
zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Regulacji Energetyki.
§ 4. Rozstrzygnięcia w sprawach związanych z monitorowaniem realizacji przez
odbiorców przemysłowych, przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorców końcowych,
towarowe domy maklerskie i domy maklerskie obowiązku uzyskania i przedstawienia do
umorzenia świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia biogazu lub uiszczenia
opłaty zastępczej za 2014 r. i lata poprzednie oraz dotyczących wymierzenia kar
pieniężnych za niezrealizowanie tego obowiązku lub odmowę udzielenia informacji
dotyczących realizacji tego obowiązku - podejmuje Dyrektor Departamentu Efektywności
Energetycznej i Kogeneracji.

§ 5. Wszczęte i niezakończone postępowania w sprawach spornych, o których mowa
w § 23 ust. 2 pkt 8 lit. c Regulaminu organizacyjnego Urzędu Regulacji Energetyki
stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu
Regulacji Energetyki, zmienionego zarządzeniem Nr 5/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w zakresie paliw gazowych - prowadzi Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DYREKTOR GENERALNY

/-/

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Maciej Bando

/-/
Bartosz Korkozowicz

Załącznik do zarządzenia Nr 3
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 31 maja 2019 r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Użyte w regulaminie wyrazy oznaczają:
1) Urząd - Urząd Regulacji Energetyki,
2) Prezes - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
3) Wiceprezes - Wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
4) Dyrektor Generalny - Dyrektora Generalnego Urzędu Regulacji Energetyki,
5) komórki organizacyjne - departamenty, biura, oddziały Urzędu Regulacji
Energetyki oraz wyodrębnione stanowiska,
6) departament/biuro – wydzielona w strukturze Urzędu komórka organizacyjna
o określonym zakresie zadań, która może być podzielona na wydziały lub
zespoły,
7) oddział Urzędu – wskazana w statucie Urzędu komórka organizacyjna
z określonym zasięgiem terytorialnym, o określonym zakresie zadań,
realizująca opracowane przez Prezesa, Wiceprezesa, Dyrektora Generalnego
i departamenty/biura polityki, strategie i cele Urzędu,
8) wyodrębnione stanowisko – wskazane w statucie Urzędu jedno lub
wieloosobowe stanowisko o określonym zakresie zadań,
9) wydział – wydzielona w strukturze departamentu/biura struktura organizacyjna,
o określonym zakresie zadań, której liczebność powinna przekraczać 3 etaty,
10) proces – powiązana grupa zadań realizowanych przez poszczególne komórki
organizacyjne Urzędu jako komórki wiodące,
11) właściciel procesu - osoba odpowiedzialna z racji pełnionych funkcji za
prawidłowy przebieg procesu, jego monitorowanie, usprawnianie i analizę
efektów/realizacji celów,
12) właściciel danych - komórka organizacyjna odpowiedzialna za prawidłowość
oraz aktualność danych gromadzonych w odpowiednim module bazy danych
prowadzonej w Urzędzie,
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13) Bazy URE – narzędzia informatyczne wykorzystywane w Urzędzie, służące do
gromadzenia i przetwarzania informacji na potrzeby poszczególnych komórek
organizacyjnych.
§ 2. Urząd działa w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.), statutu Urzędu
Regulacji Energetyki, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 90 Prezesa Rady
Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji
Energetyki (M.P. z 2017 r. poz. 885) oraz niniejszego regulaminu.
§ 3. 1. Prezes kieruje Urzędem przy pomocy Wiceprezesa, Dyrektora Generalnego,
dyrektorów komórek organizacyjnych i osób kierujących wyodrębnionymi stanowiskami,
o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 2.
2. Do decyzji Prezesa zastrzega się w szczególności:
1) zatwierdzanie dokumentów o istotnym znaczeniu dla regulacji,
2) udzielanie urlopów i zatwierdzanie wyjazdów służbowych Wiceprezesa
i Dyrektora Generalnego oraz aprobowanie urlopów i wyjazdów służbowych
dyrektorów komórek organizacyjnych,
3) wyznaczanie swoich przedstawicieli na konferencje, narady, seminaria,
spotkania i wydarzenia branżowe,
4) występowanie o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.
3. Do podpisu Prezesa zastrzega się:
1) dokumenty kierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, marszałków
i wicemarszałków Sejmu i Senatu, posłów i senatorów, Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego, Prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału
Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby
Kontroli,

Rzecznika

Administracyjnego,

Praw
Prezesa

Obywatelskich,
Narodowego

Prezesa
Banku

Naczelnego

Polskiego,

Sądu

ministrów,

kierowników centralnych urzędów administracji publicznej oraz organów
i kierujących organizacjami międzynarodowymi;
2) decyzje w sprawie:
a)

zatwierdzenia

lub

odmowy

zatwierdzenia

taryf

rozpatrywanych

w Departamencie Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła oraz Departamencie
Rynku Paliw Gazowych,
b) zwolnienia z obowiązku przedstawiania taryf do zatwierdzenia,
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c) przyznania certyfikatu niezależności operatorom systemu przesyłowego,
d) wymierzenia kary pieniężnej, której wysokość przekracza 1 000 000 zł,
e) odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej, której wysokość przekracza
500 000 zł,
f) zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia instrukcji ruchu i eksploatacji sieci
przesyłowej,
g) ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych,
3) postanowienia w sprawie odmowy wydania świadectw pochodzenia, świadectw
pochodzenia z kogeneracji lub świadectw efektywności energetycznej o wartości
przekraczającej 10 000 000 zł.
4. Prezes może upoważnić Wiceprezesa, Dyrektora Generalnego, dyrektorów
komórek organizacyjnych oraz innych pracowników Urzędu do podpisywania
dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3.
5. Prezesa podczas nieobecności zastępuje Wiceprezes, a podczas nieobecności
Prezesa i Wiceprezesa – upoważniony pracownik.
6. W kontaktach z mediami Prezesa może zastępować wyłącznie wyznaczony
pracownik Departamentu Komunikacji Społecznej lub indywidualnie upoważniony przez
Prezesa pracownik innej komórki organizacyjnej.
§ 4. 1. Wiceprezes odpowiedzialny jest za realizację zadań powierzonych mu przez
Prezesa.
2. Wiceprezes wykonuje powierzone mu zadania przy pomocy dyrektorów komórek
organizacyjnych oraz osób kierujących wyodrębnionymi stanowiskami, o których mowa
w § 14 ust. 2 pkt 2 bezpośrednio mu podległych.
3. Wiceprezes, w przypadku nieobecności Prezesa, wykonuje jego zadania zgodnie
z upoważnieniem udzielonym mu przez Prezesa.
§ 5. 1. Dyrektor Generalny realizuje zadania określone w ustawie z 21 listopada 2008 r.
o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) oraz w innych przepisach.
2. Dyrektora Generalnego zastępuje dyrektor komórki organizacyjnej wyznaczony na
podstawie art. 25 ust. 6 ustawy, o której mowa w ust. 1.
3. Dyrektor Generalny może upoważnić dyrektorów komórek organizacyjnych oraz
innych pracowników Urzędu do podpisywania pism w sprawach należących do jego
kompetencji.

5

§ 6.1. Pracami komórek organizacyjnych kierują ich dyrektorzy.
2. Do podstawowych obowiązków dyrektora komórki organizacyjnej należy:
1) zapewnienie właściwej organizacji i sprawnego funkcjonowania komórki
organizacyjnej poprzez podział zadań dla poszczególnych wydziałów, zespołów
lub stanowisk pracy, określenie zakresów czynności pracowników, a także zadań
kontrolnych pracowników na stanowiskach kierowniczych jak również nadzór nad
zgodnym z przepisami i terminowym wykonywaniem przez pracowników
powierzonych im zadań i obowiązków oraz nad dyscypliną pracy,
2) zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji celów, strategii i jednolitości
działania Urzędu poprzez realizację zadań danej komórki organizacyjnej,
3) nadzór nad sprawną realizacją procesów w komórce organizacyjnej poprzez ich
planowanie, monitorowanie, koordynację i doskonalenie z uwzględnieniem
kontroli zarządczej w tym zarządzanie ryzykiem, stosownie do art. 68 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
z późn. zm.),
4) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie projektowania,
testowania, wdrażania, eksploatacji i doskonalenia systemów informatycznych
w ramach obszaru merytorycznego zarządzanej komórki organizacyjnej
i realizowanych procesów,
5) zapewnienie właściwego wykorzystania wiedzy i czasu pracy pracowników oraz
dbałość o ich rozwój zawodowy,
6) sporządzanie lub nadzór nad prawidłowym sporządzaniem przez bezpośrednich
przełożonych okresowej oceny pracowników komórki organizacyjnej wynikającej
z bieżącej oceny pracy i sposobu realizacji powierzonych im zadań,
7) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów ustawy o służbie
cywilnej, zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej oraz
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, finansów publicznych,
zamówień publicznych a także ochrony informacji niejawnych oraz informacji
prawnie chronionych,
8) udzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych, zwolnień od pracy –
w przypadkach, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa, czasu wolnego za
pracę wykonywaną na polecenie przełożonego poza normalnymi godzinami pracy
oraz wyrażanie zgody na krajowe wyjazdy służbowe pracowników,
9) zapewnienie właściwego współdziałania komórki organizacyjnej z innymi
komórkami Urzędu,
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10) nadzór

nad

prawidłową

gospodarką

mieniem

powierzonym

komórce

organizacyjnej.
3. Dyrektor komórki organizacyjnej:
1) podpisuje pisma i materiały kierowane do Prezesa, Wiceprezesa i Dyrektora
Generalnego,
2) podpisuje pisma, materiały i dokumenty wewnętrzne, kierowane do innych
komórek organizacyjnych,
3) parafuje projekty decyzji, pisma i materiały kierowane do podpisu przez Prezesa,
Wiceprezesa i Dyrektora Generalnego,
4) podpisuje pisma kierowane do osób zajmujących równorzędne stanowiska
w urzędach organów państwowych i samorządowych,
5) podpisuje

wnioski

w

sprawach

personalnych

pracowników

komórki

organizacyjnej,
6) podpisuje decyzje, pisma i inne dokumenty w sprawach określonych przez
Prezesa w odrębnym upoważnieniu.
4. W czasie nieobecności dyrektora, komórką organizacyjną kieruje wskazany
zastępca lub inna osoba wskazana przez dyrektora.
5. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do osób kierujących wyodrębnionymi
stanowiskami, o których mowa w § 14 ust 2 pkt 2.
§ 7. 1. Komórki organizacyjne realizują, w zakresie swojej właściwości, zadania
związane z wykonywaniem przez Prezesa jego funkcji ustawowych, a także zadania
wynikające z poleceń Prezesa, Wiceprezesa oraz Dyrektora Generalnego.
2. W trakcie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, komórki organizacyjne
obowiązane są do współpracy między sobą, a w szczególności do informowania się
nawzajem o przygotowywanych projektach pism, istotnych z punktu widzenia innych
komórek organizacyjnych, o nadesłanych do zaopiniowania projektach aktów prawnych,
opracowaniach, raportach i innych dokumentach oraz dokonywania niezbędnych
konsultacji i uzgodnień.
§ 8. 1. Zadania realizowane przy udziale kilku komórek organizacyjnych koordynuje
komórka wiodąca, której zakres działania obejmuje podstawowy problem będący
przedmiotem realizowanego zadania lub której zlecono realizację tego zadania.
2. Wyznaczona komórka wiodąca ma prawo żądania od komórek współdziałających
przedstawienia, w wyznaczonym terminie, informacji, wyjaśnień i opinii, niezbędnych do
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opracowania materiałów lub załatwienia sprawy oraz zwoływania narad przedstawicieli
zainteresowanych komórek organizacyjnych, w celu uzgodnienia ewentualnych
rozbieżności lub wypracowania stanowiska. Wyznaczenie terminu na przedstawienie
wymaganych informacji, wyjaśnień i opinii przez komórki współdziałające powinno być
dokonane niezwłocznie po otrzymaniu sprawy przez komórkę wiodącą.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do organizacji prac komisji
przetargowych do przeprowadzania przetargów, o których mowa w art. 16a ustawy –
Prawo energetyczne.
4. Komórki organizacyjne prowadzą postępowania w sprawach o wymierzenie kar
pieniężnych w granicach swojej właściwości, w tym również w przypadkach stwierdzenia
naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy - Prawo energetyczne.
5. W przypadku postępowań w sprawach o wymierzenie kary pieniężnej, o której
mowa w art. 56 ust. 1 pkt 10 ustawy – Prawo energetyczne, w zakresie dotyczącym
infrastruktury sieciowej, o właściwości miejscowej oddziału Urzędu decyduje miejsce
nastąpienia zdarzenia powodującego wszczęcie postępowania.
6. W przypadku powzięcia wiadomości mogącej wskazywać na naruszenie
przepisów prawa, skutkujące wymierzeniem kary pieniężnej, czynności wyjaśniające
w tym zakresie podejmuje komórka organizacyjna Urzędu właściwa do wymierzenia kary
pieniężnej. Ocena tej właściwości jest dokonywana z uwzględnieniem zakresu zadań
komórki organizacyjnej Urzędu właściwej do wymierzenia kary pieniężnej.
7. Komórki organizacyjne zobowiązane są do wzajemnej współpracy w zakresie
wymiany informacji o stwierdzonych naruszeniach prawa, o których mowa w ust. 4,
w celu skutecznego prowadzenia postępowania o wymierzenie kar pieniężnych.
8.

