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1. 

	
Równoważenie interesów 
przedsiębiorstw energetycznych 
i odbiorców paliw i energii 
(działanie	6.2.1.7	‐	Regulacja	
sektora	paliwowo‐	
energetycznego,	realizacja	
systemów	wsparcia	energetyki	
przyjaznej	środowisku	oraz	
wspieranie	konkurencji	na	
rynkach	paliw	i	energii,	
podzadanie	6.2.1	‐	Rynki	paliw	i	
energii,	zadanie	6.2.	W	
Bezpieczeństwo	gospodarcze	
państwa	i	gospodarka	złożami	
kopalin) 

 
Liczba 
wydanych 
orzeczeń 
administra-
cyjnych/ 
zatrudnienie w 
URE  

 
74 (2020) 

 
 

 
89 
 
 

1. Nadzór	nad	rynkami	energii	elektrycznej	i	paliw,	w	tym:	
1.1. Koncesjonowanie na rynkach energii, paliw gazowych i paliw 
ciekłych;  
1.2. Zatwierdzanie taryf energii elektrycznej i ciepła oraz w zakresie 
przesyłu, dystrybucji regazyfikacji i magazynowania paliw gazowych 
oraz obrotu paliwami gazowymi w zakresie sprzedaży paliw 
gazowych do odbiorców w gospodarstwach domowych;  
1.3. Wyznaczanie operatorów systemów elektroenergetycznych 
dystrybucyjnych i przesyłowych oraz systemów gazowych; 
1.4. Realizacja zadań wynikających z rozporządzeń dotyczących 
kodeksów sieciowych; 
1.5. Uzgadnianie i aktualizacja projektów planów rozwoju 
elektroenergetycznych przedsiębiorstw sieciowych oraz w zakresie 
zaspokojenia zapotrzebowania na paliwa gazowe; 
1.6. Uzgadnianie planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i 
poborze energii elektrycznej;  
1.7. Nadzór nad realizacją obowiązku utrzymywania zapasów 
obowiązkowych paliw i gazu ziemnego.  
1.8. Realizacja zadań wynikających z obowiązku wpisu do Rejestru 
podmiotów przywożących. 
1.9. Nadzór nad wykonaniem przez przedsiębiorstwa 
energetyczne  obowiązku  sprzedaży energii elektrycznej  lub paliwa 
gazowego. 
2.	Działalność	w	zakresie	efektywnego	wykorzystania	energii	i	
ochrony	konkurencyjności	sektorów	narażonych	na	ucieczkę	
emisji,	w	tym:	
2.1. Wspieranie wysokosprawnej kogeneracji; 
2.2. Wspieranie efektywności energetycznej; 
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2.3.Udzielanie rekompensat dla sektorów i podsektorów 
energochłonnych oraz współpraca w zakresie zmiany ustawy mającej 
na celu dostosowanie jej zapisów do nowych Wytycznych KE na lata 
2021-2030.	
3. Działalność	w	zakresie	rynku	energii	ze	źródeł	odnawialnych	
(OZE),	w	tym:			
3.1. Przeprowadzanie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE; 
3.2. Zapewnienie funkcjonowania systemów wsparcia energii 
wytwarzanej z OZE: taryf gwarantowanych (FIP), dopłat do ceny 
rynkowej (FIT); 
3.3. Zapewnienie funkcjonowania systemu wsparcia w postaci 
świadectw pochodzenia energii wytwarzanej z OZE; 
3.4. Monitorowanie rozliczenia obowiązków wynikających z 
funkcjonowania systemów wsparcia wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE, w tym monitorowanie ulg przysługujących 
odbiorcom przemysłowym; 
3.5. Wydawanie gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z OZE. 
4.Działalność	w	zakresie	ochrony	praw	konsumenta	na	rynkach,	
w	tym	m.in.:	
4.1. Działania informacyjne mające na celu ochronę praw 
konsumentów; 
4.2. Współpraca z UOKiK oraz miejskimi lub powiatowymi 
rzecznikami praw konsumentów. 
5.	Współpraca	międzynarodowa,	w	tym:	
5.1.Współpraca z regulatorami UE w zakresie funkcjonowania 
rynków. 
5.2. Udział na forum ACER i CEER w pracach nad założeniami i 
zmianami do instrumentów regulacyjnych związanych z wdrażaniem 
Green Deal. 
5.3. Działania w zakresie wdrożenia kodeksów sieciowych. 
6.	Działalność	informacyjno‐edukacyjna,	w	tym:		
6.1. Popularyzacja wiedzy o rynku energii, gazu i paliw.	

1 Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku, gdy plan jest sporządzany przez kierownika jednostki – nazwę 
jednostki  
2 Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku, gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie 
3 Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę 
4 W przypadku, gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji 
tego celu  
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