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STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono analizê i ocenê mo¿liwoœci i skutecznoœci dotychczaso-
wych regulacji prawnych, dla zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego w odniesieniu do
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, realizowan¹ w ramach projektu badawczego zama-
wianego nr PBZ-MEiN-1/2/2006 „Bezpieczeñstwo elektroenergetyczne kraju” przez Kon-
sorcjum Politechnik: Gdañskiej, Œl¹skiej, Warszawskiej i Wroc³awskiej.
Regulacje prawne dla zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego zawarte w ustawie Prawo
Energetyczne maj¹ charakter wielop³aszczyznowy i dotycz¹ m.in. Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki z racji jego ustawowych zadañ. W artykule przedstawiono analizê i ocenê uregu-
lowañ prawnych w aspekcie bezpieczeñstwa energetycznego oraz zaproponowano rozwi¹-
zania legislacyjne w celu poprawy istniej¹cego stanu.
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Wprowadzenie

Pojêcie „bezpieczeñstwo” stanowi jedno ze s³ów–kluczy w krajowych i unijnych
regulacjach prawnych dotycz¹cych energetyki, a zapewnienie bezpieczeñstwa stanowi jeden
z celów strategicznych wprowadzania tych regulacji. W kluczowej dla funkcjonowania
sektora elektroenergetycznego w Polsce ustawie Prawo Energetyczne przedstawiono zagad-
nienia i regulacje dotycz¹ce: bezpieczeñstwa energetycznego kraju, bezpieczeñstwa dostaw
energii, bezpieczeñstwa funkcjonowania systemu przesy³owego oraz bezpieczeñstwa funk-
cjonowania systemu dystrybucyjnego. Bezpieczeñstwo energetyczne kraju zdefiniowano
w art. 3 [1], jako stan jego gospodarki umo¿liwiaj¹cy pokrycie bie¿¹cego i perspekty-
wicznego zapotrzebowania odbiorców na energiê w sposób technicznie i ekonomicznie
uzasadniony (przy zachowaniu wymagañ ochrony œrodowiska), a jego zapewnienie ustano-
wiono jednym z podstawowych celów polityki energetycznej pañstwa.

Regulacje prawne dotycz¹ce bezpieczeñstwa energetycznego maj¹ charakter wielop³asz-
czyznowy i dotycz¹ m.in. centralnego, niezale¿nego organu do spraw regulacji gospodarki
paliwami i energi¹ – Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki.

1. Zakres dzia³ania Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki (URE) jest niezale¿nym organem do spraw regulacji
gospodarki paliwami i energi¹ powo³anym na mocy ustawy Prawo Energetyczne.

Prezes URE jest powo³ywany i odwo³ywany przez Premiera na wniosek Ministra Gos-
podarki. Jest zobowi¹zany do sk³adania sprawozdania Ministrowi Gospodarki z wyko-
nywanej przez siebie dzia³alnoœci corocznie do dnia 31 marca ka¿dego roku.

Prezes URE jest centralnym organem administracji rz¹dowej, który ma za zadanie
regulowanie dzia³alnoœci przedsiêbiorstw energetycznych zgodnie z ustaw¹ [1] i polityk¹
energetyczn¹ pañstwa oraz równowa¿enie interesów przedsiêbiorstw energetycznych i od-
biorców paliw i energii (art. 23 [1]). W praktyce jest organem wykonawczym polityki
energetycznej kraju.

Zakres dzia³ania Prezesa URE jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. elementy zwi¹zane z:
funkcjonowaniem przedsiêbiorstw energetycznych (punkty 1–6), problematyk¹ bezpie-
czeñstwa energetycznego kraju (punkty 7–10) oraz funkcjami kontrolnymi (punkty 11–16)
i monitorowania (punkt 17).

Do zakresu dzia³ania Prezesa URE w odniesieniu do energii elektrycznej nale¿y m.in.:
1. Udzielanie i cofanie koncesji.
2. Zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf energii elektrycznej pod wzglêdem

zgodnoœci z zasadami okreœlonymi w ustawie (Ustawa... 1997).
3. Wyznaczanie operatorów systemu przesy³owego (OSP), systemów dystrybucyjnych

(OSD) i systemu po³¹czonego.
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4. Udzielanie i cofanie zwolnienia z obowi¹zku œwiadczenia us³ug przesy³ania lub dys-
trybucji energii.

5. Organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotycz¹cych wy³aniania sprzedawców
energii z urzêdu.

6. Zbieranie i przetwarzanie informacji dotycz¹cych przedsiêbiorstw energetycznych.
7. Uzgadnianie projektów planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysz³ego

zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ przedstawianych przez operatorów systemów
przesy³owego i dystrybucyjnego.

8. Zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci w zakresie bilansowania systemu
i zarz¹dzania ograniczeniami systemowymi.

9. Organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotycz¹cych budowy nowych mocy
wytwórczych i realizacji przedsiêwziêæ zmniejszaj¹cych zapotrzebowanie na energiê
elektryczn¹.