Skargi

na

działalność

przedsiębiorstw

energetycznych

oraz

wnioski,

w szczególności o udzielenie wyjaśnień, w tym wymagające dla ich załatwienia
współpracy kilku komórek organizacyjnych, rozpatrywane są - pod nadzorem
właściwych merytorycznie dyrektorów Departamentów - przez właściwe miejscowo
oddziały Urzędu z wyjątkiem:
a) spraw dotyczących taryf przedsiębiorstw energetycznych zatwierdzanych
w Departamencie Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła w zakresie stosowania
tych taryf w stosunkach między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz spraw
o skomplikowanym charakterze między przedsiębiorstwem energetycznym
i odbiorcami - które rozpatruje Departament Rynków Energii Elektrycznej
i Ciepła,
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b) spraw dotyczących taryf przedsiębiorstw energetycznych zatwierdzanych
w Departamencie Rynku Paliw Gazowych w zakresie stosowania tych taryf
w

stosunkach

między

przedsiębiorstwami

energetycznymi

oraz

spraw

o skomplikowanym charakterze między przedsiębiorstwem energetycznym
i odbiorcami - które rozpatruje Departament Rynku Paliw Gazowych,
c) spraw

dotyczących

procedury

zmiany

sprzedawcy

-

które

rozpatruje

Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich.
9. Pisma i dokumenty zawierające zagadnienia prawne o skomplikowanym
charakterze oraz umowy cywilnoprawne o takim charakterze wymagają uzgodnienia
z Departamentem Prawnym i Rozstrzygania Sporów.
10.

Komórki

organizacyjne

zajmujące

się

prowadzeniem

postępowań

administracyjnych i przygotowywaniem projektów decyzji w sprawie udzielenia, zmiany,
cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej dotyczących przedsiębiorstw
objętych regulacją ustawy 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 2018 r. poz. 1571 z
późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o zasadach pokrywania kosztów KDT”, są obowiązane
poinformować Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich o wszczęciu
takiego postępowania, a niezwłocznie po wydaniu decyzji w tej sprawie - jej kopię
przekazać do Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich. Listę
przedsiębiorstw objętych regulacją ww. ustawy sporządza Departament Rozwoju
Rynków i Spraw Konsumenckich, po czym udostępnia ją w intranecie Urzędu
i dokonuje stosownych aktualizacji.
11. Wnioski przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 4i ust.1 ustawy
– Prawo energetyczne rozpatrywane są przez Departament Rozwoju Rynków i Spraw
Konsumenckich jako komórkę koordynującą przy współpracy z Departamentem Rynku
Paliw Gazowych w zakresie jego właściwości.
12. Projekty upoważnień do przeprowadzania kontroli przygotowują komórki
organizacyjne, do których kompetencji należy przeprowadzanie takiej kontroli.
§ 9. 1. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Prezes.
2. Szczegółowe zasady obiegu dokumentów w Urzędzie określa Instrukcja
Kancelaryjna Urzędu.
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§ 10. Komórki organizacyjne współpracują z komórkami innych organów administracji
publicznej w zakresie swojego działania.
§ 11. Komórki organizacyjne w zakresie swoich zadań:
1) opracowują niezbędne materiały, informacje i wyjaśnienia do publikacji
w Biuletynie Urzędu i przekazują do Departamentu Komunikacji Społecznej,
2) przygotowują informacje i dokumenty do przekazania Komisji Europejskiej
w ramach obowiązków nałożonych na Prezesa,
3) przygotowują

opracowania,

analizy

i

projekty

stanowisk

związanych

z uczestnictwem Prezesa w pracach ACER, CEER, i ERRA oraz innych
organizacji i organów międzynarodowych,
4) przygotowują uwagi i analizy do dokumentów rządowych i innych dokumentów
przekazanych do konsultacji przez organy administracji rządowej,
5) przygotowują stanowiska, opinie oraz odpowiedzi na pisma w sprawach
należących do ich właściwości.
§ 12. Komórki organizacyjne, stosownie do zakresu swojej właściwości, są właścicielami
danych zawartych w poszczególnych rejestrach i modułach tematycznych Baz URE i na
bieżąco je weryfikują i aktualizują.
§ 13. 1. Komórki organizacyjne prowadzące postępowania w sprawie udzielenia,
zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia koncesji są obowiązane:
a) wprowadzać do baz URE oraz na bieżąco aktualizować informacje, o których
mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 647 z póżn. zm.), co będzie podstawą do przekazywania
przez Biuro Dyrektora Generalnego tych informacji do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej,
b) wprowadzać dane do baz rejestrów i wykazów, o których mowa w art. 41 ust. 7,
art. 43 ust. 11 i art. 43b ustawy – Prawo energetyczne oraz na bieżąco je
aktualizować.
2. Komórki organizacyjne dokonujące wpisu do rejestru podmiotów przywożących są
obowiązane do wprowadzania danych do elektronicznej bazy danych tego rejestru.
Rozdział 2
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Struktura organizacyjna Urzędu
§ 14. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące departamenty i biura:
a) Departament Komunikacji Społecznej (DSK),
b) Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła (DRE),
c) Departament Rynku Paliw Gazowych (DRG),
d) Departament Rynku Paliw Ciekłych (DPC),
e) Departament Źródeł Odnawialnych (DZO),
f) Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji (DEK),
g) Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich (DRR),
h) Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów (DPR),
i) Biuro Dyrektora Generalnego (BDG),
2. W skład Urzędu wchodzą również:
1) oddziały:
a) Północno - Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie (OSZ),
b) Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku (OGD),
c) Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu (OPO),
d) Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lublinie (OLB),
e) Środkowozachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Łodzi (OŁO),
f) Południowo - Zachodni Oddział Terenowy siedzibą we Wrocławiu (OWR),
g) Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach (OKA),
h) Południowo - Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie (OKR).
2) wyodrębnione stanowiska:
a) Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych (OIN),
b) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego (AW).
§ 15. 1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz osoby kierujące wyodrębnionymi
stanowiskami, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 2, opracowują projekty wewnętrznych
regulaminów organizacyjnych kierowanych przez siebie komórek, które przekazują do
Dyrektora Generalnego. Dyrektor Generalny, po uzgodnieniu z Prezesem, zatwierdza
wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych.
2. W komórkach organizacyjnych mogą być tworzone wydziały, jednoosobowe lub
wieloosobowe stanowiska pracy, zespoły oraz sekretariaty.
Rozdział 3
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Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych
i wyodrębnionych stanowisk
Departament Komunikacji Społecznej
§ 16. 1. Departament Komunikacji Społecznej realizuje zadania w zakresie polityki
informacyjno-edukacyjnej i komunikacji społecznej oraz doradztwa w zakresie
wizerunkowego prezentowania ustawowych zadań Prezesa.
2. Do zadań Departamentu Komunikacji Społecznej należy w szczególności:
1)

realizacja

polityki

informacyjno-promocyjnej

Prezesa,

w

szczególności

utrzymywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu, organizacja konferencji
prasowych

i

eksperckich,

koordynacja

udziału

reprezentantów

Prezesa

w konferencjach, seminariach i panelach dyskusyjnych organizowanych przez
Urząd lub podmioty zewnętrzne,
2)

opracowywanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi, materiałów
i programów informacyjnych popularyzujących wiedzę o rynku energii, gazu i paliw,
oraz w zakresie tematyki pokrewnej związanej z działalnością Prezesa,

3)

przygotowywanie informacji, sprostowań i polemik kierowanych do mediów oraz
przygotowywanie przeglądów prasy,

4)

koordynacja i przygotowywanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi,
wystąpień

Prezesa,

Wiceprezesa,

prezentowanie

stanowisk

Prezesa

i Wiceprezesa w kontaktach z mediami oraz koordynacja wystąpień pracowników
Urzędu w mediach,
5)

promowanie roli Prezesa i Urzędu we wspólnej polityce energetycznej na forum
krajowym oraz w Unii Europejskiej,

6)

koordynowanie przygotowywania odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów
i senatorów, dezyderaty komisji sejmowych i senackich,

7)

koordynacja przygotowania corocznego sprawozdania z działalności Prezesa,

8)

koordynacja przygotowania, we współpracy z właściwymi komórkami Urzędu,
raportu, o którym mowa w art. 23 ust. 2a ustawy - Prawo energetyczne,

9)

koordynacja przygotowania, we współpracy z właściwymi komórkami Urzędu,
sprawozdania, o którym mowa w art. 171 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 poz. 2389 z późn. zm.), zwanej
dalej: „ustawą o odnawialnych źródłach energii”,
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10)

koordynacja przygotowania, we współpracy z właściwymi komórkami Urzędu, oraz
przekazywanie do ministra właściwego do spraw energii zbiorczego raportu
rocznego, o którym mowa w art. 17 ustawy o odnawialnych źródłach energii,

11) koordynacja i redagowanie przekazanych przez komórki organizacyjne materiałów,
informacji i wyjaśnień kierowanych do publikacji w Biuletynie Urzędu oraz na
stronach internetowych Urzędu,
12) wydawanie Biuletynu Urzędu, biuletynów branżowych Urzędu oraz innych
wydawnictw, przy pomocy których Prezes realizuje politykę informacyjnoedukacyjną, współpraca z innymi komórkami Urzędu w zakresie publikacji
w Biuletynie Urzędu wymaganych prawem informacji,
13) administrowanie systemem zarządzania treścią (CMS) i zarządzanie treścią
serwisów internetowych Urzędu, polegające na zamieszczaniu i aktualizacji na
stronach internetowych Urzędu i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
informacji

własnych

oraz

wnioskowanych

przez

kierowników

komórek

organizacyjnych Urzędu oraz dokonywaniu redakcji tych informacji,
14) współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi oraz
organizacjami reprezentującymi interesy odbiorców lub przedsiębiorców,
15) współpraca z Punktem Informacji dla Przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 51
ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie
Informacji dla Przedsiębiorcy w zakresie publikacji danych udostępnianych przez
ten punkt oraz koordynacja weryfikacji i aktualizacji tych danych,
16) bieżąca

współpraca z Kancelarią

Prezesa

Rady Ministrów w zakresie

upubliczniania zbiorów informacyjnych Urzędu, zgodnie z „Programem otwierania
danych publicznych” ustanowionym uchwałą Nr 107/2016 Rady Ministrów z dnia
20 września 2016 r. oraz koordynacja prac związanych z publikacją tych zbiorów,
17) koordynacja przygotowania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji
publicznej oraz na wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora
publicznego, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz
prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz rejestru
wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego,
18) koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Prezesa,
z wyłączeniem skarg na przedsiębiorstwa energetyczne, oraz prowadzenie rejestru
skarg i wniosków,
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19) koordynowanie rozpatrywania petycji składanych do Urzędu oraz zamieszczanie
na stronach internetowych Urzędu informacji wymaganych przepisami ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870),
20) wspieranie sprawnej komunikacji wewnętrznej między komórkami organizacyjnymi
URE,
21) zapewnienie jednolitej identyfikacji wizualnej Urzędu,
22) zapewnienie obsługi administracyjnej i kancelaryjnej Prezesa i Wiceprezesa,
w tym organizacja spotkań z dyrektorami komórek organizacyjnych.
Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła
§ 17. 1. Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła realizuje zadania
związane z regulacją rynków energii elektrycznej i ciepła, w szczególności w zakresie
realizacji

praw

i

obowiązków

przedsiębiorstw

energetycznych

związanych

z uzyskiwaniem i posiadaniem koncesji dla energii elektrycznej i ciepła oraz
z przedstawianiem do zatwierdzenia i stosowaniem taryf dla energii elektrycznej
i ciepła.
2. Do zadań Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła należy
w szczególności:
1)

prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji
w sprawie udzielenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia koncesji
(promesy) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
a) wytwarzania, przesyłania, dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną,
b) wytwarzania, przesyłania, dystrybucji oraz obrotu ciepłem dla podmiotów
mających siedzibę w województwie mazowieckim i prowadzących działalność
gospodarczą w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło, którzy zakupili
w 2017 r. r. ciepło w łącznej ilości co najmniej 150 000 GJ, przy czym, dla
podmiotów podejmujących działalność w tym zakresie, wielkość zakupu ustala
się jako planowaną na pierwszy rok prowadzenia działalności
- z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 pkt 1, § 20 ust. 2 pkt 1 oraz § 21 ust. 2 pkt 1 niniejszego
Regulaminu,

2)

prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji
nakazujących dalsze prowadzenie działalności po wygaśnięciu koncesji, o których
mowa w pkt 1,
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3)

kontrolowanie

przestrzegania

warunków

prowadzenia

działalności

objętej

obowiązkiem uzyskania koncesji w zakresie, o którym mowa w pkt 1, oraz bieżąca
współpraca z organami władzy publicznej w zakresie ich działań związanych
z ujawnianiem nieprawidłowości w realizacji warunków koncesji,
4)

gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących zmian zakresu wykonywanej
działalności

oraz

powiązań

kapitałowych

operatorów

systemu

elektroenergetycznego (art. 9d ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne),
5)

prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji
w sprawie wyznaczenia operatorów systemów, o których mowa w art. 9h ust. 1 i 9
ustawy - Prawo energetyczne - w zakresie działania Departamentu,

6)

przygotowywanie informacji kierowanej do Komisji Europejskiej o wyznaczeniu
operatorów systemów przesyłowych elektroenergetycznych,

7)

przeprowadzanie kontroli w zakresie wypełniania przez właściciela sieci
przesyłowej lub operatora systemu przesyłowego obowiązków, o których mowa
w art. 9h ust. 11, w art. 9c oraz art. 16 ustawy – Prawo energetyczne oraz
przygotowywanie projektów decyzji, o których mowa w art. 9h ust. 14 tej ustawy w zakresie działania Departamentu,

8)

prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji
w sprawie przyznania lub odmowy przyznania certyfikatów niezależności, a także
projektów decyzji, o których mowa art. 9h1 ust. 12 ustawy – Prawo energetyczne
oraz przygotowywanie dokumentów kierowanych do ministra właściwego do spraw
zagranicznych i Komisji Europejskiej związanych z realizacją tego zadania –
w zakresie działania Departamentu,

