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1. Nadzór nad rynkami energii elektrycznej, gazu, ciepła i paliw, w tym: 

1.1. Koncesjonowanie na rynkach energii, paliw gazowych, ciepła i paliw ciekłych (priorytet)  

1.2. Zatwierdzanie taryf energii elektrycznej i ciepła oraz w zakresie przesyłu i dystrybucji 
energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz regazyfikacji i magazynowania paliw 
gazowych, a także obrotu paliwami gazowymi w zakresie sprzedaży paliw gazowych do 
odbiorców w gospodarstwach domowych (priorytet). 

1.3. Wyznaczanie operatorów elektroenergetycznych i gazowych systemów przesyłowych, 
dystrybucyjnych, regazyfikacji i magazynowania (priorytet). 

1.4. Uzgadnianie i aktualizacja projektów planów rozwoju elektroenergetycznych i gazowych 
przedsiębiorstw sieciowych (priorytet). 

1.5. Wprowadzenie bodźców do maksymalizacji efektywności ekonomicznej prowadzonej 
działalności dystrybucyjnej elektroenergetycznej. Powyższe działanie wiąże się z 
koniecznością opracowania nowego modelu regulacji służącego ocenie efektywności 
kosztowej 5 największych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD), w okresie 
kolejnych 5 lat. Planowane zakończenie - III kwartał 2021 r. (priorytet). 

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

1.7. Zatwierdzanie planów ograniczeń dla przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się 
przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych. (priorytet). 

1.8. Nadzór nad realizacją obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw i gazu 
ziemnego. (priorytet). 
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1.9. Uzgadnianie planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 
elektrycznej.  

1.10. Nadzór nad wykonaniem przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązku sprzedaży 
energii elektrycznej lub paliwa gazowego. 

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

1.12. budowa przez Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych systemu 
teleinformatycznego do obsługi sprawozdań i informacji składanych przez przedsiębiorców 
posiadających koncesje paliwowe lub wpisanych do rejestru podmiotów przywożących. Rola 
Urzędu Regulacji Energetyki – udział poprzez doradztwo eksperckie (planowane zakończenie 
30 czerwca 2023 r.). 

1.13.  rozwój elektromobilności - wyznaczanie operatów stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych (planowane zakończenie do końca 2022 r.). 

 

2. Udział w pracach legislacyjnych: 

2.1 nowelizacja ustawy Prawo energetyczne  

2.2 zmiana ustawy – Prawo energetyczne i innych ustaw w zakresie projektu Krajowej 
Administracji Skarbowej dot. uszczelniania rynku paliw ciekłych pod nazwą  Connect. 

2.3 nowelizacja ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  o systemie rekompensat dla sektorów i 
podsektorów energochłonnych na potrzeby jej dostosowania do Wytycznych Komisji 
Europejskiej z dnia 21 września 2020 r. w sprawie niektórych środków pomocy państwa w 
kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z założeniami 
Wytycznych system ten ulegnie zasadniczej zmianie, a kierunek zmian spowoduje konieczność 
wypracowania nowych procedur, przesądzenia kwestii merytorycznych i wypracowania 
nowych rozwiązań oraz  dostosowania posiadanego, dedykowanego narzędzia 
informatycznego do zmienionych zasad przyznawania pomocy publicznej. Dla płynnego 
przejście na system wsparcia w nowym kształcie, działania powyższe powinny zostać 
zakończone do 31 marca 2022 r. (ustawowy termin na złożenie wniosków o przyznanie 
rekompensat sektorowych za rok 2021). 

2.4 nowelizacja ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 

2.5 zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 347/2013 w sprawie 
wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. 

2.6 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf w obrocie 
paliwami gazowymi. Prace będą polegały na dostosowaniu regulacji do rozporządzenia 
Komisji (UE) 2017/460 oraz do zmian w ustawie Prawo energetyczne. 



2.7 wynikających z ustaw i dokumentów rządowych/Ministerstwa Klimatu, w obszarze 
transformacji energetycznej (zadania wynikające z Polityki Energetycznej Polski, program 
upowszechniania CNG i LNG w transporcie, program budowy stacji gazowych do zasilania 
pojazdów, prace nad rozwiązaniami prawnymi ułatwiającymi rozbudowę sieci przesyłowych 
i dystrybucyjnych gazowych, zwiększenie dostępności gazu ziemnego w celu ograniczania 
emisji, prace dot. programów upowszechniających inne rodzaje gazów takich jak biometan i 
wodór). 