10. Publikowanie informacji s³u¿¹cych zwiêkszeniu efektywnoœci u¿ytkowania energii.
11. Kontrolowanie standardów jakoœciowych obs³ugi odbiorców.
12. Kontrolowanie na wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakoœciowych energii

elektrycznej.
13. Rozstrzyganie sporów w zakresie okreœlonym w ustawie [1].
14. Nak³adanie kar pieniê¿nych na zasadach okreœlonych w ustawie [1].
15. Wspó³dzia³anie z w³aœciwymi organami w przeciwdzia³aniu praktykom przedsiêbiorstw

energetycznych ograniczaj¹cym konkurencjê.
16. Ustalanie metod kontroli i podejmowanie dzia³añ dla poprawy efektywnoœci przedsiê-

biorstw energetycznych.
17. Monitorowanie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w zakresie:

� zasad zarz¹dzania i rozdzia³u przepustowoœci po³¹czeñ miêdzysystemowych,
z którymi istniej¹ wzajemne po³¹czenia,

� mechanizmów bilansowania systemu elektroenergetycznego i zarz¹dzania ograni-
czeniami w krajowym systemie elektroenergetycznym (w skrócie KSE),

� warunków przy³¹czania podmiotów do sieci i ich realizacji oraz dokonywania
napraw tej sieci,

� bezpieczeñstwa dostarczania energii elektrycznej,
� wype³niania przez OSP i OSD ich zadañ.

Przedstawiony zakres dzia³ania Prezesa URE jednoznacznie wskazuje, ¿e ma on bardzo
du¿y wp³yw na aspekty bezpoœrednio lub poœrednio zwi¹zane z bezpieczeñstwem ener-
getycznym kraju. Posiada najwiêksze umocowania prawne w tym zakresie i dysponuje
narzêdziami daj¹cymi mu realn¹ mo¿liwoœæ oddzia³ywania na przedsiêbiorstwa energe-
tyczne oraz na kszta³t sektora elektroenergetycznego i na funkcjonowanie rynku energii
elektrycznej. G³ównymi narzêdziami regulacji s¹: koncesjonowanie, taryfowanie, uzgad-
nianie planów rozwoju, wyra¿anie zgody oraz zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji
sieci. Nale¿¹ one do tzw. twardych narzêdzi regulacji. Ponadto Prezes URE wyposa¿ony
jest w narzêdzia uzupe³niaj¹ce zwi¹zane m.in. z monitorowaniem systemu elektroenerge-
tycznego. Umo¿liwia to Prezesowi URE prowadzenie zorganizowanego, d³ugoterminowego
sposobu obserwacji: procesów, mechanizmów, wype³niania obowi¹zków informacyjnych
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przez operatorów systemów przesy³owych i dystrybucyjnych. Monitorowanie pozwala rów-
nie¿ z wyprzedzeniem wykrywaæ problemy i podejmowaæ dzia³ania w celu ich usuniêcia.

2. Nadzór nad przedsiêbiorstwami energetycznymi

Prezes URE sprawuje nadzór nad przedsiêbiorstwami energetycznymi udzielaj¹c im
koncesji w zakresie: wytwarzania, przesy³ania lub dystrybucji energii oraz obrotu energi¹
elektryczn¹. W sytuacji, gdy przedsiêbiorstwo energetyczne nie wywi¹zuje siê z ustawo-
wych obowi¹zków, Prezes URE mo¿e takiemu przedsiêbiorstwu cofn¹æ koncesjê na wyko-
nywanie okreœlonej w koncesji dzia³alnoœci gospodarczej.

Udzielanie koncesji przez Prezesa URE w drodze decyzji administracyjnej – na wniosek
przedsiêbiorstwa energetycznego – jest narzêdziem regulacyjnym, które pozwala mu doko-
naæ oceny z³o¿onych przez przedsiêbiorstwa energetyczne wniosków pod k¹tem spe³nienia
przez nie odpowiednich warunków, zapewniaj¹cych w³aœciw¹ realizacjê us³ug bêd¹cych
przedmiotem koncesji (wytwarzanie, przesy³anie, dystrybucja, obrót). Istota tego narzêdzia
sprowadza siê do podjêcia decyzji, czy przedsiêbiorstwo energetyczne mo¿e prowadziæ
okreœlon¹ dzia³alnoœæ i czy spe³nia wszystkie niezbêdne warunki w celu jej w³aœciwego
wykonywania.

Prezes URE sprawuje nadzór nad przedsiêbiorstwami energetycznymi korzystaj¹c m.in.
z prawa wgl¹du do ksi¹g rachunkowych i prawa ¿¹dania przedstawienia informacji dotycz¹-
cych wykonywanej przez przedsiêbiorstwo dzia³alnoœci gospodarczej oraz informacji o jego
projektach inwestycyjnych.