9)

gromadzenie

informacji

składanych

przez

przedsiębiorstwa

energetyczne,

o których mowa w art. 9h1 ust. 10 i art. 9h2 ust. 9 ustawy – Prawo energetyczne
oraz kontrola spełniania przez operatora kryteriów niezależności – w zakresie
działania Departamentu,
10) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji
w sprawie udzielenia zgody na budowę linii bezpośredniej,
11) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji
w sprawie uzgadniania planów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej i ich aktualizacji, opracowanych przez operatora
systemu przesyłowego elektroenergetycznego,
12) opiniowanie raportu operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego
zawierającego

ustalenia

dotyczące
15

przyczyn

powstałego

zagrożenia

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zasadności podjętych działań
i zastosowanych środków w celu jego usunięcia, staranności i dbałości operatorów
systemu elektroenergetycznego oraz użytkowników systemu, w tym odbiorców
energii elektrycznej, o zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
o którym mowa w art. 11c ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
13) uzyskiwanie opinii zarządów województw w sprawach należących do właściwości
Departamentu,
14) monitorowanie i kontrolowanie realizacji obowiązku utrzymywania zapasów paliw,
o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne poprzez:
a)

prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów
decyzji w sprawach uzupełnienia zapasów paliw (art. 10 ust. 1c ustawy - Prawo
energetyczne),

b)

gromadzenie i analizowanie informacji o obniżeniu ilości zapasów paliw poniżej
wielkości obowiązkowych (art. 10 ust. 1e pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne),

c)

prowadzenie kontroli zapasów paliw, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne,

15) obliczanie i przekazywanie do publikacji w terminie do 31 marca każdego roku
wskaźnika referencyjnego dotyczącego taryf dla ciepła dla jednostek kogeneracji,
o którym mowa w art. 47 ust. 2f ustawy - Prawo energetyczne,
16) gromadzenie, analizowanie oraz przekazywanie do publikacji w terminie do
31 marca każdego roku informacji o:
a) średnich

cenach

sprzedaży

energii

elektrycznej

wytworzonej

w wysokosprawnej kogeneracji obliczonych oddzielnie dla energii elektrycznej
wytworzonej w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust.1 pkt 1-2
(art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. a ustawy - Prawo energetyczne),
b) średnich cenach ciepła wytwarzanego w źródłach, o których mowa w art. 23
ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy - Prawo energetyczne,
c) średniej cenie energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym,
o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d ustawy – Prawo energetyczne,
17) gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących rynku ciepła we współpracy
z oddziałami Urzędu, w szczególności:
a) prowadzenie corocznego badania koncesjonowanych przedsiębiorstw
ciepłowniczych,
b) przekazywanie danych dotyczących ciepła właściwemu ministrowi
w ramach „Programu badań statystycznych statystyki publicznej”,
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c) przygotowywanie okresowych sprawozdań z przebiegu taryfowania ciepła,
18) bieżąca współpraca w zakresie statystyki z ministrem właściwym do spraw energii,
Głównym Urzędem Statystycznym i jednostkami naukowo-badawczymi, a także
koordynacja w Urzędzie realizacji zadań wynikających z „Programu badań
statystycznych statystyki publicznej”,
19) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia taryf dla
energii elektrycznej przedkładanych przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz
przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie,
20) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia taryf dla
ciepła przedkładanych przez przedsiębiorstwa energetyczne mające siedzibę
w województwie mazowieckim i prowadzące działalność gospodarczą w zakresie
zaopatrzenia w ciepło odbiorców, którzy zakupili w 2017 r. ciepło w łącznej ilości
co najmniej 150 000 GJ, przy czym, dla podmiotów podejmujących działalność
w tym zakresie, wielkość zakupu ustala się jako planowaną na pierwszy rok
prowadzenia działalności, oraz przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie,
21) ustalanie, w odniesieniu do przedsiębiorstw składających wnioski, o których mowa
w pkt 19 i 20:
a) współczynników

korekcyjnych

określających

projektowaną

poprawę

efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę
warunków

wykonywania

przez

to

przedsiębiorstwo

danego

rodzaju

działalności gospodarczej,
b) okresu obowiązywania taryf i współczynników korekcyjnych, o których mowa
w lit. a,
c) wysokości

uzasadnionego

zwrotu

z

kapitału

dla

przedsiębiorstw

energetycznych przedkładających taryfę do zatwierdzenia,
d) maksymalnego udziału opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług
przesyłania lub dystrybucji dla poszczególnych grup odbiorców w taryfach dla
energii elektrycznej i ciepła, w przypadkach gdy wymaga tego ochrona
interesów odbiorców,
e) zwolnienie (cofnięcie zwolnienia) z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła
do zatwierdzenia, w zakresie, o którym mowa w pkt 19,
22) kontrolowanie stosowania taryf dla energii elektrycznej i ciepła, o których mowa
w pkt 19 i 20,
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23) monitorowanie

realizacji

przez

przedsiębiorstwa

energetyczne

obowiązku

przedkładania do zatwierdzenia taryf dla energii elektrycznej i ciepła, po uzyskaniu
stosownych koncesji,
24) opracowywanie metodyki analiz porównawczych oraz projekcji finansowych dla
potrzeb regulacji przedsiębiorstw zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją
energii elektrycznej,
25) rozpatrywanie spraw spornych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo
energetyczne, pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi, mających związek
ze stosowaniem zatwierdzonych przez Prezesa taryf tych przedsiębiorstw
w zakresie energii elektrycznej i ciepła oraz przygotowywanie projektów decyzji
w tym zakresie,
26) monitorowanie wypełniania przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązków
w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji księgowej i udostępniania sprawozdań
finansowych, w odniesieniu do przedsiębiorstw składających wnioski, o których
mowa w pkt 19 i 20, w tym, w uzasadnionych przypadkach, kontrolowanie
wypełnienia tych obowiązków przez przedsiębiorstwa zwolnione z obowiązku
przedkładania taryf do zatwierdzenia,
27) uzgadnianie

projektów

planów

rozwoju

przedsiębiorstw

energetycznych

zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej oraz projektów
ich zmian,
28) monitorowanie

realizacji

obowiązku

przedłożenia

przez

przedsiębiorstwa

energetyczne planów rozwoju, o których mowa w pkt 27,
29) opracowywanie projektów wytycznych i zaleceń zapewniających jednolitą formę
planów rozwoju, o których mowa w pkt 27 oraz sprawozdań z realizacji planów
rozwoju,
30) prowadzenie monitoringu sprawozdań z realizacji planów rozwoju przedsiębiorstw
energetycznych, o których mowa w art. 16 ust. 18 ustawy - Prawo energetyczne,
31) monitorowanie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w zakresie
bezpieczeństwa dostarczania energii elektrycznej,
32) wyznaczanie przedsiębiorstwa energetycznego pełniącego funkcję operatora
ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania,
33) przygotowywanie opinii i projektów stanowisk w sprawach określonych w art. 15
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 713/2009 z dnia
13 lipca 2009 r. ustanawiającego Agencję do Spraw Współpracy Organów
Regulacji Energetyki (Dz. Urz. UE L. 09.211.1), w zakresie działania Departamentu,
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34) realizacja obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie
warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii
elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) Nr 1228/2003 (Dz. Urz. UE L
211/15 z dnia 14 lipca 2009), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 714/2009",
oraz realizacja obowiązków organu regulacyjnego wynikających z rozporządzeń
wydanych na jego podstawie - w zakresie działania Departamentu,
35) przekazywanie do Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich
informacji kierowanych do Komisji Europejskiej o działaniach podejmowanych
w przypadku naruszeń przepisów rozporządzenia (WE) 714/2009 – w zakresie
działania Departamentu,
36) realizacja obowiązków organu regulacyjnego wynikających z rozporządzenia
Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci
dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz.
Urz. UE L 112/59 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), zwanego dalej „rozporządzeniem
2016/631”, rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dz. Urz. UE L
223/10 z dnia 18 sierpnia 2016 r.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/1388”
oraz rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r.
ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci
systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z
podłączeniem

prądu

stałego

(Dz.

Urz.

UE

Nr

241),

zwanego

dalej

„rozporządzeniem 2016/1447”,
37) prowadzenie postępowań wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485
ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii
elektrycznej (Dz. Urz. UE L 2017/220 z dnia 2 sierpnia 2017 r.), zwanego dalej
„rozporządzeniem 2017/1485” oraz rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia
24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia
i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 2017/312),
zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/2196” - w zakresie niewymagającym
koordynacji z organami regulacyjnymi państw członkowskich UE,
38) przygotowywanie stanowisk, opinii i rekomendacji, w zakresie działania
Departamentu, w ramach prowadzonej przez Prezesa współpracy europejskiej
i międzynarodowej,
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39) prowadzenie postępowań w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w zakresie
działania Departamentu, w tym na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1-3 i 12 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28
grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538 z późn. zm.),
40) stosowanie instytucji przewidzianych w Dziale III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm., zwanej dalej
„Ordynacją podatkową”) w odniesieniu do kar – w zakresie właściwości
Departamentu,
41) realizacja obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie
wytycznych

dotyczących

transeuropejskiej

infrastruktury

energetycznej,

uchylającego decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniającego rozporządzenia (WE)
nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009 (Dz. Urz. UE L 115/39 z dnia
25 kwietnia 2013 r.) - w zakresie działania Departamentu,
42) kontrolowanie obowiązku wynikającego z art. 7 ust. 8l ustawy – Prawo
energetyczne,
43) wydawanie opinii, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 21a ustawy – Prawo
energetyczne,
44) obliczanie i kierowanie do publikacji średnioważonych cen energii elektrycznej na
rynku hurtowym oraz kierowanie do publikacji danych stanowiących części
składowe służące do obliczania kwoty różnicy ceny – we współpracy
z Departamentem Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich w ramach zespołu
składającego się z pracowników obu komórek organizacyjnych,
45) zatwierdzanie wymogów ogólnego stosowania, o których mowa w art. 9ga ustawy
– Prawo energetyczne,
46) współpraca z ministrem właściwym do spraw energii i organami państw
członkowskich Unii Europejskiej - w zakresie właściwości Departamentu,
47) nadzór,

koordynowanie

wykonywanych

przez

oraz

monitorowanie

oddziały

Urzędu,

sposobu
a

także

realizacji

zadań

wypracowywanie

i upowszechnianie jednolitej praktyki oraz procedur działania – w zakresie
właściwości Departamentu.

Departament Rynku Paliw Gazowych
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§ 18. 1. Departament Rynku Paliw Gazowych realizuje zadania Prezesa związane
z regulacją przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wykonywania praw i obowiązków
związanych

z

uzyskiwaniem

i

posiadaniem

koncesji

dla

paliw

gazowych

przedstawianiem do zatwierdzenia i stosowaniem taryf dla paliw gazowych oraz
monitorowaniem i egzekwowaniem obowiązków nałożonych na uczestników rynku paliw
gazowych.
2. Do zadań Departamentu Rynku Paliw Gazowych należy w szczególności:
1)

prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji
w sprawie udzielenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia koncesji
(promesy) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania,
dystrybucji, magazynowania, obrotu paliwami gazowymi, w tym obrotu gazem
ziemnym z zagranicą, skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu
ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2
pkt 1,

2)

prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji
nakazujących dalsze prowadzenie działalności po wygaśnięciu koncesji, o których
mowa w pkt 1,

3)

bieżące kontrolowanie przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej
obowiązkiem uzyskania koncesji w zakresie, o którym mowa w pkt 1, oraz bieżąca
współpraca z organami władzy publicznej w zakresie ich działań związanych
z ujawnianiem nieprawidłowości w realizacji warunków koncesji,

4)

prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji
w sprawie udzielenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia koncesji
(promesy) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania
dwutlenku węgla,

5)

prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji
w sprawie wyznaczenia operatorów systemów, o których mowa w art. 9h ust. 1 i 9
oraz art. 11n ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne,

6)

przygotowywanie informacji kierowanej do Komisji Europejskiej o wyznaczeniu
operatorów systemów przesyłowych gazowych,

7)

przeprowadzanie kontroli w zakresie wypełniania przez właściciela sieci
przesyłowej lub operatora systemu przesyłowego obowiązków, o których mowa
w art. 9h ust. 11 i 12, w art. 9c oraz art. 16 ustawy – Prawo energetyczne oraz
w umowie, o której mowa w art. 9h ust. 3 pkt 2 tej ustawy – w zakresie działania
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Departamentu, w tym monitorowanie powiązań między właścicielem sieci
przesyłowej a operatorem systemu przesyłowego oraz przepływu informacji między
nimi,
8)

przygotowywanie projektów decyzji, o których mowa w art. 9h ust. 14 ustawy –
Prawo energetyczne,

9)

prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji
w sprawie przyznania lub odmowy przyznania certyfikatów niezależności, a także
projektów decyzji, o których mowa w art. 9h1 ust. 12 ustawy – Prawo energetyczne
oraz przygotowywanie dokumentów kierowanych do ministra właściwego do spraw
zagranicznych i Komisji Europejskiej związanych z realizacją tego zadania –
w zakresie działania Departamentu,

