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Nagroda CARS 2017 (regulacyjna)
dla prof. Filipa Elżanowskiego

Od 2012 roku przyznawana jest „Nagroda CARS” za wybitne osiągnięcia w nauce i prakty-
ce ochrony konkurencji i regulacji sektorowej. W latach 2012–2014 była ona przyznawana tylko 
za osiągnięcia w zakresie ochrony konkurencji. Za osiągnięcia w zakresie regulacji sektorowej, 
głównie w sektorach infrastrukturalnych (transportu, energetyki, poczty i telekomunikacji), jest ona 
przyznawana od 2015 r. – co drugi rok naprzemiennie z nagrodą antymonopolową. „Regulamin 
Nagrody” oraz „Lista bazowa” i „Lista Uprawnionych” są każdorazowo publikowane na stronie 
internetowej CARS (www.cars.wz.uw.edu.pl/Nagrody).

Fundatorem Nagrody CARS jest PKO Bank Polski.  

W roku 2017 została przyznana Nagroda CARS w zakresie regulacji.

Laureatem Nagrody CARS 2017 (regulacyjnej) został dr hab. Filip Elżanowski z Ka-
tedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersyte-
tu  Warszawskiego za pracę (habilitacyjną) pt. Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa 
 energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Nominowane do Nagrody zostały także prace:
– dr Ewy Galewskiej (z Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego), 

pt.: Obowiązek zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2015; 

– dr. Łukasza Grzejdziaka (z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego), 
pt.: Regulacja fi nansowania usług publicznych w Europie, Wolters Kluwer, Warszawa 2015; 

– dr. Rafała Nagaja (z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), 
pt.: Regulacja rynku energii elektrycznej w Polsce ex ante czy ex post, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016;
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– dr.  hab.  Adama  Szafrańskiego  (z  Wydziału  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu 
Warszawskiego), pt.: Prawo energetyczne. Wartości i instrumenty ich realizacji, C.H. Beck, 
Warszawa 2014. 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu o Nagrodę CARS 2017 (regu-
lacyjną) odbyło się 18 czerwca 2017 r. w Sali Rady Wydziału Zarzadzania 
UW. Statuetkę Nagrody – tzw. Wielkiego Orła – wręczyła Pani Justyna 
Borkiewicz, Dyrektor pionu Zarządu PKO Bank Polski S.A. w towarzystwie 
członków Kapituły.

Bezpośrednio po Gali obył się „Panel Regulatorów” nt. Działania regu-
latorów sektorowych w sprawie realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w któ-
rym udział wzięli Panowie Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Maciej 
Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Krzysztof Dyl, Wiceprezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, Radosław Pacewicz, Dyrektor Generalny Urzędu Transportu Kolejowego oraz 
– w roli moderatora – prof. Stanisław Piątek, Wicedyrektor CARS. Po wystąpieniach panelistów 
odbyła się ożywiona dyskusja.
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Bezpieczeństwo energetyczne
(od redaktor numeru)

Oddaję do rąk Państwa numer iKAR-a poświęcony prawu energetycznemu. Niniejszy ze-
szyt związany jest z I Ogólnopolską Konferencją Naukową pn. „Bezpieczeństwo i regulacja na 
rynku energetycznym” zorganizowaną z okazji pięciolecia działalności Naukowego Koła Prawa 
Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego, która odbyła się 
24 maja 2017 r. w Łodzi. 

Numer otwiera artykuł Adama Szafrańskiego, w którym analizuje on prawne uwarunkowania 
realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze energetyki ze szczególnym 
uwzględnieniem elektromobilności i wskazaniem podstawowych barier rozwoju elektromobilności 
w Polsce. W kolejnym artykule Filip M. Elżanowski, Piotr Manteuffel podjęli próbę oceny koncesji 
udzielanej przez Prezesa URE jako instrumentu prawnego służącego zapewnieniu bezpieczeń-
stwa energetycznego. Natomiast Marcin Kraśniewski przybliżył nową formę realizacji obowiązku 
utrzymywania zapasów gazu ziemnego, czyli umowę biletową i zaprezentował nowelizację ustawy 
o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania 
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. 
W kolejnym artykule Marta Urbańska-Arendt, analizując orzecznictwo od roku 2010 do dnia dzi-
siejszego, przedstawiła wpływ Europejskiej Komisji Praw Człowieka na uwzględnianie „winy” jako 
przesłanki dopuszczalności nakładania kar pieniężnych w orzecznictwie dotyczącym deliktów 
prawa antymonopolowego i energetycznego. Przemysław Zdyb odniósł się w swoim artykule do 
problematyki wymierzania – w drodze decyzji administracyjnej – administracyjnych kar pienięż-
nych za niewykonywanie obowiązków o charakterze publicznoprawnym przewidzianych w usta-
wie – Prawo energetyczne w świetle nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 
7 kwietnia 2017 r. Natomiast Jarosław Sroczyński przedstawił nowe rozwiązania prawne w zakre-
sie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sektorze energetycznym i omówił 
główne cechy postępowania przed Koordynatorem ds. negocjacji. Magdalena Porzeżyńska za-
prezentowała wpływ proponowanych zmian dyrektywy 2009/28/WE w ramach „pakietu zimowe-
go” w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych na bezpieczeństwo rynku 
energetycznego w Polsce. Powyższe artykuły stanowią rozwinięcie tez referatów wygłoszonych 
na konferencji w Łodzi. 

W kolejnej części iKAR-a z „Warsztatów studenckich” opublikowano dwa artykuły, których 
autorzy są laureatami I ogólnopolskiego konkursu „Student i energia” zorganizowanego przez 
Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu 
Łódzkiego z okazji pięciolecia jego działalności. Celem konkursu była popularyzacja prawa 
energetycznego wśród studentów, a także rozwijanie aktywności naukowej i zawodowej studen-
tów w zakresie regulacji sektorów infrastrukturalnych. Wojciech Modzelewski w swoim artykule 
dokonał analizy pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sektorze energetycz-
nym. Natomiast Mateusz Sokół przedstawił problematykę korytarzy przesyłowych w Stanach 
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Zjednoczonych Ameryki jako jeden z elementów mających zapewnić szeroko pojęte bezpieczeństwo 
energetyczne. 

Poza recenzją dr. hab. Bartłomieja Nowaka jednej z najnowszych monografi i Ilony Przybojewskej 
z  zakresu  bezpieczeństwa  energetycznego  szczególnej  uwadze  polecam  sprawozdanie 
z I Ogólnopolskej Konferencji Naukowej pn. „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym” 
sporządzone przez Marcina Kraśniewskiego, Wojciecha Modzelewskiego i Mateusza Sokoła. 

Dużą satysfakcję sprawia, że problematyka prawa energetycznego cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem nie tylko naukowców, lecz także studentów. 

Życzę owocnej lektury!

dr Marzena Czarnecka 
Katedra Prawa i Ubezpieczeń UE Katowice
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I. Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze energetyki
II. Potrzeba regulacji rynku mocy i elektromobilności
III. Bariery rozwoju elektromobilności wymagające regulacji prawnych
IV. Propozycje rządu zawarte w projekcie ustawy o elektromobilności
V. Podsumowanie

Streszczenie
W artykule wymieniono projekty strategiczne w obszarze energetyki zawarte w Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju. Autor wskazał na dwa projekty w szczególny sposób wymagające 
nowych regulacji prawnych, tj. rynek mocy oraz rozwój elektromobilności. Następnie skupił się 
na wskazaniu podstawowych barier prawnych rozwoju elektromobilności z pominięciem barier 
o charakterze fi nansowym, gdzie regulacje prawne są niezbędne, ale akcesoryjne wobec wydat-
kowania środków publicznych. Do podstawowych kwestii wymagających uregulowania autor za-
liczył konieczność zdefi niowania stron zaangażowanych w świadczenie usługi ładowania pojazdu 
elektrycznego, wyjaśnienie wątpliwości z zakresu prawa energetycznego (wymóg koncesji) oraz 
prawa budowalnego (wymóg pozwolenia budowalnego). Następnie autor przeanalizował planowa-
ne przepisy zawarte w projekcie ustawy o elektromobilności i paliw alternatywnych w kontekście 
wskazanych przeze siebie wątpliwości. W wyniku tej analizy autor doszedł do wniosku, że pro-
jekt ustawy jest spójny i zorientowany na przyszłość, ale pomija obecnie istniejącą infrastrukturę, 
tym samym zagadnienia wymagające regulacji w pewnym zakresie takimi nadal pozostaną, o ile 
przepisy zostaną uchwalone przez Sejm w obecnym brzmieniu projektu.

Słowa kluczowe: elektromobilność; paliwa alternatywne; prawo energetyczne.

JEL: K15; K23; K32

* Doktor habilitowany nauk prawnych; pracownik Zakładu Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego; e-mail: adam.szafranski@uw.edu.pl. 
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I. Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
w obszarze energetyki

Przyjęta w dniu 14 lutego 2017 r. przez Radę Ministrów Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju1 (dalej: Strategia) jest obszernym dokumentem, liczy bowiem ponad 400 stron. Na 
szczęście dla czytelnika, rozdział poświęcony energii nie jest mocno rozbudowany i daje się ob-
jąć myślą syntetyzującą, umożliwiającą wskazanie ważkich zagadnień prawnych rodzących się 
w konsekwencji Strategii.

Jak każdy tego typu dokument, zawiera ona część diagnostyczną i prognostyczno-zobo-
wiązującą oraz wiele ogólnych sformułowań, które wymagają doprecyzowania (jak wskazuje się 
w Strategii chodzi tu przede wszystkim o Polską Politykę Energetyczną do 2050 r.). Niemniej jed-
nak dokument zobowiązuje organy państwa do podjęcia konkretnych działań, przede wszystkim 
zrealizowania projektów strategicznych.

Do projektów strategicznych w obszarze energii zaliczono:
– budowę rynku mocy;
– opracowanie programu polskiej polityki jądrowej bez ostatecznego rozstrzygnięcia czy siłow-

nia jądrowa zostanie wybudowana;
– budowę hubu gazowego – centrum przesyłu i rozdziału gazu dla państw Europy 

Środkowo-Wschodniej;
– opracowanie programu budowy inteligentnej sieci elektroenergetycznej w Polsce;
– opracowanie programu rozwoju elektromobilności;
– rozwój i wykorzystanie potencjału geotermalnego w Polsce.

II. Potrzeba regulacji rynku mocy i elektromobilności
Każdy z tych projektów strategicznych wymaga właściwego otoczenia regulacyjnego przy 

zachowaniu warunków stabilności prawa, na co zresztą zwracają uwagę autorzy Strategii. Wydaje 
się jednak, że zwłaszcza dwa projekty strategiczne nie są w stanie funkcjonować w prawidłowy 
sposób bez właściwych regulacji prawnych na poziomie ustawowym i wymagają aktywności 
ustawodawcy. Do nich należy zaliczyć budowę rynku mocy (w kooperacji z Komisją Europejską) 
oraz elektromobilność. I w jednym, i w drugim przypadku zostały opracowane projekty aktów 
prawnych. Są to projekt ustawy o rynku mocy2 oraz projekt ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych3.

W przypadku rynku mocy nie ma wątpliwości, że to właśnie prawo kreuje ten rynek, właści-
wa więc legislacja stanowi warunek sine qua non. Prawne uwarunkowania budowy tego rynku 
to prawo Unii Europejskiej w zakresie pomocy publicznej z uwzględnieniem celów Unii dotyczą-
cych gospodarki niskoemisyjnej. Tymczasem, jak wiadomo, rynek mocy kreowałby wsparcie dla 
energetyki opartej na węglu kamiennym i brunatnym. Przyszłość regulacji zależy zatem w dużym 
stopniu od uzgodnień z Komisją Europejską.

1 Uchwała nr 8 Rady Ministrów z 14.02.2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 r.), M.P., poz. 260.
2 Projekt ustawy o rynku mocy został przedłożony Sejmowi i w wykazie prac legislacyjnych fi guruje jako druk sejmowy Sejmu VIII kadencji nr 1722.
3 Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych fi guruje w wykazie projektów Rządowego Centrum Legislacji pod numerem UC89 
w czasie VIII kadencji Sejmu.
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Elektromobilność w tej chwili jest już natomiast faktem. Użytkownicy samochodów wyłącz-
nie o napędzie elektrycznym doświadczają jednak na co dzień, że jest to rynek raczkujący i bez 
wsparcia ze strony państwa pozostanie na takim poziomie. Chodzi przy tym o wsparcie fi nansowe 
oraz także o właściwe prawo, które regulowałoby kwestie wątpliwe. 

Do trzech najważniejszych zagadnień, nie o charakterze fi nansowym, należy określenie stron 
stosunku prawnego usługi ładowania samochodu elektrycznego, wyjaśnienie statusu prawnego 
publicznie dostępnego punktu ładowania w świetle przepisów prawa budowlanego oraz wyjaśnie-
nie potrzeby uzyskiwania koncesji przez operatora infrastruktury lub dostawcy usługi ładowania. 
Wyjaśnienie tych problemów nie spowoduje jednak utorowania drogi elektromobilności w Polsce. 
Bez infrastruktury punktów ładowania rynek ten nie zacznie funkcjonować. Doświadczenia in-
nych państw wskazują, że to państwo wzięło na siebie ciężar zorganizowania tej infrastruktury, 
wskazując podmioty odpowiedzialne za organizację i fi nansowanie (Igliński, 2017, s. 227 i n; 
Pol, 2015). Należy więc w tym miejscu podkreślić, że obecnie to nie bariery prawne powodują 
niskie tempo rozwoju elektromobilności, lecz wysoki koszt nabycia samochodu elektrycznego, 
mały zasięg w porównaniu z innymi autami oraz brak rozwiniętej infrastruktury ładowania. Prawo 
może zatem jedynie pomóc w usunięciu tych przeszkód, ale nie będzie głównym stymulatorem 
rozwoju elektromobilności.

W odniesieniu do rynku pojazdów elektrycznych na powyższe pytania odpowiedzi udzielają 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z 22 października 2014 r. w sprawie 
rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych4, Plan Rozwoju Elektromobilności5, Krajowe Ramy 
Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych6 oraz projekt ustawy o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych z 26 kwietnia 2017 r.7.

III. Bariery rozwoju elektromobilności wymagające regulacji prawnych 
Problemy związane z rozwojem elektromobilności miałem okazję przedstawić w artykule wy-

danym w monografi i pokonferencyjnej Odpowiedzialność za Ochronę Środowiska (A. Szafrański, 
2017, s. 212-221). Nie chciałbym więc w tym miejscu powtarzać wyrażonych już myśli. W skrócie 
jednak należy, dla jasności wywodu, niektóre z nich w tym miejscu przypomnieć.

Istotnym zagadnieniem, wymagającym wyjaśnienia jest określenie stron umowy o świad-
czenie usługi ładowania. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że użytkownik samochodu 
elektrycznego, pobierając energię elektryczną w punkcie ładowania kupuje energię elektryczną. 
W takim przypadku miałoby się do czynienia ze sprzedażą energii elektrycznej od jej sprzedaw-
cy, który ma obowiązek uzyskać koncesję na obrót energią elektryczną. Zgodnie jednak z art. 4 
ust. 8 dyrektywy 2014/94/UE państwa członkowskie mają zapewnić, aby operatorzy publicznie 
dostępnych punktów ładowania mieli swobodę kupowania energii elektrycznej od dowolnego 
dostawcy energii elektrycznej, co znaczy że nie należy utożsamiać operatora punktu ładowania 
ze sprzedawcą energii. Konsekwentnie za dyrektywą 2014/94/UE w Planie rozwoju elektromo-
bilności przewidziano, że „ładowanie samochodu nie będzie w swej istocie sprzedażą energii 
elektrycznej, ale sprzedażą usługi o znaczącej wartości dodanej, do której świadczenia energia 
4 Plan rozwoju elektromobilności w Polsce, przyjęty przez Radę Ministrów 16.03.2017 r.
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z 22.10.2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, Dz. Urz. UE L 307/01.
6 Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Paliw Alternatywnych, przyjęte przez Radę Ministrów 29.03.2017 r.
7 Patrz przypis nr 3.
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elektryczna będzie jedynie wykorzystywana”8. Ma to być zatem „nowy rodzaj usługi nieobecnej 
do tej pory na polskim rynku”9. Sprzedaż usługi ładowania, zdaniem autorów dokumentu, nie jest 
więc sprzedażą energii elektrycznej li tylko. 

Od zaproponowanych przez rząd regulacji należy zatem wobec powyższego oczekiwać 
wyjaśnienia dwóch kwestii: (1) co dzieje się w sensie prawnym, kiedy użytkownik samochodu 
elektrycznego korzysta z punktu ładowania, pobierając energię elektryczną; (2) czy prowadzący 
usługę w punkcie ładowania zobowiązany jest uzyskać jedną z koncesji przewidzianych w prawie 
energetycznym.

Trzecią kwestią wymagającą regulacji jest status prawny punktu ładowania w przepisach prawa 
budowlanego. W ustawie – Prawo budowlane10 przewiduje się obowiązek uzyskania pozwolenia 
na budowę poza wyjątkowymi sytuacjami, kiedy wystarczy wyłącznie zgłoszenie budowy. Takie 
zgłoszenie wymagane jest w przypadku obiektów małej architektury, za które mogłyby uchodzić 
ulokowane przy parkingach lub drogach publicznych punkty ładowania samochodów elektrycz-
nych. Defi nicja obiektu małej architektury jest otwarta. Zgodnie z art. 3 pkt 4 prawa budowlanego 
obiektami małej architektury są w szczególności obiekty kultu religijnego (kapliczki, krzyże przy-
drożne, fi gury, posągi), wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące re-
kreacji codziennej i utrzymaniu porządku (piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki). Wprawdzie 
nie wymienia się tu punktów ładowania, to jednak wydaje się, że mogłyby być one zaliczone do 
obiektów małej architektury. Wątpliwości jednak budzi status prawny punktów ładowania ze wzglę-
du na zaliczenie wprost parkometrów do obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia 
(art. 29 ust. 1 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane) obok obiektów małej architektury (art. 29 ust. 1 
pkt 22). Parkometry kształtem i sposobem lokalizacji najbardziej przypominają punkty ładowania, 
zwane zresztą potocznie słupkami lub np. w języku niemieckim kolumnami (Ladesäule). Projekt 
ustawy o elektromobilności powinien więc tę kwestię wyjaśnić, aby nie było wątpliwości czym są 
punkty ładowania i czy dla ich wybudowania potrzebne jest zezwolenie czy tylko zgłoszenie11.

Pomijam celowo w tym miejscu opis potrzebnych regulacji prawnych, których należałoby 
oczekiwać w związku z potrzebą rozbudowy infrastruktury punktów ładowania i zachęt dla użyt-
kowników. Wiadomo, że takie przepisy są konieczne, jeśli infrastruktura ta ma powstać z pomocą 
państwa. Nie należą one jednak do obszaru regulacji neutralnych fi nansowo, które mogłyby sta-
nowić barierę rozwoju, a wyłącznie do tych chciałbym się ograniczyć. Brak nakładów fi nansowych 
nie jest bowiem barierą rozwoju. Czym innym jest wyjaśnienie istotnych kwestii dla rynku w celu 
poprawy jego funkcjonowania, a czym innym – zaangażowanie fi nansowe państwa wymagające 
określenia ram prawnych wydatkowania środków publicznych.

 8 Plan rozwoju elektromobilności…, op. cit., s. 25.
 9 Ibidem.
10 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowalne, Dz.U. tekst jedn. z 2016 r., poz. 290 ze zm.
11 Krytykę planów rządowych i potrzeby regulacji rynku przedstawił także Robert Ostrowski (Ostrowski, 2017). Jego zdaniem nie ma wątpliwości ani 
z zakresu prawa budowalnego, ani też w kwestii konieczności uzyskania koncesji.
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IV. Propozycje rządu zawarte w projekcie ustawy o elektromobilności
Wiosną 2017 r. projekt ustawy o elektromobilności ujrzał światło dzienne i tym samym rozpo-

czął się kolejny etap prac nad nim, a więc okres zgłaszania uwag do projektu przez interesariuszy 
w ramach konsultacji społecznych12.

W projekcie ustawy o elektromobilności zdefi niowano przyszłe podmioty zaangażowane 
w świadczenie usług związanych ładowaniem pojazdów. Są to dostawca usługi ładowania oraz 
operator ładowania. Oprócz tego projektodawca zawarł w projekcie defi nicje legalne pojęć: łado-
wanie pojazdu oraz punkt ładowania.