3. Oddzia³ywanie na przedsiêbiorstwa energetyczne

Prezes URE mo¿e oddzia³ywaæ na przedsiêbiorstwa energetyczne poprzez zatwierdzanie
taryf. Przedsiêbiorstwa energetyczne przedk³adaj¹ bowiem Prezesowi URE taryfy, które on
zatwierdza lub odmawia ich zatwierdzenia. Odbywa siê to po gruntownej analizie i wery-
fikacji kosztów przyjmowanych przez przedsiêbiorstwa energetyczne jako uzasadnione do
kalkulacji cen i stawek op³at w taryfach. Przy czym koszty uzasadnione to koszty niezbêdne
do wykonania zobowi¹zañ powsta³ych w zwi¹zku z prowadzon¹ przez przedsiêbiorstwo
dzia³alnoœci¹ koncesjonowan¹. W przypadku operatora systemu przesy³owego ustalanie
taryfy odbywa siê na podstawie metody kosztowej, w oparciu o obowi¹zuj¹ce sprawozdania
statystyczne. Natomiast dla operatorów systemów dystrybucyjnych odbywa siê na pod-
stawie metody regulacji bodŸcowej (pu³apowa formu³a przychodu regulowanego). Metodê
tê charakteryzuj¹ silne bodŸce ekonomiczne do poprawy efektywnoœci dzia³ania regulo-
wanego przedsiêbiorstwa oraz niskie koszty regulacji. W procesie taryfowania Prezes URE
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musi równowa¿yæ interesy przedsiêbiorstw energetycznych i odbiorców i nie dopuszczaæ do
tego, aby wzrost cen i stawek op³at dla odbiorców by³ wy¿szy ni¿ faktycznie uzasadniony.

Dla potrzeb taryfowania Prezes URE wprowadzi³ jednolite standardy sprawozdawczoœci
energetycznej oraz zobligowa³ przedsiêbiorstwa energetyczne do okresowego raportowania
w formie jednolitych arkuszy sprawozdawczych opracowanych w URE. Ponadto przedsiê-
biorstwa zosta³y zobowi¹zane do comiesiêcznego przesy³ania informacji na temat kosztów,
przychodów oraz wyników finansowych w podziale na dzia³alnoœci oraz grupy taryfowe.
Monitoring przesy³anych arkuszy wykorzystywany jest przede wszystkim do sprawdzenia
poprawnoœci przyjêtych za³o¿eñ we wnioskach o zatwierdzenie taryf dla energii elek-
trycznej, a tak¿e bie¿¹cej oceny sytuacji finansowej przedsiêbiorstw.

4. Monitorowanie systemu elektroenergetycznego

Prezes URE monitoruje funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego m.in. w odniesie-
niu do bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej, napraw sieci elektroenergetycznych itp.
Ta delegacja pozwala Prezesowi URE na uzyskanie informacji dotycz¹cych stanu technicz-
nego urz¹dzeñ i linii elektroenergetycznych oraz podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu np.
wyjaœnienie okolicznoœci i przyczyn powstania awarii systemowej (jeœli zaistnia³a), uzyskanie
od operatora informacji w sprawie podjêtych dzia³añ w celu usuniêcia jej skutków itp.

Prezes URE analizuje uzyskane informacje pod k¹tem wype³niania przez przedsiê-
biorstwa energetyczne obowi¹zku utrzymania zdolnoœci urz¹dzeñ, instalacji i sieci do
realizacji zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ w sposób ci¹g³y i niezawodny, przy zacho-
waniu obowi¹zuj¹cych wymagañ jakoœciowych. Ewentualne stwierdzenie niedope³nienia
tego obowi¹zku stanowi podstawê wszczêcia postêpowania o ukaranie przedsiêbiorstwa
energetycznego za nie przestrzeganie obowi¹zków wynikaj¹cych z koncesji (art. 56, u. 1,
p. 12) (Ustawa... 1997).

Prezes URE monitoruje bezpieczeñstwo dostarczania energii elektrycznej poprzez ob-
serwacjê w toku swoich dzia³añ regulacyjnych spe³nienia przes³anek z zakresu zapewnienia
stabilnych warunków dostarczania energii elektrycznej. W tym celu:
� na bie¿¹co aktualizuje bazê informacyjn¹ o przedsiêbiorstwach sektora (na podstawie

danych z miesiêcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdañ przysy³anych przez OSP,
OSD, elektrownie i elektrociep³ownie zawodowe),

� wykorzystuje procedurê uzgadniana projektów planów rozwoju przedsiêbiorstw siecio-
wych jako Ÿród³o informacji o stanie infrastruktury sieciowej i potrzebach inwesty-
cyjnych OSP i OSD,

� obserwuje funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego m.in. w toku zatwierdzenia
sprawozdania z dzia³alnoœci OSP (PSE – Operator S.A.),

� uzgadnia aktualizacjê „Planu wprowadzenia ograniczeñ w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej” (akceptuj¹c tym samym procedury dzia³ania na wypadek stanów awa-
ryjnych),
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� kontroluje zgodnoœæ wielkoœci zapasów paliw, niezbêdnych do utrzymania ci¹g³oœci
dostaw energii elektrycznej do odbiorców, z wielkoœciami okreœlonymi w rozporz¹-
dzeniu (Rozporz¹dzenie... 2003),

� wykorzystuje procedurê postêpowania w sprawie zatwierdzania instrukcji ruchu i eks-
ploatacji sieci przesy³owej w czêœci dotycz¹cej bilansowania systemu i zarz¹dzania
ograniczeniami systemowymi.
Prezes URE monitoruje zasady zarz¹dzania i rozdzia³u przepustowoœci po³¹czeñ miê-

dzysystemowych, z którymi istniej¹ wzajemne po³¹czenia. Kontrola ta dotyczy realizacji
przez OSP obowi¹zków zwi¹zanych z zasadami dostêpu do sieci w transgranicznej wy-
mianie energii elektrycznej.