10) gromadzenie

informacji

składanych

przez

przedsiębiorstwa

energetyczne,

o których mowa w art. 9h1 ust. 10 i art. 9h2 ust. 9 ustawy – Prawo energetyczne
oraz kontrola spełniania przez operatora kryteriów niezależności – w zakresie
działania Departamentu,
11) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji
w sprawie udzielenia zgody na budowę gazociągu bezpośredniego,
12) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji
w sprawie zatwierdzania planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu
ziemnego i ich aktualizacji, opracowywanych przez operatorów systemów
przesyłowych gazowych, operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych oraz
operatorów systemów połączonych gazowych, o których mowa w art. 58 ust. 17
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych
i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa

paliwowego

państwa

i

zakłóceń

na

rynku

naftowym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1323 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o zapasach",
13) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach
spornych, o których mowa w art. 58 ust. 14 ustawy o zapasach,
14) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia taryf dla
paliw gazowych przedkładanych przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz
przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2
pkt 2,
15) ustalanie, w odniesieniu do przedsiębiorstw składających wnioski, o których mowa
w pkt 14:
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a) współczynników

korekcyjnych

określających

projektowaną

poprawę

efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę
warunków

wykonywania

przez

to

przedsiębiorstwo

danego

rodzaju

działalności gospodarczej,
b) okresu obowiązywania taryf i współczynników korekcyjnych, o których mowa
w lit. a,
c) wysokości

uzasadnionego

zwrotu

z

kapitału

dla

przedsiębiorstw

energetycznych przedkładających taryfy do zatwierdzenia,
d) maksymalnego udziału opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie
usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych dla poszczególnych grup
odbiorców w taryfach, w przypadkach gdy wymaga tego ochrona ich
interesów,
16) kontrolowanie stosowania taryf, o których mowa w pkt 14,
17) monitorowanie

realizacji

przez

przedsiębiorstwa

energetyczne

obowiązku

przedkładania do zatwierdzenia taryf dla paliw gazowych, po uzyskaniu stosownych
koncesji,
18) opracowywanie metodyki analiz porównawczych oraz projekcji finansowych dla
potrzeb regulacji przedsiębiorstw zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją
paliw gazowych,
19) rozpatrywanie spraw spornych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo
energetyczne, pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi, mających związek
ze stosowaniem zatwierdzonych przez Prezesa taryf dla paliw gazowych
ustalonych przez te przedsiębiorstwa oraz przygotowywanie projektów decyzji
w zakresie,
20) monitorowanie wypełniania przez przedsiębiorstwo energetyczne składające
wnioski, o których mowa w pkt 14, obowiązków w zakresie sposobu prowadzenia
ewidencji

księgowej

i

udostępniania

sprawozdań

finansowych,

w

tym

w uzasadnionych przypadkach, kontrolowanie wypełnienia tych obowiązków przez
przedsiębiorstwa zwolnione z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia lub
nieobjęte tym obowiązkiem,
21) uzgadnianie

projektów

planów

rozwoju

przedsiębiorstw

energetycznych

zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych oraz projektów ich
zmian, w tym konsultowanie sposobu finansowania inwestycji ujętych w planie
opracowanym przez operatora systemu przesyłowego z właścicielem sieci,
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22) monitorowanie realizacji przez przedsiębiorstwa energetyczne planów rozwoju,
o których mowa w pkt 21, poprzez gromadzenie i analizę corocznych sprawozdań
z realizacji planów rozwoju,
23) opracowywanie projektów wytycznych i zaleceń zapewniających jednolitą formę
planów rozwoju, o których mowa w pkt 21 oraz sprawozdań z realizacji tych planów,
24) uzgadnianie programów budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć
w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci niezbędnych do
przyłączania tych stacji, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o elektromobilności
i paliwach alternatywnych,
25) uzyskiwanie opinii zarządów województw oraz wskazanych w przepisach prawa
innych instytucji i organów, w sprawach należących do właściwości Departamentu,
26) weryfikacja, w drodze decyzji, informacji o wielkościach obowiązkowych zapasów
gazu ziemnego, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o zapasach,
27) ustalanie, w drodze decyzji, wielkości obowiązkowych zapasów gazu ziemnego,
o których mowa w art. 25 ust. 5 ustawy o zapasach,
28) gromadzenie informacji, o których mowa w art. 24 ust. 3b, art. 24a ust. 4, art. 25
ust. 6, art. 27 ust. 2 i art. 52a ustawy o zapasach,
29) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy o wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych
gazu ziemnego oraz gromadzenie zawartych umów przekazywanych przez
zobowiązane podmioty,
30) kontrolowanie, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o zapasach, przedsiębiorstw
energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem
ziemnym z zagranicą i podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego oraz
podmiotów, którym zlecono utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu
ziemnego, w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z art. 24 i art. 24b
oraz spełnienia warunków określonych w art. 24a tej ustawy, a także kontrolowanie
przedsiębiorstw wykonujących działalność w zakresie magazynowania gazu
ziemnego,
31) obliczanie i kierowanie do publikacji średnich kwartalnych cen zakupu gazu
ziemnego

z

zagranicy

przedsiębiorstwa

-

na

energetyczne

podstawie
zajmujące

informacji
się

obrotem

z zagranicą i podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego,

24

udzielanych
gazem

przez

ziemnym

32) obliczanie - we współpracy z Departamentem Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła
- i kierowanie do publikacji stopy wolnej od ryzyka dla potrzeb określania wskaźnika
kosztu zaangażowanego kapitału,
33) monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego w zakresie bezpieczeństwa
dostarczania paliw gazowych oraz zagrożeń bezpieczeństwa tych dostaw,
34) przygotowywanie opinii i projektów stanowisk w sprawach określonych w art. 15
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 713/2009 z dnia
13 lipca 2009 r. ustanawiającego Agencję do Spraw Współpracy Organów
Regulacji Energetyki (Dz. Urz. UE L. 09.211.1) - w zakresie działania
Departamentu,
35) realizacja obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków
dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE)
Nr 1775/2009 (Dz. Urz. UE L 211/36 z dnia 14 lipca 2009) zwanego dalej
„rozporządzeniem (WE) 715/2009” oraz z rozporządzeń wydanych na jego
podstawie – w zakresie działania Departamentu,
36) realizacja obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Komisji (UE)
2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący
mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającego
rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (Dz. UE L 72 z dnia 17 marca 2017 r., str. 1
i nast., zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/459”) – w zakresie działania
Departamentu,
37) przekazywanie do Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich
informacji kierowanych do Komisji Europejskiej o działaniach podejmowanych
w przypadku naruszeń przepisów rozporządzenia (WE) 715/2009 – w zakresie
działania Departamentu,
38) realizacja obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie
wytycznych

dotyczących

transeuropejskiej

infrastruktury

energetycznej,

uchylającego decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniającego rozporządzenia (WE)
nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009 (Dz. Urz. UE L 115/39 z dnia
25 kwietnia 2013 r.) - w zakresie działania Departamentu,
39) realizacja zadań wynikających z art. 5 ust. 6 i 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie
środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia
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rozporządzenia (UE) nr 994/2010 (Dz. Urz. UE L. Nr 280 str. 1), w zakresie
uwzględniania w taryfach kosztów infrastruktury gazowniczej oraz opracowania
skoordynowanych decyzji o alokacji kosztów,
40) przygotowywanie stanowisk, opinii i rekomendacji, w zakresie działania
Departamentu, w ramach prowadzonej przez Prezesa współpracy europejskiej
i międzynarodowej,
41) prowadzenie postępowań w sprawie wymierzenia kar pieniężnych w zakresie
działania Departamentu, w tym w szczególności na podstawie art. 56 ustawy –
Prawo energetyczne, art. 63 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5b, 5c, 6, 6b, 6c, 16, 18a w zakresie
kontroli o której mowa w art. 30 ust. 1, 19 i 19b ustawy o zapasach oraz art. 45
ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
42) stosowanie

instytucji przewidzianych

w Dziale

III

Ordynacji podatkowej

w odniesieniu do kar – w zakresie właściwości Departamentu,
43) kontrolowanie zapewnienia równego i otwartego dostępu do sieci transportowej
dwutlenku węgla i podziemnych składowisk dwutlenku węgla,
44) współpraca z ministrem właściwym do spraw energii i organami państw
członkowskich Unii Europejskiej - w zakresie właściwości Departamentu,
45) nadzór,

koordynowanie

wykonywanych

przez

oraz

monitorowanie

oddziały

Urzędu,

sposobu
a

także

realizacji

zadań

wypracowywanie

i upowszechnianie jednolitej praktyki oraz procedur działania – w zakresie
właściwości Departamentu.
Departament Rynku Paliw Ciekłych
§ 19. 1. Departament Rynku Paliw Ciekłych realizuje zadania Prezesa związane
z regulacją przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wykonywania praw i obowiązków
związanych z uzyskiwaniem i posiadaniem koncesji dla paliw ciekłych oraz
monitorowaniem i egzekwowaniem obowiązków nałożonych na uczestników rynku
biopaliw ciekłych i paliw ciekłych, a także prowadzi rejestr podmiotów przywożących.
2. Do zadań Departamentu Rynku Paliw Ciekłych należy w szczególności:
1)

prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji
w sprawie udzielenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia koncesji
(promesy) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania,
przesyłania, dystrybucji, magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, obrotu
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paliwami ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, z zastrzeżeniem
§ 25 ust. 2 pkt 1,
2)

prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji
nakazujących dalsze prowadzenie działalności po wygaśnięciu koncesji, o których
mowa w pkt 1,

3)

bieżące kontrolowanie przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej
obowiązkiem uzyskania koncesji w zakresie, o którym mowa w pkt 1, oraz bieżąca
współpraca z organami władzy publicznej w zakresie ich działań związanych
z ujawnianiem nieprawidłowości w realizacji warunków koncesji,

4)

uzyskiwanie opinii zarządów województw oraz wskazanych w przepisach prawa
innych instytucji i organów, w sprawach należących do właściwości Departamentu,

5)

koordynacja

przygotowywania

planów

kontroli,

opracowanie,

publikacja

i udostępnienie właściwym organom informatora kontroli oraz przeprowadzanie
kontroli, o której mowa w art. 23r ustawy - Prawo energetyczne - w zakresie
właściwości Departamentu,
6)

gromadzenie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 4, 13a ust. 1 oraz art. 16
ust. 7 ustawy o zapasach,

7)

monitorowanie rynku paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, w tym sporządzanie raportu,
o którym mowa w art. 30b ust. 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych",

8)

prowadzenie wykazu podmiotów zobowiązanych do realizacji Narodowego Celu
Wskaźnikowego,

9)

monitorowanie realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego z uwzględnieniem
zastosowania współczynnika redukcyjnego w zakresie realizacji Narodowego Celu
Wskaźnikowego, o którym mowa w art. 23 ust. 4 ustawy o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych,

10) opracowywanie i udostępnianie wzoru sprawozdania, o którym mowa w art. 30b
ust.1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
11)

prowadzenie badań statystycznych dotyczących biokomponentów, paliw ciekłych
i biopaliw ciekłych w ramach „Programu badań statystycznych statystyki
publicznej”,

12) realizacja zadań związanych z monitorowaniem oraz stosowaniem środków
ograniczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw stosowanych
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w transporcie i energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych,
w tym:
a) gromadzenie informacji, o których mowa w art. 30c, 30d ust. 2 i 30e ust. 2 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
(Dz. U. z 2019 r. poz. 660), zwanej dalej „ustawą o systemie monitorowania”,
b) gromadzenie sprawozdań rocznych składanych przez podmioty realizujące
Narodowy Cel Redukcyjny,
c) przygotowywanie projektu zbiorczego raportu rocznego, o którym mowa
w art. 30g ust. 2 ustawy o systemie monitorowania,
d) przeprowadzanie kontroli podmiotów realizujących Narodowy Cel Redukcyjny,
13) przeprowadzanie kontroli podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy
w zakresie wskazanym w art. 26a ustawy o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych,
14)

prowadzenie

rejestru

podmiotów

przywożących

w

zakresie

podmiotów

zagranicznych dokonujących przywozu paliw ciekłych na terytorium RP oraz
podmiotów mających siedzibę na terytorium województwa mazowieckiego,
15) przekazywanie podmiotom, o których mowa w art. 32d ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, aktualnego wykazu podmiotów przywożących,
16) przekazywanie podmiotom, o których mowa w art. 43c ustawy – Prawo
energetyczne, aktualnego wykazu przedsiębiorstw energetycznych posiadających
koncesje, w zakresie, w jakim dotyczą paliw ciekłych,
17) gromadzenie sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się
magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych
zawierających informacje o podmiotach zlecających usługi, o których mowa
w art. 4ba ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne,
18) gromadzenie sprawozdań o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych
i wywiezionych paliw ciekłych oraz o ich przeznaczeniu przekazywanych przez
przedsiębiorstwa energetyczne i podmioty przywożące, a także kierowanie do
publikacji informacji o całkowitej wielkości produkcji i przywozu poszczególnych
paliw ciekłych na terytorium RP,
19) gromadzenie informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych,
przekazywanych przez przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa w art. 43e
ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne oraz podmioty przywożące – w zakresie
objętym właściwością Departamentu wskazaną w pkt 1,
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20) przygotowywanie stanowisk, opinii i rekomendacji, w zakresie działania
Departamentu, w ramach prowadzonej przez Prezesa współpracy europejskiej
i międzynarodowej,
21) prowadzenie postępowań w sprawie wymierzenia kar pieniężnych w zakresie
działania Departamentu, w tym w szczególności na podstawie art. 56 ustawy –
Prawo energetyczne, art. 33 ust. 1 pkt 2a, 2b, 4a, 5, 5b, 6a, 8a, 8aa, 8d i 8e ustawy
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, art. 35a pkt 7 i 8 ustawy o systemie
monitorowania,
22) stosowanie

instytucji przewidzianych

w Dziale

III

Ordynacji podatkowej

w odniesieniu do kar – w zakresie właściwości Departamentu,
23) współpraca z organami administracji publicznej, w tym z ministrem właściwym do
spraw energii, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz organami
i innymi instytucjami państw członkowskich Unii Europejskiej - w zakresie
właściwości Departamentu,
24) nadzór,

koordynowanie

wykonywanych

przez

oraz

monitorowanie

oddziały

Urzędu,

sposobu
a

także

realizacji

zadań

wypracowywanie

i upowszechnianie jednolitej praktyki oraz procedur działania – w zakresie
właściwości Departamentu.
Departament Źródeł Odnawialnych
§ 20. 1. Departament Źródeł Odnawialnych realizuje zadania Prezesa związane
z regulacją przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wykonywania praw i obowiązków
związanych z uzyskiwaniem i posiadaniem koncesji na prowadzenie działalności
gospodarczej, uzyskiwaniem wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji
w zakresie określonym w ust. 2, oraz stosowaniem mechanizmów i instrumentów
wspierających wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz
biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii.
2. Do zadań Departamentu Źródeł Odnawialnych należy w szczególności:
1)

prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji
w sprawie udzielenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia koncesji
(promesy) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
a) wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii
wykorzystujących:
- biomasę albo biomasę z innymi paliwami,
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- biopłyny z innymi paliwami,
- biogaz z innymi paliwami,
- biogaz rolniczy z innymi paliwami,
b) wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w jednostkach kogeneracji stanowiących
instalacje odnawialnego źródła energii wykorzystujących:
- biomasę albo biomasę z innymi paliwami,
- biopłyny z innymi paliwami,
- biogaz albo biogaz z innymi paliwami,
- biogaz rolniczy z innymi paliwami,
prowadzenie rejestru wytwórców energii w małej instalacji, z zastrzeżeniem § 25

