Prezes URE i rozstrzyganie sporów
w trybie art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo
energetyczne

Katarzyna Smagieł
Departament Promowania Konkurencji

Stalowa Wola, 23 kwietnia 2009

Kompetencje Prezesa URE
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rozstrzyganie sporów (art. 8 ustawy – Prawo energetyczne)
współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom
przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym konkurencję (art. 23
ust. 2 pkt 14 ustawy – Prawo energetyczne)



nałożenie kary pieniężnej (art. 56 ustawy – Prawo energetyczne)



stanowisko Prezesa URE w danej sprawie

Rozstrzyganie sporów I

•
•
•
•
•
•
•
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odmowa zawarcia umowy:
o przyłączenie do sieci,
sprzedaży,
o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii,
o świadczenie usług transportu gazu ziemnego,
o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych,
o świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego
kompleksowej
orzeczenie treści umowy
nieuzasadnione wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii
rozstrzygnięcie czy wstrzymanie dostaw było uzasadnione

Rozstrzyganie sporów II







odmowa zawarcia umowy
przedłużające się negocjacje można traktować jak odmowę zawarcia
umowy
umowa zawarta, zmiana umowy – spór rozstrzyga sąd powszechny
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 października 2004 r. stwierdził, że Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki nie może na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy –
Prawo energetyczne orzekać w sprawach umów już zawartych
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Rozstrzyganie sporów III
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obowiązek zapewnienia świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych lub
energii na zasadzie równoprawnego traktowania (art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo
energetyczne)
odbiorca ma prawo zakupu paliw gazowych lub energii od wybranego przez
siebie sprzedawcy (art. 4j ustawy – Prawo energetyczne)
sprzedawca z urzędu (przedsiębiorstwo obrotu wyodrębnione z dawnej
spółki dystrybucyjnej – PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.) jest
zobowiązany do sprzedaży energii elektrycznej lub paliw gazowych oraz do
zapewnienia ich dostarczenia do odbiorców w gospodarstwie domowym (art.
5a ustawy)

Postępowanie sporne

•
•
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wniosek strony
określenie żądania
opłata skarbowa – 10 zł (nr konta na str. www.ure.gov.pl)
postanowienie, w którym Prezes URE określa warunki podjęcia bądź
kontynuacji dostaw do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu, wydawane
na wniosek strony
czas trwania postępowania – 1 miesiąc, w przypadku spraw szczególnie
skomplikowanych możliwość przedłużenia terminu
możliwość odwołania od decyzji Prezesa URE do Sądu Okręgowego
w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie
dwutygodniowym od dnia otrzymania decyzji)

Współdziałanie z właściwymi organami
w przeciwdziałaniu praktykom przedsiębiorstw
energetycznych ograniczającym konkurencję
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monitorowanie rynku, w tym w szczególności w zakresie:
stosowanych procedur i praktyk w zakresie zmiany sprzedawcy,
niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu przez
przedsiębiorstwo energetyczne
postępowanie wyjaśniające (art. 28 ustawy – Prawo energetyczne)
informowanie Prezesa UOKiK np. w przypadku podejrzenia
nadużywania przez przedsiębiorstwo energetyczne pozycji
dominującej

Kara pieniężna







8

karze pieniężnej podlega m.in. ten, kto:
z nieuzasadnionych powodów odmawia zawarcia umowy o
przyłączenie,
nie przestrzega obowiązków wynikających z koncesji,
stosuje ceny lub stawki opłat wyższe od zatwierdzonych,
z nieuzasadnionych powodów wstrzymuje lub ogranicza
dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła



postępowanie jest wszczynane z urzędu



postępowanie wyjaśniające (art. 28 ustawy – Prawo energetyczne)

Stanowisko w sprawie
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każde pismo skierowane do Prezesa URE jest rozpatrywane



stanowisko nie jest wiążące

dziękuję za uwagę
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