Prezes URE monitoruje ponadto mechanizmy bilansowania systemu elektroenerge-
tycznego i zarz¹dzania ograniczeniami w Krajowy, Systemie Elektroenergetycznym (KSE).
Zasady bilansowania systemu i zarz¹dzania ograniczeniami w KSE zosta³y okreœlone przez
operatorów i zatwierdzone przez Prezesa URE jako czêœæ szczegó³owa instrukcji ruchu
i eksploatacji sieci. W ramach posiadanych kompetencji Prezes URE monitoruje dzia³anie
operatorów w tym zakresie poprzez analizê przedstawianych informacji i okresowych
sprawozdañ oraz poprzez obserwowanie efektów dzia³ania tych mechanizmów. Prezes URE
ocenia tak¿e prawid³owoœæ funkcjonowania przyjêtych zasad poprzez monitorowanie zjawisk
wystêpuj¹cych na rynku i analizowanie przyczyn zak³óceñ, w przypadku ich wyst¹pienia.

5. Wp³yw na rozwój infrastruktury sieciowej

i mocy wytwórczych

Prezes URE ma wp³yw na rozwój infrastruktury sieciowej: przesy³owej i dystrybucyjnej
realizowany przez OSP i OSD. Na przedsiêbiorstwa te na³o¿ony jest bowiem obowi¹zek
sporz¹dzania planów rozwoju w zakresie zaspokajania zapotrzebowania na energiê (art. 16)
(1). Plany takie obejmuj¹ przedsiêwziêcia zwi¹zane z budow¹, rozbudow¹ i modernizacj¹
sieci elektroenergetycznej oraz przewidywany sposób ich finansowania i podlegaj¹ uzgod-
nieniu z Prezesem URE. Odbywa siê to w celu zapewnienia zgodnoœci projektu planu
z ustaw¹ (1), przepisami wykonawczymi do niej oraz zgodnoœci z za³o¿eniami polityki
energetycznej pañstwa (Obwieszczenie... 2005).

Wieloletni cykl inwestowania zwi¹zany z inwestycjami sieciowymi oraz zaanga¿owanie
znacznych œrodków finansowych powoduj¹ d³ugookresowe konsekwencje finansowe dla
operatorów oraz jego odbiorców. Maj¹ bezpoœrednie prze³o¿enie na ustalenie poziomu
niezbêdnych przychodów, a wiêc przysz³ych taryf przedsiêbiorstwa. Dlatego informacje
pochodz¹ce z projektów planów rozwoju, dotycz¹ce w szczególnoœci planowanego sposobu
finansowania inwestycji, wykorzystywane s¹ równie¿ w procesie zatwierdzania taryf opra-
cowywanych przez operatorów systemów. Uzgadnianie projektów planów rozwoju pozo-
staje wiêc w œcis³ym zwi¹zku z wydawaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia taryf.
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W praktyce mo¿liwoœci wp³ywu Prezesa URE na rozwój infrastruktury sieciowej s¹
w pewnym stopniu ograniczone, poniewa¿ powszechn¹ praktyk¹ jest uzale¿nianie przez
operatorów realizacji jej rozbudowy i modernizacji od wyra¿enia przez Prezesa URE zgody
na zatwierdzenie znacznie wy¿szych cen i stawek op³at w taryfach, bez poprawy efektyw-
noœci funkcjonowania operatorów (szczególnie w odniesieniu do procesów inwestycyjnych
przez nich realizowanych). Ponadto przedsiêbiorstwa energetyczne w bardzo ograniczonym
stopniu wykorzystuj¹ kapita³ obcy do finansowania inwestycji sieciowych, dotyczy to
szczególnie spó³ek dystrybucyjnych [8–10] (Sprawozdanie... 2005, Sprawozdanie... 2006,
Sprawozdanie... 2007).

Prezes URE dokonuje m.in. oceny i weryfikacji planów rozwoju OSD i okreœlenia
niezbêdnych (uzasadnionych) nak³adów inwestycyjnych, które wynikaj¹ z rzeczywistych
potrzeb prowadzonej dzia³alnoœci w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Przy czym,
w celu ustalenia uzasadnionego poziomu nak³adów inwestycyjnych, Prezes URE ocenia
mo¿liwoœæ finansowania inwestycji przez poszczególne przedsiêbiorstwa, aby koszty wy-
nikaj¹ce z poniesionych nak³adów nie powodowa³y w poszczególnych latach nadmiernego
wzrostu cen i stawek op³at. Dzia³ania podejmowane w tym zakresie przez Prezesa URE s¹
konieczne, bowiem ma on za zadanie równowa¿enie interesów przedsiêbiorstw energe-
tycznych oraz odbiorców energii elektrycznej (art. 23) (1). Z dotychczasowych doœwiadczeñ
wynika, ¿e nak³ady inwestycyjne planowane w projektach planów rozwoju czêsto przewy¿-
sza³y ich póŸniejsze rzeczywiste wykonanie (Sprawozdanie... 2007). Skutkiem przyjêcia do
kalkulacji przychodów zawy¿onego poziomu nak³adów inwestycyjnych by³oby uzyskanie
przez przedsiêbiorstwo dodatkowego, nieuzasadnionego przychodu, a dla odbiorcy nieuza-
sadniony wzrost cen i stawek op³at za energiê elektryczn¹ i pogorszenie jego sytuacji
finansowej.

