I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
BEZPIECZE STWO I REGULACJA NA RYNKU ENERGETYCZNYM
Łódź, 24 maja 2017 roku





1. Zarys postępowania z uwzględnieniem
wybranych zagadnie problemowych
2. Podsumowanie
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o

o
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Ustawa Prawo energetyczne (m.in. art. 44-49), rozporządzenia taryfowe (szczegółowe zasady
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozlicze ), inne akty prawne
Taryfa = zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo
energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym
ustawą (art.3 pkt. 17 Prawa energetycznego); stanowi szczególny rodzaj wzorca umownego
w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego [A]
Taryfy powinny zapewniać w szczególności (art.45 Prawa energetycznego):
• pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych
w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu paliwami gazowymi
i energią oraz magazynowania, skraplania lub regazyfikacji paliw gazowych, wraz z uzasadnionym
zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność [B], oraz
• ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat. [C]
Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję ustalają taryfy dla paliw gazowych
i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE i proponują okres ich obowiązywania

o

Prezes URE zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności
taryfy z zasadami i przepisami art. 44-46 Prawa energetyczne. [D]

o

Kara pieniężna (art. 56 ust. 1 pkt. 5, 5a, 6 Prawa energetycznego) [E]
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Zastosowanie KPA (postępowanie taryfowe) [F]
- długość trwania/przewlekłość postępowania taryfowego; [G]
- podstawa zmiany taryfy z art. 155 KPA vs regulacja
rozporządzenia taryfowego w tym zakresie; [H]
- sytuacja faktyczno-prawna przedsiębiorcy, któremu Prezes URE odmówił
zatwierdzenia (zmiany) taryfy z uwagi na konieczność obniżenia cen
i stawek opłat poniżej cen i stawek opłat zawartych w dotychczasowej
taryfie (art. 47 ust. 2d Prawa energetycznego). [I]
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Zastosowanie KPC (postępowanie odwoławcze) [J]

- zasadność prowadzenia postępowania odwoławczego od decyzji Prezesa URE

odmawiającej zatwierdzenia zmiany taryfy w razie wejścia w życie nowej decyzji
taryfowej; [K]

- zastosowanie art. 316 KPC w sprawach odwoławczych od decyzji Prezesa URE
odmawiającej zatwierdzenia (zmiany) taryfy; [L]

- rozkład ciężaru dowodu i dopuszczalność powoływania okoliczności, które wystąpiły
po wydaniu zaskarżonej decyzji, stanowiącej przedmiot kontroli sądu; [Ł]

- zasadność, celowość i faktyczną możliwość rozstrzygania w tych sprawach przez
SOKiK w drodze zmiany zaskarżonej decyzji (a nie jej uchylenia); [M]

- celowość powoływania w postępowaniu odwoławczym biegłego z listy sądu; [N]
- dopuszczalność dochodzenia przez przedsiębiorcę odszkodowania w razie uchylenia/zmiany przez
sąd zaskarżonej decyzji Prezesa URE odmawiającej zatwierdzenia (zmiany) taryfy; etc. [O]

5

Szereg wątpliwości, część istotnych.
Wpływ na działalność przedsiębiorców energetycznych.
Wpływ na bezpiecze stwo energetyczne.
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