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Kompetencje Ministra Gospodarki 

1. Tworzenie regulacji prawnych 
1. Rządowe projekty ustaw 

2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

2. Kształtowanie polityki energetycznej państwa – 
przygotowanie co 4 lata polityki energetycznej państwa i 
koordynowanie jej realizacji 

3. Reprezentowanie Polski w pracach UE w zakresie 
energetyki 

4. Nadzór właścicielski nad operatorem systemu 
przesyłowego elektroenergetycznego 
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Regulacje i ich zmiany 
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 

1. ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw - obowiązek giełdowy  

2. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 
oraz niektórych innych ustaw - def. rynku organizowanego przez podmiot 
prowadzący na terytorium RP rynek regulowany 

2. Projekt nowej ustawy – Prawo energetyczne 
1. Dostarczanie energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwie 

domowym jedynie na podstawie umowy kompleksowej 

2. Sprzedaż awaryjna dokonywana przez operatora systemu 
dystrybucyjnego 

3. Obowiązek opracowania i zawarcia z przedsiębiorstwem energetycznym 
zajmującym się obrotem energią elektryczną na obszarze działania OSD 
generalnej umowy dystrybucji energii elektrycznej 

4. System wsparcia dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej 

3. Projekt rozporządzenia MG w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego – procedura zmiany sprzedawcy 

4. Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych – stworzenie 
warunków do inwestycji w infrastrukturę 
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Polityka energetyczna Polski do 2030 r. z 10.11.2009 

1. Cele w zakresie rozwoju konkurencyjnych rynków: 
1. Zniesienie barier przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej i gazu 

2. Rozwój mechanizmów konkurencji jako głównego środka do racjonalizacji 
cen energii 

3. Regulacja rynków paliw i energii w obszarach noszących cechy monopolu 
naturalnego w sposób zapewniający równoważenie interesów wszystkich 
uczestników tych rynków 

4. Ograniczanie regulacji tam, gdzie funkcjonuje i rozwija się rynek 
konkurencyjny 

5. Udział w budowie regionalnego rynku energii elektrycznej, w 
szczególności umożliwienie wymiany międzynarodowej 

6. Wdrożenie efektywnego mechanizmu bilansowania energii elektrycznej 
wspierającego bezpieczeństwo dostaw energii, handel na rynkach 
terminowych i rynkach dnia bieążącego, oraz identyfikację i alokację 
indywidualnych kosztów dostaw energii 

7. Stworzenie płynnego rynku spot i rynku kontraktów terminowych energii 
elektrycznej 

8. Wprowadzenie rynkowych metod kształtowania cen ciepła 
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Polityka energetyczna Polski do 2030 r. z 10.11.2009 

2. Działania: 
1. Wdrożenie nowego modelu rynku energii elektrycznej, polegającego m.in. 

na wprowadzeniu rynku dnia bieżącego, rynków: rezerw mocy, praw 

przesyłowych oraz zdolności wytwórczych, jak również mechanizmu 

zarządzania usługami systemowymi i generacją wymuszoną systemu 

2. Ułatwienie zmiany sprzedawcy energii, m.in. poprzez wprowadzenie 

ogólnopolskich standardów dotyczących cech technicznych, instalowania i 

odczytu elektronicznych liczników energii elektrycznej 

3. Stworzenie warunków umożliwiających kreowanie cen referencyjnych 

energii elektrycznej na rynku 

4. Optymalizacja warunków prowadzenia działalności w kraju przez 

odbiorców energochłonnych dla zapobieżenia utraty konkurencyjności ich 

produktów sprzedawanych na rynkach światowych 

5. Ochrona najgorzej sytuowanych odbiorców energii elektrycznej przed 

skutkami wzrostu cen 
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Aktualne prace UE 

1. Rozporządzenie w sprawie integralności i przejrzystości 

rynku energii (REMIT – Regulation on Energy Market 

Integrity and Transparency) 

2. Rozporządzenie w sprawie energetycznych inwestycji 

infrastrukturalnych 

3. Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej 

4. Wniosek derogacyjny 
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