
Warszawa, dnia 12-01-2021 r.
DEL-WRR.010.1.2020.JRC

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DEPARTAMENTU ELEKTROENERGETYKI I GAZU

Na podstawie § 2 ust. 1 zarządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r. 
w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Dz. Urz. Min. Klim. 
i Środ. poz. 10 i 27) oraz w związku z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie 
Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695), ustala się dla 
Departamentu Elektroenergetyki i Gazu wewnętrzny regulamin organizacyjny następującej 
treści:

§ 1.
Wewnętrzny regulamin organizacyjny Departamentu Elektroenergetyki i Gazu, zwany dalej 
„Regulaminem”, ustala szczegółową strukturę organizacyjną oraz podział zadań 
w Departamencie Elektroenergetyki i Gazu, zwanym dalej „Departamentem”.

§ 2.
1. Departamentem kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
2. Dyrektor jest odpowiedzialny za właściwą realizację zadań należących do zakresu 

działania Departamentu, określonych w § 3, 5 oraz § 10 Regulaminu organizacyjnego 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

§ 3.
W skład Departamentu wchodzą:
1) Dyrektor (DELG-D);
2) Zastępca Dyrektora (DELG-ZD);
3) Wydział Gazu Ziemnego (DELG-WG);
4) Wydział Regulacji (DELG-WR);
5) Wydział Rynku Detalicznego i Sieci Inteligentnych (DELG-WRD);
6) Wydział Rynku Hurtowego, Bezpieczeństwa i Infrastruktury (DELG-WRH);
7) Wydział Transformacji Sektora Elektroenergetycznego i Spraw Międzynarodowych (DELG-

WTE);
8) Samodzielne Stanowisko do spraw Organizacyjnych i Komunikacji (DELG-SOK);
9) Sekretariat Departamentu (DELG-S).

§ 4.
1. Dyrektorowi podlegają:

1) Zastępca Dyrektora;
2) Wydział Rynku Hurtowego, Bezpieczeństwa i Infrastruktury;
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3) Wydział Transformacji Sektora Elektroenergetycznego i Spraw Międzynarodowych;
4) Samodzielne Stanowisko do spraw Organizacyjnych i Komunikacji;
5) Sekretariat Departamentu.

2. Zastępcy Dyrektora podlegają:
1) Wydział Gazu Ziemnego;
2) Wydział Regulacji;
3) Wydział Rynku Detalicznego i Sieci Inteligentnych.

§ 5.
Schemat struktury organizacyjnej Departamentu przedstawia załącznik do Regulaminu.

§ 6.
Do właściwości Dyrektora należy w szczególności realizacja obowiązków określonych w § 4 
ust. 1 i 2 oraz 6 ust. 1-3 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

§ 7.
Do właściwości Zastępcy Dyrektora należy w szczególności realizacja obowiązków 
określonych w § 4 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska.

§ 8.
Do właściwości naczelników wydziałów należy w szczególności realizacja obowiązków 
określonych w § 6 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

§ 9.
Do właściwości wszystkich komórek organizacyjnych Departamentu należy 
w szczególności:
1) realizacja zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-8, 10-11, 14-17, 19-23, 25, 27-29 

Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska;
2) realizacja zadań określonych w § 3 ust. 1 pkt 12 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa 

Klimatu i Środowiska, w tym:
a) realizacja zadań z zakresu planowania operacyjnego oraz przygotowanie 

do wykonywania zadań operacyjnych, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa 
lub wojny,

b) realizacja zadań w systemie stałych dyżurów Ministra Klimatu i Środowiska, zwanego 
dalej „Ministrem”,

c) realizacja zadań w systemie kierowania Ministra;
3) przygotowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego w zakresie właściwości danej 

komórki organizacyjnej Departamentu;
4) realizacja zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 18 Regulaminu organizacyjnego 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w tym przygotowywanie założeń do planu finansowego 
Departamentu w części dotyczącej zadań realizowanych przez daną komórkę 
organizacyjną Departamentu, monitorowanie wykonania planu oraz inicjowanie jego 
zmian;

5) realizacja i monitorowanie wykonania umów i porozumień w zakresie właściwości danej 
komórki organizacyjnej Departamentu;

6) analiza potrzeb, wnioskowanie o sfinansowanie oraz opracowywanie projektów umów 
cywilnoprawnych i porozumień dotyczących ekspertyz, raportów oraz prac badawczo-
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rozwojowych niezbędnych do wykonywania zadań Departamentu, w szczególności 
współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w ramach postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego;

7) przygotowywanie do archiwizacji wytworzonych dokumentów i przekazywanie do 
archiwum zakładowego;

8) współpraca między komórkami organizacyjnymi Departamentu w zakresie ich właściwości;
9) współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej 

w zakresie związanym z funkcjonowaniem operatora systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego i gazowego.