2)

ust. 2 pkt 22,
przygotowywanie projektów decyzji w sprawie zakazu wykonywania przez wytwórcę

3)

działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2
pkt 23,
gromadzenie informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 8 ustawy o odnawialnych

4)

źródłach energii oraz sprawozdań kwartalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 7
tej ustawy w zakresie małych instalacji, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 pkt 24,
kontrolowanie

5)

przestrzegania

warunków

prowadzenia

działalności

objętej

obowiązkiem uzyskania koncesji w zakresie, o którym mowa w pkt 1, oraz bieżąca
współpraca z organami władzy publicznej w zakresie ich działań związanych
z ujawnianiem nieprawidłowości w realizacji warunków koncesji,
uzyskiwanie opinii zarządów województw w sprawach należących do właściwości

6)

Departamentu,
wydawanie i umarzanie świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej:

7)

a) z biogazu rolniczego,
b) z innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł energii
-

oraz

przekazywanie

informacji

o

wydanych

świadectwach

pochodzenia

podmiotowi prowadzącemu rejestr tych świadectw; przygotowywanie projektów
postanowień o odmowie wydania świadectw pochodzenia,
8)

wydawanie

i umarzanie

świadectw

pochodzenia

biogazu

rolniczego

oraz

przekazywanie informacji o wydanych świadectwach podmiotowi prowadzącemu
rejestr świadectw pochodzenia biogazu rolniczego; przygotowywanie projektów
postanowień o odmowie wydania świadectw pochodzenia biogazu rolniczego,
9)

monitorowanie

realizacji

przez

odbiorców

przemysłowych,

przedsiębiorstwa

energetyczne, odbiorców końcowych, towarowe domy maklerskie i domy maklerskie
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obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia
i świadectw pochodzenia biogazu rolniczego lub uiszczania opłat zastępczych,
10) gromadzenie informacji, o których mowa w art. 44 ust. 15 ustawy o odnawialnych
źródłach energii,
11) przekazywanie wytwórcom energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
o których mowa w art. 44 ust. 8 ustawy o odnawialnych źródłach energii, informacji
o ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, dla której przysługuje
świadectwo pochodzenia,
12) gromadzenie oświadczeń składanych przez odbiorców przemysłowych, analiza
informacji i oświadczeń, o których mowa w art. 54 ustawy o odnawialnych źródłach
energii oraz sporządzanie wykazów tych odbiorców,
13) wydawanie gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych
źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz przekazywanie
informacji o wydanych gwarancjach pochodzenia podmiotowi prowadzącemu
rejestry

gwarancji

pochodzenia;

przygotowywanie

projektów

postanowień

o odmowie wydania gwarancji pochodzenia,
14) uznawanie lub odmowa uznania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej
wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła
energii oraz przekazywanie informacji o uznanych gwarancjach pochodzenia
podmiotowi prowadzącemu rejestry gwarancji pochodzenia,
15) gromadzenie informacji o przekazaniu gwarancji pochodzenia energii elektrycznej
wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła
energii odbiorcy końcowemu,
16) gromadzenie informacji, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy o odnawialnych
źródłach energii a także zbiorczych raportów rocznych, o których mowa w art. 32
ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 tej ustawy,
17) gromadzenie rocznych sprawozdań, o których mowa w art. 6a

ustawy

o odnawialnych źródłach energii oraz sporządzanie zbiorczych raportów, o których
mowa w art. 6a ust. 2 tej ustawy,
18) analiza i kontrola oświadczeń, o których mowa w art. 39 i 39a ustawy o odnawialnych
źródłach energii,
19) wyznaczanie sprzedawców zobowiązanych, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy
o odnawialnych źródłach energii,
20) wydawanie lub odmowa wydania zaświadczeń, o których mowa w art. 70b ust. 8
ustawy o odnawialnych źródłach energii,
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21) ogłaszanie, organizacja i przeprowadzanie aukcji, w tym aukcji interwencyjnej na
sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii,
22) ustalanie regulaminu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej
z odnawialnych źródeł energii,
23) potwierdzanie przyjęcia deklaracji o przystąpieniu do aukcji,
24) przeprowadzanie procedury oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii
elektrycznej danej instalacji odnawialnego źródła energii,
25) gromadzenie oświadczeń, o których mowa w art. 72a ustawy o odnawialnych
źródłach energii oraz wydawanie decyzji o zakazie uczestnictwa w systemie
wsparcia,
26) rozliczanie obowiązku, o którym mowa w art. 83 ustawy o odnawialnych źródłach
energii,
27) wyrażanie lub odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w art. 83a ustawy
o odnawialnych źródłach energii,
28) przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 84 ustawy o odnawialnych źródłach
energii oraz wydawanie postanowień o braku możliwości zakwalifikowania
kwestionowanej ilości energii elektrycznej jako energii wytworzonej z odnawialnych
źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii lub decyzji o obowiązku
zwrotu operatorowi rozliczeń energii odnawialnej pomocy publicznej uzyskanej
w drodze aukcji lub ustalenie w drodze decyzji prawidłowej ceny skorygowanej,
29) planowanie wypłat na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1
pkt 4 i ust. 2 pkt 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii,
30) kalkulacja stawki OZE oraz jej publikacja,
31) gromadzenie informacji, o których mowa w art. 94 ust. 1, art. 100 ust. 2 i 2a, art. 102
ust. 3 i art. 103 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii,
32) przekazywanie odpowiednio sprzedawcy zobowiązanemu lub operatorowi rozliczeń
energii odnawialnej informacji, o których mowa w art. 39 ust. 9, art. 70b ust. 9, art. 81
ust. 6 i art. 89 ustawy o odnawialnych źródłach energii,
33) wydawanie urzędowego potwierdzenia efektu zachęty, o którym mowa w art. 47a
ustawy o odnawialnych źródłach energii,
34) przekazywanie

informacji

o

umorzonych

świadectwach

pochodzenia

oraz

świadectwach pochodzenia biogazu rolniczego podmiotowi prowadzącemu rejestr
tych świadectw,
35) gromadzenie informacji, o których mowa w art. 9c ust. 12 ustawy - Prawo
energetyczne,
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36) prowadzenie postępowań w sprawie wymierzenia kar pieniężnych w zakresie
działania Departamentu, w tym w szczególności na podstawie art. 56 ustawy - Prawo
energetyczne oraz art. 168 ustawy o odnawialnych źródłach energii,
37) stosowanie instytucji przewidzianych w Dziale III Ordynacji podatkowej w odniesieniu
do kar – w zakresie właściwości Departamentu,
38) gromadzenie i przetwarzanie danych na potrzeby ich przekazywania właściwemu
ministrowi oraz do Głównego Urzędu Statystycznego – w zakresie właściwości
Departamentu,
39) sporządzanie kwartalnych informacji o zużyciu paliw i energii wytworzonych ze źródeł
odnawialnych w zakresie wskazanym w art. 131 ust. 3 ustawy o odnawialnych
źródłach energii,
40) wykonywanie obowiązków wskazanych w art. 93a ustawy o odnawialnych źródłach
energii,
41) przygotowywanie

stanowisk,

opinii

i

rekomendacji,

w

zakresie

działania

Departamentu, w ramach prowadzonej przez Prezesa współpracy europejskiej
i międzynarodowej,
42) stwierdzanie autentyczności i wiarygodności gwarancji pochodzenia energii
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego
źródła energii wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
43) nadzór,

koordynowanie

oraz

monitorowanie

sposobu

realizacji

zadań

wykonywanych przez oddziały Urzędu, a także wypracowywanie i upowszechnianie
jednolitej praktyki oraz procedur działania – w zakresie właściwości Departamentu.
Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji
§ 21. 1. Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji realizuje zadania
Prezesa związane z regulacją przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wykonywania
praw i obowiązków związanych z uzyskiwaniem i posiadaniem koncesji na prowadzenie
działalności

gospodarczej

oraz

stosowaniem

mechanizmów

i

instrumentów

wspierających wytwarzanie energii elektrycznej z kogeneracji, a także służących
poprawie efektywności energetycznej.
2. Do zadań Departamentu Efektywności Energetycznej i Kogeneracji należy
w szczególności:
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1) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji
w sprawie udzielenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia koncesji
(promesy) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
energii elektrycznej i ciepła w jednostkach kogeneracji, które nie stanowią instalacji
odnawialnego źródła energii, wykorzystujących:
- biomasę albo biomasę z innymi paliwami,
- biopłyny z innymi paliwami,
- biogaz albo biogaz z innymi paliwami,
- biogaz rolniczy z innymi paliwami,
2) dokonywanie oceny, na potrzeby potwierdzenia, o którym mowa w art. 43 ust. 9
ustawy – Prawo energetyczne, w odniesieniu do jednostek kogeneracji wskazanych
w § 20 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz sporządzanie i umieszczanie na stronie internetowej
URE formularzy opisu, o którym mowa w art. 43 ust. 7 tej ustawy,
3) kontrolowanie

przestrzegania

warunków

prowadzenia

działalności

objętej

obowiązkiem uzyskania koncesji w zakresie, o którym mowa w pkt 1, oraz bieżąca
współpraca z organami władzy publicznej w zakresie ich działań związanych
z ujawnianiem nieprawidłowości w realizacji warunków koncesji,
4) uzyskiwanie opinii zarządów województw w sprawach należących do właściwości
Departamentu,
5) wydawanie i umarzanie świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej
w wysokosprawnej kogeneracji oraz przekazywanie informacji o wydanych
świadectwach pochodzenia z kogeneracji podmiotowi prowadzącemu rejestr tych
świadectw; przygotowywanie projektów postanowień o odmowie wydania świadectw
pochodzenia z kogeneracji,
6) wydawanie i umarzanie świadectw efektywności energetycznej oraz przekazywanie
informacji o wydanych świadectwach podmiotowi prowadzącemu rejestr świadectw
efektywności energetycznej; przygotowywanie projektów postanowień o odmowie
wydania świadectw efektywności energetycznej,
7) przekazywanie do publikacji informacji, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy
z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 545),
zwanej dalej „ustawą o efektywności”,
8) monitorowanie realizacji przez odbiorców przemysłowych, przedsiębiorstwa
energetyczne, odbiorców końcowych, towarowe domy maklerskie i domy maklerskie
obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia
z kogeneracji lub uiszczania opłat zastępczych,
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9)

analiza informacji i oświadczeń, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy – Prawo
energetyczne,

