
USTAWA 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne 

 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) 

 
(wyciąg) 

 

(…) 
 

Rozdział 4a 
Koordynator do spraw negocjacji 

 
Art. 31a. 1. Przy Prezesie URE działa Koordynator do spraw negocjacji, zwany dalej 

„Koordynatorem”, prowadzący postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów między 

odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym 
a przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między prosumentami będącymi konsumentami 

a przedsiębiorstwami energetycznymi wynikłych z umów:  
1) o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej, w tym przyłączenia 

mikroinstalacji;  

2) o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego;  
3) o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła;  

4) sprzedaży;  
5) kompleksowych.  

2. Prowadząc postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ust. 1, 
Koordynator:  

1) umożliwia zbliżenie stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub  

2) przedstawia stronom propozycję rozwiązania sporu.  
 

Art. 31b. 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale:  
1) stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 

konsumenckich (Dz. U. poz. 1823);  

2) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania 
administracyjnego.  

2. Koordynator jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie 
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. 

o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz osobą prowadzącą to postępowanie 

w rozumieniu tej ustawy.  
 

Art. 31c. 1. Koordynatora powołuje Prezes URE spośród osób wyłonionych w drodze otwartego 
i konkurencyjnego naboru.  

2. Stanowisko Koordynatora może zajmować osoba, która:  
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;  

2) korzysta z pełni praw publicznych;  

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe ani nie orzeczono wobec niej zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia 

funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwa;  
4) posiada kompetencje kierownicze;  

5) posiada co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku 

kierowniczym;  
6) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Koordynatora.  



3. Informację o naborze na stanowisko Koordynatora ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia 
w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie URE oraz Biuletynie Informacji Publicznej URE. 

Ogłoszenie zawiera:  

1) nazwę i adres urzędu;  
2) określenie stanowiska;  

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;  
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;  

5) wskazanie wymaganych dokumentów;  

6) termin i miejsce składania dokumentów;  
7) informację o metodach i technikach naboru.  

4. Koordynator jest powoływany na czteroletnią kadencję i może być ponownie powołany. Po upływie 
kadencji Koordynator pełni swoją funkcję do czasu powołania następcy.  

5. Koordynator nie może:  
1) być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;  

2) być zatrudniony w spółkach prawa handlowego lub wykonywać w nich innych zajęć, które mogłyby 

wywołać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność;  
3) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej 

niż 10% kapitału zakładowego ‒ w każdej z tych spółek;  
4) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także 

zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej 

działalności.  
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie 

produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.  
7. Prezes URE odwołuje Koordynatora przed upływem kadencji, na którą został powołany, 

w przypadku:  
1) rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu swojej funkcji;  

2) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;  

3) orzeczenia zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze 
szczególną odpowiedzialnością w organach państwa;  

4) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań;  
5) złożenia rezygnacji.  

8. Obsługę organizacyjną Koordynatora zapewnia URE.  

 
Art. 31d. 1. Postępowanie przed Koordynatorem wszczyna się na wniosek odbiorcy paliw gazowych, 

energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumenta będącego konsumentem.  
2. Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem jest 

podjęcie przez odbiorcę paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo 

prosumenta będącego konsumentem próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym 
i bezpośredniego rozwiązania sporu.  

3. Wniosek o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem zawiera co najmniej elementy określone 
w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 

konsumenckich, z tym że wnioskodawca może wnosić o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu 
rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.  

4. Do wniosku o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem dołącza się:  

1) informację, czy występowano do Prezesa URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 
ust. 1;  

2) oświadczenie, że sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami nie jest w toku albo nie 
została już rozpatrzona przez Koordynatora, inny właściwy podmiot albo sąd;  

3) kopię korespondencji odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie 

domowym albo prosumenta będącego konsumentem z przedsiębiorstwem energetycznym 
dotyczącej sporu lub oświadczenie odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła 

w gospodarstwie domowym albo prosumenta będącego konsumentem o podjęciu próby kontaktu 
z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu.  

5. W przypadku gdy wniosek o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem nie spełnia wymagań, 
o których mowa w ust. 4, Koordynator wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym 

terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem jego pozostawienia bez rozpatrzenia.  

 
 



 
6. Koordynator odmawia rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy:  

1) przedmiot sporu wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Koordynatora;  

2) odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosument 
będący konsumentem nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania przed 

Koordynatorem próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania 
sporu;  

3) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku, z zastrzeżeniem art. 31e 

ust. 2, albo została już rozpatrzona przez Koordynatora, inny właściwy podmiot albo sąd;  
4) wartość przedmiotu sporu jest wyższa albo niższa od progów finansowych określonych w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 31f ust. 2.  
 

Art. 31e. 1. Jeżeli z informacji, o której mowa w art. 31d ust. 4 pkt 1, wynika, że odbiorca paliw 
gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosument będący 

konsumentem wystąpił do Prezesa URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 ust. 1, 

Koordynator przekazuje Prezesowi URE tę informację.  
2. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem Prezes 

URE zawiesza z urzędu toczące się przed nim postępowanie prowadzone w trybie art. 8 ust. 1 w sprawie 
tego sporu.  

3. Jeżeli odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo 

prosument będący konsumentem wystąpi z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 ust. 1 
w trakcie toczącego się postępowania przed Koordynatorem, Prezes URE zawiesza z urzędu 

postępowanie prowadzone w trybie art. 8 ust. 1, po jego wszczęciu. 
 

Art. 31f. 1. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:  
1) szczegółowy tryb prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów, 

o których mowa w art. 31a ust. 1, w tym termin na wyrażenie przez strony zgody na przedstawioną 

propozycję rozwiązania sporu lub zastosowanie się do niej,  
2) sposób wnoszenia wniosków o wszczęcie postępowania,  

3) sposób wymiany informacji między stronami postępowania za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej lub przesyłką pocztową  

‒ mając na uwadze konieczność zapewnienia łatwego dostępu do postępowania, sprawnego 

rozwiązywania sporów oraz bezstronnego i niezależnego prowadzenia postępowania.  
2. Minister właściwy do spraw energii może określić, w drodze rozporządzenia, wysokość progów 

finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia do odmowy rozpatrzenia 
sporu, uwzględniając określenie ich wysokości na poziomie, który nie utrudnia znacząco odbiorcy paliw 

gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumentowi będącemu 

konsumentem dostępu do postępowania. 
 

(…) 