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

 

3. Działalność w zakresie efektywnego wykorzystania energii i ochrony 
konkurencyjności sektorów narażonych na ucieczkę emisji, w tym: 

3.1. Wspieranie wysokosprawnej kogeneracji; 

3.2. Wspieranie efektywności energetycznej; 

3.3. Udzielanie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. 

 

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

4.1. Przeprowadzanie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE (priorytet). 

4.2. Zapewnienie funkcjonowania systemów wsparcia energii wytwarzanej z OZE: taryf 
gwarantowanych (FIP), dopłat do ceny rynkowej (FIT) (priorytet). 

4.3. Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o promowaniu wytwarzania energii 
elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, w ramach tzw. „pierwszej fazy” systemu 
wsparcia (priorytet). 

4.4. Zapewnienie funkcjonowania systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia 
energii wytwarzanej z OZE. 

4.5. Monitorowanie rozliczenia obowiązków wynikających z funkcjonowania systemów 
wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z OZE, w tym monitorowanie ulg przysługujących 
odbiorcom przemysłowym. 

4.6. Wydawanie gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z OZE. 

 

5. Działalność w zakresie ochrony praw konsumenta na rynkach, w tym m.in.: 

5.1. Działania informacyjne mające na celu ochronę praw konsumentów (priorytet). 

5.2. Współpraca z UOKiK oraz miejskimi lub powiatowymi rzecznikami praw konsumentów. 



5.3 udział w pracach nad wdrożenie dyrektywy 2019/944 - działanie uzależnione od 
terminów przedstawienia propozycji przez Min. Klimatu i Środowiska. 

5.4 przygotowanie cyklicznych spotkań ze spółkami obrotu oraz dystrybucji celem 
przedyskutowania problemów zgłaszanych przez konsumentów (do udziału w 
spotkaniach zapraszani są również przedstawiciele UOKiK) – termin realizacji 2 i 3 
kwartał 2021 r. 

5.5 udział w pracach nad przygotowaniem zasad funkcjonowania (CSIRE, OIRE – 
raportowanie danych, przygotowanie zasad funkcjonowania sprzedaży rezerwowej). 

5.6 aktualizacja Zbioru Praw Konsumenta  

 

6. Współpraca międzynarodowa, w tym: 

6.1 projekty o międzynarodowym zasięgu, mające szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa 
energetycznego Polski, w których URE uczestniczy: 

a) Zawarcie porozumienia z duńskim organem regulacji energetyki w zakresie zasad 
współpracy dotyczących wykonywania zadań organów regulacyjnych dla części 
gazociągu Baltic Pipe – zgodnie z Umową między RP a Królestwem Danii w sprawie 
projektu Baltic Pipe podpisaną  11.12.2018 r. (zakładany termin zakończenia: do końca 
2021 r.) 

b) Określenie zasad współpracy pomiędzy OGP Gaz-System S.A. oraz SGT EuRoPol Gaz 
S.A. (tj. właścicielem sieci przesyłowej dla polskiego odcinka gazociągu jamalskiego) po 
wygaśnięciu obecnie obowiązującej umowy powierzającej (tj. 31.12.2022 r.) ustalonej 
decyzją Prezesa URE z dnia 19 grudnia 2019 r. (termin zakończenia do końca 2022 r.) 

c) Ustalanie metodologii cen referencyjnych po 2022 r. w zakresie własnej sieci 
przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oraz w zakresie sieci 
przesyłowej będącej własnością przedsiębiorstwa energetycznego System Gazociągów 
Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z - rozporządzenie Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 
2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf 
przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 s. 29), współpraca z ACER, krajami 
połączonymi z Polską (termin zakończenia marzec 2022 r.) 

d) Wdrożenie zasad funkcjonowania wielu NEMO w polskim obszarze rynkowym - 1 
kwartał 2021;  

e) Obliczenie wartości niedostarczonej energii oraz kosztu wejścia nowej jednostki na 
rynek na podstawie metodyki stanowiącej załącznik do decyzji ACER nr 23/2020 dnia 2 
października 2020 r. „Methodology for calculating the value of lost load, the cost of new 



entry and the reliability standard”1  przygotowanej zgodnie z art. 23(6) rozporządzenia 
(EU) 2019/943 Parlamentu i Rady Europejskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej2. Wartości te mają wpływ na obliczenie standardu 
niezawodności przez ministra właściwego ds. energii, parametry rynku mocy oraz 
przygotowanie analizy oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim oraz 
w przypadku takiej konieczności na poziomie krajowy – 2 kwartał 2021; 

f) Współpraca z regulatorami w ramach regionów wyznaczania zdolności przesyłowych 
(Core, Hansa i Baltic) dot. energii elektrycznej – cały rok w zależności od natężenia prac 
nad poszczególnymi metodykami – celem jest  

g) Współpraca z regulatorami Czech (ERU) i Niemiec (BNeztA) w celu rozpatrzenia 
wniosków Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System w spawie zatwierdzenia 
propozycji projektów przepustowości przyrostowych dla dwu połączeń 
międzysystemowych Polska-Niemcy (Krajowy System Przesyłowy - Trading Hub 
Europe i System Gazociągów Tranzytowych – Trading Hub Europe) oraz połączenia 
Polska-Czechy (zakończenie 2 kwartał 2021) 

6.2.Współpraca z regulatorami UE w zakresie funkcjonowania rynków. 

