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Warszawa, 19 lutego 2013 r.  

 

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
 

KOMUNIKAT 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr  2  /2013) 

w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na 

obrót paliwami gazowymi z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf w 

zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym 

Mając  na  względzie  efekty  dotychczasowych  działań  na  rzecz  wprowadzenia 

mechanizmów konkurencyjnych na rynku gazu ziemnego należy stwierdzić, iż: 

 zostały  spełnione  formalne wymogi  związane  z  rozdziałem działalności  sieciowej 

oraz handlowej; 

 wdrożono  nowe  i  przejrzyste  zasady  funkcjonowania  rynku,  w  tym  możliwość 

prowadzenia handlu hurtowego gazem w punkcie wirtualnym; 

 istnieje  łatwy  dostęp  do  informacji  rynkowej;  przedsiębiorstwa  energetyczne 

a także niektórzy odbiorcy są obowiązani do publikacji informacji rynkowych,  

 istnieje  możliwość  prowadzenia  obrotu  gazem  ziemnym  na  giełdzie  towarowej, 

który nie podlega taryfowaniu; 

 liczba  podmiotów  posiadających  koncesję  na  obrót  paliwami  gazowymi  stale 

wzrasta (w styczniu 2013 r. wyniosła 97),  

 istnieją  alternatywne możliwości  pozyskania  gazu  ziemnego  na  rynku  hurtowym 

w stosunku do oferty podmiotu dominującego, tj. Polskiego Górnictwa Naftowego i 

Gazownictwa  SA  (dalej:  PGNiG  SA)  ‐  w  2012  r.  większość  zapotrzebowania 

pozostałych  przedsiębiorstw  energetycznych  działających  w  segmencie  obrotu 

hurtowego  gazem  ziemnym  zostało  zaspokojone  ze  źródeł  innych  niż  zakup  od 

PGNiG SA;  

 bariery dostępu do rynku paliw gazowych są sukcesywnie eliminowane; 

 Prezes  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów  podejmuje  skuteczne 

działania  mające  na  celu  zabezpieczenie  przed  wykorzystywaniem  pozycji 

ograniczającej konkurencję na rynku gazu; 

 



2 
 

 dla wszystkich uczestników rynku w równy sposób dostępne  są wysoko wydajne 

technologie. 

Daje  to  podstawy  do  stwierdzenia,  iż  segment  hurtowego  obrotu  gazem  ziemnym, 

rozumiany  jako  zakup  gazu  ziemnego  w  celu  dalszej  odsprzedaży,  spełnia 

wystarczające  przesłanki  do  uznania  go  za  rynek  konkurencyjny.  W  istniejących 

uwarunkowaniach  utrzymywanie  obowiązku  zatwierdzania  taryf  dla  tego  segmentu 

mogłoby ograniczać dalszy wzrost płynności rynku hurtowego. 

W  związku  z  powyższym  Prezes  URE  informuje,  że  wszystkie  przedsiębiorstwa 

energetyczne  posiadające  koncesję  na  obrót  paliwami  gazowymi  po  złożeniu 

wniosku mogą  uzyskać  zwolnienie  z obowiązku  przedkładania  do  zatwierdzenia 

taryf  na  paliwa  gazowe  w  zakresie  ich  sprzedaży  do    przedsiębiorstw 

energetycznych nabywających je w ramach działalności obrotu paliwami gazowymi. 

Jednocześnie zwraca się uwagę, że: 

1. zwolnienie  z  obowiązku  przedkładania  taryfy  do  zatwierdzenia  dla 

przedsiębiorstwa  posiadającego  już  zatwierdzoną  taryfę  oznacza,  że  po  upływie 

okresu  obowiązywania  posiadanej  taryfy  albo  po  wycofaniu  z  obrotu  prawnego 

decyzji  ją zatwierdzającej – w odpowiednim trybie  i przypadkach przewidzianych 

w  Kodeksie  postępowania  administracyjnego  lub  ustawach  szczególnych  – 

przedsiębiorstwo  zwolnione  nie  musi  przedkładać  do  zatwierdzenia  kolejnej, 

ustalonej  przez  siebie  taryfy  na  sprzedaż  do  segmentu  hurtowego.  Zwolnienie  z 

obowiązku  przedkładania  do  zatwierdzenia  taryfy  nie  oznacza  natomiast 

zwolnienia przedsiębiorstwa ze stosowania posiadanej taryfy,  

2. tryb ogłaszania, wejścia w życie i stosowania cen i stawek opłat określony w art. 47 

ust. 3 i 4 ustawy − Prawo energetyczne dotyczy jedynie taryf zatwierdzanych przez 

Prezesa URE.  

Decyzje indywidualne będą wydawane na podstawie art. 49 ustawy − Prawo energetyczne 

wszystkim  przedsiębiorstwom  energetycznym  prowadzącym  działalność  w  zakresie 

obrotu paliwami gazowymi, na ich wniosek. 
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