Z tych defi nicji wynika, że operatorem infrastruktury będzie podmiot odpowiedzialny za bu-
dowę, eksploatację, konserwację i remonty punktu ładowania. Z dalszych przepisów wynika, że 
operatorem infrastruktury może być każdy podmiot, który wygra konkurs na jego budowę i użyt-
kowanie, organizowany przez gminę. W przypadkach, gdyby jednak żaden podmiot nie stanął do 
konkursu, zobowiązanym do pozostania operatorem infrastruktury będzie lokalny operator systemu 
dystrybucji. W praktyce bardzo prawdopodobnym jest, że tak będzie najczęściej, a przynajmniej 
we wstępnej fazie realizowania projektów infrastrukturalnych, gdzie przewidywalność uzyskania 
rozsądnej stopy zwrotu przy słabym rynku elektromobilności będzie niska. Tak więc można się 
spodziewać, że operatorem infrastruktury będzie operator systemu dystrybucji. Zgodnie z prze-
pisami będzie on zobowiązany do udostępnienia punktu ładowania każdemu zainteresowanemu 
dostawcy usługi ładowania. 

Dostawcą usługi ładowania będzie podmiot, który świadczy usługę polegającą na poborze ener-
gii elektrycznej przez pojazd w punkcie ładowania na potrzeby napędu tego pojazdu. Z przepisów 
projektu wynika, że w jednym punkcie ładowania usługę ładowania będzie mogło świadczyć kilka 
różnych podmiotów ze względu na obowiązek niedyskryminacyjnego dostępu do punktu ładowa-
nia dla każdego zainteresowanego dostawcy usługi. W wypadku gdyby jednak nie było żadnego 
chętnego do świadczenia usługi ładowania, zobowiązanym do jej świadczenia będzie operator 
infrastruktury, gdyż zgodnie z przepisami ma on zapewnić, aby w punkcie ładowania prowadził 
działalność co najmniej jeden dostawca usługi ładowania, a nie ma przeszkód, aby operator in-
frastruktury był zarazem dostawcą usługi ładowania. Gdyby jednak operatorem infrastruktury był 
operator systemu dystrybucyjnego ze względu na nierozstrzygnięcie konkursu, dostawcą usługi 
będzie sprzedawca zobowiązany w myśl przepisów ustaw o odnawialnych źródłach energii13.

Dalej projekt ustawy określa essentialia negoti umowy o dostępie do ogólnodostępnego punktu 
ładowania, zawieranej między operatorem infrastruktury a dostawcą usługi ładowania. Ponadto 
projekt stanowi, że użytkownik pojazdu będzie mógł korzystać z usługi ładowania i natychmiast 
za nią płacić lub też będzie mógł w ramach zawartej przez siebie umowy o dostawę energii elek-
trycznej w budynku mieszkalnym otrzymać ogólne rozliczenie zużytej energii elektrycznej na 
fakturze wystawianej przez swojego operatora systemu dystrybucyjnego.

Z powyższego wynika, że w projekcie ustawy wyjaśniono wątpliwości związane z kształtem 
stosunków prawnych na linii operator systemu dystrybucyjnego – operator infrastruktury – dostaw-
ca usługi ładowania – użytkownik pojazdu. Linia, jak już wyżej stwierdzono może być skrócona 

12 Konsultacje społeczne projektu zostały zakończone 31 maja 2017 r. W chwili jednak przygotowywania niniejszej pracy nie został opublikowany efekt 
tych konsultacji, zwłaszcza stanowiska interesariuszy. 
13 Ustawa z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U., poz. 478 ze zm.).
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w ten sposób, że operator systemu dystrybucyjnego będzie zarazem operatorem infrastruktury 
i dostawcą usługi ładowania. Z przepisów wynika także, że punkty ładowania są traktowane jak 
elementy infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej, do której dostęp na równoprawnych wa-
runkach powinien mieć każdy zainteresowany podmiot. 

Obraz zatem relacji prawnych, jaki maluje się w wyniku analizy przepisów projektu jest czytel-
ny. Jego mankamentem jest jednak to, że został stworzony tak, jakby w tej chwili nie było żadnej 
infrastruktury lub nie mogłaby ona powstać bez udziału gmin organizujących konkursy. Przepisy 
projektu nie odnoszą się do istniejących już punktów ładowania i nie zakładają w ogóle, aby jakieś 
miały powstawać poza systemem przewidzianym w projekcie. Tym samym nadal nie wiadomo, jak 
wygląda relacja między podmiotem świadczącym usługę ładowania a operatorem infrastruktury 
w przypadku, gdy np. centrum handlowe na terenie parkingu wybudowało punkt ładowania i chce 
tam odpłatnie świadczyć usługę ładowania. Zwłaszcza nie wiadomo czy jest ono zobowiązane, 
tak jak jest mowa w projekcie, do udostępnienia każdemu dostawcy usługi na równoprawnych 
zasadach w wybudowanym przez siebie punkcie ładowania14. Projekt rozwiązuje zatem pierwszą 
ze wskazanych przeze mnie kwestii jedynie częściowo.

Innym zagadnieniem wymagającym regulacji jest kwestia obowiązku posiadania koncesji 
przez nowo zdefi niowane podmioty, a więc operatora infrastruktury oraz dostawcę usługi łado-
wania. Ponieważ w obecnym stanie prawnym istnieje wątpliwość, projektodawca postanowił ją 
wyjaśnić. Zgodnie z brzmieniem projektowanej zmiany art. 32 prawa energetycznego koncesji nie 
będzie wymagał obrót energią elektryczną polegający na ładowaniu pojazdów elektrycznych15. 
Zakłada się zatem, że usługa ładowania jest obrotem energią elektryczną (co dotychczas było 
niejasne) i zarazem wyłącza się ją z obowiązku uzyskania koncesji. To rozwiązanie projektu na-
leży ocenić pozytywnie. Z projektu jednak nie wynika czy koncesję powinien również uzyskać 
operator infrastruktury, który w myśl przepisów projektu może być traktowany jako świadczący 
usługę dystrybucji energii elektrycznej. Tym samym byłby zobowiązany do uzyskania koncesji. 
Projekt więc rozwiązuje problem połowicznie. Należałoby wprost uregulować status prawny opera-
torów infrastruktury. Druga kwestia wątpliwa, podniesiona przeze mnie powyżej, pozostaje zatem 
w pewnym zakresie otwarta.

Ostatnią uwagę należy poczynić w odniesieniu do wątpliwości związanych z prawem bu-
dowalnym. Tu również projektodawca dostrzegł problem i rozwiązał go tym razem jednoznacz-
nie. Zgodnie bowiem z projektowanymi przepisami art. 29 ust. 1 pkt 8a prawa budowalnego dla 
wybudowania punktów ładowania nie będzie konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę, lecz 
wystarczające będzie zgłoszenie. Projektowane przepisy są w pełni uzasadnione i oczekiwane.

V. Podsumowanie
Czy projekt ustawy o elektrmobilności odpowiada wymaganiom Strategii na rzecz Odpo-

wiedzialnego Rozwoju? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Z pewnością bez właści-
wego oprzyrządowania prawnego rozbudowa infrastruktury ogólnodostępnych punktów ładowania 
nie będzie możliwa. Projekt zaś zasadniczo rozstrzyga przede wszystkim tę kwestię. Nie zakłada 

14 Zastrzeżenia o podobnym charakterze zgłoszone zostały przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych; za: Portalem Energetyka24. Pobrano 
z: http://www.energetyka24.com/597627,pspa-projekt-ustawy-o-elektromobilnosci-niekompletny (24.07.2017).
15 Zmiana ta spotkała się z wyraźną aprobatą autorów komentarza dotyczącego projektu ustawy (zob. Żurowska i Domagała, 2017).
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się w nim, choćby nawet w niewielkim zakresie, rozwoju infrastruktury w sposób „naturalny”, a więc 
bez fi nansowego udziału państwa. Właściwie nie odnosi się on do oddolnych inicjatyw tworzenia 
infrastruktury, co stanowi jego podstawowy mankament. Jego podstawowa wada jest związane 
właśnie z tą okolicznością. 

W projekcie reguluje się przede wszystkim zdarzenia z udziałem państwa lub podmiotów 
przez niego wskazanych do realizacji określonych zadań publicznych. W tym zaś zakresie projekt 
ustawy jest przejrzysty ideowo i strukturalnie, realizując tym samym prawidłowo założenia Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Nie ma zaś przy tym wątpliwości, że organizację i sposób 
fi nansowania budowy właściwej infrastruktury dla elektromobilności musi wziąć na swoje barki 
przede wszystkim państwo. W przeciwnym razie nie powstanie ona w oczekiwanym przez Unię 
Europejską i polskim rząd tempie.

Wskazane przeze mnie bariery w realizacji Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju 
w odniesieniu do elektromobilności projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatyw-
nych rozstrzyga częściowo. Te przepisy projektu, które odnoszą się do budowy infrastruktury 
z udziałem gmin i wysoce prawdopodobnym udziałem operatorów systemów dystrybucyjnych 
odpowiadają wymogom prawnej jasności i regulują przede wszystkim obowiązki stron, defi niując 
ich zakres zadań. W odniesieniu zaś do podmiotów funkcjonujących poza systemem pozostaje 
więcej niewiadomych.
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I. Koncesja jako instrument prawny – zagadnienia wstępne
W art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej1 (dalej: 

uosdg) określony został katalog działalności gospodarczych, dla prowadzenia których konieczne 
jest posiadanie koncesji. Zgodnie z tym przepisem uzyskania koncesji wymaga wykonywanie 
działalności gospodarczej w zakresie:
1) poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością 

górniczą, poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlen-
ku węgla, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania 
substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku 
węgla;

2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i techno-
logią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania, dystrybucji i ob-
rotu paliwami i energią;

4) przesyłania dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania;
5) ochrony osób i mienia;
6) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów roz-

powszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane 
naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych;

7) przewozów lotniczych;
8) prowadzenia kasyna gry.

Należy jednak zwrócić uwagę, że ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej nie zdefi niowała samego pojęcia „koncesji”, wskazując jedynie w art. 46 ust. 2, że 
szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej koncesjono-
waniu określają przepisy odrębnych ustaw. Do ustaw odrębnych w tym zakresie należy zaliczyć 
m.in. ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne2 (dalej: upe), która określa szcze-
gółowy zakres i warunki wykonywania działalności koncesjonowanej w odniesieniu do działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania, dystrybucji 
i obrotu paliwami i energią oraz w zakresie przesyłania dwutlenku węgla w celu jego podziem-
nego składowania.

W odniesieniu do znaczenia koncesji jako instytucji prawnej w doktrynie prawnej wskazuje 
się, iż: „w literaturze polskiej koncesja jest formą reglamentacji działalności gospodarczej przez 
państwo. Wyraża zgodę władzy publicznej na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej 
przez danego przedsiębiorcę. Obowiązujące przepisy prawne, które zawierają termin «koncesja», 
nie nadały mu swoistego znaczenia. W konsekwencji tego stanu rzeczy owe pojęcie powstało na 
gruncie doktryny i praktyki orzeczniczej w sposób uwzględniający historyczne uwarunkowania, 
przesłanki, cele i zakres działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu” (Resztak, 2013, 
s. 282). Poglądy dotyczące rozumienia ustawowego pojęcia „koncesji” przedstawiane były także 
przez judykaturę. Sąd Najwyższy w tym zakresie stwierdził, że: „koncesja jest publicznoprawnym 
uprawnieniem podmiotowym przyznanym decyzją właściwego organu administracji indywidualnie 

1 Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1829 ze zm.).
2 Ustawa z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2017, poz. 220 ze zm.).
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oznaczonemu podmiotowi, który spełnia ustawowo określone wymagania, zarówno podmiotowe, 
jak i przedmiotowe, wykonywania określonego rodzaju działalności gospodarczej”3.

II. Koncesja w świetle przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne

Zgodnie z art. 32 ust. 1 upe uzyskania koncesji udzielanej przez Prezesa URE co do zasady4 
wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
1) wytwarzania paliw lub energii;
2) magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, skraplania gazu ziemnego 

i regazyfi kacji skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego, jak 
również magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych w instalacjach magazynowania paliw 
ciekłych lub instalacjach przeładunku paliw ciekłych;

3) przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii;
4) obrotu paliwami i energią;
5) przesyłania dwutlenku węgla.

Ogólne warunki udzielenia koncesji przez Prezesa URE określone są w art. 33 ust. 1 upe 
i należą do nich: 
1) posiadanie siedziby na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji;

2) dysponowanie środkami fi nansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie 
działalności koncesjonowanej bądź udokumentowanie możliwości ich pozyskania;

3) posiadanie możliwości technicznych gwarantujących prawidłowe wykonywanie działalności 
koncesjonowanej;

4) zatrudnianie osób o właściwych kwalifi kacjach zawodowych, potwierdzonych świadectwem 
wydanym przez komisji kwalifi kacyjne;

5) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej (jeżeli jest to niezbędne 
dla danego rodzaju działalności koncesjonowanej);

6) niezaleganie z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa.
Ponadto w przepisach art. 33 ust. 1a i 1b upe określone są specjalne warunki udzielenia 

koncesji przez Prezesa URE na prowadzenia działalności odpowiednio w zakresie obrotu gazem 
ziemnym z zagranicą oraz w zakresie wytwarzania paliw ciekłych lub obrotu paliwami ciekłymi 
z zagranicą.

Jednocześnie w art. 33 ust. 3 upe określone zostały przesłanki warunkujące odmowę udzie-
lenia koncesji przez Prezesa URE. Do przesłanek tych należą:
1) znajdowanie się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji; 
2) cofnięcie koncesji w ciągu ostatnich 3 lat z przyczyn wymienionych w art. 58 ust. 2 uosdg 

(tj. z powodu rażącego naruszania warunków określanych w koncesji lub innych, określonych 

3 Wyr. SN z 8.05.1998 r., sygn. III RN 34/98, (OSNAPiUS 1999 r. Nr 5, poz. 157).
4 Z zastrzeżeniem określonych w tym przepisie wyłączeń z podlegania obowiązkowi koncesyjnemu, odnoszących się przede wszystkim do działalności 
gospodarczej prowadzonej w mniejszej skali lub o znaczeniu wyłącznie lokalnym.
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przepisami prawa warunków wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej 
albo nieusunięcia w wyznaczonym terminie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego 
z warunkami określonymi w koncesji lub innymi, określonymi przepisami prawa warunkami 
wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej), lub wykreślnie z rejestru działal-
ności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 uosdg (tj. z powodu złożenia 
niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o spełnianiu warunków wymaganych do 
wykonywania działalności regulowanej albo nieusunięcia naruszeń warunków wymaganych 
do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie albo stwier-
dzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulo-
wanej przez przedsiębiorcę);

3) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające 
związek z prowadzoną działalnością gospodarczą;

4) niezarejestrowanie jako podatnik podatku od towarów i usług;
5) skazanie w ciągu ostatnich 3 lat podmiotu posiadającego wobec wnioskującego o koncesję 

znaczący wpływ lub sprawującego kontrolę lub współkontrolę (w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt 34, 35 i pkt 36 lit. a, b, e i f ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości5 (dalej: 
uor)) prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające 
związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

III. Postępowania koncesyjne prowadzone przez Prezesa URE
W ramach postepowań koncesyjnych prowadzonych przez Prezesa URE badaniu podlega 

spełnianie przez wnioskodawcę omówionych powyżej warunków udzielenia koncesji oraz brak 
zaistnienia przesłanek odmowy udzielenia koncesji.

Wraz z wnioskiem koncesyjnym konieczne jest złożenie szeregu dokumentów potwierdzają-
cych spełnianie przez wnioskodawcę warunków udzielenia koncesji. Posługując się przykładem 
postępowania o udzielenie koncesji na działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, 
można wskazać, że zgodnie z wymogami Prezesa URE6 konieczne jest złożenie następujących 
dokumentów wykazujących spełnianie przez wnioskodawcę warunków koncesyjnych:
1) formalnoprawnych – m.in. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności 

wnioskodawcy (w tym także jako podmiotu zbiorowego) oraz osób uprawnionych do repre-
zentowania wnioskodawcy oraz członków rady nadzorczej wnioskodawcy lub odpowiednie 
informacje wydane przez właściwy organ kraju rejestracji lub obywatelstwa – w przypadku 
zagranicznego wnioskodawcy lub zagranicznych osób uprawnionych do jego reprezentowania 
lub zagranicznych członków jego rady nadzorczej, a także analogiczne informacje w odnie-
sieniu do podmiotów posiadających wobec wnioskodawcy znaczący wpływ lub sprawujących 
nad nim kontrolę lub współkontrolę (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34, 35 i pkt 36 lit. a, b, e 
i f uor);

2) technicznych – m.in. opis sieci elektroenergetycznych wykorzystywanych do prowadze-
nia działalności, projekt planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 

5 Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1047 ze zm.).
6 Pakiet informacyjny dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu (PEE) lub dystrybucji (DEE) 
energii elektrycznej, Urząd Regulacji Energetyki, Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, Warszawa maj 2017 r.
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zapotrzebowania na energię elektryczną, pozwolenie na użytkowanie oraz protokół spraw-
dzenia technicznego, dopuszczenia i przyjęcia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;

3) fi nansowych – m.in. sprawozdania fi nansowe z ostatnich trzech lat, zaświadczenie z banku 
określające wielkość obrotów po stronie Wn i Ma, zdolność płatniczą i kredytową, zaświad-
czenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega 
z wpłatą składek na ubezpieczenia społeczne, zaświadczenie z właściwego urzędu celno-
skarbowego stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega ze zobowiązaniami wobec budżetu 
państwa.
W przypadku dokonania przez Prezesa URE oceny, że wnioskodawca nie załączył do wniosku 

koncesyjnego wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów, dających podstawę do przyjęcia, 
że spełnia pozytywne przesłanki ustawowe uzyskania koncesji oraz że nie zachodzą wobec niego 
negatywne przesłanki ustawowe, wówczas działając na podstawie art. 35 ust. 2a ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wnio-
sku, poprzez przedstawienie uzupełniających informacji lub złożenie dodatkowych dokumentów.

Natomiast w przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca nie spełnia wymaganych przepisami 
warunków do uzyskania koncesji, wówczas w oparciu o przepis art. 35 ust. 3 upe Prezes URE 
odmawia udzielenia koncesji.

IV. Cel reglamentacji w postaci koncesji na prowadzenie działalności 
w sektorach paliw i energii

Analizując uregulowania prawne dotyczące koncesjonowania na rynku energetycznym, za-
sadne jest również rozważenie celu, jakiemu służy ta reglamentacja działalności gospodarczej. 
W odniesieniu do tego problemu stawiana była m.in. teza, iż celem tym jest zagwarantowanie 
bezpieczeństwa energetycznego: „Koncesja to jeden z podstawowych i najważniejszych mechani-
zmów regulacyjnych będących w dyspozycji organów regulacyjnych. Odpowiednie wykorzystanie 
tej instytucji jest jednym z podstawowych sposobów realizacji polityki energetycznej we wszystkich 
jej aspektach (...). W zakresie ograniczeń wprowadzanych przez ustawę – Prawo energetyczne 
i ustawę o swobodzie działalności gospodarczej celem ich jest zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego oraz stabilnej i zrównoważonej polityki energetycznej, co z pewnością stanowi 
ważny interes publiczny” (Elżanowski, 2008, s. 55–56). W podobny sposób kwestię znaczenia 
koncesjonowania podmiotów prowadzących działalność na rynku energetycznym przedstawiają 
również inni autorzy: „(...) jest to jedno z najważniejszych narzędzi regulacyjnych, zmierzających 
do osiągnięcia celów ustawy, a więc zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, prawidłowej 
gospodarki paliwami oraz ochrony interesów odbiorców” (Pawełczyk, 2013, s. 199).

W celu odniesienia się do problemu wzajemnych relacji pomiędzy koncesjami udzielanymi 
przez Prezesa URE a bezpieczeństwem energetycznym, w pierwszej kolejności konieczne jest 
przeanalizowanie znaczenia pojęcia „bezpieczeństwa energetycznego”. Należy odnotować, że 
przedstawiciele doktryny prawniczej oraz innych dyscyplin naukowych proponują wiele zbliżonych 
do siebie, lecz jednak odmiennych defi nicji tego pojęcia7.
7 Problem różnorodności w rozumieniu pojęcia bezpieczeństwa energetycznego został opisany przez wielu autorów. M. Nowacki zauważył, że: „Próby 
zdefi niowania pojęcia «bezpieczeństwo energetyczne» podejmowane są w dokumentach państw i organizacji międzynarodowych oraz w literaturze 
naukowej. Najbardziej znaną i najczęściej przytaczaną defi nicję pojęcia «bezpieczeństwo energetyczne» zaproponował D. Yergin. Stwierdził on, że 
«celem bezpieczeństwa energetycznego jest zapewnienie odpowiedniego i pewnego poziomu dostaw energii elektrycznej po rozsądnych cenach, 
w sposób, który nie zagraża podstawowym wartościom i celom państwowym»” (Nowacki, 2010, s. 21). Z kolei M. Kaczmarski stwierdził, że: „Nie ma 
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Nie rozważając w tym miejscu licznych sporów dotyczących pojęcia „bezpieczeństwa ener-
getycznego”, na potrzeby niniejszego opracowania uzasadnione wydaje się w tym zakresie odwo-
łanie się do defi nicji zawartej w Polityce energetycznej Polski do 2025 r. 8, która wśród poglądów 
przedstawicieli doktryny prawniczej określana jest jako najbardziej właściwa pod względem zawie-
rających się w niej elementów kluczowych dla opisu pojęcia „bezpieczeństwa energetycznego”9: 
„stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania od-
biorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy minimali-
zacji negatywnego oddziaływania sektora energii na środowisko i warunki życia społeczeństwa”. 
Jednocześnie należy wskazać, że zbliżoną do przedstawionej powyżej defi nicję bezpieczeństwa 
energetycznego uwzględniono także w polskim systemie prawnym, w treści art. 3 pkt 16 ustawy 
z dnia 10 czerwca 1997 r. – Prawo energetyczne: „stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżą-
cego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie 
i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska”.