§ 10.
Do zadań Wydziału Gazu Ziemnego należy:
1) inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie polityki Ministra oraz realizacja zadań Ministra 

w zakresie funkcjonowania i rozwoju sektora gazu ziemnego oraz infrastruktury gazowej, 
w tym:
a) udział w kształtowaniu polityki energetycznej Polski oraz polityki energetycznej Unii 

Europejskiej (UE) w zakresie sektora gazu ziemnego,
b) realizowanie zdań Ministra w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, 

w zakresie właściwości Departamentu, w tym planowanie i koordynowanie działań 
Ministra w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa rynku gazu ziemnego RP oraz 
zapewnienie realizacji zadań Ministra związanych z gospodarowaniem zapasami 
obowiązkowymi gazu ziemnego, 

c) przygotowywanie sprawozdań, informacji i raportów na temat bezpieczeństwa dostaw 
gazu ziemnego, w tym sprawozdania z wyników monitorowania bezpieczeństwa 
dostaw paliw gazowych oraz innych wynikających z przepisów prawa UE,

d) analizowanie nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania sektora gazowego oraz 
propozycji zmian legislacyjnych zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne,

e) prowadzenie prac w zakresie wykorzystania sieci gazowych do transportu gazów 
zdekarbonizowanych,

f) zapewnienie realizacji zadań Ministra wynikających z rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie 
wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej,

g) koordynowanie realizacji projektów w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 
(Connecting Europe Facility – CEF) w sektorze gazu ziemnego,

h) prowadzenie prac w zakresie programów operacyjnych finansowanych z funduszy UE, 
w części obejmującej zagadnienia gazu ziemnego, 

i) monitorowanie inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury gazu ziemnego,
j) prowadzenie spraw związanych z procesem sector couplingu i smart sector integration 

w zakresie sektora gazu ziemnego;
2) udział w procesie przygotowywania programów i aktów prawnych związanych 

z wykorzystaniem funduszy UE na cele sektora gazu ziemnego, w tym udział w pracach 
związanych z wdrożeniem i realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020, oraz związanych z negocjowaniem, wdrażaniem i realizacją zadań 
wynikających z Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027, w zakresie sektora 
gazu ziemnego;

3) współpraca z Departamentem Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa w dziedzinie obronności w zakresie zadań określonych odrębnymi 
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przepisami w odniesieniu do sektora gazu ziemnego oraz w zakresie programowania 
mobilizacji gospodarki;

4) analizowanie rozwiązań prawnych stosowanych w sektorze energii w innych państwach, 
w szczególności w państwach członkowskich UE oraz wpływu wspólnotowej regulacji 
sektorowej na funkcjonowanie sektora gazu ziemnego w Polsce;

5) prowadzenie spraw z zakresu przepisów techniczno-budowlanych dotyczących sieci 
gazowych, w tym w szczególności wydawanie na wniosek właściwych organów 
administracji architektoniczno-budowlanej upoważnień do udzielenia zgody na odstępstwo 
od tych przepisów;

6) udział w pracach zespołów kryzysowych w zakresie zadań Wydziału, powołanych 
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, zwanym dalej „Ministerstwem”, oraz w zespołach 
zewnętrznych, w których biorą udział przedstawiciele Ministerstwa;

7) prowadzenie prac związanych z kształtowaniem jednolitego rynku gazu ziemnego w wymiarze 
europejskim;

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 11.
Do zadań Wydziału Regulacji należy wykonywanie zadań Ministra w zakresie kształtowania 
otoczenia regulacyjnego dla sektora elektroenergetycznego i gazowego, w szczególności 
poprzez:
1) koordynowanie projektów zmian ustaw i rozporządzeń, obejmujących zagadnienia 

we właściwości Departamentu, a także koordynowanie procesu legislacyjnego tych projektów 
w ramach Departamentu;