Prezes URE og³asza, organizuje i przeprowadza przetarg na budowê nowych mocy
wytwórczych energii elektrycznej lub realizacjê przedsiêwziêæ zmniejszaj¹cych zapotrze-
bowanie na energiê elektryczn¹. Nastêpuje to w przypadku mo¿liwoœci wyst¹pienia niedo-
boru w zakresie zaspokojenia d³ugookresowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹,
po stwierdzeniu przez Ministra Gospodarki, na podstawie sprawozdania z wyników nad-
zoru nad bezpieczeñstwem zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ (Obwieszczenie... 2007),
¿e istniej¹ce i bêd¹ce w trakcie budowy moce wytwórcze oraz przedsiêwziêcia racjonali-
zuj¹ce zu¿ycie energii elektrycznej nie zapewniaj¹ d³ugookresowego bezpieczeñstwa do-
staw energii (art. 16a, u.1) [1].

6. Bezpieczeñstwo systemu elektroenergetycznego

Prezes URE wykonuje technicznie szereg zadañ z zakresu bezpieczeñstwa energe-
tycznego kraju, szczególnie tych zwi¹zanych z bezpieczeñstwem systemu elektroener-
getycznego. Jednak w œwietle ustawy Prawo Energetyczne wiêkszy nacisk jest po³o¿ony
na realizacjê przez Prezesa URE funkcji regulacyjnych zwi¹zanych z rynkiem energii,
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a mniejszy na jego odpowiedzialnoœæ zwi¹zan¹ z egzekwowaniem bezpieczeñstwa systemu
elektroenergetycznego. Przyk³adowo, gdy nast¹pi³a awaria systemowa w Szczecinie
w kwietniu 2008 r., Prezes URE ¿¹daj¹c informacji od spó³ki bêd¹cej w³aœcicielem uszko-
dzonej sieci, powo³a³ siê na art. 28 [1] dotycz¹cy informacji o dzia³alnoœci, w brzmieniu
„Prezes URE ma prawo wgl¹du do ksi¹g rachunkowych przedsiêbiorstwa energetycznego
oraz mo¿e ¿¹daæ przedstawienia informacji dotycz¹cych wykonywanej przez to przedsiê-
biorstwo dzia³alnoœci gospodarczej, w tym informacji o jego projektach inwestycyjnych,
z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie
chronionych” (Komunikat... 2008). Treœæ tego artyku³u w ograniczonym stopniu odnosi siê
do takich zdarzeñ jak awaria sieciowa czy systemowa.

Prezes URE wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu Regulacji Energetyki, który
w znacznym stopniu decyduje o jakoœci, efektywnoœci i skutecznoœci wykonywania po-
wierzonych mu zadañ. Dlatego URE musi byæ urzêdem dobrze zorganizowanym i silnym
merytorycznie, a wiêc m.in. zatrudniaj¹cym wystarczaj¹c¹ liczbê wysokiej klasy spec-
jalistów. W praktyce jednak, w kolejnych regulacjach ustawowych wprowadzano nowe
obowi¹zki i zadania Prezesa URE, bez zwiêkszenia bud¿etu URE i liczby przyznanych
etatów. Ponadto model kszta³towania struktury organizacyjnej urzêdu nie mo¿e byæ sa-
modzielnie dostosowywany przez Prezesa URE w sposób elastyczny do zmieniaj¹cych siê
warunków dzia³ania organu (np. nowych zadañ i kompetencji). Dodatkowo zatrudnienie
specjalistów jest czêsto utrudnione z powodów rynkowych (brak specjalistów, konku-
rencyjne wynagrodzenia w przedsiêbiorstwach energetycznych).

7. Niezale¿noœæ Prezesa URE

Skuteczna i efektywna realizacja zadañ dotycz¹cych m.in. bezpieczeñstwa energetycz-
nego kraju przez Prezesa URE wymaga jego pe³nej niezale¿noœci. Jest to szczególnie istotne
w obszarze regulacji monopoli naturalnych, do jakich nale¿y energetyka, oraz w warunkach
skonsolidowanej pionowo struktury elektroenergetyki. Prezes URE powinien byæ nie-
zale¿ny zarówno w sferze politycznej i ekonomicznej, jak i od przedsiêbiorstw energe-
tycznych podlegaj¹cych regulacji.

Niezale¿noœæ w sferze politycznej zosta³a ograniczona poprzez likwidacjê kadencyjnoœci
Prezesa URE. Dlatego nale¿y rozwa¿yæ przywrócenie kadencyjnoœci sprawowania urzêdu
poprzez powrót do kadencji 5-letniej z mo¿liwoœci¹ jej jednorazowego odnowienia. Wybór
Prezesa URE powinien byæ dokonywany przez najwy¿sze organa w³adzy ustawodawczej
lub wykonawczej w oparciu o przejrzyst¹ procedurê konkursow¹.