Przechodząc do kwestii powiązania instrumentu koncesjonowania przedsiębiorstw energe-
tycznych z realizacją celu w postaci zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, należy zwrócić 
uwagę, że dzięki przeprowadzanej analizie w ramach postępowania koncesyjnego wskazanego 
wcześniej, szerokiego zakresu dokumentów dotyczących przedsiębiorcy wnioskującego o udzie-
lenie koncesji, Prezes URE może dokonywać rozstrzygnięć w prowadzonych postępowaniach 
administracyjnych, udzielając koncesji wyłącznie tym podmiotom, które w jego przekonaniu dają 
rękojmię prawidłowego wykonywania koncesjonowanej działalności na rynku energetycznym. 
Należy w tym zakresie również uwzględnić, że decyzja Prezesa URE o udzieleniu bądź odmowie 
udzielenia koncesji ma charakter uznaniowy w zakresie, w jakim rozstrzygnięcie w prowadzonym 
postępowaniu dokonywane jest w oparciu o ocenę spełniania przez wnioskodawcę przesłanek 
mających charakter ocenny10. Powyższe stwierdzenie dotyczące ocennego charakteru odnosi się 
w szczególności do przesłanek dysponowania środkami fi nansowymi oraz posiadania możliwości 
technicznych gwarantujących prawidłowe wykonywanie działalności koncesjonowanej.

Należy uwzględnić, że według odmiennych poglądów, decyzje koncesyjne z zakresu prawa 
energetycznego nie mają charakteru uznaniowego, a podejmujący je Prezes URE pozbawiony 
jest w tym zakresie swobody i jest zobowiązany do udzielenia koncesji każdemu wnioskodawcy, 

jednej defi nicji bezpieczeństwa energetycznego. Najprostsza określa je jako «dostępność wystarczających zasobów za przystępną cenę» (...). Na owo 
bezpieczeństwo składają się następujące elementy: dywersyfi kacja zasobów, margines bezpieczeństwa (np. w postaci zapasów), świadomość zinte-
growania rynku (w przypadku ropy), dostępne informacje, bezpieczeństwo infrastruktury (...). Bezpieczeństwo energetyczne można również zdefi niować 
jako dostępność energii adekwatnej, w przystępnej cenie i niezawodnej, niezbędnej z punktu widzenia rozwoju ekonomicznego, jak i bezpieczeństwa 
ludzkiego (...)” (Kaczmarski, 2010, s. 14). Powody zróżnicowania w defi niowaniu tego pojęcia wyjaśniane są przez K. Pronińską poprzez wielowymiaro-
wość i wieloaspektowość bezpieczeństwa energetycznego, obejmowanie przez nie różnych poziomów (jednostkowy, krajowy, światowy) oraz ujmowanie 
go w różnych kontekstach czasoprzestrzennych. W odniesieniu do ostatniego aspektu K. Pronińska powtarza za R. Skinnerem: „«w defi niowaniu bez-
pieczeństwa energetycznego kontekst jest wszystkim». W istocie w wielu przypadkach, to właśnie kontekst czasoprzestrzenny determinuje konkretne 
defi nicyjne ujęcia bezpieczeństwa energetycznego” (Pronińska, 2012, s. 38 i 47).
 8 Ministerstwo Gospodarki i Pracy: Polityka energetyczna Polski do 2025 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 sierpnia 2005 r. 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2025 r. (M.P. z 2005 r., Nr 42, poz. 562).
 9 „(...) defi nicja bezpieczeństwa energetycznego zaproponowana w Polityce energetycznej Polski do 2025 r. (i bazująca niejako na niej defi nicja wyra-
żona w art. 3 pkt 16 PrEnergU [ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne]) spośród wszystkich wiodących defi nicji bezpieczeństwa energetycz-
nego jest najbardziej uzasadniona pod względem zawierających się w niej elementów kluczowych dla opisu pojęcia bezpieczeństwa energetycznego. 
Nie oznacza to bynajmniej, że jest to defi nicja niedotknięta pewnymi wadami, które powodują rozmycie tego pojęcia. Wspomniane wcześniej, zdaje się 
niefortunne użycie przez prawo dawcę pojęcia stanu gospodarki powoduje, że z zakresu tejże defi nicji wyłączone są zewnętrzne uwarunkowania jej 
funkcjonowania” (Pawełczyk, 2013, s. 109).
10 „(...) Prezes URE nie ma w tym zakresie całkowitej swobody, koncesja udzielana jest bowiem na podstawie obiektywnych kryteriów każdemu wnio-
skodawcy, który spełnia określone warunki uzyskania koncesji i w stosunku do którego nie zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę udzielenia 
koncesji. Jednocześnie, co warto podkreślić, charakter poszczególnych przesłanek udzielenia koncesji daje jednak organowi regulacyjnemu pewien 
zakres uznaniowości przy dokonywaniu oceny ich ziszczenia się, zwłaszcza co do zakresu możliwych do żądania dowodów ich urzeczywistnienia się 
w konkretnym przypadku” (Muras i Swora, 2016).
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który spełnia obiektywne warunki uzyskania koncesji. Należy jednak zauważyć, że także w przy-
padku przyjęcia takiego stanowiska wskazuje się, że w postępowaniach koncesyjnych wątpliwości 
wzbudza określenie zakresu wymaganych dokumentów dla udowodnienia spełnienia przesłanki 
posiadania odpowiednich możliwości technicznych przez wnioskodawcę11.

Biorąc pod uwagę powyższe uwagi należy jednak zgodzić się z poglądem, że „jednym z ce-
lów koncesjonowania jest eliminowanie z rynku podmiotów niespełniających warunków, według 
których powinna być wykonywana działalność gospodarcza. Cel ten może być zrealizowany po-
przez uprzednią weryfi kację przedsiębiorców ubiegających się o wydanie koncesji bądź poprzez 
stosowanie kontroli następczej” (Pawełczyk, 2013, s. 207–208).

Uznając, że system koncesjonowania powinien zapewniać dopuszczanie przez Prezesa 
URE, działającego co najmniej w pewnym stopniu w sposób uznaniowy, do funkcjonowania na 
rynku energetycznym wyłącznie wiarygodnych podmiotów, co z kolei powinno przekładać się 
na bezpieczeństwo obrotu na tym rynku, za uzasadnione należy uznać stwierdzenie, iż celem 
systemu koncesjonowania przedsiębiorstw energetycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego. 

Dodatkowo należy wskazać, że szczególnym przypadkiem koncesji udzielanej przez Prezesa 
URE, w odniesieniu do której w sposób jednoznaczny zostało stwierdzone, że istotne znacze-
nie ma uwzględnienie kwestii bezpieczeństwa energetycznego, jest koncesja na obrót gazem 
ziemnym z zagranicą. W przepisie art. 32 ust. 2 upe wskazuje się, że koncesje na prowadzenie 
działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą będą wydawane z uwzględnieniem 
dywersyfi kacji dostaw gazu ziemnego oraz bezpieczeństwa energetycznego. Ponadto zgodnie 
z tym przepisem przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem ziemnym z zagranicą są 
obowiązane do dywersyfi kacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy, którego minimalny poziom jest 
określany przez Radę Ministrów w rozporządzeniu wydawanym w oparciu o przepis art. 32 ust. 3 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne12.

W oparciu o wskazany powyżej przepis art. 32 ust. 2 upe, opinię dotyczącą dopuszczalno-
ści stosowania koncesjonowania działalności gospodarczej w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego przedstawiło także sądownictwo. W wyroku odnoszących się do przypadku 
koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Warszawie: 
„Ograniczenia wolności gospodarczej wprowadzone z powodu realizacji zasady dywersyfi kacji 
dostaw, czyli w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, stanowią środek ograniczający 
wolność wykonywania działalności gospodarczej ze względu na priorytet bezpieczeństwa ener-
getycznego. Ten środek użyty przez ustawodawcę jest niezbędny ze względu na to, że zawarcie 
kontraktów na zakupy surowców musi być rozpatrywane w skali globalnej, a nie tylko ewentual-
nego zysku jednego przedsiębiorstwa energetycznego, gdyż załamanie się jednego dominują-
cego źródła stanowi zagrożenie interesów całego kraju. Właściwy jest też etap zastrzeżenia tego 

11 „Analiza przepisów prawnych i praktyki działania regulatora pozwala na stwierdzenie, iż koncesja jest udzielana podmiotom, które spełniają powyż-
sze przesłanki pozytywne a jednocześnie tym, których nie dotyczą przesłanki negatywne. Organ koncesyjny – Prezes URE nie ma więc w tym zakresie 
swobody a koncesja udzielana jest na podstawie obiektywnych kryteriów każdemu wnioskodawcy, który spełnia obiektywne warunki uzyskania koncesji 
i w stosunku do którego nie zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę udzielenia koncesji. (…) W praktyce koncesjonowania, można zauważyć, że 
najwięcej wątpliwości co do zakresu wymaganych dokumentów wzbudza konieczność precyzyjnego udokumentowania przez przedsiębiorcę posiadania 
«możliwości technicznych gwarantujących prawidłowe wykonywanie działalności». Moim zdaniem przepis ten jest jednoznaczny i wyraźnie podkreśla, 
że w momencie wnioskowania o udzielenie koncesji, przedsiębiorca musi posiadać odpowiednie urządzenia techniczne gotowe do wykonywania okre-
ślonego rodzaju działalności (np. wytwarzania, dystrybucji energii elektrycznej)” (Muras, 2008).
12 Aktualnie obowiązujące w tym zakresie jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.04.2017 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfi kacji 
dostaw gazu ziemnego z zagranicy (t.j. Dz.U. 2017, poz. 902).
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obowiązku w zakresie koncesji udzielanej przedsiębiorcy, który przed rozpoczęciem działalności 
– wiedząc, jakie warunki będzie musiał spełnić – może stwierdzić, czy jest to dla niego opłacalne 
ekonomicznie. Podstawa wprowadzenia ograniczeń znajduje się w ustawie, a tylko ich wymiar 
w rozporządzeniu wykonawczym”13.

W końcu w omawianym kontekście należy również wskazać, że zgodnie z przepisami art. 56 
ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 3 uosdg, jedną z przesłanek do podjęcia decyzji o odmowie udzielenia 
koncesji lub jej cofnięciu jest zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeń-
stwa obywateli. Przyjmując, że pojęcie „bezpieczeństwa energetycznego” zawiera się w pojęciach 
„bezpieczeństwa państwa” oraz „bezpieczeństwa obywateli”, należy stwierdzić, że podejmowanie 
przez Prezesa URE rozstrzygnięć w zakresie udzielenia lub odmowy udzielenia koncesji w opar-
ciu o przesłanki określone w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
może znajdować również uzasadnienie we wskazanych powyżej przepisach ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

V. Bezpieczeństwo energetyczne jako cel koncesjonowania 
sektora energetycznego – aktualny przykład

Jednym najbardziej aktualnych przykładów zmian legislacyjnych w zakresie wymagań obo-
wiązujących koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne są rozwiązania zawarte w ustawie 
z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw14 
(dalej: uoupe), stanowiącej cześć tzw. pakietu paliwowego, którego celem było „uszczelnienie” 
systemu koncesyjnego w sektorze energetycznym, w szczególności w odniesieniu do rynku paliw 
ciekłych.

W zakresie zasad udzielania koncesji15 podmiotom zamierzającym prowadzić działalność 
dotyczącą paliw ciekłych w ramach ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono m.in. następujące zmiany:
1) wprowadzono defi nicję legalną paliw ciekłych (art. 3 pkt 3b upe) oraz upoważnienie ustawo-

we dla ministra właściwego do spraw energii do określenia w drodze rozporządzenia szcze-
gółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, 
przesyłanie lub dystrybucja oraz obrót, w tym obrót z zagranicą wymaga koncesji udzielanej 
przez Prezesa URE (art. 32 ust. 6 upe);

2) ustanowiono nowy rodzaj koncesji – na działalność w zakresie przeładunku paliw ciekłych 
(art. 32 ust. 1 pkt 2 upe);

3) określono w sposób szczegółowy odrębne zasady dotyczące przeprowadzania przez Prezesa 
URE kontroli lub postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia warunków prowadzenia 
działalności objętej koncesjami dotyczącymi paliw ciekłych (art. 23r–23w upe);

13 Wyr. SA w Warszawie z 16.06.2015 r., VI ACa 1038/14 (LEX nr 1770713).
14 Ustawa z dnia 22.07.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1165 ze zm.).
15 Na marginesie należy wskazać, że ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wpro-
wadziła nowe rozwiązania prawne mające dawać Prezesowi URE narzędzia służące do ewidencjonowania i kontrolowania działalności prowadzonej 
przez podmioty przywożące – tj. podmioty dokonujące przywozu paliw ciekłych, lecz bez prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie, lub 
tez w związku z działalnością gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, która nie wymaga koncesji (defi nicja podmiotu przywożącego została 
zawarta w art. 3 pkt 12c upe). W szczególności w tym zakresie należy wskazać na nowe przepisy art. 32a–32d upe, regulujące zasady prowadzenia 
przez Prezesa URE rejestru podmiotów przywożących, na stosowanie wybranych przepisów prawnych odnoszących się do podmiotów prowadzących 
działalność koncesjonowaną odpowiednio w odniesieniu do podmiotów przywożących (m.in. art. 4ba, 43d, 43e upe) oraz przepis karny sankcjonujący 
dokonywanie przywozu paliw ciekłych bez wymaganego wpisu do rejestru (art. 57g ust. 2 upe).
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4) dodano nową przesłankę udzielenia koncesji przez Prezesa URE – posiadanie instalacji 
magazynowania paliw ciekłych lub zawarcie umowy przedwstępnej do umowy gwarantującej 
utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (art. 33 ust. 1b pkt 4 upe) 
oraz obowiązek powiadamiania Prezesa URE o zawarciu takich umów, gwarantujących 
utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (art. 33 ust. 1c upe);

5)  dodano nową przesłankę negatywną dla udzielenia koncesji przez Prezesa URE – skazanie 
wnioskodawcy (w tym także osób uprawnionych do jego reprezentowania oraz członków jego 
rady nadzorczej) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe polegające na zmianie 
przeznaczenia paliw ciekłych, powodujące uszczuplenie należności publicznoprawnej wielkiej 
wartości albo skazanemu za takie przestępstwo skarbowe, gdy wartość przedmiotu czynu 
zabronionego jest wielka (art. 33 ust. 3 pkt 5 oraz ust. 3a upe);

6) dodano nowe wymagane elementy wniosku o wydanie koncesji – wskazanie miejsca maga-
zynowania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz tytuł prawny do instalacji 
magazynowania paliw ciekłych lub kopie umowy przedwstępnej do umowy gwarantującej 
utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (art. 35 ust. 1c pkt 6 upe);

7) ustanowiono obowiązek zgłaszania Prezesowi URE zmiany danych dotyczących danych osób 
uprawnionych lub wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania wniosko-
dawcy oraz listy wspólników lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 20% udziałów lub 
akcji (w przypadku wnioskodawcy innego niż osoba fi zyczna) – w terminie 14 dniu od dnia 
zaistnienia tych zmian (art. 37 ust. 2d upe);

8) dodano przepis karny sankcjonujący prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania lub dystrybucji, obrotu paliwami 
ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą bez wymaganej koncesji, który to czyn 
jest zagrożony karą grzywny do 5 mln zł albo karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 
lat 5 (art. 57g ust. 1 upe).
Zakres opisanych powyżej zmian w odniesieniu do zasad udzielania koncesji na działal-

ność gospodarczą w zakresie paliw ciekłych wskazuje, że ich zasadniczym celem jest ściślejsze 
kontrolowanie podmiotów gospodarczych działających na tym rynku i niedopuszczanie do niego 
podmiotów niespełniających kryterium wiarygodności lub nierealizujących obowiązków publicz-
noprawnych, m.in. w zakresie utrzymywania obowiązkowych zapasów ropy naftowej lub paliw. 
Uwzględniając powyższe, należy stwierdzić, że przykład ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie 
ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw może być przywoływany dla potwier-
dzenia tezy, iż skutecznie funkcjonujący system koncesyjny ma na celu zapewnienie bezpieczeń-
stwa energetycznego. Pogląd ten znajduje również potwierdzenie w uzasadnieniu do projektu tej 
ustawy, w którym projektodawcy wskazywali że: „Zakładanym rezultatem wprowadzanych zmian 
ma być skuteczne zwalczenie nadużyć w sektorze paliw poprzez ograniczenie możliwości pro-
wadzenia działalności w sposób nielegalny, a z drugiej strony umożliwienie szybkiej identyfi kacji 
i karania takiej działalności, co ma przełożyć się m.in. na lepszą ściągalność danin publicznych. 
W perspektywie długofalowej projektowane regulacje będą promować uczciwą konkurencję, wzrost 
bezpieczeństwa konsumentów paliw ciekłych oraz bezpieczeństwa technicznego wykorzystywanej 
infrastruktury paliwowej oraz wzmacniać bezpieczeństwo paliwowe państwa”16.

16 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr Sejmu VIII kadencji, s. 63.
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Niezależnie od powyższego należy wskazać, że ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie 
ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, poza rozwiązaniami odnoszącymi 
się do podmiotów działających na rynku paliw ciekłych wprowadziła również szereg zmian legis-
lacyjnych mających zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw energetycznych prowadzących 
działalność gospodarczą podlegającą koncesjonowaniu przez Prezesa URE. Do najważniejszych 
zmian w tym zakresie należą:
1) wprowadzenie nowej przesłanki udzielenia koncesji przez Prezesa URE – braku zalegania 

z zapłatą podatków stanowiących dochody budżetu państwa (art. 33 ust. 1 pkt 6 upe);
2) dodanie nowej przesłanki negatywnej dla udzielenia koncesji przez Prezesa URE – pra-

womocne skazanie podmiotu posiadającego wobec wnioskodawcy znaczący wpływ lub 
sprawującego nad nim kontrolę albo współkontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt  34–36 uor, 
w ciągu ostatnich 3 lat za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek 
z przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą (art. 33 ust. 3 pkt 6 oraz 
ust. 3a upe);

3) wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym w przypadku, gdy wniosek o udzielenie koncesji 
nie zawiera wszystkich wymaganych ustawą informacji lub dokumentów, Prezes URE nie-
zwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
od dnia doręczenia wezwania, a także rozwiązania, zgodnie z którym wniosek o udzielenie 
koncesji nieuzupełniony w wyznaczonym terminie w sposób spełniający wszystkie wymagane 
ustawą warunki pozostawia się bez rozpoznania (art. 35 ust. 2a i ust. 2b upe); 

4) ustanowienie obowiązku złożenia wniosku o zmianę koncesji w terminie 7 dniu od dnia zaist-
nienia zmian dotyczących oznaczenia koncesjonariusza, jego siedziby lub miejsca zamiesz-
kania i ich adresu lub numeru w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
(art. 37 ust. 2c upe).
Analizując zakres zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie 

ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw dotyczących ogólnych zasad udzie-
lania koncesji przez Prezesa URE należy zauważyć, że w praktyce prowadzonych postępowań 
mogą one skutkować pewnymi negatywnymi skutkami dla podmiotów występujących z wnioskami 
koncesyjnymi. W tym zakresie zasadna wydaje się refl eksja dotycząca poprawności niektórych 
stosowanych w praktyce interpretacji nowych lub zmienionych przepisów ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. – Prawo energetyczne w świetle celu, jakiemu służyć ma instrument koncesjonowania 
działalności gospodarczej na rynku energetycznym.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że w wyniku zmian wprowadzanych ustawą 
z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw w istot-
ny zmienił się zakres dokumentów żądanych do przedłożenia w toku postępowań koncesyjnych. 
W wielu przypadkach powoduje to konieczność uzupełnia składanych wniosków koncesyjnych, 
także w ramach postępowań będących w toku w momencie wejścia w życie zmian ustawowych. 
Jednocześnie w prowadzonych postępowaniach koncesyjnych obowiązywać zaczęło restrykcyjne 
rozwiązanie przepisu art. 35 ust. 2b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. dotyczące pozostawienia 
bez rozpoznania wniosków koncesyjnych nie uzupełnionych „w sposób spełniający wszystkie wy-
magane ustawą warunki”. Uwzględniając wskazane wcześniej wątpliwości związane z ocennym 
charakterem niektórych przesłanek udzielania koncesji przez Prezesa URE, należy oceniać, że 
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konsekwencją wprowadzonych zmian ustawowych w tym zakresie może być nadmierne utrud-
nienie w uzyskiwaniu koncesji udzielanych przez Prezesa URE.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że w praktyce stosowania nowych przepisów ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne dotyczących przesłanek udzielenia koncesji przez Prezesa 
URE zdarzają się sytuacje zbyt rozszerzającej interpretacji wymogów dotyczących podmiotów 
ubiegających się o koncesję. Przykładem takiej sytuacji jest żądanie przez Prezesa URE przed-
kładania w ramach postępowania koncesyjnego wykazu osób uprawnionych do reprezentowania 
przedsiębiorcy, uwzględniającego pełnomocników wnioskodawcy oraz informacji z Krajowego 
Rejestru Karnego o niekaralności tych pełnomocników17. Wydaje się, że stawianie takich żądań 
w ramach postępowań koncesyjnych należy oceniać jako zbyt daleko idące. Należy wskazać, 
że w przypadku wniosku o udzielenie koncesji przez Prezesa złożonego przez duży podmiot 
gospodarczy liczba pełnomocników wnioskodawcy może być znaczna, np. wśród pracowników 
tego podmiotu. Ponadto część z tych pełnomocników może być uprawniona do działania w imie-
niu wnioskodawcy wyłącznie w zakresie nieistotnym z punktu widzenia działania wnioskodawcy 
jako podmiotu prowadzącego działalność koncesjonowaną na rynku energetycznym. Dodatkowo 
należy zwrócić uwagę, że część udzielonych pełnomocnictw może mieć charakter krótkotrwały, 
a ponadto pełnomocnictwa są odwoływalne.

