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1. Nadzór nad rynkami energii elektrycznej i paliw; 
2. Działalność w zakresie efektywnego wykorzystania energii i ochrony 

konkurencyjności sektorów narażonych na ucieczkę emisji; 
3. Działalność w zakresie rynku energii ze źródeł odnawialnych (OZE); 
4. Działalność w zakresie ochrony praw konsumenta na rynkach; 
5. Współpraca międzynarodowa; 
6. Działalność informacyjno-edukacyjna. 

 
Zadania były realizowane w szczególności poprzez:  
1. : 
1.1. Koncesjonowanie na rynkach energii elektrycznej 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. Realizację zadań wynikających z rozporządzeń dotyczących kodeksów sieciowych; 
1.5. Wyznaczanie operatora ogólnodostępnej sieci ładowania oraz dostawcy usług ładowania;  
1.6. Uzgadnianie i aktualizację projektów planów rozwoju elektroenergetycznych 
przedsiębiorstw sieciowych oraz w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na paliwa gazowe; 
1.7. Uzgadnianie planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 
elektrycznej;  
1.8. Nadzór nad realizacją obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw i gazu 
ziemnego.  
2. : 
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2.1. Wspieranie wysokosprawnej kogeneracji; 
2.2. Wspieranie efektywności energetycznej. 
2.3. Udzielanie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. 
3. : 
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; 
4. : 

4.1. Działania informacyjne mające na celu ochronę uzasadnionych interesów odbiorców paliw 
gazowych; 
4.2. Współpracę z UOKiK oraz miejskimi lub powiatowymi rzecznikami praw konsumentów w 
zakresie wymiany informacji na temat skarg na działania przedsiębiorstw energetycznych; 
4.3. Współpracę przy tworzeniu witryny internetowej „Nowa porównywarka ofert sprzedaży 
energii elektrycznej i paliw gazowych dla gospodarstw domowych i drobnego biznesu”. 
5. :  
5.1. Współpracę z regulatorami UE w zakresie funkcjonowania rynków;  
5.2. Udział w pracach nad  przygotowaniem założeń do nowego pakietu gazowego na forum 
ACER i CEER; 
5.3. Działanie w zakresie wdrożenia kodeksów sieci. 
6. : 
Popularyzację wiedzy o rynku energii, gazu i paliw poprzez prowadzenie serwisów internetowych, 
wydawnictwa i publikacje, współpracę ze środkami masowego przekazu oraz  udział w 
wydarzeniach  i inicjatywach branżowych i konsumenckich. 
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