2) koordynowanie i przygotowanie transpozycji regulacji UE do ustaw i rozporządzeń z zakresu 
funkcjonowania rynków i systemów elektroenergetycznego i gazowego;

3) przygotowywanie, przy udziale komórek organizacyjnych Departamentu, stanowisk 
do poselskich projektów ustaw w zakresie właściwości Departamentu;

4) przygotowywanie, przy udziale komórek organizacyjnych Departamentu, opinii i uwag 
w odniesieniu do projektów aktów prawnych przygotowanych w innych komórkach 
organizacyjnych Ministerstwa, a także w innych resortach;

5) współpracę z komórkami organizacyjnymi Departamentu przy sporządzaniu raportów, 
sprawozdań i ocen obowiązywania regulacji przyjętych na gruncie wdrażania prawa UE 
do polskiego porządku prawnego;

6) koordynowanie prowadzenia i opiniowania spraw procedowanych przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz w zakresie postępowań formalnych prowadzonych 
przez Komisję Europejską;

7) przygotowywanie, przy udziale komórek organizacyjnych Departamentu, stanowisk do 
prowadzonych spraw sądowych przed sądami powszechnymi będących we właściwości 
Departamentu;

8) koordynowanie i prowadzenie, przy udziale komórek organizacyjnych Departamentu, 
spraw administracyjnych będących we właściwości Departamentu oraz zastępstwo 
Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi;

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 12.
Do zadań Wydziału Rynku Detalicznego i Sieci Inteligentnych należy wykonywanie zadań 
Ministra w zakresie funkcjonowania rynku detalicznego energii elektrycznej oraz związanych 
z sytuacją odbiorcy na rynku energii elektrycznej, w szczególności poprzez:
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1) prowadzenie spraw związanych z sytuacją ekonomiczną i prawną odbiorcy na rynku 
energii elektrycznej, w tym w zakresie zwiększania aktywności odbiorców na rynku 
energii;

2) prowadzenie spraw związanych z redukcją ubóstwa energetycznego, wdrażanie narzędzi 
redukcji ubóstwa energetycznego w sektorze energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, 
a także monitorowanie i wdrażanie narzędzi wsparcia dla odbiorcy wrażliwego energii 
elektrycznej i gazu ziemnego;

3) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa lokalnego zaopatrzenia 
odbiorców w energię elektryczną;

4) prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem jednolitego rynku energii elektrycznej 
w kraju w zakresie zadań Wydziału;

5) wykonywanie zadań Ministra jako dysponenta Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny;
6) prowadzenie spraw w zakresie oceny wpływu w zakresie kształtowania kosztów oraz 

systemów wsparcia dla odbiorców przemysłowych energii elektrycznej, w szczególności 
odbiorców energochłonnych;

7) prowadzenie spraw w zakresie wdrożenia w Polsce inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych, w szczególności wdrożenie systemów inteligentnego 
opomiarowania, w tym realizacja projektu finansowanego z funduszy europejskich 
„Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”;

8) prowadzenie prac Zespołu ds. wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania;
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 13.
Do zadań Wydziału Rynku Hurtowego, Bezpieczeństwa i Infrastruktury należy 
wykonywanie zadań Ministra w zakresie funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej 
i bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego, w szczególności poprzez:
1) wdrażanie polityki energetycznej państwa, w tym realizację zdań Ministra w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego kraju, w zakresie właściwości Departamentu, w tym 
koordynowanie wykonywania obowiązków organu właściwego w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/941 z dnia 5 czerwca 2019 r. 
w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej;

2) prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem jednolitego rynku energii elektrycznej 
w kraju w zakresie właściwości Wydziału, w szczególności z zakresu kształtowania 
hurtowego i bilansującego rynku energii elektrycznej w Polsce;

3) prowadzenie spraw z zakresu krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE);
4) przygotowywanie sprawozdań, informacji i raportów na temat bezpieczeństwa dostaw 

energii elektrycznej, w tym sprawozdania z wyników monitorowania bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej, oraz wynikających z przepisów prawa krajowego lub UE;

5) współpracę z Departamentem Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego 
i Bezpieczeństwa w dziedzinie obronności w zakresie zadań określonych odrębnymi 
przepisami w odniesieniu do elektroenergetyki oraz w zakresie programowania mobilizacji 
gospodarki;