VI. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza przepisów prawnych regulujących koncesjonowanie na rynku ener-

getycznym (w tym szczególności ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne) oraz 
poglądów orzecznictwa i doktryny prawniczej pozwala na poparcie tezy, że koncesje udzielane 
przez Prezesa URE mogą stanowić instrument służący zapewnieniu bezpieczeństwa energe-
tycznego. Uzasadnienie dla tej tezy można znaleźć również w jednej z niedawnych inicjatyw 
ustawodawczych dotyczącej koncesji udzielanych na prowadzenie działalności gospodarczej 
przez przedsiębiorstwa energetyczne – ustawie z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne oraz niektórych innych ustaw. W kontekście rozwiązań prawnych ujętych w tej usta-
wie refl eksji wymaga natomiast czy sposób praktycznego stosowania niektórych z rozwiązań, 
mających w zamierzeniu ustawodawcy służyć zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego, nie 
prowadzi do niepożądanych skutków polegających na nieuzasadnionym utrudnianiu możliwości 
rozpoczęcia koncesjonowanej działalności gospodarczej przez nowe podmioty.
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Streszczenie
W artykule podjęto próbę przybliżenia nowej formy realizacji obowiązku utrzymywania obowiąz-
kowych zapasów gazu ziemnego, jaką jest umowa biletowa. Dokonano w nim prezentacji dwóch 
nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach 
postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 
naftowym. Przedstawiono wątpliwości i konsekwencje skutków ukształtowanej w nich instytucji 
prawnej, jaką jest umowa biletowa. Omówiono zakres przedmiotowy i podmiotowy umowy, a tak-
że formę, charakter i zakres kontroli dokonywanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
miejsce utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na podstawie umowy biletowej 
oraz odpowiedzialność, jaką ponoszą strony umowy. 
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I. Wprowadzenie
Liberalizacja krajowego rynku energetycznego, a zwłaszcza rynku gazu ziemnego, stano-

wi niewątpliwie jedno z bardziej śmiałych przedsięwzięć zainicjowanych w polskiej gospodarce. 
Współczesna energetyka jest jednym z kluczowych (a być może kluczowym) obszarów aktywności 
zarówno życiowej, jaki i społecznej człowieka. Z kolei gaz ziemny stanowi jedno z najistotniejszych 
źródeł energii tak dla przemysłu, jak i dla gospodarstw domowych. Tak więc regulacja prawna 
sektora energetycznego, w tym sektora gazu ziemnego, stanowi ważne pole badawcze. Należy 
jednocześnie nadmienić, że unijny imperatyw wprowadzenia konkurencji na rynek energetycz-
ny nie może prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Przepisy krajowe 
muszą uwzględniać konieczność zapewnienia społeczeństwu, a także instytucjom państwowym, 
nieprzerwany dostęp do energii, co można uznać współcześnie za jedną z istotnych funkcji ad-
ministracji gospodarczej. Ponadto obecnie w światowej dyskusji na temat energetyki zauważal-
ny jest naturalny trend do zmniejszania się znaczenia mechanizmów gospodarki wolnorynkowej 
na rzecz silniejszej ingerencji państwa, co w dużej mierze wynika z przyczyn geopolitycznych, 
a w szczególności z dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa w poszczególnych sektorach infra-
strukturalnych. W celu coraz lepszego zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju, 
a jednocześnie w obliczu liberalizacji sektora energetycznego, prawo nakłada na przedsiębiorstwa 
energetyczne obowiązek utrzymania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego. 

Obowiązek ten statuuje ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziem-
nego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa 
i zakłóceń na rynku naftowym1, która w ostatnim czasie uległa znacznym zmianom w zakresie 
przedmiotowego obowiązku. Ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo ener-
getyczne oraz niektórych innych ustaw2 oraz ustawa z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy 
o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania 
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz 
niektórych innych ustaw3 znowelizowały stan prawny w tym zakresie. Nowelizacja wprowadziła 
bowiem szereg istotnych zmian w odniesieniu do rynku paliw ciekłych4, jak również gazu ziemnego. 

W odniesieniu do gazu ziemnego za kluczową zmianę należy uznać wprowadzenie nowego 
sposobu realizacji obowiązku utrzymywania jego zapasów. Nowelizacja dopuszcza bowiem usługę 
biletową. Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o zapasach przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 
działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący 
przywozu gazu ziemnego mogą zlecić, na podstawie umowy, wykonywanie zadań w zakresie 

1 Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. 2007 Nr 52, poz. 343 ze zm.) (dalej: ustawa o zapasach).
2 Ustawa z dnia 22.07.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 1165).
3 Ustawa z dnia 7.07.2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytu-
acjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 1387).
4 W odniesieniu do rynku paliw ciekłych nowelizacja z 22.07.2016 r., która jako jedyna odnosi się do tego rynku, m.in. uzupełniła i doprecyzowała 
przepisy defi niujące rodzaje działalności w sektorze paliw ciekłych, takich jak wytwarzanie, magazynowanie, przeładunek paliw ciekłych, wprowadzi-
ła jednolitą defi nicję paliw ciekłych, zwiększyła kontrolę nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw oraz zwiększyła kontrolę nad 
procesem pierwszej podaży paliw ciekłych, przywróciła obowiązek posiadania koncesji na obrót benzyną lotniczą, wprowadziła nowy rodzaj koncesji, 
jaką jest koncesja na przeładunek paliw ciekłych, wzmocniła pozycję Prezesa URE jako regulatora rynku paliw ciekłych poprzez wprowadzenie nowych 
kompetencji kontrolnych dla tego organu, a także dodanie nowych obowiązków sprawozdawczych realizowanych wobec tego regulatora przez podmioty 
działające na rynku paliw ciekłych, stworzyła podstawy do utworzenia w ramach bazy koncesjonariuszy oraz rejestru podmiotów przywożących pro-
wadzonych przez Prezesa URE jednolitej bazy danych o rodzajach, ilości oraz lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych w Polsce, uzupełniła i zaostrzyła 
kary za działalność bez koncesji lub bez wpisu do rejestru podmiotów przywożących lub za naruszenie warunków posiadanych koncesji paliwowych lub 
warunków przywozu paliw przez podmioty przywożące. 
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utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego innemu przedsiębiorstwu energetyczne-
mu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub 
przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu 
paliwami gazowymi.

Nowelizacja ustawy o zapasach rozszerzyła obowiązek utrzymywania zapasów obowiązko-
wych gazu ziemnego oraz wprowadziła nową formę prawną realizacji tego obowiązku. Podjęte 
działania legislacyjne miały usunąć luki regulacyjne, które prowadzą do tzw. wyciekania obrotu 
gazem ziemnym poza granice Rzeczpospolitej Polskiej. Nadrzędnym jednak celem nowelizacji, 
uzasadniającym ingerencję państwa w sferę działalności przedsiębiorstwa energetycznego ograni-
czającą wolność tej działalności, jest zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego. Ustawa 
o zapasach wysuwa na pierwszy plan koniczność zapewnienia zaopatrzenia kraju w gaz ziemny 
oraz minimalizowania skutków zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego, wystąpienia sytuacji 
awaryjnej w sieci gazowej oraz nieprzywidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego.

Należy także zwrócić uwagę, że nowelizacja jest wyrazem zasady równości, która gwarantuje 
wszystkim podmiotom równe traktowanie przez władze publiczne. Uprzednio obowiązujący przepis 
art. 24 ust. 5 ustawy o zapasach przyznawał zwolnienie od obowiązku utrzymywania zapasów 
gazu ziemnego przedsiębiorstwom energetycznym, których liczba odbiorców nie była większa niż 
sto tysięcy i których przywóz gazu ziemnego nie przekraczał w ciągu roku kalendarzowego stu 
milionów metrów sześciennych. Uzasadnieniem takiego rozwiązania było dążenie do obniżenia 
barier wejścia na rynek gazowy. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że rodziło to dysproporcję kosztów 
pomiędzy przedsiębiorstwami posiadającymi zwolnienie a tymi, które zwolnieniu nie podlegały. 
Taki stan prowadził do zwiększania kosztów tych ostatnich, co w rezultacie przekładało się na 
cenę, jaką mogły zaproponować odbiorcom. Nowelizacja z 2017 roku wyrównuje zatem koszty 
pomiędzy wszystkim uczestnikami rynku gazowego. Obowiązek zapasowy ma więc charakter 
bezwzględnie obowiązujący.

Umowę biletową należy uznać za odpowiednią formę realizacji obowiązku tworzenia i utrzy-
mywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego. Jest ona wyrazem dążenia do zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego, a jednocześnie stanowi ułatwienie dla realizacji obowiązku 
zapasowego przez podmioty zobowiązane. Przepisy ustawy o zapasach wprowadzające ww. in-
stytucję w praktyce obrotu budzą szereg wątpliwości. Częściowe ich rozstrzygnięcie przyniosła 
nowelizacja ustawy o zapasach z 7 lipca 2017 roku. Nadal problematyczna wydaje się jednak 
kwestia zakresu przedmiotowego umowy, jej formy, zakresu dokonywanej przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) kontroli umowy, a także sposób opisania esseentialia 
negotii oraz miejsca utrzymywania zapasów.

W tym miejscu należy zastanowić się czy nowe rozwiązania prawne, tj. obowiązujące prze-
pisy w zakresie umowy biletowej są sformułowane w sposób klarowny dla podmiotów funkcjo-
nujących na rynku gazu ziemnego (zwłaszcza podmiotów zobowiązanych oraz Prezesa URE). 
Innymi słowy, czy dokonane w 2017 roku nowelizacje ustawy o zapasach należycie kształtują 
umowę biletową jako nową (dodatkową) formę realizacji obowiązku zapasowego. Znacząca rola 
Prezesa URE na etapie zarówno przed, jak i po zawarciu umowy biletowej rodzi jednocześnie 
pytanie, czy ta rola jest określona odpowiednio. Szczególną wątpliwość budzi obowiązek nało-
żony w art. 24b ust. 6 na podmiot zobowiązany, a dokładnie podmiot zlecający usługę biletową, 
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dotyczący przedłożenia projektu umowy biletowej Prezesowi URE i uzyskanie zgody na jej 
zawarcie.

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na postawione powyżej pytania przez pryzmat 
wybranych zagadnień odnoszących się do umowy biletowej. 

 II. Charakter i forma umowy biletowej
Poprzez umowę biletową przyjmujący zlecenie na utrzymywanie zapasów obowiązkowych 

gazu ziemnego jest zobowiązany do ich utrzymywania dla zlecającego usługę biletową. Zawarcie 
umowy biletowej wymaga uzyskania zgody Prezesa URE i wcześniejszego przedłożenia regu-
latorowi jej projektu. Przepis art. 24b ust. 1 ustawy o zapasach wprowadza możliwość realizacji 
obowiązku zapasowego poprzez zawarcie umowy zlecenia utrzymywania zapasów obowiązkowych 
(umowa biletowa) między podmiotem zobowiązanym do utrzymywania zapasów obowiązkowych 
(zlecający usługę magazynowania zapasów obowiązkowych) a innym podmiotem zobowiązanym 
lub przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu 
paliwami gazowymi (przyjmujący zlecenie na utrzymywanie zapasów obowiązkowych). 

Umowa biletowa będąca umową o świadczenie usług ma charakter bilateralny. Zawierana 
jest przez podmiot zobowiązany do utrzymania zapasów obowiązkowych (zlecający usługę) z in-
nym przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu 
gazem ziemnym z zagranicą lub przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność 
gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi (przyjmujący  zlecenie). Przepisy ustawy o za-
pasach nie zawierają wyczerpującej regulacji w zakresie dotyczącym umowy biletowej. Oznacza 
to, że zastosowanie do tej umowy znajdą także właściwe przepisy kodeksu cywilnego5. W szcze-
gólności będą to przepisy w zakresie czynności prawnych (art. 56–651 k.c.), zawierania umów 
(art. 66 i n. k.c.), zobowiązań (art. 353–534 k.c.) oraz w świetle art. 750 k.c.6 przepisy dotyczące 
umowy zlecenia (art. 734–751 k.c.). Do umowy biletowej zastosowanie znajduje także zasada 
swobody umów, określona w art. 3531 k.c.7, z zastrzeżeniem dochowania ustalonych w art. 24b 
ust. 3 ustawy o zapasach wymogów co do essentialia negotii takiej umowy. 

Przejawem zasady swobody umów będzie zawarcie umowy biletowej w trybie negocjacji 
pomiędzy stronami. Oznacza to, że tekst umowy, który powstanie po ewentualnym uwzględnie-
niu przez przyjmującego zlecenie uwag zgłoszonych przez Prezesa URE w drodze uprzednich 
konsultacji przed podpisaniem umowy z podmiotem zlecającym usługę biletową, nie będzie mógł 
być uznany za jedyny dopuszczalny tekst umowy biletowej. Innymi słowy, fakt zgłoszenia uwag 
przez Prezesa URE do projektu umowy nie przesądza, że nie jest możliwe poddanie tegoż pro-
jektu negocjacjom czy też modyfi kacjom8. 

5 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459, 933, 1132) (dalej: k.c.).
6 Zgodnie z którym do umów o świadczenie usług nieuregulowanych innymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.
7 Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się naturze stosunku, 
ustawie ani zasadom współżycia społecznego.
8 Uwaga ta jest o tyle istotna, iż art. 24b ust. 11 nakłada na przyjmującego zlecenie obowiązek umieszczenia na swojej stronie informacji o planowanych 
warunkach, na jakich umowa ta będzie wykonywana, planowanej wysokości wynagrodzenia za wykonanie tej umowy wraz ze sposobem wyliczenia tego 
wynagrodzenia, biorąc pod uwagę zakres powierzonych do wykonywania zadań, okres obowiązywania tej umowy oraz ilość utrzymywanych zapasów 
obowiązkowych gazu ziemnego i która ze stron tej umowy jest właścicielem tego gazu. Przykładowo można wskazać, że planowane warunki umowy 
biletowej zostały zamieszczone przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie. Pobrano z: http://www.pgnig.pl/co-to-jest-usluga-
biletowa (07.08.2017). 
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Umowa biletowa może stanowić umowę typu ramowego, tzn. nie konkretyzować sposobu 
realizacji obowiązku zapasowego. Błędne jest w tym zakresie stanowisko Prezesa URE wysłowio-
ne w komunikacie w sprawie realizacji zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych 
gazu ziemnego, w którym stwierdzono, iż „zatwierdzeniu przez Prezesa URE podlegać będzie 
mógł projekt umowy, w której wyraźnie skonkretyzowano sposób realizacji obowiązku zapasowe-
go, z uwzględnieniem wymogów co do essentialia negotii określonych w art. 24b ust. 3 ustawy”9. 
W komunikacie wykluczono możliwość zatwierdzania projektu umowy typu ramowego. Stanowisko 
regulatora w tym zakresie wydaje się być nieuzasadnione, albowiem ustawa o zapasach nie sta-
tuuje obowiązku konkretyzacji sposobu realizacji obowiązku zapasowego. W samym komunikacie 
nie wskazano podstawy prawnej ww. sposobu zatwierdzania projektu umowy biletowej.

Na uzasadnienie powyższego stanowiska można wskazać następujące argumenty:
– kwalifi kacji konkretnej czynności prawnej dokonuje się według elementów przedmiotowo 

istotnych (essentialia negotii) – umowa jest umową biletową w przypadku spełnienia wymo-
gów co do treści określonych w art. 24b ust. 3 ustawy o zapasach;

– ustawa o zapasach nie stanowi expressis verbis obowiązku przedstawiania Prezesowi URE 
umowy wyraźnie konkretyzującej sposób realizacji obowiązku zapasowego, ale wskazuje na 
essentialia negotii tej umowy;

– celem wprowadzenia umowy biletowej jest wprowadzenie w życie dodatkowej formy realizacji 
obowiązku zapasowego. Dodatkowa forma ma zatem stanowić ułatwienie dla przedsiębiorców 
z uwagi na rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych i likwidację zwolnienia z tegoż 
obowiązku. Statuowanie pozaustawowych wymogów dla umowy biletowej jest niezgodne 
z celem nowelizacji;

– porównanie treści artykułu regulującego umowę biletową z art. 24 ust. 3 oraz art. 24a ust. 1 
ustawy o zapasach, które określają pozostałe dwie formy realizacji obowiązku zapasowego, 
prowadzi do stwierdzenia, że ustawodawca nie przewidział dla pozostałych form wymogów 
do spełnienia przed rozpoczęciem realizacji obowiązku;

– Prezesowi URE przysługuje prawo wglądu do dokumentów związanych z realizacją obowiązku 
zapasowego. Ponadto dokonuje on kontroli realizacji obowiązku, w tym może wezwać pod-
miot, któremu zlecono utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do usunięcia 
uchybień określonych w protokole z kontroli, wyznaczając termin ich usunięcia. Oznacza 
to, że Prezes URE jest wyposażony w instrumentarium prawne chroniące interes publicz-
ny na etapie realizacji umowy biletowej, czyli utrzymywania obowiązkowych rezerw gazu 
ziemnego.
Z uwagi na powyższe należy uznać, że projekt umowy biletowej może mieć również charakter 

umowy ramowej, w tym regulaminu. Projekt umowy biletowej musi zawierać essentialia negotii 
oraz spełniać pozostałe wymogi dla tej umowy określone w ustawie o zapasach, np. uzgodnienie 
treści umowy przez strony. W takim przypadku zastosowanie znajdą także przepisy Kodeksu cy-
wilnego dotyczące wzorca umownego (przez co rozumie się także regulamin)10. Należy zwrócić 
uwagę, że zgodnie z art. 385 KC w razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony 

 9 Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji nr 28/2017 w sprawie realizacji zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, 
Warszawa 18.04.2017 r. Pobrano z: https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/7007,Komunikat-nr-282017.html (19.07.2017). 
10 Por. art. 384 i n. k.c.
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są związane umową, a wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób 
zrozumiały. 

III. Wybrane elementy umowy biletowej

1. Zakres podmiotowy umowy biletowej 

Stronami umowy biletowej mogą być jedynie podmioty, na których ciąży obowiązek zapa-
sowy. Nowelizacja ustawy o zapasach rozróżnia dwie kategorie podmiotów zobowiązanych do 
utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, co stanowi jednocześnie rozszerzenie 
katalogu podmiotów zobowiązanych. Obowiązek zapasowy ciąży na przedsiębiorstwie energe-
tycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą 
oraz podmiocie dokonującym przywozu gazu ziemnego11. Przez podmiot dokonujący przywozu 
gazu ziemnego należy rozumieć osobę fi zyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie-
posiadającą osobowości prawnej, w tym przedsiębiorstwo energetyczne będące właścicielem 
systemu przesyłowego gazowego, które dokonują na potrzeby własne przywozu gazu ziemnego 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej12. Podmioty zobowiązane utrzymują zapasy obowiązkowe 
gazu ziemnego także w przypadku cofnięcia przez Prezesa URE koncesji na obrót gazem ziem-
nym lub wygaśnięcia tej koncesji albo zaprzestania przywozu gazu ziemnego13.