10) monitorowanie

realizacji

przez

przedsiębiorstwa

energetyczne,

odbiorców

końcowych, towarowe domy maklerskie i domy maklerskie obowiązku uzyskania –
w wyniku realizacji u odbiorcy końcowego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć
służących poprawie efektywności energetycznej – oszczędności finalnej, lub
uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej
lub uiszczenia opłaty zastępczej,
11) wydawanie

gwarancji

pochodzenia

energii

elektrycznej

wytwarzanej

w wysokosprawnej kogeneracji oraz przekazywanie informacji o wydanych
gwarancjach

pochodzenia

podmiotowi

prowadzącemu

rejestry

gwarancji

pochodzenia; przygotowywanie projektów postanowień o odmowie wydania
gwarancji pochodzenia,
12) uznawanie lub odmowa uznania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej
wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji oraz przekazywanie informacji
o uznanych gwarancjach pochodzenia podmiotowi prowadzącemu rejestry
gwarancji pochodzenia,
13) gromadzenie informacji o przekazaniu gwarancji pochodzenia energii elektrycznej
wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji odbiorcy końcowemu,
14) wyrywkowa weryfikacja audytów efektywności energetycznej oraz zgodności
oszczędności energii finalnej osiągniętej w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,
15) zawiadamianie o negatywnej weryfikacji oszczędności energii finalnej oraz
o obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności
energetycznej,
16) przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 33 ustawy o efektywności,
17) gromadzenie informacji, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o efektywności
oraz przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw energii informacji, o których
mowa w art. 38 ust. 2 tej ustawy,
18) ogłaszanie, do dnia 31 grudnia danego roku, informacji o osiągniętej oszczędności
energii finalnej wynikającej z realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1
ustawy o efektywności, przez podmioty zobowiązane,
19) przekazywanie

informacji

o

umorzonych

świadectwach

pochodzenia

z wysokosprawnej kogeneracji oraz świadectwach efektywności energetycznej
podmiotowi prowadzącemu rejestr tych świadectw,
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20) analiza i kontrola oświadczeń dotyczących udzielonej pomocy inwestycyjnej,
o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą kogeneracyjną”,
21) wydawanie decyzji, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy kogeneracyjnej,
w przedmiocie dopuszczenia do udziału w aukcji na premię kogeneracyjną,
22) ustalanie regulaminu aukcji na premię kogeneracyjną i regulaminu naboru na
premię kogeneracyjną indywidualną,
23) ogłaszanie, organizacja i przeprowadzanie aukcji na premię kogeneracyjną,
24) przekazywanie informacji o wynikach aukcji na premię kogeneracyjną podmiotom
wskazanym w art. 23 ust. 6 i 8 ustawy kogeneracyjnej,
25) wydawanie decyzji, o których mowa w art. 30 ust. 4 i 8 ustawy kogeneracyjnej,
w przedmiocie dopuszczenia od udziału w systemie premii gwarantowanej,
26) wydawanie decyzji, o których mowa w art. 37 ust. 3 i 7 ustawy kogeneracyjnej,
w przedmiocie dopuszczenia do udziału w systemie premii gwarantowanej
indywidualnej,
27) wyliczanie wysokości premii gwarantowanej indywidualnej,
28) ogłaszanie, organizacja i przeprowadzanie naboru na premię kogeneracyjną
indywidualną,
29) przekazywanie informacji o wynikach

naboru na premię kogeneracyjną

indywidualną podmiotom wskazanym w art. 50 ust. 9 i 11 ustawy kogeneracyjnej,
30) wydawanie decyzji, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy kogeneracyjnej,
w przedmiocie dopuszczenia do udziału w naborze na premię kogeneracyjną
indywidualną,
31) wyliczanie dla każdego wytwórcy, który złożył ofertę w naborze, wysokości premii
kogeneracyjnej indywidualnej, o które mowa w art. 48 ust. 1 ustawy kogeneracyjnej
oraz informowanie wytwórców o wyliczonej wysokości tej premii w odniesieniu do
każdej złożonej oferty,
32) wydawanie decyzji, o których mowa w art. 27 ust. 2 i art. 51 ust. 2 ustawy
kogeneracyjnej, w przedmiocie potwierdzenia uprawnienia wytwórcy do wypłaty
premii kogeneracyjnej, premii kogeneracyjnej indywidualnej albo utraty przez
wytwórcę tego uprawnienia,
33) gromadzenie informacji, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy kogeneracyjnej
oraz wydawanie decyzji o rzeczywistej ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji,
36

34) wydawanie decyzji, o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy kogeneracyjnej
w przedmiocie braku możliwości zakwalifikowania kwestionowanej ilości energii
elektrycznej jako energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
w jednostce kogeneracji lub decyzji o obowiązku pomniejszenia przysługującego
wytwórcy wsparcia w następnych okresach rozliczeniowych o zakwestionowaną
wysokość wsparcia wypłaconego przez operatora rozliczeń,
35) przekazywanie operatorowi rozliczeń informacji, o których mowa w art. 23 ust. 7,
art. 30 ust. 6, art. 37 ust. 5, art. 50 ust. 10 i art. 80 ust. 3 ustawy kogeneracyjnej,
36) gromadzenie informacji, o których mowa w art. 66 ust. 2 i 3, art. 69 ust. 3, art. 70
ust. 2, art. 76 ust. 1 i art. 77 ust. 4 ustawy kogeneracyjnej,
37) dokonywanie zwrotu albo przekazania kaucji w przypadkach, o których mowa
w art. 23 ust. 4 i 5 oraz art. 50 ust. 7 i 8 ustawy kogeneracyjnej,
38) prowadzenie postępowań w sprawie wymierzenia kar pieniężnych w zakresie
działania Departamentu, w tym w szczególności na podstawie art. 56 ustawy Prawo energetyczne, art. 35 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności
energetycznej, art. 39 ustawy o efektywności oraz art. 87 ustawy kogeneracyjnej,
39) stosowanie

instytucji przewidzianych

w Dziale

III

Ordynacji podatkowej

w odniesieniu do kar – w zakresie właściwości Departamentu,
40) sprawozdawanie pomocy publicznej, o której mowa w art. 62 ustawy
kogeneracyjnej,
41) gromadzenie i przetwarzanie danych na potrzeby ich przekazywania właściwemu
ministrowi oraz do Głównego Urzędu Statystycznego – w zakresie właściwości
Departamentu,
42) przygotowywanie stanowisk, opinii i rekomendacji, w zakresie działania
Departamentu, w ramach prowadzonej przez Prezesa współpracy europejskiej
i międzynarodowej,
43) nadzór,

koordynowanie

wykonywanych

przez

oraz

monitorowanie

oddziały

Urzędu,

sposobu
a

także

realizacji

zadań

wypracowywanie

i upowszechnianie jednolitej praktyki oraz procedur działania – w zakresie
właściwości Departamentu.

Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich
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§ 22. 1. Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich realizuje zadania
Prezesa związane z regulacją przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wspierania
rozwoju rynku energii elektrycznej i rynku gazu ziemnego oraz obsługą spraw
dotyczących konsumenta na tych rynkach, w zakresie kompetencji Prezesa.
2. Do zadań Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich należy
w szczególności:
1)

prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji
w sprawie udzielania i cofania zwolnienia z obowiązku świadczenia usług,
o których mowa w art. 4 ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 i art. 4e ust. 1 ustawy - Prawo
energetyczne, przedkładania taryf do zatwierdzenia, spełniania kryteriów
niezależności, o których mowa w art. 9d ust. 1a tej ustawy i wydawania zgody na
powierzenie pełnienia obowiązków operatora systemu przesyłowego, na podstawie
art. 9h ust. 3 pkt 2 tej ustawy, o których mowa w art. 4i ust. 1 ustawy – Prawo
energetyczne,

2)

prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji
w sprawie określenia zasad udostępnienia zdolności przesyłowej infrastruktury,
o których mowa w art. 4i ust. 3a ustawy – Prawo energetyczne, w tym
przygotowywanie projektu stanowiska, o którym mowa w art. 4i ust. 5 ustawy –
Prawo energetyczne,

3)

prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji
w

sprawie

zatwierdzania

programów

zapewniających

niedyskryminacyjne

traktowanie użytkowników systemu oraz określenie terminów ich wykonania,
4)

prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji
w sprawie zatwierdzania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej, instrukcji
ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, oraz instrukcji ruchu i eksploatacji sieci
przesyłowej i dystrybucyjnej operatora systemu połączonego a także zmian tych
instrukcji,

5)

opracowanie procedur oraz koordynowanie przeprowadzania weryfikacji instrukcji
ruchu i eksploatacji sieci operatorów, o których mowa w art. 9d ust. 7 ustawy –
Prawo energetyczne, pod względem spełniania wymagań określonych w tej
ustawie,

6)

organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotyczących:
a) wyłaniania sprzedawców z urzędu,
b) budowy

nowych

mocy

wytwórczych

energii

elektrycznej

i

realizacji

przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną,
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7)

monitorowanie piętnastoletnich prognoz sporządzanych przez przedsiębiorstwa
energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w źródłach o mocy
zainstalowanej nie mniejszej niż 50 MW poprzez gromadzenie i analizowanie
aktualizowanych co 2 lata przez te przedsiębiorstwa prognoz wielkości produkcji,
modernizacji, rozbudowy lub budowy nowych źródeł,

8)

realizacja obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) 714/2009,
oraz realizacja obowiązków organu regulacyjnego wynikających z rozporządzeń
wydanych na jego podstawie - w zakresie działania Departamentu,

9)

realizacja obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) 715/2009,
oraz realizacja obowiązków organu regulacyjnego wynikających z rozporządzeń
wydanych na jego podstawie - w zakresie działania Departamentu,

10) prowadzenie

postępowań

wynikających

z

rozporządzenia

2017/1485

i rozporządzenia 2017/2196 wymagających koordynacji z organami regulacyjnymi
państw członkowskich Unii Europejskiej lub Agencją ds. Współpracy Organów
Regulacji Energetyki,
11) realizacja obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia 2017/459 –
w zakresie działania Departamentu,
12) rozstrzyganie spraw spornych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo
energetyczne, w zakresie dotyczącym odmowy zawarcia umowy o świadczenie
usług przesyłania gazu ziemnego lub energii elektrycznej, umowy o świadczenie
usług transportu gazu ziemnego, umowy o świadczenie usług magazynowania
paliw gazowych, w tym na potrzeby operatora systemu przesyłowego gazowego
do realizacji jego zadań oraz umowy o świadczenie usługi skraplania gazu
ziemnego,
13) rozpatrywanie spraw spornych, o których mowa w art. 11n ust. 7 ustawy – Prawo
energetyczne oraz przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie,
14) działanie na rzecz promowania konkurencji oraz przeciwdziałanie negatywnym
skutkom naturalnych monopoli, w tym:
a) wypracowywanie standardów praktycznej realizacji prawa wyboru sprzedawcy,
b) monitorowanie funkcjonowania rynków paliw gazowych i energii elektrycznej oraz
przedsiębiorstw energetycznych pod kątem nadużywania pozycji dominującej
i zachowań sprzecznych z zasadami konkurencji,
c) współdziałanie

z

właściwymi

organami

w

przeciwdziałaniu

praktykom

przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym konkurencję oraz manipulacji na
rynku energii elektrycznej i rynku gazu,
39

d) sporządzanie i aktualizacja zbioru praw konsumenta energii, o którym mowa
w art. 5 ust. 6e ustawy – Prawo energetyczne,
15) przygotowywanie do przekazywania do Komisji Europejskiej informacji, o których
mowa w art. 9c ust. 11 ustawy - Prawo energetyczne,
16) monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego
w zakresie:
a) zasad zarządzania i rozdziału przepustowości połączeń międzysystemowych, we
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

gazowego

lub

systemu

elektroenergetycznego i zarządzania ograniczeniami w krajowym systemie
gazowym i elektroenergetycznym,
c) wypełniania obowiązku publikowania przez operatorów systemów przesyłowych
i

dystrybucyjnych

informacji

dotyczących

połączeń

międzysystemowych,

korzystania z sieci i rozdziału zdolności przesyłowych stronom umowy
o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii,
z uwzględnieniem konieczności traktowania tych informacji jako poufnych
ze względów handlowych,
d) warunków świadczenia usług magazynowania paliw gazowych, usług skraplania
gazu ziemnego oraz innych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa
energetyczne,
e) wypełniania przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych ich
zadań, w tym monitorowanie wykonania przez przedsiębiorstwa energetyczne
obowiązku w zapewnieniu pierwszeństwa w przesyłaniu energii elektrycznej
wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii, z wyłączeniem zakresu działania
innych komórek organizacyjnych,
17) wykonywanie zadań związanych z realizacją przez przedsiębiorstwa energetyczne
zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej obowiązków określonych
w art. 49a ustawy – Prawo energetyczne,
18) kontrolowanie realizacji przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się
obrotem paliwami gazowymi obowiązków określonych w art. 49b ust. 1 ustawy Prawo energetyczne,
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19) gromadzenie, analizowanie oraz przekazywanie do publikacji informacji o średniej
cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz sposobie jej
obliczenia (art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy - Prawo energetyczne),
20) obliczanie i przekazywanie do publikacji średniej ceny sprzedaży energii
elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale,
21) realizacja zadań wynikających z ustawy o zasadach pokrywania kosztów KDT,
22) przygotowywanie projektów wniosków do Komisji Europejskiej o stwierdzenie,
że przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się tworzeniem sieci przeznaczonych
do świadczenia usług związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem lub dystrybucją
energii elektrycznej, gazu lub ciepła lub dostarczaniem energii elektrycznej, gazu
lub ciepła do takich sieci lub zarządzaniem takimi sieciami, prowadzi działalność
na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (art. 138f ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z późn. zm.),
23) gromadzenie i przetwarzanie danych o gospodarce energetycznej w zakresie
niezbędnym do realizacji zadań Departamentu,
24) prowadzenie

postępowań

przedsiębiorstw

administracyjnych

energetycznych

działających

w
w

sprawach

zwolnienia

warunkach

konkurencji

z obowiązku przedkładania taryf dla energii elektrycznej i paliw gazowych do
zatwierdzenia oraz cofnięcia tego zwolnienia, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 pkt. 3,
25) realizacja

zadań

wynikających

z

przepisów

rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie
środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego
rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (Dz. UE L 280/1 z 28 października 217 r.),
dotyczących

współpracy

międzysystemowej

operatorów

i

będących

we

właściwości Departamentu,
26) przygotowanie opinii i projektów stanowisk w sprawach określonych w art. 15
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 713/2009 z dnia
13 lipca 2009 r. ustanawiającego Agencję do Spraw Współpracy Organów
Regulacji Energetyki (Dz. Urz. UE L. 09.211.1), będących we właściwości
Departamentu,
27) analizowanie i przekazywanie do ogłoszenia sprawozdań, zawierających opisy
działań podjętych w roku poprzednim w celu realizacji programów zapewniających
niedyskryminacyjne traktowanie użytkowników systemu oraz określenie terminów
ich wykonania,
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28) zarządzanie i obsługa cenowego energetycznego kalkulatora internetowego,
29) wypracowywanie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie działań
sprzedawców i operatorów na rynku detalicznym,
30) monitorowanie stosowania wytycznych dobrych praktyk w zakresie rozpatrywania,
zgłaszania i klasyfikowania skarg konsumentów na procedurę zmiany sprzedawcy,
31) prowadzenie działań informacyjnych adresowanych do odbiorców energii i paliw
gazowych poprzez udzielanie informacji za pośrednictwem kompleksowego punktu
informacyjnego z zastosowaniem kanału infolinii dotyczącej zmiany sprzedawcy
w zakresie promowania prawa wyboru sprzedawcy,
32) prowadzenie postępowań w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w zakresie
działania Departamentu, w tym w szczególności na podstawie art. 56 ustawy Prawo energetyczne oraz art. 58 ustawy o zasadach pokrywania kosztów KDT,
33) stosowanie