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

6.4. Działania w zakresie wdrożenia kodeksów sieciowych. 

6.5. Wdrożenie Interim Market Projekt – 1 połowa 2021 (zaangażowani są regulatorzy oraz 
operatorzy systemów przesyłowych energii elektrycznej z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, 
Słowacji, Węgier i Polski) oraz Nord Pool, TGE, EPEX Spot i inne giełdy europejskie) – projekt 
ma na celu połączenie krajów uczestniczących w 4M MC z obszarem MRC poprzez 
wprowadzenie przydziału przepustowości w oparciu o wyznaczanie zdolności przesyłowych 
netto (NTC)  na zasadach implicit na 6 granicach: PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT i HU-AT. 

 

7. Działalność informacyjno-edukacyjna, w tym:  

7.1. Popularyzacja wiedzy o rynku energii, gazu i paliw (priorytet) poprzez: 

- Prowadzenie i aktualizacje strony internetowej Urzędu, strony podmiotowej Biuletynu 
Informacji Publicznej oraz strony Kordynatora ds. Negocjacji przy Prezesie URE; 
planowana jest dalsza modernizacja serwisów internetowych w celu zwiększenia 
czytelności strony oraz dostępności informacji dla użytkowników serwisów. Na bieżąco 
będzie też aktualizowana angielska wersja serwisu ure.gov.pl.  

                                                           
1 Microsoft Word - VOLL CONE RS - Annex I (europa.eu) 
2 Dz. U. UE z dnia 14.6.2019 L 158 str. 54 

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Decision%20No%2023-2020_Annexes/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS%20-%20Annex%20I.pdf


- Prowadzenie oficjalnego Urzędowego profilu @UREgovPL na Twitterze. Komunikacja w 
czasie rzeczywistym - codzienne informacje o najważniejszych zdarzeniach dotyczących 
rynków energii w Polsce i na świecie – w tym działaniach Prezesa URE. Komisji 
Europejskiej, ACER, CEER, ERRA. 

- Wysyłka newslettera do subskrybentów. 

- Współpraca ze środkami masowego przekazu – działania proaktywne i reaktywne, 
których celem jest informowanie opinii publicznej o działaniach podejmowanych przez 
Prezesa URE oraz edukacja wszystkich uczestników rynku.  

7.2. Opracowywane w cyklu rocznym wydawnictw i publikacje, w tym: 

a. Sprawozdanie z działalności Prezesa URE za 2020 r., 

b. Raport za lata 2019-2020: Warunki podejmowania i wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii 
elektrycznej i paliw gazowych oraz realizacja przez operatorów systemu 
gazowego i elektroenergetycznego planów rozwoju uwzględniających 
zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub 
energię elektryczną, 

c. 4 numery Biuletynu URE (kwartalnik), 

d. Biuletyny Branżowe URE: Energia elektryczna, Paliwa gazowe, Paliwa ciekłe, 
Ciepło, 

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

f. Sprawozdanie ‒ informacje dotyczące kar pieniężnych nałożonych w 2020 r. 
(podstawa prawna: art. 171 ustawy OZE), 

g. Raport – Energetyka cieplna w liczbach (dane za 2020 r.). 

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

7.4. Organizacja/współorganizacja spotkań dla przedstawicieli sektora (np.: spotkanie dla 
branży ciepłowniczej) poświęconych najważniejszym/aktualnym problemom branży. 

7.5. Udział w inicjatywach organizowanych przez stowarzyszenia branżowe i konsumenckie 
mających na celu edukację wszystkich uczestników rynku. 



7.6. Współpraca z Punktem Informacji dla Przedsiębiorcy (weryfikacja, aktualizacja i 
publikacja procedur realizowanych przez Urząd, wynikających z zadań Prezesa URE, na 
stronie biznes.gov.pl). 

7.7. Współpraca z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w zakresie upubliczniania zbiorów 
informacyjnych Urzędu, zgodnie z „Programem otwierania danych publicznych”, na stronie 
dane.gov.pl. 

7.8. Przygotowanie rekomendacji dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczących  
optymalizacji wydatków ponoszonych na energię elektryczną, służących oszczędnemu 
gospodarowaniu energią elektryczną i środkami publicznymi wydatkowanymi na jej 
pozyskanie. 

 

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  

 
 Rafał Gawin  

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

/podpisano elektronicznie/ 

Warszawa, maj 2021 r. 