Ustawa o zapasach przewiduje jeden wyjątek zawężający powyższą regułę. Zgodnie z art. 24 
ust. 1b w zakresie skroplonego gazu ziemnego dostarczanego z zagranicy do punktu dostawy 
tego gazu do terminalu regazyfi kacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu14 obowiązek 
zapasowy ciąży wyłącznie na podmiocie, który korzysta z usług regazyfi kacji lub przeładunku skro-
plonego gazu ziemnego na podstawie umowy z operatorem terminalu i którego zregazyfi kowany 
gaz ziemny wprowadzany jest do sieci przesyłowej lub przeładunkowej na inne środki transportu. 

Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne obowiązek zapasowy nie ma jednak zastosowania 
do przedsiębiorstwa energetycznego, które wykonywało działalność gospodarczą w zakresie 
obrotu gazem ziemnym z zagranicą, jeżeli złożyło wniosek o cofnięcie koncesji na obrót gazem 
ziemnym z zagranicą do 5 sierpnia 2017 roku15, a Prezes URE cofnął licencję do dnia 1 paździer-
nika 2017 roku. Podobnie jest z podmiotem, który zaprzestał przywozu gazu ziemnego do dnia 
5 sierpnia 2017 roku i złożył do Prezesa URE oświadczenie o zaprzestaniu tego przywozu pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń16. 

Podmiot przyjmujący zlecenie nie może zlecić jego wykonywania innemu podmiotowi. Ustawa 
przewiduje bowiem zakaz podzlecenia, który niewątpliwie jest emanacją celu ustawy o zapasach. 
Ponadto podmiot przyjmujący zlecenie nie może wykorzystywać, na własne potrzeby, utrzymy-
wanych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego w okresie obowiązywania umowy, a także 

11 Nowelizacja przywróciła zatem podmiotowy zakres obowiązku do kształtu sprzed nowelizacji ustawy z dnia 16.02.2007 r. o zapasach ropy naftowej, 
produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 
naftowym (Dz.U. 2007 Nr 52, poz. 343).
12 Art. 2 pkt 14b ustawy o zapasach.
13 Odpowiednio w zależności od kategorii podmiotu zobowiązanego.
14 Art. 1 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24.04.2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfi kacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 
(Dz.U. 2009 Nr 84, poz. 700). 
15 Z doniesień medialnych wynika, że do dnia 4.08.2017 r. złożono 10 wniosków o cofnięcie koncesji na obrót gazem z zagranicą. Pobrano z: http://
www.cire.pl/item,149443,1,0,0,0,0,0,ure-jest-10-wnioskow-o-cofniecie-koncesji-na-obrot-gazem-z-zagranica.html (05.08.2017).
16 Art. 7 ustawy dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j.: Dz.U. 2017, poz. 1387). 
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gwarantuje zlecającemu dostęp do utrzymywanych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego 
w okresie obowiązywania umowy.

2. Zakres przedmiotowy umowy biletowej 

Zakres umowy biletowej określa art. 24b ust. 3 ustawy o zapasach. Ustawodawca w niniej-
szym przepisie nie wskazał jednak zamkniętego katalogu elementów, które winny znaleźć się 
w umowie. Zgodnie z tym przepisem umowa określa w szczególności: 
 1) ilość utrzymywanych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego w okresie obowiązywania 

umowy; 
 2) sposób wykonania zlecenia; 
 3) warunki zapewniające utrzymywanie odpowiedniego poziomu ilościowego i jakościowego 

utrzymywanych zapasów obowiązkowych gazu ziemnego; 
 4) sposób postępowania podczas utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, 

uruchamiania oraz uzupełnienia tych zapasów po uruchomieniu; 
 5) okres obowiązywania umowy, przy czym okres ten odpowiada lub jest wielokrotnością okre-

su, o którym mowa w art. 25 ust. 4; 
 6) miejsce utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego w okresie obowiązywania 

umowy;
 7) sposób wykonywania obowią zków dotyczących sporządzania i przekazywania informacji, 

o których mowa w art. 27 ust. 2; 
 8) zasady współpracy w przypadku kontroli Prezesa URE w zakresie wykonywania obowiązków, 

o których mowa w art. 24; 
 9) postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy i jej wypowiedzenia; 
10) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy.

Ustawodawca w przepisie posłużył się terminem „w szczególności”, co oznacza, że umowa 
biletowa może przewidywać także inne postanowienia niż wymienione w przytoczonym przepi-
sie, niemniej jednak umieszczenie elementów wskazanych w art. 24b ust. 3 jest obligatoryjne dla 
zawiązania się między danymi podmiotami zobowiązanymi stosunku prawnego. Stanowią one 
essentialia negotii umowy biletowej.

3. Zakres kontroli umowy biletowej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Ustawa o zapasach stanowi, iż Prezes URE w drodze decyzji wyraża zgodę albo odmawia 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy biletowej. Ustawa wskazuje dwie podstawy ewentualnej 
odmowy:
1) projekt tej umowy nie zawiera postanowień, o których mowa w ustawie (essentialia negotii)
 lub
2) lokalizacja lub parametry techniczne instalacji magazynowych i sieci gazowych, do których 

instalacje te są przyłączone, nie zapewniają możliwości dostarczenia całkowitej ilości zapasów 
obowiązkowych gazu ziemnego do systemu gazowego w okresie nie dłuższym niż 40 dni.
W odniesieniu do pierwszej podstawy odmowy rodzi się pytanie o zakres kontroli dokonywanej 

przez Prezesa URE. Należy bowiem przypomnieć, że ustawa posługuje się terminem „w szczegól-
ności”. W związku z powyższym można wyodrębnić dwa rozwiązania wobec przedmiotowej kwestii:
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– pierwsze zakłada wąski zakres kontroli, tj. kontrola ograniczająca się do zbadania czy umo-
wa spełnia wyłącznie warunki wymienione w art. 24b ust. 3 pkt. 1–10 ustawy o zapasach, 
przyjmując, że pozostałe elementy pozostają w gestii umawiających się stron działających 
na zasadzie swobody umów. Przyjęcie takiej koncepcji oznacza zajęcie przez regulatora sta-
nowiska tylko w zakresie essentialia negotii umowy biletowej, co należy uznać za korzystne 
dla układających się stron – dochodzi bowiem do realizacji zasady swobody umów, a jedno-
cześnie ogranicza to czas na dokonywanie kontroli przez Prezesa URE;

– drugie zakłada szeroki zakres kontroli, tj. kontrola wykracza poza ustalenie czy umowa za-
wiera elementy określone w art. 26b ust. 3 pkt. 1–10 ustawy o zapasach. Organ podczas 
kontroli nie przechodzi do porządku dziennego nad innymi postanowieniami, ale kontroluje 
je z punktu widzenia zgodności z przepisami prawa, a także dokonuje eliminacji postanowień 
niekorzystnych dla jednej ze stron. Przykładem takich postanowień są np. opłaty związane 
z wypowiedzeniem umowy wskutek zmiany prawa czy opłaty związanej ze zmianą wariantu, 
czy też zmianą opcji świadczenia usługi biletowej. Dokonywana jest zatem w każdym przypad-
ku ocena zasadności wszystkich postawień umownychAnaliza ustawy prowadzi do wniosku, 
iż właściwa jest koncepcja wąskiego zakresu kontroli projektu umowy przez Prezesa URE. 
Za jej przyjęciem przemawiają takie argumenty jak:

– zgodność z literalną wykładnią, która jednocześnie nie stoi w sprzeczności z wykładnią 
funkcjonalną;

– skracanie czasu postępowania przed Prezesem URE;
– urzeczywistnienie zasady swobody zawierania umów. 

4. Miejsce utrzymywania zapasów gazu ziemnego na podstawie umowy biletowej

Zasadą jest utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej w instalacjach magazynowych przyłączonych do systemu przesyłowego lub 
dystrybucyjnego gazowego. Ustawa o zapasach przewiduje jednak jedno odstępstwo, które wy-
maga spełnienia dwóch ustawowych przesłanek określonych w art. 24a ust. 1. Wyjątek od zasady 
przewiduje możliwość utrzymywania obowiązkowych rezerw gazu ziemnego w instalacjach ma-
gazynowych przyłączonych do systemu gazowego na terytorium innego państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Ustawa przewiduje dwa warunki 
dla powyższego magazynowania:
1) parametry techniczne instalacji magazynowych oraz sieci gazowych, do których instalacje 

te są przyłączone, będą zapewniać możliwość dostarczenia całkowitej ilości utrzymywanych 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do sieci 
przesyłowej lub dystrybucyjnej krajowej w okresie nie dłuższym niż 40 dni;

2) zawarte umowy o świadczenie usług przesyłania gazu ziemnego oraz umowy o świadczenie 
usług magazynowania gazu ziemnego będą zapewniać możliwość dostarczenia całkowitej ilości 
utrzymywanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapasów obowiązkowych gazu ziem-
nego do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej krajowej w okresie nie dłuższym niż 40 dni.
Ustawa o zapasach przewiduje zatem możliwość realizacji utrzymywania zapasów na pod-

stawie umowy o świadczenie usług przesyłania gazu ziemnego oraz umowy o świadczenie usług 



37 Marcin Kraśniewski            Umowa biletowa – wybrane zagadnienia praktyczne

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 6(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.6.6.3

magazynowania gazu ziemnego. Należy więc uznać, że ustawodawca w wyżej wymienionym 
przepisie zawarł zamknięty katalog umów, na których podstawie można realizować obowiązek 
zapasowy. Innymi słowy nie jest możliwa jego realizacja na podstawie innych umów handlowych.

Nowelizacja ustawy o zapasach z dnia 7 lipca 2017 roku zmieniła w pewnym zakresie wyżej 
omówione przepisy dotyczące miejsca utrzymywania zapasów. Ustawa wprowadza dwie zmiany, 
które wchodzą w życie z dniem 1 października 2017 roku, a więc z dniem rozpoczęcia realizacji 
obowiązku zapasowego przez podmioty zobowiązane. 

Po pierwsze, w art. 24 ust. 3 wprowadza się dookreślenie, iż zapasy utrzymywane są fi zycznie 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w instalacjach magazynowych przyłączonych do syste-
mu przesyłowego lub dystrybucyjnego gazowego. Powyższa zmiana („mogą być utrzymywane 
fi zycznie”) wyklucza możliwość magazynowania wirtualnego. W tym miejscu należy wskazać, że 
magazynowanie wirtualne należy rozumieć jako zobowiązanie pomiędzy stronami umowy, w której 
jedna z nich zobowiązuje się dostarczyć w każdej sytuacji, a więc także w sytuacji kryzysowej, 
określoną w umowie ilość gazu ziemnego w terminie i do miejsca w niej wskazanych. Wirtualne 
magazynowanie nie jest zatem utrzymaniem gazu ziemnego, ale tylko utworzeniem rezerwy ad 
hoc i jej przesłanie. Powstaje zatem wyłącznie zobowiązanie, które należy rozpatrywać na płasz-
czyźnie cywilnoprawnej, nie zaś na płaszczyźnie regulacyjnej. W powyższym zakresie noweli-
zację należy uznać za potwierdzenie prawidłowej interpretacji poprzedniego brzmienia przepisu 
– obowiązek fi zycznego magazynowania gazu ziemnego wynika przede wszystkim z celu ustawy. 
Trudno uznać za zgodne z wykładnią celowościową dopuszczenie możliwości magazynowania 
wirtualnego. Magazynowanie wirtualne jest gotowością do dostarczania gazu ziemnego bez fi zycz-
nego utrzymywania zapasów. Nie stanowi to zatem realnego zagwarantowania nieprzerwanych 
dostaw gazu ziemnego w warunkach kryzysowych. 

Umowa biletowa jako miejsce magazynowania gazu ziemnego może wskazywać instalacje 
magazynowania lub grupy instalacji magazynowania. 

Instalacja magazynowania to instalacja używana do magazynowania paliw gazowych (w tym 
bezzbiornikowy magazyn gazu ziemnego) oraz pojemności magazynowe gazociągów, będące 
własnością przedsiębiorstwa energetycznego lub eksploatowane przez to przedsiębiorstwo, wy-
łącznie z częścią instalacji skroplonego gazu ziemnego używaną do jego magazynowania, z wyłą-
czeniem tej części instalacji, która jest wykorzystywana do działalności produkcyjnej, oraz instalacji 
służącej wyłącznie do realizacji zadań operatorów systemu przesyłowego gazowego17. Podobną 
defi nicję instalacji magazynowych zawiera Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej18, 
która określa ją zgodnie z art. 3 pkt. 10a i 56 ustawy – Prawo energetyczne jako instalację uży-
waną do magazynowania paliw gazowych (w tym bezzbiornikowy magazyn gazu ziemnego oraz 
pojemności magazynowe gazociągów) będącą własnością przedsiębiorstwa energetycznego lub 
eksploatowaną przez to przedsiębiorstwo, włącznie z częścią instalacji skroplonego gazu ziemnego 
używaną do jego magazynowania, z wyłączeniem tej części instalacji, która jest wykorzystywa-
na do działalności produkcyjnej oraz instalacji służącej wyłącznie do realizacji zadań operatorów 
systemu przesyłowego gazowego.

Świadczenie usługi biletowej w instalacjach magazynowych wynika:
17 Art. 3 pkt. 10a ustawy – Prawo energetyczne.
18 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, Gas System S.A. Pobrano z: http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/iriesp/instrukcja-ruchu-i-
eksploatacji-sieci-przesylowej/ (19.07.2017). 
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– z przepisów w zakresie jakości gazu ziemnego zgromadzonego jako zapas obowiązkowy. 
Zgodnie z art. 24b ust. 10 ustawy o zapasach podmiot zlecający usługę biletową ponosi 
odpowiedzialność za spełnianie przez te zapasy wymagań jakościowych, utrzymywania ich 
wymaganych ilości oraz wypełnianie obowiązków dotyczących uruchomienia tych zapasów 
na skutek decyzji ministra właściwego do spraw energii i ich uzupełnienia;

– z przepisów ustawy o zapasach określających kwestię utrzymywania zapasów obowiązko-
wych19, w tym świadczenia usługi biletowej;

– z postanowień Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, która w pkt 26.1 „Weryfi kacja 
możliwości dostarczania do systemu przesyłowego zapasów obowiązkowych paliwa ga-
zowego” określa odnośnie do podmiotów ustalających wielkość zapasów obowiązkowych 
obowiązek informowania operatora systemu przesyłowego o danych dotyczących instalacji 
magazynowej, w której będą utrzymywane zapasy obowiązkowe, przy czym należy podać 
nazwę i numer identyfi kacyjny punktu wyjścia z instalacji magazynowej oraz ilości paliwa 
gazowego w poszczególnych instalacjach magazynowych;

– koncesji operatora systemu magazynowania Gas Storage Poland Sp. z o.o., której przedmiotem 
jest magazynowanie paliw gazowych w konkretnie wskazanych instalacjach magazynowych20.
Ustawa o zapasach wskazuje, że umowa biletowa określa warunki zapewniające utrzymy-

wanie odpowiedniego poziomu ilościowego i jakościowego gromadzonych zapasów obowiąz-
kowych gazu ziemnego, a także określa miejsce ich utrzymywania w okresie obowiązywania 
umowy. Jednocześnie trzeba pamiętać, że do wniosku o zatwierdzenie projektu umowy dołącza 
się opinię operatora systemu przesyłowego gazowego, uwzględniając wyniki weryfi kacji, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o zapasach, tzn. wyniki weryfi kacji technicznych możliwości 
dostarczania zapasów, która odnosi się do konkretnych instalacji magazynowanych21. Prezes 
URE odmawia wyrażenia zgody na zawarcie umowy biletowej, jeżeli projekt umowy biletowej 
nie zawiera essentialia negotii lub lokalizacja lub parametry techniczne instalacji magazynowych 
i sieci gazowych, do których instalacje te są przyłączone, nie zapewniają możliwości dostarcza-
nia ilości zapasów obowiązkowych gazu zimnego do systemu gazowego w okresie nie dłuższym 
niż 40 dni. 

Należy także podkreślić, że w umowie biletowej dopuszczalne jest wskazanie grupy instala-
cji magazynowych jako miejsca magazynowania obowiązkowych rezerw gazu ziemnego. Trzeba 
bowiem pamiętać, że zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Magazynowania22 oraz taryfą 
operatora systemu magazynowania Gas Storage Poland Sp. z o.o. świadczy oraz rozlicza usługi 
magazynowania w podziale na grupy instalacji magazynowych, co oznacza, że całość procesu 
wymiany informacji związana z realizacją tych usług odbywa się w odniesieniu do grupy instalacji 
magazynowych, a nie w odniesieniu do konkretnych instalacji magazynowych. 

Należy także wskazać, że za powyższym stanowiskiem, tj. dopuszczeniem wskazania w umo-
wie biletowej grupy instalacji magazynowych przemawiają takie argumenty, jak: 

19 Vide np. przepisy dot. weryfi kacji parametrów technicznych instalacji.
20 Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16.05.2012 r. o udzieleniu OSM koncesji na magazynowanie paliw gazowych w instalacjach 
magazynowych na okres od 1 czerwca 2012 roku do 31 maja 2022 roku.
21 W stanie prawnym obowiązującym do momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy o zapasach z dnia 7.07.2017 r.
22 Regulamin Świadczenia Usług Magazynowania z dnia 18.06.2014 r. z późniejszymi zmianami, Gas Storage Poland Sp. z o.o. Pobrano z: https://ipi.
gasstoragepoland.pl/wp-content/uploads/2017/05/RSUM-z-18.06.2014-z-p%C3%B3%C5%BA-zmiany-ze-zm.-8.05.2017-tj.pdf (19.07.2017). 
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– względy faktyczne i techniczne: gaz ziemny zostaje faktycznie zatłoczony we wskazane 
w umowy instalacje magazynowe i fi zycznie będzie znajdował się w nich w ciągu danego 
roku gazowego;

– względy regulacyjne: Prezes URE posiada prawne instrumenty weryfi kacji sposobu realizacji 
obowiązku zapasowego realizowanego na podstawie umowy biletowej;

–  względy celowościowe: dopuszczenie grupy instalacji magazynowych jest zgodne z celami 
nowelizacji ustawy o zapasach, do których należy zagwarantowanie bezpieczeństwa, wpro-
wadzenie ułatwienia realizacji obowiązku zapasowego dla podmiotów zobowiązanych oraz 
realność utrzymywania rezerw obowiązkowych gazu ziemnego.
Po drugie nowelizacja nałożyła na importerów gazu obowiązek rezerwowania ciągłych 

zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych (interkonektorach). Zarezerwowane 
zdolności mają pozwolić na przesłanie całości zapasów w każdych warunkach do kraju w ciągu 
maksymalnie czterdziestu dni. Rezerwacja mocy dedykowanych na potrzeby zapasów obowiąz-
kowych jest niezbędna w celu umożliwienia wprowadzenia do systemu krajowego dodatkowych 
ilości gazu ziemnego, powyżej zamówionych ilości kontraktowych gazu ziemnego wprowadzanego 
w normalnych warunkach rynkowych w celu realizowania umów sprzedaży zawartych z odbior-
cami gazu ziemnego. 

Akceptowanie innych rozwiązań, np. wykorzystywania przez podmiot zobowiązany do utrzy-
mywania zapasów obowiązkowych zdolności przesyłowych, które podmiot ten zarezerwował jako 
niezbędne do realizacji tego obowiązku, na cele inne niż wcześniej zadeklarowaną realizację 
ustawowego obowiązku, tj. w ramach bieżącej działalności handlowej, nie przyczyniałoby się do 
zwiększenia ilości gazu ziemnego w systemie. Przy założeniu pełnego wykorzystania zdolności 
przesyłowych pod przesył wolumenów handlowych – a takie miałoby najprawdopodobniej miej-
sce w momencie uruchomienia zapasów, które następuje przecież z reguły przy nadzwyczajnie 
zwiększonym zużyciu gazu ziemnego – takie wykorzystanie zdolności przesyłowych skutkowa-
łoby wyparciem wolumenów handlowych przez gaz ziemny stanowiący zapasy obowiązkowe. 
Wykorzystanie mocy przesyłowych pod wolumeny handlowe tym samym nie służyłoby zapew-
nieniu bezpieczeństwa paliwowego państwa. 

Za niezgodne wykorzystanie ciągłych zdolności przesyłowych ustawa o zapasach przewiduje 
karę w wysokości od 1 do 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności 
koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym23.