instytucji przewidzianych

w Dziale

III

Ordynacji podatkowej

w odniesieniu do kar – w zakresie właściwości Departamentu,
34) przygotowywanie projektów postanowień uzgadniających projekt decyzji Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej
(art. 18 ust. 4 i art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju
usług i sieci telekomunikacyjnych – Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 z późn. zm.),
35) współpraca z ministrem właściwym do spraw energii i organami państw
członkowskich Unii Europejskiej w celu stworzenia w pełni konkurencyjnego rynku
paliw gazowych i energii elektrycznej w Unii Europejskiej,
36) realizowanie

zadań Prezesa

wynikających

z rozporządzenia

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. 2011.326.1),
w tym:
a. zapewnienie obsługi krajowego rejestru uczestników rynku, we współpracy
z innymi komórkami organizacyjnymi,
b. współpraca z Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, organami
regulacyjnymi

państw

członkowskich

Unii

Europejskiej

lub

państw

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, organem właściwym
w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów oraz organem właściwym
w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym,
c. współpraca z podmiotami, o których mowa w art. 15 rozporządzenia 1227/2011,
d. gromadzenie danych, o których mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia 1227/2011,
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e. przeprowadzanie

kontroli

i

prowadzenie

postępowania

wyjaśniającego

w sprawach manipulacji lub próby manipulacji na hurtowym rynku energii oraz
niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznej, w tym
składanie do właściwych organów zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa,
f. kierowanie do publicznej wiadomości informacji o środkach lub sankcjach
zastosowanych za naruszenie obowiązków określonych w rozporządzeniu
1227/2011,
37) gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących rynku wytwarzania energii
elektrycznej, w szczególności:
a. prowadzenie

corocznego

badania

koncesjonowanych

skonsolidowanych

wytwórców energii elektrycznej,
b. przekazywanie

danych

dotyczących

działalności

gospodarczej

skonsolidowanych wytwórców energii elektrycznej ministrowi właściwemu do
spraw gospodarki w ramach „Programu badań statystycznych statystyki
publicznej”,
38) uczestnictwo w pracach i koordynowanie przygotowania zbiorczych analiz
i opracowań na temat realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu zadań
Prezesa wynikających z bieżącego uczestnictwa w pracach CEER, ACER oraz
ERRA,
39) przygotowywanie do przekazania Komisji Europejskiej - bezpośrednio lub
pośrednio - wniosków, informacji, sprawozdań i stanowisk Prezesa przewidzianych
przepisami ustawy - Prawo energetyczne oraz innymi przepisami,
40) monitorowanie postępowań prowadzonych przez Komisję Europejską dotyczących
energetyki w Polsce i reprezentowanie Urzędu w tych sprawach,
41) monitorowanie

sytuacji

na

wspólnotowym

rynku

energetycznym

i upowszechnianie wiedzy na ten temat wśród pracowników Urzędu,
42) monitorowanie - we współpracy z innymi komórkami Urzędu - prawidłowej
implementacji do prawa polskiego dyrektyw unijnych,
43) koordynacja bieżących bilateralnych i wielostronnych kontaktów zagranicznych
Prezesa,
44) organizowanie współpracy z zagranicą, w tym opracowywanie i koordynacja
realizacji umów w tej sprawie,
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45) utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi instytucjami regulacyjnymi oraz
z innymi podmiotami zagranicznymi działającymi w dziedzinach objętych zakresem
działania Prezesa,
46) koordynowanie

procesu

zawierania

przez

Prezesa

umów

z

organami

regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 14c
ustawy – Prawo energetyczne,
47) przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji o zmianach przepisów
w zakresie kar pieniężnych i o działaniach podejmowanych w przypadku naruszeń
przepisów rozporządzenia (WE) 714/2009 i rozporządzenia (WE) 715/2009,
48) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 9 z późn. zm.),
49) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm.) w zakresie:
a) wydawania opinii dla Komisji Nadzoru Finansowego w sprawach wynikających
z art. 32c ust. 6 pkt 1,
b) współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego wynikającej z art. 32c ust. 15 pkt 1,
c) wydawania opinii, o której mowa w art. 32e ust. 6 pkt 1
- w zakresie energii elektrycznej i paliw gazowych,
50) obliczanie i kierowanie do publikacji średnioważonych cen energii elektrycznej na
rynku hurtowym oraz kierowanie do publikacji danych stanowiących części
składowe służące do obliczania kwoty różnicy ceny – we współpracy
z Departamentem Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła w ramach zespołu
składającego się z pracowników obu komórek organizacyjnych,
51) przygotowywanie stanowisk, opinii i rekomendacji w ramach prowadzonej przez
Prezesa współpracy międzynarodowej - w zakresie działania Departamentu,
52) nadzór,

koordynowanie

wykonywanych

przez

oraz

monitorowanie

oddziały

Urzędu,

sposobu
a

także

realizacji

zadań

wypracowywanie

i upowszechnianie jednolitej praktyki oraz procedur działania – w zakresie
właściwości Departamentu.

Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów
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§ 23. 1. Do zadań Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów należy obsługa
prawna Prezesa, Wiceprezesa, Dyrektora Generalnego i Urzędu oraz rozstrzyganie
sporów w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 8.
2. Do zakresu zadań, o których mowa w ust.1, należy w szczególności:
1)

opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych, a także
koordynowanie prac związanych z opiniowaniem tych projektów przez inne komórki
organizacyjne Urzędu,

2)

opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, a zwłaszcza: statutu,
regulaminu organizacyjnego, zarządzeń i decyzji Prezesa i Dyrektora Generalnego
oraz innych materiałów związanych z organizacją pracy w Urzędzie,

3)

opiniowanie stanowisk i komunikatów Prezesa Urzędu zamieszczanych na stronie
internetowej Urzędu,

4)

przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez
Prezesa i Dyrektora Generalnego, z wyłączeniem pełnomocnictw do udziału
w pracach komisji i podkomisji Sejmu RP i Senatu RP oraz upoważnień do
przeprowadzania kontroli,

5)

prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezesa
i Dyrektora Generalnego, z wyłączeniem pełnomocnictw do udziału w pracach
komisji i podkomisji Sejmu RP i Senatu RP,

6)

przygotowywanie stanowiska do projektów aktów prawnych oraz innych
dokumentów rządowych kierowanych do uzgodnienia z Prezesem przez organy
państwowe, stowarzyszenia i organizacje,

7)

prowadzenie zbioru aktów normatywnych i zarządzeń oraz decyzji Prezesa
i Dyrektora Generalnego, z wyłączeniem decyzji administracyjnych,

8)

prowadzenie postępowań i przygotowanie rozstrzygnięć w sprawach spornych
w zakresie sporów, o których mowa w art. 8 ustawy - Prawo energetyczne,
dotyczących:
a) przyłączenia

źródeł

odnawialnych

do

sieci

elektroenergetycznej

i źródeł wytwarzania biogazu rolniczego do sieci gazowej z wyłączeniem sporów
dotyczących przyłączenia mikroinstalacji,
b) odmowy przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła
energii, z wyłączeniem mikroinstalacji,
c) umów o przyłączenie instalacji dystrybucyjnych do systemu przesyłowego oraz
instalacji dystrybucyjnych do systemu dystrybucyjnego, o których mowa
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w

rozporządzeniu

2016/1388,

z

wyłączeniem

zamkniętych

systemów

dystrybucyjnych,
9)

upowszechnianie wśród komórek organizacyjnych aktów prawnych i orzeczeń
sądowych mających istotne znaczenie dla pracy Urzędu,

10) zastępstwo procesowe Prezesa i Dyrektora Generalnego w postępowaniach
sądowych oraz postępowaniach sądowo-administracyjnych,
11) przygotowywanie odpowiedzi na odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia
Prezesa,
12) przygotowywanie odpowiedzi na skargi na bezczynność Prezesa lub przewlekłość
postępowania

prowadzonego

przez

Prezesa,

kierowane

do

sądów

administracyjnych,
13) wnoszenie środków odwoławczych od orzeczeń sądowych, w tym skarg
kasacyjnych w sprawach wymienionych w pkt 11 i 12,
14) przygotowywanie projektów pism procesowych w sprawach z udziałem Prezesa lub
Dyrektora Generalnego innych niż wymienione w pkt 11 - 13,
15) wnoszenie zażaleń na postanowienia prokuratora w sprawach, o których mowa
w art. 57g ustawy – Prawo energetyczne,
16) współpraca z właściwymi organami dotycząca postępowania przed Trybunałem
Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
17) opiniowanie propozycji rozstrzygnięć i rozwiązań przygotowanych przez komórki
organizacyjne Urzędu w sprawach zawierających szczególnie skomplikowane
zagadnienia prawne,
18) opiniowanie projektów umów zawieranych przez Urząd,
19) wyrażanie opinii w sprawach skarg i petycji, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 18
i 19 oraz wniosków o udzielenie informacji publicznej, o których mowa w § 16
ust. 2 pkt 17,
20) prowadzenie postępowań w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w zakresie
działania Departamentu,
21) opracowywanie oraz opiniowanie stanowisk i dokumentów związanych z pracami
rządu i jego organów pomocniczych,
22) stosowanie

instytucji przewidzianych

w Dziale

III

Ordynacji podatkowej

w odniesieniu do kar – w zakresie właściwości Departamentu,
23) nadzór,

koordynowanie

wykonywanych

przez

oraz

monitorowanie

oddziały

Urzędu,
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sposobu
a

także

realizacji

zadań

wypracowywanie

i upowszechnianie jednolitej praktyki oraz procedur działania – w zakresie
właściwości Departamentu.

Biuro Dyrektora Generalnego
§ 2 4 . 1. Biuro Dyrektora Generalnego zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy
Urzędu, warunki jego działania i organizację pracy, przygotowuje projekt budżetu
Urzędu, prowadzi rachunkowość i monitoruje realizację budżetu, a także prowadzi
sprawy kadrowe i realizuje politykę zarządzania zasobami ludzkimi.
2. Do zadań Biura Dyrektora Generalnego należy w szczególności:
1)

realizacja zadań dysponenta środków budżetu państwa,

2)

prowadzenie spraw związanych z pobieraniem opłat koncesyjnych,

3)

wydawanie decyzji ustalających wysokość opłat koncesyjnych,

4)

monitorowanie stanu należności z tytułu opłat koncesyjnych i kar,

5)

dochodzenie należności z tytułu opłat koncesyjnych i kar, w tym stosowanie
instytucji przewidzianych w Dziale III Ordynacji podatkowej w odniesieniu do kar,

6)

prowadzenie korespondencji z organami egzekucyjnymi i wierzycielami,

7)

prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem, trwaniem i zakończeniem
stosunku pracy osób zatrudnionych w Urzędzie,

8)

organizacja szkoleń oraz innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych
pracowników Urzędu,

9)

prowadzenie spraw dotyczących odbywania w Urzędzie praktyk, wolontariatów,
staży absolwenckich,

10) koordynacja spraw z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Urzędzie,
11) koordynacja

działań

związanych

ze

sprawowaniem

kontroli

zarządczej

w Urzędzie,
12) koordynowanie prac związanych z przeprowadzanymi w Urzędzie kontrolami,
13) koordynowanie

działań

związanych

z

realizacją

Rządowego

Programu

Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019 w Urzędzie,
14) prowadzenie spraw związanych z kontrolą warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy i przeciwpożarowych,
15) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
16) planowanie i realizacja zakupów towarów i usług, w tym składników majątkowych,
na potrzeby Urzędu,
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17) gospodarowanie mieniem Urzędu oraz prowadzenie ewidencji składników
majątkowych Urzędu,
18) prowadzenie spraw związanych z bezpiecznym dostępem do Urzędu, w tym
obsługa kart dostępu,
19) obsługa

logistyczna

podróży

służbowych

krajowych

oraz

zagranicznych

realizowanych przez pracowników Urzędu,
20) obsługa transportowa Urzędu,
21) prowadzenie kancelarii ogólnej oraz archiwum zakładowego, z wyjątkiem
dokumentacji zawierających informacje niejawne,
22) realizacja

zadań

zapewnieniem

związanych

bezpieczeństwa

z

budową,

systemów

rozwojem,

utrzymaniem

teleinformatycznych

i

oraz

łączności

telefonicznej Urzędu,
23) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych
określonych przepisami prawa związanych z zakresem działania Biura Dyrektora
Generalnego,
24) przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
informacji, o których mowa w § 13 pkt a,
25) zapewnienie obsługi administracyjnej i kancelaryjnej Dyrektora Generalnego,
26) zapewnianie obsługi organizacyjnej Koordynatora do spraw negocjacji.
Oddziały Urzędu
§25.