Niezale¿noœæ w sferze ekonomicznej jest ograniczona bud¿etem i nieelastyczn¹ struktur¹
URE, w stosunku do nak³adanych na Prezesa URE obowi¹zków i zadañ. Zapewnienie
niezale¿noœci finansowej Prezesa URE wymaga okreœlenia zasad tworzenia niezale¿nego
bud¿etu URE, umo¿liwiaj¹cego sprawn¹ i efektywn¹ realizacjê powierzonych Prezesowi
URE zadañ i obowi¹zków regulacyjnych. Ponadto wa¿ne jest przyznanie Prezesowi URE
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uprawnieñ do samodzielnego, elastycznego kszta³towania struktury URE i podzia³u zadañ
w sposób nad¹¿aj¹cy za zmieniaj¹cymi siê zadaniami i wymaganiami.

Uzyskanie niezale¿noœci wymaga znowelizowania przepisów ustawy Prawo Energe-
tyczne reguluj¹cych funkcjonowanie Prezesa URE we wspomnianych wczeœniej obszarach.

8. Rozszerzenie kompetencji i katalogu narzêdzi regulacji

W³aœciwa realizacja zadañ i obowi¹zków Prezesa URE zwi¹zanych z funkcjonowaniem
przedsiêbiorstw energetycznych, bezpieczeñstwem energetycznym kraju, funkcjami kon-
trolnymi i monitorowania, wymaga zweryfikowania rozdzia³u kompetencji pomiêdzy
organami odpowiedzialnymi za regulacjê sektora elektroenergetycznego oraz rozszerzenie
katalogu narzêdzi regulacji.

Prezes URE jest wyspecjalizowanym, centralnym organem administracji rz¹dowej dys-
ponuj¹cym szerok¹ wiedz¹ na temat elektroenergetyki i pomimo pewnych ograniczeñ
urzêdu, najlepiej przygotowanym merytorycznie do zajmowania siê zagadnieniami bez-
pieczeñstwa energetycznego kraju. Prezes URE nie ma jednak uprawnieñ do wydawania
rozporz¹dzeñ czy aktów administracyjnych maj¹cych charakter generalny, a w procesie
legislacyjnym dotycz¹cym obszaru regulacji sektora elektroenergetycznego stosunkowo
czêsto pomijano jego doœwiadczenia i rekomendacje. Nale¿y w pe³ni wykorzystaæ potencja³
URE i umo¿liwiæ mu w³aœciwe dzia³anie poprzez wyposa¿enie Prezesa URE w dodatkowe
kompetencje i instrumenty prawne.

Prezes URE powinien byæ wyposa¿ony w instrument prawny stwarzaj¹cy mu mo¿liwoœæ
wys³uchania zainteresowanych stron: organizacji bran¿owych, organizacji konsumenckich,
przedsiêbiorstw energetycznych (tzw. public hearing). Brak takiej mo¿liwoœci by³ i jest
przyczyn¹ problemów formalno-prawnych, ograniczaj¹cych i os³abiaj¹cych mo¿liwoœci
skutecznego wdra¿ania rozwi¹zañ systemowych (Praca... 2008).

Ponadto Prezes URE powinien byæ wyposa¿ony w dodatkowe, wzmacniaj¹ce kompe-
tencje zwi¹zane z wprowadzeniem alternatywnych metod rozwi¹zywania sporów (Alternative

Dispute Resolutions – ADR/), z udzia³em Prezesa URE. W katalogu mo¿liwych do wyko-
rzystania œrodków powinny znaleŸæ siê zarówno postêpowania mediacyjne prowadzone przez
Prezesa URE na wniosek odbiorcy lub nawet z urzêdu (np. jeœli wymaga tego ochrona interesu
odbiorcy), jak i s¹dy polubowne przy Prezesie URE, z mo¿liwoœci¹ organizacji rozpraw w sie-
dzibach Oddzia³ów Terenowych URE. Wymaga to m.in. uregulowania procedur, zasad powo-
³ywania s¹dów polubownych, kwestii zwi¹zanych z kosztami prowadzonych postêpowañ.

Wdro¿enie alternatywnych metod rozwi¹zywania sporów (ADR), z udzia³em Prezesa
URE bêdzie bardzo korzystnym rozwi¹zaniem, w kontekœcie d³ugotrwa³oœci i kosztownoœci
postêpowañ s¹dowych oraz koniecznoœci poddania siê jego skomplikowanemu re¿imowi
formalnemu w sytuacji sporu: odbiorcy z operatorem, odbiorcy ze sprzedawc¹ energii, itp.

Prezes URE powinien posiadaæ upowa¿nienie do opracowywania projektów aktów
wykonawczych i po ich uzgodnieniu przedk³adaæ do zatwierdzenia w³aœciwym organom
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(np. Ministrowi Gospodarki, Radzie Ministrów). Jest to najlepszy sposób zwiêkszenia
wp³ywu Prezesa URE na sferê legislacji, bowiem przyznanie Prezesowi URE uprawnienia
do wydawania generalnych aktów administracyjnych lub rozporz¹dzeñ wykonawczych jest
niemo¿liwe w œwietle Kodeksu Postêpowania Administracyjnego i Konstytucji RP.