5. Odpowiedzialność stron umowy biletowej 

Publicznoprawny obowiązek, jakim jest konieczność utrzymywania zapasów gazu ziemnego 
oraz swoboda umów występująca przy zawieraniu umowy biletowej, widoczny jest w odpowie-
dzialności, jaką ponoszą strony umowy biletowej. Można wyróżnić dwa rodzaje odpowiedzialności:
– odpowiedzialność regulacyjna: ponoszona jest przez podmioty zlecające wykonywanie 

swoich zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego innym 
podmiotom. Podstawą tej odpowiedzialności jest art. 24b ust. 10 i art. 63 ust. 1 pkt 6 ustawy 
o zapasach. Ponoszą one odpowiedzialność za spełnienie przez te zapasy wymagań jakoś-
ciowych, utrzymywanie ich wymaganych ilości oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego 

23 Art. 63 ust. 6a ustawy o zapasach. 
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uruchomienia tych zapasów na skutek decyzji ministra właściwego do spraw energii i ich 
uzupełnienia. Odpowiedzialność regulacyjna nie przechodzi na podmiot przyjmujący zlece-
nie z momentem zawarcia umowy biletowej. Wprowadzenie odpowiedzialności podmiotów 
zlecających jest emanacją konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego 
i zawsze występuje po stronie podmiotu ustawowo zobowiązanego do realizacji obowiązku 
zapasowego; 

– odpowiedzialność cywilnoprawna (na zasadach ogólnych): strony umowy biletowej odpowia-
dają we wzajemnych relacjach, zarówno podmiot przyjmujący zlecenie w relacji do dającego, 
jaki i ten względem przyjmującego, na zasadach ogólnych wynikających z charakteru umowy 
biletowej jako umowy zlecenia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
Z uwagi na występującą odpowiedzialność regulacyjną umowa biletowa powinna przewidy-

wać udostępnienie przez podmiot przyjmujący zlecenie usługi biletowej podmiotowi zlecającemu 
tę usługę bieżącej informacji co do sposobu i miejsca utrzymywania zapasów obowiązkowych 
gazu ziemnego. Przedsiębiorstwo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakre-
sie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący przewozu gazu ziemnego innym 
podmiotom, ponosi odpowiedzialność za spełnienie przez te zapasy wymagań jakościowych 
i utrzymywanie obowiązków dotyczących uruchomienia tych zapasów na skutek decyzji ministra 
właściwego ds. energii i ich uzupełnienia.

IV. Podsumowanie
Umowa biletowa to nowa forma realizacji obowiązku utrzymywania obowiązkowych rezerw 

gazu ziemnego, nieznana wcześniej na polskim rynku gazowym. Stąd pełna ocena jej funkcjo-
nowania możliwa będzie dopiero po pewnym czasie jej stosowania. Praktyka pokaże, jak często 
umowa biletowa będzie wykorzystywana, jak często i na jakich podstawach Prezes URE będzie 
odmawiał wyrażenia zgody na jej zawarcie, a także jaki będzie kształt zawieranych umów, tj. czy 
będą one przybierały formę regulaminu. 

Omawiana regulacja jest środkiem prowadzącym do podniesienia bezpieczeństwa ener-
getycznego kraju. Z tego względu przyjęte rozwiązanie prawne zasługuje na pełną aprobatę. 
Podkreślenia wymaga, że przepisy ustawy o zapasach, wprowadzające umowę biletową, są roz-
wiązaniami alternatywnymi dla magazynowania gazu bezpośrednio przez podmioty zobowiązane. 
Umowa przenosi wykonanie obowiązku na inny podmiot zdolny do magazynowania rezerw gazu 
ziemnego i wyrażający taką chęć, przy jednoczesnym pozostawieniu przy podmiocie zobowiąza-
nym (czyli zlecającym usługę biletową) odpowiedzialności za realizację obowiązku. Ustawa o za-
pasach uwypukla zatem wartość prawa energetycznego, jaką jest bezpieczeństwo energetyczne. 

Kwestią budzącą wątpliwości jest rygoryzm prawny, jakiemu poddana została umowa biletowa. 
Wątpliwe wydaje się nałożenie przez ustawę obowiązku przedstawiania Prezesowi URE projektu 
umowy biletowej oraz uzyskiwanie jego zgody na zawarcie tego typu umowy. Dochodzi bowiem 
do nieuzasadnionego zróżnicowania form realizacji obowiązku zapasowego. Trzeba zaznaczyć, 
że ustawa o zapasach nie przewiduje podobnych wymogów w przypadku utrzymywania zapasów 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w instalacjach magazynowych przyłączonych do systemu 
przesyłowego lub dystrybucyjnego gazowego, a także w przypadku utrzymywania zapasów poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w instalacjach magazynowych przyłączonych do systemu 
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gazowego. Przewidziany obecnie mechanizm dotyczący umowy biletowej należy uznać za nie-
proporcjonalny i dyskryminacyjny, albowiem utrudnia wykorzystywanie umowy biletowej przez 
podmioty, które nie są w stanie sprostać realizacji obowiązku zapasowego w jednej z dwóch po-
zostałych form, tj. magazynowania zapasów na terytorium kraju lub magazynowania poza jego 
terytorium. Przyznanie Prezesowi URE kompetencji do weryfi kacji projektu umowy biletowej jest 
niezasadne także z uwagi na brak interesu publicznego na etapie zawierania przedmiotowej 
umowy. W interesie publicznym jest utrzymanie rezerw gazu ziemnego, a nie określenie praw 
i obowiązków stron przyszłej umowy biletowej. 
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Streszczenie
Standardy ochrony praw podmiotowych wytyczone przez EKPC sprawiają, że elementy su-
biektywnego stosunku sprawcy do czynu bywają traktowane w polskim orzecznictwie sądo-
wym jako przesłanka dopuszczalności nałożenia kar pieniężnych za popełnienie deliktów 
stypizowanych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w ustawie – Prawo 
energetyczne. Artykuł analizuje orzecznictwo począwszy od roku 2010 do dnia dzisiejszego 
w celu ustalenia czy zarysowała się stała tendencja orzecznicza, która w wyniku uwzględnia-
nia norm EKPC uznaje „winę” za przesłankę dopuszczalności nakładania kar pieniężnych za 
te delikty prawa antymonopolowego i prawa energetycznego oraz do jakich argumentów od-
wołują się sądy w celu uzasadnienia powyższego, skoro przepisy ww. ustaw nie statuują takiej 
przesłanki.
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I. Wprowadzenie
Odpowiedzialność prawna oznacza ponoszenie przez określony podmiot przewidzianych 

prawem konsekwencji stanów rzeczy podlegających negatywnej kwalifi kacji normatywnej. Może 
być skonstruowana jako odpowiedzialność zależna od winy (tj. uwzględniająca stosunek sprawcy 
do własnego zachowania) albo odpowiedzialność obiektywna (oparta na „przypisaniu” sprawcy 
zachowania), gdy jej podstawą jest wyłącznie zaistnienie stanu rzeczy niezgodnego z wzorcem 
uznanym przez ustawodawcę za pożądany; element subiektywnego nastawienia sprawcy do 
własnego zachowania pozostaje wówczas bez znaczenia.

Punktem wyjścia dla pracy badawczej jest teza, że wzgląd na standardy ochrony praw pod-
miotowych wytyczone przez Europejską Konwencję Praw Człowieka (dalej: EKPC1) powinien 
sprawić, iż element subiektywnego podejścia sprawcy do czynu (tj. „wina”) będzie traktowany jako 
przesłanka dopuszczalności nałożenia kary pieniężnej za popełnienie deliktu administracyjnego. 
Przemawiają za tym przede wszystkim art. 6 ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 i ust. 2 Konwencji. Pierwszy 
ze wskazanych przepisów wyraża przede wszystkim zasadę domniemania niewinności, ale po-
średnio wynika z niego, iż kara może być nałożona na sprawcę tylko za zawinione popełnienie 
czynu. Drugi – statuuje zakaz karania bez podstawy prawnej.

Artykuł ma przedmiotowo ograniczony charakter – dotyczy deliktów prawa antymonopolo-
wego i energetycznego. Stanowi jednak głos w szerszej dyskusji nt. potrzeby stworzenia klarow-
nych konstrukcji podstaw odpowiedzialności administracyjnej, w tym w szczególności określenia 
przesłanek dopuszczalności nakładania kar pieniężnych przez organy administracji2. W dyskusji 
tej podnosi się w szczególności (Wierzbowski, 2012, s. 1), że w demokratycznym państwie praw-
nym konieczne jest zrównoważenie ochrony interesu publicznego oraz ochrony konstytucyjnych 
praw i wolności jednostki, która staje pod zarzutem, iż interes ten swoim zachowaniem naruszyła. 
Prawodawca, wyposażając organ władzy wykonawczej w uprawnienie do nakładania kar, winien 
zatem uwzględnić cały kontekst konstytucyjny, stanowiący o istocie demokratycznego państwa 
prawnego, a w szczególności: (1) zasadę podziału władzy, (2) zasadę zaufania jednostki do pań-
stwa i stanowionego przez nie prawa, (3) zasadę poprawności legislacyjnej, (4) prawo do sądu, 
(5) zasadę proporcjonalności.

Z kolei (Wincenciak, 2008, s. 40) dostrzega, że sankcje administracyjne, których dolegliwość 
polega na obowiązku zapłaty przez adresata decyzji kwoty pieniężnej są w ostatnim czasie często 
stanowione przez ustawodawcę. Zauważa, że choć „Jeszcze do niedawna przy konstruowaniu 
odpowiedzialności za większość deliktów administracyjnych wystarczające było ustalenie, że okre-
ślony podmiot wyczerpał znamiona deliktu. (…) W aktualnym stanie prawnym, w coraz większej 
liczbie regulacji, można odnaleźć normy prawne, z których wynika nakaz badania winy podmiotów, 
które dopuszczają się zachowań wyczerpujących znamiona deliktów administracyjnych, w tym 
również podmiotów niebędących osobami fi zycznymi”. Autor ten postuluje „uporządkowanie” regu-
lacji w dziedzinie prawa administracyjnego, w szczególności w zakresie konstruowania material-
nych podstaw odpowiedzialności administracyjnej, w tym – kryteriów nakładania kar pieniężnych, 

1 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 
oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993 Nr 61, poz. 284 z późn. zm.).
2 Poza zakresem opracowania pozostają w szczególności, z jednej strony, zagadnienie kompetencji ustawodawcy do stosowania sankcji administracyj-
nych mających charakter penalny oraz pytanie o granice swobody ustawodawcy odnośnie tego czy określone zachowanie powinno podlegać sankcjom 
administracyjnym, czy karnym, z drugiej – zagadnienie „winy” jako okoliczności mającej wpływ na ustalenie wysokości pieniężnej kary administracyjnej.
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z uwzględnieniem problematyki winy. Zwraca też uwagę na potrzebę zróżnicowania przesłanek 
ponoszenia kar pieniężnych i innych sankcji administracyjnych (np. nakazu zaprzestania określone-
go zachowania) (zob. Król-Bogomilska, 2014, s. 1606). Postulat ten jest ze wszech miar słuszny3.

Znaczenie podnoszonej przez akademików problematyki dostrzegła również judykatura. 
Wzięła na siebie ciężar „korygowania” konstrukcji ustawowych, które, dopuszczając nałożenie 
kary pieniężnej za delikt administracyjny niezależnie od winy sprawcy, nie tylko rażą indywidual-
ne poczucie sprawiedliwości, lecz także pozostają w sprzeczności ze standardami wynikającymi 
z EKPC. W orzeczeniach dotyczących deliktów prawa antymonopolowego i energetycznego 
dostrzec można liczne wątki nawiązujące do zagadnienia subiektywnego stosunku sprawcy do 
swojego zachowania, analizowane w kontekście dopuszczalności nakładania kar pieniężnych. 
Przedmiotem badania w niniejszym artykule będą rozstrzygnięcia sądów wydane w okresie od roku 
2010 do dnia dzisiejszego, w sprawach dotyczących deliktów stypizowanych w ustawie o ochronie 
konkurencji i konsumentów4 (dalej: uokik z 2007 r.) oraz w ustawie – Prawo energetyczne5 (dalej: 
PE). Celem badania jest ustalenie czy zarysowała się tendencja orzecznicza, w której, w wyniku 
uwzględniania norm EKPC, „wina” stała się pozaustawową przesłanką dopuszczalności nakła-
dania kar pieniężnych za te delikty. 

Ujęcie porównawcze – tj. zestawienie problematyki deliktów uokik z 2007 r. i deliktów PE 
– ma na celu zbadanie czy tendencje orzecznicze w zakresie badanego zagadnienia różnią się 
w odniesieniu do tych dwóch sfer regulacji. Jest to kwestia interesująca z punktu widzenia obowią-
zywania zasady pewności prawa. Znamiona deliktów administracyjnych stypizowanych w prawie 
energetycznym, za które może zostać wymierzona kara pieniężna, są bowiem określone dużo 
bardziej precyzyjnie niż deliktów zakazanych przez uokik z 2007 r. Zachodzi ponadto pomiędzy ww. 
ustawami istotna różnica dotycząca kwestii proceduralnej. Mianowicie, w przypadku stwierdzenia, 
że przedsiębiorca dopuścił się określonego deliktu administracyjnego (choćby nie ponosił winy) 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki został zobowiązany do nałożenia kary (art. 56 ust. 1 PE), 
podczas gdy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów został to tego wprawdzie 
uprawniony (art. 106 ust. 1 uokik z 2007 r.), jednak decyzję w tym zakresie pozostawiono uznaniu 
administracyjnemu tego organu.

Mimo wprowadzenia do kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) nowelizacji 
obejmującej również zagadnienia nakładania kar administracyjnych6, dotychczasowy dorobek 
orzecznictwa wypracowany na gruncie PE i uokik z 2007 r. zachowuje aktualność. Po pierwsze 
dlatego, że – stosownie do nowowprowadzonego 189a § 1 k.p.a. – przepisy uokik z 2007 r. i PE 
dotyczące nakładania kar pieniężnych mają pierwszeństwo stosowania przed regulacjami ko-
deksowymi. Po drugie – dotychczasowe orzecznictwo rozwinęło się na kanwie przepisów uokik 

3 Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie 1.06.2017 r. (ustawa z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowa-
nia administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 935) wprowadziła do niego dział IVa, zatytułowany „Administracyjne kary pieniężne”. Ten 
zabieg legislacyjny trudno jednak postrzegać jako „uporządkowanie” ogólnych zasad nakładania kar pieniężnych. Wprowadzony nowelą art. 189a § k.p.a. 
w zakresie „nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej” wyraźnie daje pierwszeństwo stosowaniu regulacji szczególnych, rozproszo-
nych w różnych ustawach, przed nowowprowadzanymi regulacjami „modelowymi”. Nadto, warto dostrzec, iż regulacje te, wbrew postulatom doktryny, 
nie rozgraniczają przesłanek ponoszenia kar pieniężnych i przesłanek nakładania innych sankcji administracyjnych.
4 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2017, poz. 229).
5 Ustawa z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne. (t.j. Dz.U. 2017, poz. 220 z późn. zm.).
6 Ustawa z dnia 7.04.2017 r. o zmianie ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 935).



45 Marta Urbańska-Arendt            Wpływ EKPC na uwzględnianie „winy” jako przesłanki dopuszczalności nakładania kar…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 6(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.6.6.4

z 2007 r. i PE, które – tak jak i znowelizowane przepisy k.p.a.7 – nie traktują winy jako przesłanki 
dopuszczalności nałożenia kary pieniężnej.

II. Wina jako element subiektywnego stosunku sprawcy czynu
Pojęcie „wina” zostało w tytule niniejszego artykułu wzięte w cudzysłów, ponieważ w ana-

lizowanych orzeczeniach sądy bynajmniej nie uzasadniają poniechania nałożenia kary wprost 
brakiem winy. Co więcej, wielokrotnie podkreślają nawet, że uwzględnienie winy jako kryterium 
dopuszczalności nałożenia kary byłoby możliwe tylko wówczas, gdyby nakazywała tak ustawa. 
Jednakże argumentacja, jaką posługują się sądy, wyjaśniając, dlaczego w konkretnej sprawie 
kara nie powinna być nałożona, uwzględnia te same okoliczności, które w prawie cywilnym lub 
karnym stanowią podstawę ustalenia czy po stronie sprawcy zachodzi wina. 

Według teorii kompleksowej (psychologiczno-normatywnej) stosowanej w prawie karnym 
„wina” zachodzi wówczas, gdy sprawcy można postawić zarzut, iż w wyniku podjęcia nagannej 
decyzji dotyczącej własnego zachowania postąpił niezgodnie z nakazem lub zakazem wynikającym 
z normy prawnej. Naganny charakter tej decyzji relatywizuje się więc do subiektywnego podejścia 
sprawcy do własnego zachowania, badając czy po jego stronie istniała wola naruszenia prawa 
(zamiar bezpośredni lub ewentualny) bądź też, czy naruszył obowiązujące go reguły ostrożno-
ści (lekkomyślność lub niedbalstwo). Innymi słowy, „wina” to element podmiotowej strony czynu 
polegający na takim nastawieniu sprawcy do czynu, który pozwala na postawienie mu zarzutu, 
iż w konkretnych okolicznościach sprawy jego decyzja, by podjąć lub zaniechać określonego za-
chowania była naganna, bądź też – ujmując kwestię jeszcze inaczej – „wina” zachodzi po stronie 
sprawcy czynu, gdy można mu postawić zarzut, że nie uczynił wszystkiego, czego można było 
od niego rozsądnie wymagać, aby do naruszenia przepisów nie doszło. Podobne defi nicje znaj-
dujemy też w literaturze z zakresu prawa cywilnego8.

Najkrócej winę można określić bodaj jako „zarzucalną naganność zachowania”, przy czym 
– odnośnie do winy nieumyślnej – w celu oceny naganności zachowania teoria prawa karnego 
nakazuje badać dochowanie „reguł ostrożności”, podczas gdy w prawie cywilnym kluczowym 
pojęciem jest w tym względzie dochowanie „należytej staranności”.

Możliwość ponoszenia winy zależy od:
1) zdolności do ponoszenia winy (wiek, stan umysłowy);
2) możliwości rozpoznania bezprawności zachowania (świadomość bezprawności);
3) wymagalności zachowania zgodnego z prawem (która zależy od sytuacji motywacyjnej) 

(tak:  Marek, 2004, s. 137).
Na potrzeby dalszych wywodów warto zwrócić uwagę, iż w prawie karnym występuje instytu-

cja usprawiedliwionej nieświadomości bezprawności czynu, która jest okolicznością wyłączającą 
winę (art. 30 k.k.9). Jako okoliczności usprawiedliwiające nieświadomość bezprawności czynu 
w literaturze wskazuje się zwłaszcza przyjęcie przez adresata błędnej wykładni niejasnego prze-
pisu lub sytuację, gdy tenże otrzymał od kompetentnego organu władzy publicznej informację 
o legalności zamierzonego działania (Zoll, 2004, s. 547, 549).

7 Zob. w szczególności art.: 189b, 189c, 189e oraz 189f k.p.a.
8 Nt. pojęcia winy w prawie karnym – zob. A. Zoll (2004, s. 40); A. Marek (2004, s. 133–137); w prawie cywilnym – W. Dubis (2004, s. 1019 i nast.).
9 Ustawa z dnia 6.06.1997 r. – Kodeks karny. (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1137 z późn. zm.).
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III. „Karny” charakter kar pieniężnych nakładanych 
w sprawach administracyjnych

Europejska Konwencja Praw Człowieka stanowi źródło powszechnie obowiązującego w Polsce 
prawa. Przysługuje jej przymiot bezpośredniego stosowania oraz pierwszeństwo przed ustawami 
zwykłymi i pozostałymi aktami normatywnymi niższego rzędu (art. 89 i art. 91 w zw. z art. 241 
ust. 1 Konstytucji RP). Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – stanowiące wy-
kładnię norm Konwencji – powinno być zatem uwzględniane w toku stosowania przepisów prawa 
polskiego. Stosownie do tego orzecznictwa, postępowanie przed organem administracji, które 
może być zakończone nałożeniem poważnej kary, traktowane jest jako postępowanie karne w ro-
zumieniu przepisów Konwencji, nawet wtedy, gdy nie są one kwalifi kowane jako takie w świetle 
prawa krajowego10. Oznacza to w szczególności, iż takie postępowanie administracyjne powin-
no spełniać wszystkie standardy przewidziane w świetle art. 6 EKPC dla postępowań, w których 
rozstrzygane są zarzuty karne. Polskie sądy konsekwentnie przestrzegają tej normy. W realizacji 
zasad Konwencji idą nawet dalej, wywodząc z jej norm, zwłaszcza z art. 7 ust. 1 i ust. 2, skutki 
w zakresie materialnoprawnej oceny zachowania.