1. Oddziały Urzędu realizują, pod nadzorem właściwych merytorycznie

dyrektorów Departamentów, zadania Prezesa związane z regulacją rynków energii
elektrycznej, ciepła, gazu i paliw ciekłych, nieprzydzielone innym komórkom
organizacyjnym Urzędu.
2. Do zadań oddziałów Urzędu należy w szczególności:
1)

wszczynanie

i

prowadzenie

postępowań

administracyjnych

w

sprawach

dotyczących udzielenia koncesji (promesy), a także zmiany, cofnięcia lub
stwierdzenia wygaśnięcia koncesji (promesy) na:
a) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję i obrót ciepłem, a także wytwarzanie
energii elektrycznej, w tym w kogeneracji, oraz w źródłach odnawialnych
wykorzystujących w procesie przetwarzania energię wiatru, hydroenergię,
promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal,
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prądów

i

pływów

morskich

oraz

energię

pozyskiwaną

z

biogazu

z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 pkt 1, § 21 ust. 2 pkt 1 oraz § 17 ust. 2 pkt 1 lit. b,
b) dystrybucję paliw gazowych dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących
działalność gospodarczą w rozmiarze określonym w art. 16 ust. 13 pkt 1 ustawy
- Prawo energetyczne,
c) obrót paliwami gazowymi w przypadku przedsiębiorstw energetycznych
wykonujących jednocześnie działalność w zakresie dystrybucji paliw gazowych
w rozmiarze określonym w art. 16 ust. 13 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne,
d) dystrybucję

energii

elektrycznej

dla

przedsiębiorstw

energetycznych

wykonujących działalność gospodarczą w rozmiarze określonym w art. 16
ust. 13 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne,
e) dystrybucję

energii

elektrycznej

dla

przedsiębiorstw

energetycznych

wykonujących równocześnie działalność w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej w kogeneracji,
f) obrót energią elektryczną w przypadku przedsiębiorstw energetycznych
wykonujących jednocześnie działalność w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej w rozmiarze określonym w art. 16 ust. 13 pkt 2 ustawy - Prawo
energetyczne,
g) obrót energią elektryczną dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących
równocześnie działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
w kogeneracji,
h) obrót paliwami ciekłymi, z wyłączeniem przypadków: równoczesnego
wykonywania innej działalności dotyczącej paliw ciekłych wymagającej
uzyskania koncesji, wykonywania działalności dotyczącej paliw ciekłych przez
przedsiębiorców posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na
terytorium innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii
Europejskiej,

Konfederacji

Szwajcarskiej

lub

państw

członkowskich

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy
o

Europejskim

Obszarze

Gospodarczym,

wykonywania

działalności

wymagającej uzyskania koncesji wyłącznie w zakresie dotyczącym biopaliw
ciekłych, wykonywania działalności wymagającej uzyskania koncesji na obrót
paliwami ciekłymi przez przedsiębiorstwa, które dla celów działalności
koncesjonowanej eksploatują nie mniej niż 20 stacji paliw, wykonywania
działalności wymagającej uzyskania koncesji w zakresie obrotu paliwami
ciekłymi z zagranicą, wykonywania działalności dotyczącej obrotu paliwami
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ciekłymi, które stanowią również benzyny lotnicze, paliwa typu benzyny do
silników odrzutowych lub paliwa typu nafty do silników odrzutowych, obrotu
paliwami ciekłymi przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium
województwa mazowieckiego,
2)

wszczynanie

i

prowadzenie

postępowań

administracyjnych

w

sprawach

dotyczących zatwierdzania taryf dla przedsiębiorstw energetycznych objętych
obowiązkiem uzyskania koncesji, o których mowa w pkt 1 oraz obowiązkiem
uzyskania koncesji udzielanych przez Departament Efektywności Energetycznej
i Kogeneracji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji
w źródłach odnawialnych, w tym w źródłach, w których występuje współspalanie
paliw kopalnych i biomasy lub biogazu z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 pkt 20,
3)

wszczynanie

i

prowadzenie

postępowań

administracyjnych

w

sprawach

dotyczących zwolnienia (cofnięcia zwolnienia) z obowiązku przedkładania taryf do
zatwierdzenia, w zakresie, o którym mowa w pkt 2,
4)

wszczynanie

i

prowadzenie

postępowań

administracyjnych

w

sprawach

dotyczących rozstrzygania sporów w zakresie określonym w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, w tym dotyczących umów o przyłączenie instalacji
odbiorczych do systemu przesyłowego oraz przyłączenia do sieci zamkniętych
systemów dystrybucyjnych, o których mowa w rozporządzeniu 2016/1388 z wyłączeniem sporów, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 25, § 18 ust. 2 pkt 19,
§ 22 ust. 2 pkt 12 i § 23 ust. 2 pkt 8;
5)

wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nakładania
kar pieniężnych w zakresie właściwości oddziału, w tym w szczególności
w odniesieniu do kar wskazanych w art. 56 ust. 1 pkt 4, 11, 14 oraz pkt 45-49
ustawy - Prawo energetyczne, w art. 168 pkt 2-4, 6, 6a i 7 ustawy o odnawialnych
źródłach energii, w art. 63 ust. 1 pkt 11 ustawy o zapasach oraz w art. 18 ust. 1 pkt
2 i 3 ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw,

6)

ustalanie, w odniesieniu do przedsiębiorstw składających wnioski o zatwierdzenie
taryfy w zakresie, o którym mowa w pkt 2:
a) współczynników

korekcyjnych

określających

projektowaną

poprawę

efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę
warunków wykonywania przez to przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności
gospodarczej,
b) okresu obowiązywania taryf i współczynników korekcyjnych, o których mowa
w lit. a,
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c) wysokości

uzasadnionego

zwrotu

z

kapitału,

dla

przedsiębiorstw

energetycznych przedkładających taryfę do zatwierdzenia,
d) maksymalnego udziału opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług
przesyłania lub dystrybucji dla poszczególnych grup odbiorców w taryfach dla
paliw gazowych i energii, w przypadkach gdy wymaga tego ochrona interesów
odbiorców,
7)

przygotowywanie projektów decyzji nakazujących dalsze prowadzenie działalności
po wygaśnięciu koncesji, o których mowa w pkt 1,

8)

występowanie do właściwych organów o udzielenie opinii w sprawach dotyczących
koncesji, w zakresie działania oddziału,

9)

bieżące kontrolowanie przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej
obowiązkiem uzyskania koncesji, o których mowa w pkt 1, obowiązkiem wpisu do
rejestru wytwórców energii w małej instalacji oraz bieżąca współpraca
z organami władzy publicznej w zakresie ich działań związanych z ujawnianiem
nieprawidłowości w realizacji warunków tych koncesji oraz obowiązków, o których
mowa w art. 7 i 9 ustawy o odnawialnych źródłach energii,

10) przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 23r ustawy – Prawo energetyczne
- w zakresie właściwości oddziałów,
11) kontrolowanie stosowania taryf z wyłączeniem taryf będących we właściwości
Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła oraz Departamentu Rynku
Paliw Gazowych,
12) monitorowanie wypełniania przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązków
w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji księgowej i udostępniania sprawozdań
finansowych, w odniesieniu do przedsiębiorstw składających wnioski, o których
mowa w pkt 1, w tym, w uzasadnionych przypadkach, kontrolowanie wypełniania
tych obowiązków przez przedsiębiorstwa zwolnione z obowiązku przedkładania
taryf do zatwierdzenia,
13) kontrolowanie, na wniosek odbiorcy, dotrzymywania parametrów jakościowych
paliw gazowych i energii oraz standardów obsługi odbiorców,
14) gromadzenie informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych,
przekazywanych przez przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa w art. 43e
ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne oraz podmioty przywożące – w zakresie
objętym właściwością oddziału wskazaną w pkt 1,
15) monitorowanie realizacji obowiązku świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych
i energii elektrycznej w tym monitorowanie wykonania przez przedsiębiorstwa
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energetyczne obowiązku w zapewnieniu pierwszeństwa w dystrybucji energii
elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii oraz usług przesyłania
i dystrybucji ciepła,
16) kontrola kwalifikacji osób zatrudnionych przy eksploatacji sieci oraz urządzeń
i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w art. 54 ustawy - Prawo
energetyczne,
17) współpraca z właściwymi samorządami województw i wojewodami w zakresie
planowania zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię,
18) kontrolowanie przestrzegania ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliw gazowych
i energii elektrycznej, w razie wprowadzenia takich ograniczeń,
19) prowadzenie rejestru odmów przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwa
energetyczne działające w granicach zasięgu terytorialnego oddziału,
20) monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego
w zakresie warunków przyłączenia podmiotów do sieci i ich realizacji oraz
utrzymywania sieci w należytym stanie technicznym,
21) weryfikacja instrukcji ruchu i eksploatacji sieci operatorów, o których mowa
w art. 9d ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne, pod względem spełniania wymagań
określonych w tej ustawie,
22) prowadzenie rejestru wytwórców energii w małej instalacji w zakresie instalacji,
o których mowa w pkt 1 lit. a,
23) wydawanie decyzji w sprawie zakazu wykonywania przez wytwórcę działalności
gospodarczej w zakresie małych instalacji, w zakresie obejmującym instalacje,
o których mowa w pkt 1 lit. a,
24) gromadzenie informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 8 ustawy o odnawialnych
źródłach energii oraz sprawozdań kwartalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1
pkt 7 tej ustawy, w zakresie instalacji, o których mowa w pkt 1 lit. a,
25) prowadzenie rejestru podmiotów przywożących – w zakresie właściwości
terytorialnej oddziału, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 pkt 14,
26) rozpatrywanie wniosków operatorów systemu elektroenergetycznego, o których
mowa w art. 8a ustawy – Prawo energetyczne,
27) stosowanie

instytucji przewidzianych

w Dziale

III

Ordynacji podatkowej

w odniesieniu do kar – w zakresie właściwości oddziałów Urzędu.
3. Rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie aktów powołania, zmiany
i odwołania komisji kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ustawy – Prawo
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energetyczne należy do zadań Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki z siedzibą w Gdańsku.
4. Prowadzenie postępowań i przygotowywanie rozstrzygnięć w sprawach spornych
w zakresie sporów, o których mowa w art. 8 ustawy – Prawo energetyczne, dotyczących
generalnych umów dystrybucyjnych, należy do zadań oddziału terenowego wskazanego
przez Prezesa w odrębnym upoważnieniu.
5. Dyrektorzy oddziałów mogą wydawać decyzje administracyjne i postanowienia,
a także załatwiać inne sprawy z zakresu właściwości rzeczowej oddziału, po uzyskaniu
od Prezesa odrębnego upoważnienia.

Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
§ 26. 1. Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych realizuje zadania
określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.), w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L nr 119 str. 1 ze
zm., zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”).
2. W zakresie określonym w ustawie o ochronie informacji niejawnych do zadań
Stanowiska do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:
1)

zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków
bezpieczeństwa fizycznego,

2)

zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są
informacje niejawne,

3)

zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności
szacowanie ryzyka,

4)

opracowanie

dokumentacji

określającej

poziom

zagrożeń

związanych

z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą,
5)

kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie
tych informacji,

6)

opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie,
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7)

opracowanie instrukcji dotyczących sposobu i trybu przetwarzania informacji
niejawnych o klauzuli „zastrzeżone" oraz „poufne", w komórkach organizacyjnych
Urzędu,

8)

prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,

9)

prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających, na pisemne polecenie
Prezesa, w stosunku do osób zatrudnionych na stanowiskach związanych
z dostępem do informacji niejawnych,

10) prowadzenie

aktualnego

wykazu

osób

zatrudnionych

w

Urzędzie

albo

wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do
informacji niejawnych,
11) prowadzenie, we współpracy z Biurem Dyrektora Generalnego, kontroli
zastosowania środków technicznych i organizacyjnych, określonych w polityce
bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym
do przetwarzania danych osobowych,
12) prowadzenie Kancelarii Niejawnej, w tym:
a) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
b) udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego
uprawnionym,
c) egzekwowanie zwrotu dokumentów niejawnych,
d) kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów
w kancelarii oraz Urzędzie,
e) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi
informacje niejawne.
3. W zakresie określonym w ustawie o ochronie danych osobowych oraz
rozporządzeniu 2016/679 do zadań Stanowiska do Spraw Ochrony Informacji
Niejawnych należy w szczególności:
1)

prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,

2)

oszacowanie ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych i zalecanie
administratorowi wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych
do zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku, w tym
opracowanie polityk ochrony danych oraz testowanie, mierzenie i ocenianie
skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić
bezpieczeństwo przetwarzania,
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3)

dokonywanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony
danych osobowych,

4)

prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych.
4. Do zadań Stanowiska do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy

wykonywanie zadań inspektora ochrony danych, tj.:
1)

informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników,
którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na
mocy rozporządzenia 2016/679 oraz innych przepisów Unii lub państw
członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,

2)

monitorowanie przestrzegania rozporządzenia 2016/679, innych przepisów Unii lub
państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu
przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział
obowiązków,

działania

zwiększające

świadomość,

szkolenia

personelu

uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
3)

udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz
monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia 2016/679,

4)

współpraca z organem nadzorczym,

5)

pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach
związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa
w art. 36 rozporządzenia 2016/679, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie
konsultacji we wszelkich innych sprawach.
5. Do zadań Stanowiska do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy

prowadzenie w Urzędzie spraw obronnych.
Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego
§ 27. 1. Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego prowadzi niezależny i obiektywny
audyt wewnętrzny zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmujący działania
w

zakresie

badania

oraz

systematycznej

oceny

adekwatności,

efektywności

i skuteczności systemu kontroli zarządczej.
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, do zadań Stanowiska do Spraw Audytu
Wewnętrznego należy w szczególności:
1)

przygotowanie, na podstawie analizy ryzyka, rocznych planów audytu oraz
opracowywanie rocznych sprawozdań z ich wykonania,
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2)

przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z rocznym planem audytu,
a w uzasadnionych przypadkach przeprowadzanie audytu poza planem,

3)

sporządzanie sprawozdań z wykonanych zadań audytowych, zawierających m.in.
ustalenia stanu faktycznego, analizę przyczyn i skutków słabości kontroli
zarządczej oraz zalecenia w sprawie wyeliminowania wskazanych słabości,

4)

przeprowadzanie

czynności

sprawdzających

realizację

zaleceń

zawartych

w sprawozdaniach z audytu,
5)

wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu
usprawnienie funkcjonowania Urzędu.
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