
Wolny i bezpieczny rynek przyszłości 
– rola regulatora w zmieniającym się 

systemie energetycznym
Rafał Gawin

Wizje Nowej Energetyki, projekt KlastER
AGH, 8 listopada 2022 r.



1. Po co nam regulacja?

2. Energetyka w procesie zmiany

3. Największe wyzwania stojące przed regulatorem sektorowym 

− z czym obecnie się mierzymy?

4. Czy regulator będzie potrzebny po liberalizacji rynków?

5. Zaangażowanie URE w procesy decyzyjne na poziomie europejskim

6. Czy potrzebne są nam nowe regulacje?
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Wolny i bezpieczny rynek przyszłości 
– rola regulatora w zmieniającym się systemie energetycznym



Regulacja oparta o cele

Cel:

stały w czasie i niezmienny 

przy zmieniającym się dynamicznie otoczeniu
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PO CO NAM REGULACJA?

Narzędzia:

elastyczne 

adekwatne do okoliczności



Cel działań URE: niezmienny od 25 lat

Równoważenie interesów 

odbiorców energii 
i przedsiębiorstw energetycznych, 

przy zagwarantowaniu mechanizmów 
konkurencji rynkowej.
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PO CO NAM REGULACJA?



Cel działań URE: niezmienny od 25 lat
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PO CO NAM REGULACJA?

Przed powołaniem Prezesa URE:

❖ przedsiębiorstwa energetyczne były państwowe,

❖ obowiązywały ceny urzędowe,

❖ energia nie była produktem,

❖ występowały nieprawidłowości na rynku związane z naturalnym 
monopolem.

Prezes URE powołany w 1997 r. w celu:

❖ wdrożenia i regulacji procesu liberalizacji rynków energii dla przeciwdziałania 

negatywnym skutkom naturalnych monopoli, 

❖ w interesie zapewnienia trwałego bezpieczeństwa energetycznego, 

❖ poprawy konkurencyjności gospodarki,

❖ ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami oddziaływania procesów 

energetycznych.



Narzędzia
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PO CO NAM REGULACJA?

➢ 550 postępowań w sprawie wymierzenia kar –ponad 270 zakończyło 
się wymierzeniem kar na łączną kwotę 3,5 mln zł (np. łamanie 
warunków koncesji, nieprzestrzeganie obowiązków sprawozdawczych 
i informacyjnych),

➢ ponad 3 tysiące wniosków o wydanie/zmianę koncesji,
➢ prawie 900 postępowań dotyczących taryf,
➢ prawie 2 tysiące kontroli, 
➢ ponad 3 tysiące postępowań w sprawie skarg,
➢ ponad 700 wniosków w sprawach spornych. 

* dane za 2021 r.



Cel działań URE: niezmienny od 25 lat
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PO CO NAM REGULACJA?

Wprowadzanie rozwiązań rynkowych

„Towar”, który regulujemy ma ogromne znaczenie społeczne 

i bardzo silnie oddziałuje na gospodarkę 

URE - substytutem konkurencji rynkowej oraz regulatorem naturalnych 

monopoli



CELEM POLITYKI ENERGETYCZNEJ PAŃSTWA DZIŚ 

JEST KLIMAT, A NIE WYŁĄCZNIE ENERGETYKA
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JESTEŚMY W PROCESIE ZMIANY

ZMIANA 

➢ to wysiłek - czyli koszt, 

➢daje szanse – czyli korzyści.



− Z CZYM OBECNIE SIĘ MIERZYMY?

➢ Nowy model regulacyjny dla ciepłownictwa;

➢ Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych 
Polskiej Energetyki;

➢ Prosument, fleksument, piaskownice regulacyjne;

➢ Wdrażanie rozwiązań chroniących odbiorców przed 
szokami cenowymi, ale bez zaburzania rynku

➢ Sprawiedliwe i odpowiedzialne dzielenie 
kosztów kryzysu
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NAJWIĘKSZE WYZWANIE REGULATORA



1) wkład w budowanie świadomości odbiorców, 

2) zwiększanie transparentności funkcjonowania rynku, 

3) znoszenie barier dostępu do rynku.

Proces zmiany                    Zarządzanie zmianą                 Piszemy rynek na nowo 
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CZY URZĄD BYŁBY POTRZEBNY 
PO LIBERALIZACJI RYNKU?

Świadomy odbiorca                     Sukces transformacji 



Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki 
(ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators)

Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki

(ERRA, Energy Regulators Regional Association)

Rada Europejskich Regulatorów Energii 

(CEER, The Council of European Energy Regulators) 
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ZAANGAŻOWANIE W PROCESY DECYZYJNE 
NA POZIOMIE EUROPEJSKIM
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ZAANGAŻOWANIE W PROCESY DECYZYJNE 
NA POZIOMIE EUROPEJSKIM

Zaangażowanie URE w prace organizacji 

międzynarodowych

➢ Służy dyskusji na temat działań i narzędzi, którymi 

cele określone przez unijną politykę klimatyczno-

energetyczną będą realizowane w poszczególnych krajach i 

regionach Unii Europejskiej. 

➢ Ma za zadanie dbać by te narzędzia, dobierane 

na poziomie UE, były dostosowane do specyfiki naszego 

kraju i równoważyły interesy przedsiębiorstw 

energetycznych i odbiorców. 



➢ Jakościowe zmiany w funkcjonowaniu URE – zwiększenie 

efektywności i adekwatności kompetencji oraz 

wykonywanych zadań 

➢ Elastyczne reagowanie na zmieniające się realia i 

otoczenie regulacyjne oraz gospodarcze 

(np. piaskownice regulacyjne, regulacja przez cele)

➢ Uproszczenie mechanizmów regulacyjnych (np. rewizja 

sposobu przyznawania i cofania koncesji) 
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CZY NA POZIOMIE KRAJOWYM POTRZEBNE 
SĄ NOWE REGULACJE?
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Rafał Gawin

Prezes

Urzędu Regulacji Energetyki