6) opiniowanie projektów rozwoju KSE, w tym inwestycji wynikających z programów 
rządowych oraz w zakresie połączeń z innymi państwami;

7) prowadzenie spraw z zakresu łączności w elektroenergetyce;
8) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu rekompensowania kosztów 

rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (KDT);
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9) monitorowanie i ocena stanu elektroenergetyki w zakresie możliwości pokrycia bieżącego 
i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną, w tym 
dotyczących mechanizmów zdolności wytwórczych, oceny wystarczalności zasobów;

10) prowadzenie spraw w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w zakresie 
właściwości Departamentu;

11) prowadzenie spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji nabytych w państwach UE 
w zakresie elektroenergetyki oraz koordynowanie spraw związanych z uznawaniem 
kwalifikacji nabytych w państwach UE będących w zakresie właściwości Departamentu;

12) prowadzenie spraw związanych z systemem potwierdzania posiadania kwalifikacji oraz ich 
potwierdzanie osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z zakresu 
elektroenergetyki;

13) realizację spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy przy obsłudze urządzeń 
elektrycznych;

14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 14.
Do zadań Wydziału Transformacji Sektora Elektroenergetycznego i Spraw 
Międzynarodowych należy wykonywanie zadań Ministra w zakresie działań dotyczących 
przekształceń sektora elektroenergetycznego w odniesieniu do przestrzeni krajowej 
i europejskiej oraz dotyczących spraw międzynarodowych związanych z sektorem 
elektroenergetycznym, w szczególności poprzez:
1) prowadzenie krajowych spraw związanych z funkcjonowaniem rynku mocy;
2) tworzenie zachęt ekonomicznych, systemów wsparcia oraz mechanizmów korygujących 

zaburzenia na rynku;
3) współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz innych 

ministerstw w zakresie programów restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego;
4) koordynowanie realizacji zadań związanych z procesem sector couplingu i smart sector 

integration w zakresie systemu elektroenergetycznego i gazowego;
5) koordynowanie współpracy Departamentu z Departamentem Funduszy Europejskich 

w zakresie programów operacyjnych finansowanych z funduszy UE, w tym prowadzenie 
prac w zakresie tych programów w części obejmującej zagadnienia elektroenergetyki;

6) koordynowanie na poziomie Departamentu przygotowywania programów i aktów 
prawnych związanych z wykorzystaniem funduszy UE na cele elektroenergetyki i gazu 
ziemnego, w tym udział w pracach związanych z wdrożeniem i realizacją Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w zakresie sektora 
elektroenergetyki oraz związanych z negocjowaniem, wdrażaniem i realizacją zadań 
wynikających z Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027 w zakresie sektora 
elektroenergetyki;

7) koordynowanie współpracy komórek organizacyjnych Departamentu z Departamentem 
Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej przy tworzeniu i aktualizacji polityki 
energetycznej państwa oraz przygotowaniu okresowych sprawozdań z jej realizacji;

8) koordynowanie współpracy komórek organizacyjnych Departamentu z Departamentem 
Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej przy opracowaniu i aktualizacji 
krajowego planu na rzecz energii i klimatu i jego sprawozdawaniu;

9) współpracę przy prowadzeniu przez inne komórki organizacyjne Departamentu spraw 
związanych z problematyką funkcjonowania elektroenergetycznych systemów 
przesyłowych, bezpieczeństwa dostaw energii w zakresie jednolitego rynku energii UE, 
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transgranicznych elektroenergetycznych sieci przesyłowych oraz współpracą operatorów 
systemów przesyłowych;

10) koordynowanie w ramach Departamentu realizacji projektów w ramach instrumentu 
„Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF);

11) koordynowanie w ramach Departamentu przygotowania i udziału w pracach komitetów 
i grup roboczych Rady UE oraz Komisji Europejskiej, w szczególności grupy roboczej 
Rady UE ds. energii (WP ENER), i innych organizacji międzynarodowych, w zakresie 
niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Departamentu;

12) koordynowanie w ramach Departamentu przygotowania stanowisk rządu, opinii i instrukcji 
dotyczących dokumentów legislacyjnych i pozalegislacyjnych będących przedmiotem 
prac różnych formacji Rady UE;

13) prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Departamentu w pracach 
międzyrządowych i międzyresortowych komisji, komitetów i grup współpracy dwustronnej;