Prezes URE powinien byæ ponadto wyposa¿ony w pe³niê kompetencji w zakresie dbania
o bezpieczeñstwo energetyczne podobne do tych jakie ma np. Prezes Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w zakresie œcigania zachowañ antykonkurencyjnych.
W warunkach liberalizacji rynku energii elektrycznej Prezes UOKiK posiada pe³niê kom-
petencji ex-ante i ex-post w zakresie œcigania zachowañ antykonkurencyjnych (Ustawa...
2000). Oznacza to przyznanie Prezesowi URE prawa do kontroli przestrzegania w praktyce
programu zgodnoœci, przyznanie uprawnienia do nakazania podjêcia lub zaniechania
okreœlonego rodzaju dzia³alnoœci lub przedsiêwziêcia, które w ocenie regulatora nie s³u¿y
realizacji zadañ operatorów systemów itp. Ponadto Prezes URE powinien mieæ, podobnie
jak Prezes UOKiK, mo¿liwoœæ nak³adania dotkliwych kar finansowych na przedsiêbiorstwa
energetyczne i cz³onków ich zarz¹dów. Wprawdzie jest to obecnie mo¿liwe, ale wysokoœæ
tych kar jest mocno ograniczona, a przez to ma³o dolegliwa.

Weryfikacja rozdzia³u kompetencji pomiêdzy organami odpowiedzialnymi za regulacjê
sektora elektroenergetycznego oraz rozszerzenie katalogu narzêdzi regulacji wymaga zno-
welizowania przepisów ustawy Prawo Energetyczne dotycz¹cych Prezesa URE we wspom-
nianych wczeœniej obszarach.

9. Wp³yw na inwestycje przedsiêbiorstw energetycznych

Prezes URE powinien po³o¿yæ nacisk w procesie uzgodnieñ projektów planów rozwoju
OSP i OSD na realizacjê w pierwszej kolejnoœci inwestycji sieciowych o najwiêkszym
priorytecie z punktu widzenia bezpieczeñstwa systemu i zapewnieniu im ze strony opera-
torów pe³nego finansowania. Ponadto regulator powinien opracowaæ katalog planowanych
dzia³añ kierunkowych w zakresie rozwoju sieci przesy³owej i sieci dystrybucyjnej wyni-
kaj¹cy z oceny bie¿¹cych warunków pracy KSE i badaæ zgodnoœæ planów OSP i OSD z tym
katalogiem.

Prezes URE powinien monitorowaæ, na etapie uzgodnieñ projektów planów rozwoju,
poziom œrodków przeznaczonych na inwestycje sieciowe, zw³aszcza w odniesieniu do
operatorów systemów dystrybucyjnych. Ponadto Prezes URE powinien dokonywaæ analizy
i oceny realizacji przez operatorów inwestycji sieciowych zwi¹zanych z popraw¹ bezpie-
czeñstwa pracy KSE. Szczególnie wa¿ne jest sprawdzenie wielkoœci œrodków finansowych
wykorzystanych na wykonanie tej grupy inwestycji, w stosunku do ca³oœci przedsiêwziêæ
inwestycyjnych realizowanych przez operatora.

Generalnie Prezes URE powinien umiejêtnie wykorzystywaæ ró¿norodne narzêdzia regu-
lacyjne w celu stymulowania przedsiêbiorstw energetycznych do podejmowania w³aœciwych
z punktu widzenia bezpieczeñstwa energetycznego decyzji inwestycyjnych. Dlatego powinien
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zostaæ wyposa¿ony w narzêdzia oddzia³ywania na podmioty sektora elektroenergetycznego
w zakresie inwestowania, wyboru lokalizacji oraz podejmowania decyzji zmierzaj¹cych do
realizacji celów strategicznych pañstwa. Narzêdzia te powinny umo¿liwiaæ zarówno nadzór
jak i egzekwowanie. Jest to wa¿ne w kontekœcie na³o¿onych na Prezesa URE obowi¹zków
wynikaj¹cych z tytu³u monitorowania bezpieczeñstwa dostarczania energii elektrycznej.

Zwiêkszenie wp³ywu Prezesa URE na decyzje inwestycyjne przedsiêbiorstw energe-
tycznych w aspekcie bezpieczeñstwa energetycznego wymaga znowelizowania przepisów
ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporz¹dzenia systemowego [3] we wspomnianych
wczeœniej obszarach.

Wnioski

Prezes URE jest wyspecjalizowanym, centralnym organem administracji rz¹dowej dys-
ponuj¹cym szerok¹ wiedz¹ na temat elektroenergetyki najlepiej przygotowanym mery-
torycznie do zajmowania siê zagadnieniami bezpieczeñstwa energetycznego kraju.

Prezes URE jest w praktyce organem wykonawczym polityki energetycznej kraju i ma
bardzo du¿y wp³yw na aspekty bezpoœrednio lub poœrednio zwi¹zane z bezpieczeñstwem
energetycznym kraju. Posiada najwiêksze umocowania prawne w tym zakresie i dysponuje
narzêdziami daj¹cymi mu realn¹ mo¿liwoœæ oddzia³ywania na przedsiêbiorstwa energetyczne
oraz na kszta³t sektora elektroenergetycznego i na funkcjonowanie rynku energii elektrycznej.