IV. Subiektywne elementy stosunku sprawcy do czynu 
jako przesłanka nakładania kar pieniężnych w orzecznictwie 

dotyczącym deliktów stypizowanych w uokik z 2007 r.
W jednym z wyroków Sądu Najwyższego11 przedmiotem rozważań była kwestia dopuszczal-

ności nałożenia kary pieniężnej w sytuacji zmiany wykładni przepisów dotyczących naruszenia 
zbiorowych interesów konsumentów. Sprawa dotyczyła modyfi kacji sposobu rozumienia pojęcia 
„usługa telekomunikacyjna”. Prezes UOKiK nałożył na powoda karę pieniężną za zachowania 
dotyczące kształtowania zawartości poszczególnych pakietów programów telewizyjnych do-
stępnych w sieci kablowej, chociaż w dotychczasowej praktyce przyjmował, że pojęcie „usługi 
telekomunikacyjnej” nie obejmuje takich działań. Sprawa trafi ła do Sądu Najwyższego. Ukarany 
przedsiębiorca zarzucał w kasacji m.in. naruszenie art. 7 ust. 1 EKPC. Istota zarzutu polegała na 
tym, iż organ nie powinien zaskakiwać przedsiębiorcy, który działał „w zaufaniu do wykładni pra-
wa i praktyki jego stosowania”. SN uznał słuszność tego zarzutu, stwierdzając, iż nałożenie kary 
pieniężnej w okolicznościach sprawy, stanowiło „oczywiście nieproporcjonalną” reakcję organu 
na przypisane powodowi naruszenie przepisów. Godziło bowiem w ten aspekt zasady pewności 
prawa, który łączyć należy ze skutkami działalności orzeczniczej Prezesa UOKiK. Aktywność 
orzecznicza tego organu, w ramach prewencji generalnej, skutkuje dostosowywaniem się przed-
siębiorców (działających w dobrej wierze) do wykładni przepisów prawa dokonywanej przez organ 
w decyzjach adresowanych do innych przedsiębiorców. Stosując się do praktyki Prezesa Urzędu 
przedsiębiorcy działają w przeświadczeniu, że zachowanie zgodne ze wzorcem wynikającym 
z uprzednich decyzji organu nie narusza prawa.

Sąd Najwyższy uznał, że nakładanie kar pieniężnych za zachowania przedsiębiorców ma-
jące miejsce w okresie poprzedzającym zmianę dotychczasowej praktyki stosowania prawa, nie 

10 Zob. np. wyr. ETPC z 24.09.1997 r. w sprawie 18996/91 Garyfallou ABBE p. Grecji (LEX nr 79585).
11 Wyr. SN z 21.04.2016 r., III SK 21/15 (LEX nr 2087121).
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znajduje uzasadnienia w publicznoprawnej potrzebie sankcjonowania naruszeń interesów konsu-
mentów za pomocą kar pieniężnych. Takie zachowanie organu jest nadto sprzeczne z zasadami 
wynikającymi z art. 2 Konstytucji RP oraz standardami konwencyjnymi w zakresie pewności pra-
wa, jakie należy respektować przy wymierzaniu dolegliwych administracyjnych kar pieniężnych. 
Nakładając karę za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów w sprawie, w której Prezes 
UOKiK zmienił swoją dotychczasową praktykę wykładni prawa, organ ten naruszył art. 106 ust. 1 
pkt 4 uokik z 2007 r. w zw. z art. 7 ust. 1 EKPC i art. 2 Konstytucji RP. 

Omawiane orzeczenie jest warte zauważenia, ponieważ SN – co sam zaznaczył – ze wzglę-
du na okoliczności sprawy odszedł w nim od swojej wcześniejszej linii orzeczniczej, zgodnie 
z którą ocena wysokości kary pieniężnej tylko wyjątkowo mogła być przedmiotem postępowania 
kasacyjnego, a nadto tylko wówczas, gdy w skardze kasacyjnej podniesiono zarzut naruszenia 
prawa materialnego w postaci art. 1 uokik z 2007 r., poprzez nałożenie kary w sytuacji, gdy nie 
miało miejsca naruszenie interesu publicznego12. Zaznaczył, że we wcześniejszym orzecznictwie 
(jak np. w wyroku SN z 9 sierpnia 2009 r., III SK 5/09, OSNP 2011 nr 9–10, poz. 144) dopusz-
czono możliwość nakładania kar pieniężnych za tzw. nowe praktyki, lecz: „akcentowany w póź-
niejszym orzecznictwie wzgląd na konieczność respektowania standardów konwencyjnych przy 
rozpatrywaniu spraw, w których doszło do nałożenia na przedsiębiorcę dolegliwej kary pienięż-
nej, może skłaniać do weryfi kacji tego stanowiska, z uwagi na dyrektywę poszanowania zasady 
pewności prawa”13.

Warto dodać, że choć orzeczenie dotyczy praktyk naruszających zbiorowe interesy konsu-
mentów, wyrażone w nim stanowisko ma charakter uniwersalny. Należy je rozumieć w ten sposób, 
że tam, gdzie zakazane przez prawo zachowania nie są w przepisach określone dostatecznie 
jednoznacznie, należy powstrzymać się od nakładania kar pieniężnych za naruszenie tych za-
kazów. Regułę tę należy odnosić również do spraw dotyczących praktyk antykonkurencyjnych. 
Niedookreślony charakter znamion deliktów administracyjnych określonych jako „porozumienia 
ograniczające konkurencję” i „nadużywanie pozycji dominującej” sprawia, że działanie przedsię-
biorców w zaufaniu do wykształconej uprzednio praktyki interpretacji tych znamion zasługuje na 
ochronę14.

Z kolei Sąd Apelacyjny w Warszawie15 podkreślił znaczenie interesu publicznego i zasady 
proporcjonalności w przebiegu decydowania o nałożeniu kary. Wyjaśniając charakter prawny 
sankcji nakładanych na podstawie art. 106 uokik z 2007 r., wskazał, że kara administracyjna nie 
stanowi odpłaty za popełniony czyn, lecz ma charakter środka przymusu służącego zapewnie-
niu realizacji interesu publicznego. Sankcje administracyjne służą prewencji, zniechęcając do 

12 SN przywołał tu: postanowienie Sądu Najwyższego z 21.06.2013 r., III SK 56/12 (OSNP 2014, Nr 7, poz. 108), wyr. SA w Warszawie z 26.05.2014 r., 
VI ACa 1386/13 (LEX nr 1527292), wyr. SN z 24.04.2014 r., III SK 24/14 (LEX nr 1747354).
13 W ocenie SN nie oznacza to oczywiście wyłączenia możliwości zmian polityki organu ochrony konsumentów. Dopuszczalne jest więc wydawanie 
decyzji zakazujących praktyk antykonkurencyjnych w stosunku do „nowych” deliktów. Co więcej w tym orzeczeniu SN uznał nawet za dozwolone nałoże-
nie kary pieniężnej nawet w sytuacji zmiany dotychczasowej praktyki organu w „przypadkach szczególnie rażącego naruszenia interesów konsumentów, 
gdy za wykorzystaniem tego instrumentu oddziaływania Prezesa UOKiK na funkcjonowanie rynków przemawia potrzeba ochrony ważnych wartości oraz 
ucywilizowania sposobu działania przedsiębiorców w określonym segmencie gospodarki (z uwagi na dolegliwość praktyk dla konsumentów, której to 
dolegliwości organ nie dostrzegł lub nie przewidział, kształtując swoją wcześniejszą praktykę interpretacji i stosowania przepisów prawa).
14 Takie postulaty zgłaszane są też w literaturze (zob. w szczególności: Bogomilska-Król, 2014, s. 1606). Autorka przytacza również orzecznictwo 
w sprawach antymonopolowych z lat wcześniejszych, w którym uznano, iż kary nie powinny być nakładane w przypadku całkiem nowej interpretacji 
przepisu określającego daną praktykę antykonkurencyjną. Autorka ta zwraca w szczególności, uwagę, że również w prawie konkurencji UE wykształciła 
się reguła, iż Komisja Europejska winna powstrzymać się od nakładania grzywien w odniesieniu do praktyk, których bezprawności ich uczestnicy nie 
mogli być świadomi, ze względu na to, że norma nie została jeszcze dostatecznie skonkretyzowana w praktyce orzeczniczej Komisji Europejskiej lub 
mamy do czynienia ze zmieniającą się interpretacją.
15 Wyr. SA w Warszawie z 5.12.2016 r., VI ACa 1183/15 (LEX 422302094).
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naruszenia obowiązków oraz skłaniając ukaranego do zapobieżenia powtórnemu naruszeniu 
obowiązków w przyszłości.

Nadto, w wyroku zaznaczono, iż Prezes UOKiK działając w ramach uznania administracyj-
nego powinien kierować się w szczególności zasadami równości i proporcjonalności. Sąd uznał, 
że w niektórych przypadkach zasada proporcjonalności może uzasadniać odstąpienie od nakła-
dania kary pieniężnej na przedsiębiorcę. Jest tak wówczas, gdy: „okoliczności sprawy, w tym: 
niewielki zakres naruszenia, krótki okres jego trwania, brak istotnego naruszenia konkurencji 
wskutek naruszenia przepisów ustawy, brak winy naruszyciela przemawiać będą za nienakłada-
niem kary pieniężnej”. Jednak, zdaniem Sądu, odstąpienie od nałożenia kary powinno dotyczyć 
tylko wyjątkowych sytuacji, gdy wymierzenie kary nawet w symbolicznej wysokości stanowiłoby 
dla przedsiębiorcy znaczącą dolegliwość, pozostającą w znaczącej sprzeczności ze stopniem 
winy oraz szkodliwością praktyki dla sfery interesów konsumentów. Podążając takim tokiem ro-
zumowania SA uznał zasadność zarzutów naruszenia art. 111 ust. 1 i 2 w zw. z art. 106 ust. 1 
pkt 4 uokik z 2007 r. (z których wynika, z jednej strony, swoboda decyzyjna Prezesa UOKiK co do 
nałożenia kary i jej wysokości, z drugiej – obowiązek uwzględnienia przy wymierzaniu wysokości 
kary wszelkich okoliczności obciążających i łagodzących, jakie wystąpiły w sprawie).

Z kolei w aspekcie proceduralnym w omawianym orzeczeniu wyraźnie uwypuklono ko-
nieczność stosowania w sprawach administracyjnych, w których może zostać wymierzona kara 
pieniężna, gwarancji procesowych dla strony właściwych prawu karnemu. Sąd wskazał jednak, 
że nie oznacza to ani konieczności, ani możliwości recypowania do tych spraw instytucji prawa 
karnego materialnego. Stosowanie Konwencji, zwłaszcza jej art. 6 ma służyć jedynie zapewnieniu 
odpowiednich gwarancji proceduralnych, „a nie zrównaniu standardu administracyjnego z karnym 
w zakresie przesłanek odpowiedzialności”. Zdaniem Sądu sprowadza się to do respektowania 
przez sąd rozpoznający odwołanie od decyzji zasady, iż to właściwy organ powinien wykazać, że 
zachodzi stan faktyczny uzasadniający ukaranie przedsiębiorcy, przedsiębiorca zaś ma pozycję 
podmiotu broniącego się przed ukaraniem. Sąd bierze więc pod uwagę prawo przedsiębiorcy do 
obrony analogicznie do sądu karnego.

Warto jednak dodać, że pomimo deklarowanego „odcięcia się” od karnego standardu przesła-
nek oceny czynu, w analizowanej sprawie Sąd zastosował przez analogię art. 115 § 2 k.k., w celu 
dokonania oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu. Przepis ten nakazuje przy ocenie tej 
okoliczności uwzględnić m.in. dwie przesłanki dotyczące strony podmiotowej, tj. postać zamiaru 
i motywację sprawcy. Jednakże normą tą Sąd posłużył się jedynie w celu miarkowania wysokości 
kary, a nie jako podstawą decyzji o samej dopuszczalności jej nałożenia.

V. Subiektywne elementy stosunku sprawcy do czynu jako przesłanka 
nakładania kar pieniężnych w orzecznictwie dotyczącym 
deliktów stypizowanych w ustawie – Prawo energetyczne

W sprawie VI ACa 750/12 Sąd Apelacyjny w Warszawie16 zajmował się naruszeniem jed-
nego z obowiązków nałożonych na powoda w treści decyzji o udzieleniu koncesji, polegające-
go na nakazie powstrzymywania się od wprowadzania do obrotu paliw ciekłych, których cechy 
jakościowe są niezgodne z parametrami wynikającymi z zawartych umów i z norm określonych 
16 Wyr. SA w Warszawie z 25.10.2012 r., VI ACa 750/12, (LEX 521361170 ).
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prawem. W szczególności powód obowiązany był posiadać ważny dokument określający para-
metry fi zyko-chemiczne paliwa 

Sąd Apelacyjny wyraźnie stwierdził, że odpowiedzialność administracyjna zagrożona karami 
pieniężnymi może być oparta na zasadzie winy jedynie w przypadku wyraźnego wprowadzenia 
takiej zasady odpowiedzialności przez ustawodawcę. Zgodnie z przepisami PE stwierdzenie za-
winionego charakteru naruszenia prawa nie jest konieczną przesłanką nałożenia na przedsiębior-
stwo energetyczne kary pieniężnej. Sąd podkreślił jednak utrwalony w orzecznictwie pogląd, iż 
przedsiębiorstwo energetyczne może uniknąć kary, gdy wykaże, że obiektywne okoliczności danej 
sprawy uniemożliwiają mu przypisanie naruszenia przepisów ustawy z uwagi na podjęte działania 
„o charakterze ostrożnościowo-prewencyjnym”. Do takich okoliczności należy „wprowadzanie do 
obrotu paliwa pochodzącego od renomowanego dostawcy, którego zgodność z obowiązującymi 
normami potwierdza dodatkowo stosowny certyfi kat”. Sąd stwierdził dalej iż „Powód miał […] 
obowiązek czuwać nad tym, by warunków koncesji nie naruszać, a więc tak zorganizować dzia-
łalność, aby wykluczyć możliwość wprowadzenia do obrotu paliwa o jakości nie odpowiadającej 
normom. Tak określonej należytej staranności w przestrzeganiu warunków jakości sprzedawanego 
paliwa […] nie dochował (nie podjął działań w celu weryfi kacji jakości dostarczanego mu paliwa), 
co orzekające w sprawie sądy uznały za akt rażącego niedbalstwa”.

W wyroku w sprawie III SK 5/1017 Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, że odpowie-
dzialność z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z przepisów PE sankcjonowana karą 
pieniężną ma charakter odpowiedzialności obiektywnej. Nie jest konieczne wykazanie umyślnej 
albo nieumyślnej winy ukaranego podmiotu. Jednakże nie oznacza to, że „nie istnieje możliwość 
ograniczenia lub wyłączenia przedmiotowej odpowiedzialności”. Sąd uznał konieczność  stosowania 
gwarancji ochrony praw przedsiębiorcy analogicznych do tych, stosowanych w  postępowaniu kar-
nym, stosownie do wymagań konwencyjnych. Identycznie jednak, jak w wyroku VI ACa 1183/15 
omawianym powyżej, uznał, że standardy te odnoszą się do kwestii proceduralnych, a nie 
materialnoprawnych.

Identyczne stanowisko odnośnie do możliwości uniknięcia kary przez przedsiębiorstwo ener-
getyczne zajął SN w sprawie III SK 10/1118. W jego ocenie jest to możliwe, gdy przedsiębiorstwo 
energetyczne „wykaże, że obiektywne okoliczności danej sprawy uniemożliwiają mu przypisanie 
naruszenia przepisów ustawy, z uwagi na podjęte przez to przedsiębiorstwo działania o charakte-
rze ostrożnościowo-prewencyjnym”. Wskazał, że możliwość ta wynika „z konieczności spełniania 
standardów EKPC”, przy czym nie odwołał się do konkretnego przepisu Konwencji. Z kontekstu, 
w jakim umieszczono ww. sformułowanie wynika raczej, że chodzi o standardy proceduralne, 
tj. możliwość podjęcia obrony przez przedsiębiorcę. SN zaakcentował bowiem, że dolegliwe kary 
pieniężne nakładane na przedsiębiorców przez organy administracji mają charakter sankcji karnych 
w rozumieniu „przepisów wymienionej Konwencji”. Co do „obiektywnych okoliczności” uzasadnia-
jących zaniechanie nałożenia kary, zarówno w tym, jak i w przedstawionym bezpośrednio powyżej 
wyroku, SN wskazał okoliczności identyczne, jak w ww. sprawie VI ACa 750/12. W kontekście 
istnienia podstaw do zaniechania nałożenia kary pojawiają się w wyroku również liczne odniesie-
nia do stosowania art. 355 § 2 k.c. jako przepisu określającego wzorzec należytej staranności. 

17 Wyr. SN z 1.06.2010 r., III SK 5/10, (LEX 520715901).
18 Wyr. SN z 30.09.2011 r., III SK 10/11 (LEX nr 1101332).
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W omawianej sprawie SN przedstawił również defi nicję „przypisywalności” jako podstawy 
odpowiedzialności obiektywnej, wskazując, iż z konstrukcji odpowiedzialności za naruszenie 
przepisów PE jako odpowiedzialności o charakterze obiektywnym wynika, iż na przedsiębiorstwo 
energetyczne nie można nałożyć kary pieniężnej, jeżeli naruszenie obowiązków wynikających 
z PE „nie stanowi rezultatu jego zachowania (polegającego na działaniu bądź zaniechaniu), lecz 
jest skutkiem niezależnych od niego, a więc pozostających poza jego kontrolą okoliczności o cha-
rakterze zewnętrznym, uniemożliwiających nie tyle przypisanie takiemu przedsiębiorstwu winy 
(umyślnej lub nieumyślnej), co niepozwalających na zbudowanie rozsądnego łańcucha przyczy-
nowo-skutkowego pomiędzy zachowaniem przedsiębiorstwa energetycznego a stwierdzeniem 
stanu odpowiadającego hipotezie normy sankcjonowanej karą pieniężną”.

Takie samo stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku w sprawie VI ACa 474/1419. 
Z kolei Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK) podjął ważką kwestię do-

puszczalności nałożenia kar pieniężnych za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów 
PE w sytuacji, gdy przepisy te niedostatecznie jasno precyzują obowiązki przedsiębiorcy energe-
tycznego20. Powołując się na konieczność przestrzegania EKPC sąd ten podkreślił konieczność 
zapewnienia przedsiębiorcom wyższego poziomu sądowej ochrony praw. Przywołał też fragment 
orzeczenia SN w sprawie III SK 1/1021, w którym wyrażono stanowisko mające pewien walor uni-
wersalny, a przy tym uwidaczniający krytyczne stanowisko SN do obowiązującej regulacji i jego 
podgląd na rolę sądów w „korygowaniu” defektów przepisów prawa krajowego w oparciu o normy 
wynikające z EKPC. We fragmencie tym podkreślono, że: „przepisy upoważniające organ regula-
cyjny do nakładania kar pieniężnych podlegają ścisłej wykładni, ograniczającej ryzyko nałożenia 
kary pieniężnej na przedsiębiorcę, a szczególne znaczenie ma respektowanie instytucjonalnych 
i proceduralnych gwarancji praw jednostki przewidzianych w przepisach. Przedsiębiorca nie może 
bowiem ponosić negatywnych konsekwencji wadliwego unormowania zasad i trybu postępowa-
nia przed organem regulacji rynku (…) Do ustawodawcy należy bowiem odpowiednie, zgodne 
z prawem unijnym oraz standardem konwencyjnym, ukształtowanie zasad i trybu kontroli przez 
regulatora rynku wykonywania przez uczestników rynku obowiązków (…), zaś rolą sądu jest – 
przy rozstrzyganiu sporu między przedsiębiorcą a organem regulacji – zapewnienie nie tylko 
skuteczności prawu unijnemu i krajowemu, ale także należytej ochrony prawom podstawowym 
jednostki”. Passus ten znakomicie akcentuje konieczność zachowania równowagi pomiędzy za-
pewnieniem realizacji interesu publicznego a systemowymi ograniczeniami administracyjnego 
luzu decyzyjnego, wynikającymi z zasady demokratycznego państwa prawa.

Uwzględniając wyższe standardy ochrony praw przedsiębiorców w sprawach dotyczących 
nałożenia kar pieniężnych o charakterze administracyjnym, SOKiK doszedł do przekonania, że 
nie jest możliwe nakładanie tych kar w sytuacji, gdy przepisy prawa w sposób niedostateczny, 
nieprecyzyjny określają sankcjonowane obowiązki. Jednoznacznie stwierdził, że norma sank-
cjonowana musi być nie budząca wątpliwości, aby mogła stać się podstawą nałożenia kary. 
Powyższe implikowało stanowisko Sądu, że nie jest możliwe dokonywanie wykładni rozszerzającej 
w odniesieniu do istnienia obowiązku przedsiębiorstwa energetycznego, którego niedochowanie 

19 Wyr. SA w Warszawie z 21.01.2015 r., VI ACa 474/14, (LEX 521855782). 
20 Wyr. SOKiK z 14.02.2014 r., XVII AmE 130/12, (LEX 522239996).
21 Wyr. SN z 14.04.2010 r., III SK 1/10 (LEX 521131461).
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byłoby podstawą nałożenia kary. Innymi słowy, nie można uznać, że przedsiębiorca naruszył te 
przepisy, których treść nie określa jasno jego obowiązków. Takie rozumowanie skłoniło SOKiK do 
dokonania interpretacji przepisu prawa materialnego22, który miał być podstawą rozstrzygnięcia, 
w sposób zawężający, korzystny dla przedsiębiorstwa energetycznego. W konsekwencji SOKiK 
doszedł do przekonania, że nie miało miejsca naruszenie obowiązków wynikających z tego prze-
pisu (nie doszło do naruszenia prawa materialnego), co w konsekwencji oznaczało, że nie było 
postaw do nałożenia kary.

