
 

 

 

Kontakty telefoniczne 

w sprawach związanych ze składaniem Raportu, o którym mowa w art. 37 ust. 5 ustawy  

z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii 

elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269 z późn. zm.) 

 

W celu ułatwienia Państwu kontaktu w sprawach związanych ze sporządzaniem Raportu, 

o którym mowa w art. 37 ust. 5 ustawy1, Urząd Regulacji Energetyki publikuje listę kontaktów  

do pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych: 

Komórka organizacyjna URE 
Województwa 

(według właściwości 
terytorialnej) 

Telefon kontaktowy 

Centrala URE 
Departament Monitorowania Rynku 

* właściwość opisana poniżej 22 487 81 40 

OT Szczecin 
zachodniopomorskie 

91 887 62 01 
lubuskie 

OT Poznań 
wielkopolskie 

61 670 53 01 
kujawsko-pomorskie 

OT Gdańsk 
pomorskie 

 58 350 71 01 
warmińsko-mazurskie 

OT Wrocław 
dolnośląskie 

71 725 46 01 
opolskie 

OT Katowice 
śląskie 

32 793 88 01 
świętokrzyskie 

OT Kraków 
małopolskie 

 12 357 27 01 
podkarpackie 

OT Lublin 
lubelskie 

81 476 22 01 
podlaskie 

OT Łódź 
łódzkie 

 42 236 34 01 
mazowieckie 

 

* Do właściwości Centrali URE (Departament Monitorowania Rynku) należą JSFP, o których 

mowa w art. 9 ust. 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ustawy o finansach publicznych2 tj.: 

 organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli 

państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały (pkt 1); 

 instytucje gospodarki budżetowej (pkt 6); 

 państwowe fundusze celowe – w zakresie instytucji i funduszy funkcjonujących przy 

podmiotach określonych w pkt 1 (pkt 7); 

                                                           
1 Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii 

elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269  
z późn. zm.). 
2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.). 



 Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego (pkt 8); 

 Narodowy Fundusz Zdrowia (pkt 9); 

 Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne (pkt 12). 

W przypadku pytań dotyczących sporządzania Raportu, uprzejmie prosimy przedstawicieli ww. 

JSFP o kontakt z sekretariatem Departamentu Monitorowania Rynku. 

Pozostałe JSFP prosimy o kontakt z Oddziałami Terenowymi URE (zgodnie z właściwością 

terytorialną siedziby danej JSFP).   

 

Jednocześnie zachęcamy to lektury przygotowanego przez URE dokumentu pt. „Odpowiedzi na 

najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Raportu”. 

 

 

 

https://bip.ure.gov.pl/bip/formularz-sprawozdawczy-zuzyci/4401,Formularz-sprawozdawczy-zuzycie-energii-elektrycznej-przez-JSFP.html
https://bip.ure.gov.pl/bip/formularz-sprawozdawczy-zuzyci/4401,Formularz-sprawozdawczy-zuzycie-energii-elektrycznej-przez-JSFP.html