Skuteczna i efektywna realizacja zadañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa energetycznego
kraju przez Prezesa URE wymaga jego pe³nej niezale¿noœci zarówno w sferze politycznej
i ekonomicznej jak i od przedsiêbiorstw energetycznych podlegaj¹cych regulacji.

Uzyskanie niezale¿noœci przez Prezesa URE wymaga znowelizowania przepisów ustawy
Prawo Energetyczne reguluj¹cych funkcjonowanie Prezesa URE w zakresie: przywrócenia
kadencyjnoœci sprawowania urzêdu, zmian zasad jego wyboru, okreœlenia zasad tworzenia
niezale¿nego bud¿etu URE oraz przyznania uprawnieñ Prezesowi URE do samodzielnego,
elastycznego kszta³towania struktury URE i podzia³u zadañ Prezesa URE.

W³aœciwa realizacja zadañ i obowi¹zków Prezesa URE zwi¹zanych z funkcjonowa-
niem przedsiêbiorstw energetycznych, bezpieczeñstwem energetycznym kraju, funkcjami
kontrolnymi i monitorowania wymaga zweryfikowania rozdzia³u kompetencji pomiêdzy
organami odpowiedzialnymi za regulacjê sektora elektroenergetycznego oraz rozszerzenie
katalogu narzêdzi regulacji.

Upowa¿nienie Prezesa URE do opracowywania projektów aktów wykonawczych i po
ich uzgodnieniu przedk³adania do zatwierdzenia w³aœciwym organom (np. Ministrowi
Gospodarki) stanowi jeden z wa¿niejszych elementów poprawy istniej¹cego stanu w ob-
szarze funkcjonowania elektroenergetyki i wykorzystania potencja³u URE.

Upowa¿nienie Prezesa URE kompetencje w zakresie dbania o bezpieczeñstwo energe-
tyczne podobne do tych jakie ma np. Prezes UOKiK w zakresie œcigania zachowañ an-
tykonkurencyjnych w warunkach liberalizacji rynku energii elektrycznej, (prawo do kontroli
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przestrzegania w praktyce programu zgodnoœci, uprawnienie do nakazania podjêcia lub
zaniechania okreœlonego rodzaju dzia³alnoœci lub przedsiêwziêcia, które w ocenie regulatora
nie s³u¿y realizacji zadañ operatorów systemów itp., mo¿liwoœæ nak³adania dotkliwych
kar finansowych na przedsiêbiorstwa energetyczne i cz³onków ich zarz¹dów), ma wa¿ne
znaczenie dla kraju.

Weryfikacja rozdzia³u kompetencji pomiêdzy organami odpowiedzialnymi za regulacjê
sektora elektroenergetycznego oraz rozszerzenie katalogu narzêdzi regulacji wymaga zno-
welizowania przepisów ustawy Prawo Energetyczne dotycz¹cych Prezesa URE w zakresie
przyznania Prezesowi URE odpowiednich upowa¿nieñ, kompetencji i instrumentów
prawnych.

Zwiêkszenie nacisku przez Prezesa URE, w procesie uzgodnieñ projektów planów roz-
woju OSP i OSD, na realizacjê w pierwszej kolejnoœci inwestycji sieciowych o najwiêkszym
priorytecie z punktu widzenia bezpieczeñstwa systemu i monitorowanie poziomu œrodków
przeznaczonych na te inwestycje wymaga znowelizowania rozporz¹dzenia systemowego.

Na³o¿enie na Prezesa URE obowi¹zku okresowego opracowania katalogu planowanych
dzia³añ kierunkowych wynikaj¹cego z oceny bie¿¹cych warunków pracy KSE wymaga
znowelizowania rozporz¹dzenia systemowego.

Stymulowanie przedsiêbiorstw energetycznych do podejmowania decyzji inwestycyj-
nych w³aœciwych z punktu widzenia bezpieczeñstwa energetycznego wymaga znoweli-
zowania przepisów ustawy Prawo Energetyczne w zakresie przyznania Prezesowi URE
narzêdzia prawnego oddzia³ywania na podmioty sektora elektroenergetycznego w obszarze
inwestowania, wyboru lokalizacji oraz podejmowania decyzji zmierzaj¹cych do realizacji
celów strategicznych pañstwa.
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Analysis and evaluation of possibilities and effectiveness
of past law regulations for assurance of energy security
in relation to The Chairman of Energy Regulatory Office

Abstract

In this paper, analysis and evaluation of possibilities and effectiveness of past law regulations
for assurance of energy security in relation to The Chairman of Energy Regulatory Office is shown.
It was made in frames of ordered research project no. PBZ-MEiN-1/2/2006 „National energy security”
by Consortium of Universities of Technology: Gdañsk, Silesian, Warsaw and Wroc³aw.

Law regulations for assurance of energy security which are contained in the Energy Law have
multi-plane character and concern, among other things, The Chairman of Energy Regulatory by virtue
of statutory tasks. In this paper, analysis and evaluation of law regulations in aspect of energy security
for The Chairman of Energy Regulatory is shown Moreover, law solutions for improvement of
existing state are proposed.
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