14) koordynowanie realizacji zadań Departamentu w obszarze współpracy międzynarodowej 
Polski z krajami trzecimi i organizacjami regionalnymi;

15) udział w przygotowywaniu stanowisk i koordynowanie udziału Departamentu w sprawach 
związanych z członkostwem Polski w organizacjach międzynarodowych;

16) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Instytutem Energetyki;
17) współpracę ze środowiskiem naukowym i eksperckim w zakresie nowych technologii 

wytwarzania energii elektrycznej oraz stosowania w sektorze elektroenergetycznym 
nowych technologii;

18) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 15.
Do zadań Samodzielnego Stanowiska do spraw Organizacyjnych i Komunikacji należy 
koordynowanie wykonywania zadań organizacyjnych oraz współpraca w zakresie komunikacji 
działań Departamentu, w szczególności poprzez:
1) koordynowanie prac związanych z planami, procesami oraz ryzykiem w Departamencie;
2) koordynowanie prac związanych z portfelem projektów Ministerstwa w Departamencie;
3) koordynowanie prac związanych z planowaniem i wykorzystywaniem środków 

budżetowych na zadania realizowane przez Departament;
4) współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu oraz podmiotami sektora 

elektroenergetycznego i gazowego w zakresie public relations i komunikacji;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 16.
1. Podstawowym zadaniem Sekretariatu Departamentu jest prowadzenie spraw 

związanych z obsługą Departamentu celem zapewnienia jego sprawnego 
funkcjonowania.

2. Do zadań Sekretariatu Departamentu należy w szczególności:
1) przyjmowanie, rejestracja i wysyłanie korespondencji Departamentu i nadzorowanie 

prawidłowości jej obiegu;
2) przedkładanie przyjętej korespondencji do dekretacji Dyrektorowi i Zastępcy 

Dyrektora oraz rozdzielanie jej zgodnie z dekretacją;
3) obsługa telefoniczna Dyrektora i Zastępcy Dyrektora oraz prowadzenie terminarzy ich 

zajęć;
4) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych 

pracowników Departamentu lub innych komórek organizacyjnych Ministerstwa;
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5) prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i petycji wpływających do Departamentu oraz 
przygotowywanie związanych z tym analiz rocznych;

6) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników Departamentu;
7) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem pracowników Departamentu 

w materiały biurowe oraz przydziały socjalne, a także w służbowe bilety komunikacji 
miejskiej, w tym prowadzenie ewidencji wydanych biletów;

8) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie prowadzonych spraw 
kadrowych i szkoleniowych Departamentu;

9) nadzór nad przestrzeganiem w Departamencie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego 
wykazu akt oraz koordynowanie przekazywania akt do archiwum Ministerstwa;

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 17.
1. W przypadku nieobecności Dyrektora do zastępowania go upoważniony jest Zastępca 

Dyrektora.
2. W przypadku jednoczesnej nieobecności Dyrektora i Zastępcy Dyrektora do zastępowania 

Dyrektora upoważniony jest wskazany przez niego naczelnik wydziału.
3. W przypadku nieobecności naczelnika wydziału Dyrektor lub Zastępca Dyrektora 

wyznacza zastępującego go pracownika.

§ 18.
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

DYREKTOR
DEPARTAMENTU

ELEKTROENERGETYKI I GAZU

/-/ zaakceptowano elektronicznie

W porozumieniu:

DYREKTOR
DEPARTAMENTU PRAWNEGO

/-/ zaakceptowano elektronicznie

DYREKTOR
BIURA

DYREKTORA GENERALNEGO

/-/ zaakceptowano elektronicznie
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Załącznik do wewnętrznego regulaminu organizacyjnego
Departamentu Elektroenergetyki i Gazu

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ DEPARTAMENTU ELEKTROENERGETYKI I GAZU

Dyrektor

Wydział Rynku Hurtowego, 
Bezpieczeństwa i 

Infrastruktury

Wydział Transformacji 
Sektora 

Elektroenergetycznego i 
Spraw Międzynarodowych

Samodzielne Stanowisko do 
spraw Organizacyjnych i 

Komunikacji
Sekretariat Departamentu

Zastępca Dyrektora

Wydział Gazu Ziemnego Wydział Regulacji

Wydział Rynku Detalicznego 
i Sieci Inteligentnych
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