Identyczne rozstrzygnięcie, motywowane takimi samymi przesłankami, zapadło w wyroku 
SOKiK w sprawie XVII AmE 102/1223.

Swoiste podsumowanie dorobku orzeczniczego stanowi bodaj wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie wydany w sprawie VI ACa 337/1524. W orzeczeniu tym udało się bowiem uchwycić, 
gdzie biegnie „granica” stosowania standardów ochrony karnej w sprawach administracyjnych.

Jeżeli chodzi o nałożenie sankcji, Sąd zaakcentował różnice pomiędzy przesłankami nałoże-
nia kar pieniężnych a przesłankami nałożenia innego typu sankcji administracyjnych, zauważając, 
że: „o ile do zastosowania klasycznych sankcji administracyjnych wystarczające jest stwierdzenie 
obiektywnego stanu niezgodności zachowania adresata z treścią normy, o tyle w przypadku nakła-
dania przez organ kary pieniężnej, wymierzania jej wysokości oraz oceny możliwości odstąpienia 
od jej wymierzenia, istotną rolę odgrywają czynniki o charakterze subiektywnym składające się 
na podmiotową stronę odpowiedzialności odtwarzane w oparciu o analizę całokształtu zachowa-
nia karanego przedsiębiorcy, jego motywacji, kontekstu zarzucanego mu naruszenia, czy cho-
ciażby wpływu przedsiębiorstwa na uchybienie obowiązującym normom”. W orzeczeniu tym, jak 
i w przytaczanych powyżej wskazano iż „Przedsiębiorstwo energetyczne może uniknąć kary, gdy 
wykaże, że obiektywne okoliczności danej sprawy uniemożliwiają mu przypisanie odpowiedzial-
ności za naruszenia przepisów ustawy, z uwagi na podjęte przez to przedsiębiorstwo działania 
o charakterze ostrożnościowo-prewencyjnym”. Wątek dotyczący elementów subiektywnych jako 
przesłanek samego nałożenia kary nie został jednak rozwinięty i ostatecznie Sąd skonstatował, 
że „wina” służy nie tyle ustaleniu czy przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za naruszenie 
przepisów ustawy, co ustaleniu wysokości kary. 

Wielce niestandardowy był sposób rozumowania SOKiK, przyjęty w wyroku wydanym w oma-
wianej sprawie w pierwszej instancji. Sąd ten, powołując się na pojęcie „przypisywalności” (tak, jak 
zostało ono sformułowane m.in. w cytowanym wyżej wyroku SN III SK 10/11) oraz konieczność 
przestrzegania standardów ochrony praw strony wynikającą z EKPC doszedł do przekonania, iż 
„okoliczności niniejszej sprawy sprzeciwiały się wymierzeniu kary, zgodnej z wzorcem z art. 56 ust. 
2a pkt 1 PE” oraz że „Gdy wymierzona kara, odpowiadająca dolnej granicy ustawowego zagrożenia 
byłaby «niewspółmiernie surowa» nawet kodeks karny przewiduje instytucję nadzwyczajnego jej 
złagodzenia”. Zdaniem SOKiK, jeżeli stopień zawartości bezprawia, którego odzwierciedleniem 
ma być wymierzona kara, nie uzasadnia wymiaru kary nawet w wysokości równej dolnej granicy 
ustawowego zagrożenia, nie powinna ona zostać nałożona. Idąc tym tokiem rozumowania, sto-

22 W tym konkretnym przypadku chodziło o wykładnię art. 49a PE.
23 Wyr. SOKiK z 27.06.2014 r., XVII AmE 102/12 (LEX 522249379).
24 Wyr. SA w Warszawie z 30.03.2016 r., VI ACa 337/15, (LEX nr 2112344 ).
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sując wprost instytucje uregulowane w k.k. SOKiK uchylił karę wymierzoną przez Prezesa URE. 
Nie spotkało się to z akceptacją sądów wyższych instancji.

Jak w innych przytoczonych wyrokach, tak i w tym orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie, 
wskazano na konieczność stosowania w sprawach z odwołania od decyzji URE nakładających 
kary pieniężne z tytułu naruszenia obowiązków (wynikających z mocy ustawy lub decyzji) pozio-
mu sądowej ochrony praw, takiej jak w prawie karnym. Sąd Apelacyjny, uwzględniając apelację 
Prezesa URE od wyroku SOKiK, podkreślił, że Sąd Najwyższy nigdy nie postulował, by instytucje 
prawne uregulowane w k.k. stosować w sprawach z zakresu prawa administracyjnego. Podkreślił, 
że spełnienie standardów konwencyjnych nie polega na przeszczepianiu instytucji prawnych, ure-
gulowanych w k.k. do spraw administracyjnych. Wskazał natomiast na orzecznictwo nakazujące 
stosować wąską wykładnię przepisów normujących zachowania podlegające karze pieniężnej, 
(np. wyrok z 6 października 2011 r., III SK 18/11, Lex nr 1108488) w porównaniu z przepisami 
normującymi zakazy, obwarowane innymi sankcjami administracyjnymi niż kara pieniężna (por. 
wyrok z 25 listopada 2014 r., III SK 89/13, niepublikowany).

VI. Podsumowanie
W orzecznictwie dotyczącym nakładania kar za delikty stypizowane w uokik z 2007 r. i PE wy-

raźna jest tendencja do zapewnienia równowagi między postulatem ochrony interesu publicznego 
a postulatem ochrony praw jednostki (praw podmiotowych). Akcentuje się zwłaszcza konieczność 
respektowania zasady pewności prawa i zasady zaufania obywatela do państwa. Emanacją tych 
zasad są w szczególności regulacje ujęte w art. 6 oraz 7 EKPC. 

Sprawy, w których nakłada się na strony kary pieniężne w postępowaniu administracyjnym 
sądownictwo konsekwentnie uznaje za „karne” w rozumieniu art. 6 EKPC. W orzecznictwie pod-
kreśla się, że „w sprawach nakładających kary pieniężne z tytułu naruszenia obowiązków wyni-
kających z mocy ustawy lub decyzji, należy w celu zadośćuczynienia standardom nałożonym na 
Polskę przez Europejską Konwencję Praw Człowieka zapewnić przedsiębiorcom wyższy poziom 
sądowej ochrony praw”. Orzecznictwo wywodzi stąd przede wszystkim normę o charakterze 
proceduralnym, nakazującą zapewnienie przedsiębiorcom prawa do obrony analogicznego, jak 
postępowaniach karnych. Stosowanie tej reguły nie przekłada się automatycznie na kwestie ma-
terialnoprawne, tj. nie oznacza, jak w sprawach karnych, iżby dopuszczalność nałożenia kary na 
przedsiębiorcę wymagała wykazania przez organy administracji, że przedsiębiorca ponosi winę 
za popełnienie deliktu administracyjnego. Orzecznictwo konsekwentnie stoi na stanowisku, iż 
konieczność zadośćuczynienia wymaganiom EKPC nie jest równoznaczna z obowiązkiem prze-
szczepienia na grunt spraw administracyjnych karnoprawnego modelu odpowiedzialności. Mimo 
to sądy powołują się na „standardy konwencyjne” również w kontekście ustalania materialnych 
podstaw odpowiedzialności za delikt, w tym zwłaszcza dostrzegając znaczenie subiektywnego 
stosunku sprawy do czynu. Czyniąc to, opierają się na art. 6 ust. 2 i art. 7 EKPC. 

Wyraźnie zarysowany w orzecznictwie jest zwłaszcza wątek nawiązujący do art. 7 EKPC 
akcentujący, w kontekście zasady zaufania obywatela do państwa i zasady pewności prawa, że 
tylko przepis jasno, jednoznacznie formułujący obowiązek przedsiębiorcy może być podstawą 
nałożenia kary w przypadku niedopełnienia tego obowiązku. Poniechanie nałożenia kary w przy-
padku naruszenia przepisu, który niedostatecznie jasno określa nakaz lub zakaz kierowany do jego 
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adresatów uzasadnia się w orzecznictwie jednak nie brakiem winy przedsiębiorcy. Z ww. zasad, jak 
i ze ściśle w z nimi powiązanej zasady zakazu karania bez podstawy prawnej, sądy wywodzą, iż 
należy wówczas zastosować taką wykładnię niejasnej normy, która jest względniejsza dla adresata. 
W konsekwencji zastosowania takiej wykładni trzeba uznać, że nie dopuścił się on zachowania 
sprzecznego z normą. Analogiczne stanowisko odnajdujemy w orzecznictwie w odniesieniu do 
sytuacji, gdy organ zmienia stosowaną przez siebie uprzednio wykładnię (praktykę) stosowania 
prawa. Organy państwa nie powinny bowiem zaskakiwać obywateli (przedsiębiorców), którzy 
działali „w zaufaniu do wykładni prawa i praktyki jego stosowania”. W powyższych sytuacjach 
nieznajomość normy przez jej adresatów jest bowiem usprawiedliwiona. Nietrudno dostrzec, że 
takie same argumenty usprawiedliwiające nieznajomość treści normy przez adresata (niejasność 
przepisu, zmienność wykładni) w teorii prawa karnego posłużyły do utworzenia instytucji „uspra-
wiedliwionej nieświadomości bezprawności czynu”, który to stan w prawie karnym uznaje się za 
okoliczność wyłączającą winę.

Omawiana tendencja orzecznicza obecna jest nie tylko w sprawach z zakresu prawa antymo-
nopolowego, ale i prawa energetycznego, chociaż normy tego ostatniego (w większości) bardziej 
precyzyjnie niż przepisy uokik z 2007 r. określają znamiona deliktów.

W orzecznictwie z zakresu PE z kolei ugruntowana jest linia, zgodnie z którą odpowiedzial-
ność za delikt nie zachodzi wyłącznie w przypadku braku „przypisywalności”. Sformułowana przez 
sądy defi nicja tego pojęcia sugeruje, że „przypisywalność” jest podstawą odpowiedzialności obiek-
tywnej i wobec tego w sprawach z zakresu PE nie ma miejsca na analizowanie subiektywnego 
stosunku sprawcy deliktu do własnego zachowania. Jednak analiza sposobu rozumienia pojęcia 
„przypisywalność” przyjętego w poszczególnych wyrokach pokazuje co innego. Z jednej strony 
sądy akcentują wprawdzie, iż kara może być nałożona niezależnie winy, ze względu li tylko na 
związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem przedsiębiorcy a zaistnieniem stanu obiektywnej 
niezgodności z normą („przypisywalność”). Tak rozumiana „przypisywalność” nie zachodzi, gdy 
okoliczności, które doprowadziły do zaistnienia stanu niezgodności z normą „pozostawały poza 
kontrolą przedsiębiorcy”. Jednakże, z drugiej strony, sądy jednocześnie formułują takie kryteria 
badania „przypisywalności”, które wyraźnie odwołują się do subiektywnego stosunku sprawcy do 
czynu i mają oczywiste związki z pojęciem „winy”. „Przypisywalność” jest bowiem wyłączona rów-
nież wtedy, gdy przedsiębiorca: „podjął działania o charakterze ostrożnościowo-prewencyjnym” 
lub „dołożył należytej staranności”. 

W jednym tylko z omawianych orzeczeń dotyczących deliktu z dziedziny prawa energetycz-
nego uznano, że w przypadku oceny możliwości odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej 
istotną rolę odgrywają „czynniki o charakterze subiektywnym składające się na podmiotową stronę 
odpowiedzialności” w tym „motywacja sprawcy”. Niestety nie została wskazana podstawa prawna 
tego stanowiska (ostatecznie też nie miało ono wpływu na rozstrzygnięcie).

Trzeba też zaznaczyć – choć ten wątek nie pozostaje w bezpośrednim związku z zakresem 
regulacji EKPC – iż w orzecznictwie dotyczącym deliktów stypizowanych w uokik z 2007 r. pod-
kreśla się znaczenie subiektywnego stosunku sprawcy do czynu również w kontekście zasady 
proporcjonalności. Jak wskazuje SN, zasada ta, wyrażona w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, naka-
zuje, by w procesie oceny zasadności nakładania kary pieniężnej kłaść na szali z jednej strony 
stopień szkodliwości praktyki dla interesu publicznego, z drugiej zaś – w szczególności stopień 
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winy sprawcy. Innymi słowy, z orzecznictwa wynika, że o ile realizacja postulatu ochrony interesu 
publicznego zawsze będzie wymagała nałożenia sankcji „typowo” administracyjnej (np. nakaza-
nia zaniechania stosowania praktyki antykonkurencyjnej), o tyle nie zawsze będzie wymagała 
nałożenia kary na przedsiębiorcę. 
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I. Wstęp
Niniejsze opracowanie odnosi się do problematyki wymierzania w drodze decyzji admini-

stracyjnej Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki administracyjnych kar pieniężnych za niewyko-
nywanie obowiązków o charakterze publicznoprawnym przewidzianych w ustawie z 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne1. Stanowią bowiem one jedno z istotnych narzędzi pozostających 
w gestii Prezesa URE, które służy zapewnieniu skuteczności realizacji obowiązków nałożonych 
w upe i osiągnięciu celów przewidzianych w art. 1 ust. 2 upe2. 

II. Charakter prawny administracyjnych kar pieniężnych
Zagadnienie charakteru prawnego administracyjnych kar pieniężnych jest w doktrynie nauki 

prawa administracyjnego przedmiotem wielu poglądów i badań (Lewicki, 2002; Wincenciak, 2008; 
Klat-Wertelecka, 2009; Stahl, Lewicka i Lewicki, 2011; Majchrzak, 2015, s. 63–72; Nowicki, 2017, 
s. 651–663 i przeglądy dorobku doktryny dokonane przez wskazanych autorów). Stanowią one 
przykład kary administracyjnej (sankcji administracyjnoprawej)3 będącej jedną z postaci przymu-
su administracyjnego (Nowicki i Peszkowski, 2015, s. 19). Kary administracyjne przewidziane są 
za działania prawnie zakazane, jednakże podstawę ich wymierzania stanowi samo naruszenie 
przepisów, czyli bezprawność w ujęciu obiektywnym, niezależnie od zawinienia podmiotu doko-
nującego naruszenia (Klat-Wertelecka, 2011, s. 67–68 i powołana tam literatura)4. Bez przymusu 
administracyjnego nie byłoby możliwe efektywne (skuteczne) administrowanie (Szydło, 2003, 
s. 123–125), dlatego też administracyjne kary pieniężne pełnią szereg funkcji, do których w dok-
trynie zalicza się (Przybysz, 2011a, s. 170–171; zob. również: Niżnik-Dobosz, 2011, s. 134–135): 
1) represyjną; 
2) restytucyjną; 
3) motywacyjną (określaną również jako stymulująca); 
4) ochronną;
5) redystrybucyjną; 
6) pomiaru wagi chronionego dobra. 

Wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej nie prowadzi bezpośrednio do wykonania 
ciążącego na podmiocie zobowiązanym (np. przedsiębiorstwie energetycznym) obowiązku admi-
nistracyjnego, stąd też stanowią one przykład przymusu pośredniego państwa (Przybysz, 2011, 
s. 135). Wobec powyższego na akceptację zasługuje pogląd, wedle którego administracyjne 
kary pieniężne realizują przede wszystkim funkcję represyjną oraz motywacyjną, prewencyjnie 
wymuszają bowiem np. na przedsiębiorstwach energetycznych, które hipotetycznie mogłyby zo-
stać ukarane, przestrzeganie tych imperatywnych reguł w przyszłości, co w konsekwencji stanowi 
realizację funkcji wychowawczej i stabilizacyjnej5. 

1 T. j. Dz.U. 2017, poz. 220 ze zm.; dalej: upe.
2 Zgodnie z tym przepisem celem ustawy jest tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, 
oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania 
wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych 
i odbiorców paliw i energii.
3 W nauce prawa administracyjnego pojęcie to jest używane jako synonim „sankcji administracyjnoprawnej” rozumianej jako sankcja skupiona, czyli 
stosowana przez organy administracji publicznej (zob. Możdżeń-Marcinkowski, 2011, s. 83–84). 
4 Postanowienie SN z 5.12.2013 r., III SK 24/13, www.sn.pl; wyr. SA w Warszawie z 19.06.2013 r., VI ACa 1569/12, www.orzeczenia.ms.gov.pl.
5 Wyr. SN z 9.03.2004 r., III SK 17/04, www.sn.pl.
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Jak trafnie podkreślił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 18 lipca 2013 r.: „granica pomiędzy 
deliktem administracyjnym i będącą jego konsekwencją karą administracyjną a wykroczeniem 
jest płynna, a określenie jej zależy w wielu sytuacjach od uznania władzy ustawodawczej (…). 
Brak jest również „jasnego, czytelnego i uniwersalnego kryterium materialnego, decydującego 
o rozróżnieniu sytuacji, w których dane zjawisko lub czyn będą (powinny być) kwalifi kowane jako 
podlegające już to penalizacji, już to karze administracyjnej (pieniężnej). Powszechnie przyjmuje 
się, że istotą sankcji karnych jest represja i prewencja, natomiast kar administracyjnych – oprócz 
celu restytucyjnego – także prewencja. Nie znaczy to oczywiście, że dane typy sankcji powinny 
spełniać tylko i wyłącznie te funkcje. To właśnie spełnianie wspomnianych funkcji przesądza jed-
nakże o tym, czy dana sankcja jest ze swej istoty karna, czy administracyjna. Kara administracyjna 
nie jest, w myśl wskazanej koncepcji, odpłatą za popełniony czyn, lecz stanowi jedynie środek 
przymusu służący zapewnieniu realizacji wykonawczo-zarządzających zadań administracji. Cel 
wprowadzenia i funkcje, jakie pełni określona norma, stają się więc ważnym wyróżnikiem dającym 
odpowiedź na pytanie, z jaką normą mamy do czynienia”6.

III. Regulacje ogólne dotyczące administracyjnych kar pieniężnych 
w kodeksie postępowania administracyjnego

Pomimo istotnej roli jaką odgrywają administracyjne kary pieniężne w kontekście przestrzega-
nia obowiązujących przepisów prawa, w dotychczasowym systemie prawnym brakowało komplek-
sowej regulacji w zakresie zasad ich wymierzania. Taki stan rzeczy legł u podstaw sformułowania 
w kodeksie postępowania administracyjnego, przy okazji jego szerokiej nowelizacji dokonanej 
ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 
oraz niektórych innych ustaw7, ogólnych zasad nakładania i wymierzania administracyjnych kar 
pieniężnych, w ramach nowego rozdziału IVa. Nowelizacja ta ma zagwarantować jednolite stan-
dardy traktowania obywateli i innych podmiotów administrowanych oraz zapewnić wymierzanie 
kar sprawiedliwych, racjonalnych i odpowiadających wadze popełnionego naruszenia określonego 
dobra chronionego prawem8. Przepisy zawarte w rozdziale IVa k.p.a. mają charakter regulacji ma-
terialnej, przedmiotem regulacji jest bowiem treść działania organu administracji publicznej w za-
kresie nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej, a tryb postępowania normują 
przepisy działu I i II k.p.a. (Adamiak, 2017). Dlatego też podzielić należy pogląd M. Jabłońskiego, 
iż: „umiejscowienie przepisów dotyczących administracyjnych kar pieniężnych w k.p.a. może, wo-
bec ich materialnoprawnego charakteru, wywoływać niepożądaną konfuzję przy ich stosowaniu, 
a także przy kontroli legalności działalności administracji publicznej przez sądy. W szczególności, 
może nie być jasne, przynajmniej przez jakiś czas, czy naruszenie przez organ administracji pub-
licznej art. 189a–189k k.p.a. stanowi naruszenie prawa materialnego czy przepisu postępowania 
(co jest istotne m.in. w przypadku konstruowania zarzutu (podstawy skargi kasacyjnej) naruszenia 
prawa w skardze kasacyjnej do NSA” (Jabłoński, 2017).

Z uwagi na brzmienie art. 1 k.p.a. przyjmuje się, że w kodeksie postępowania administracyj-
nego znajdują się przepisy o charakterze ogólnym, których stosowanie zostaje wyłączone dopiero 

6 SK 18/09, OTK-A 2013 nr 6, poz. 80.
7 Dz.U. poz. 935; dalej:nowelizacja k.p.a.
8 Zob. uzasadnienie nowelizacji k.p.a., Sejm VIII kadencji druk nr 1183, s. 70; dalej: uzasadnienie nowelizacji k.p.a. Pobrano z: http://sejm.gov.pl/Sejm8.
nsf/druk.xsp?nr=1183 (25.04.2017).
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w sytuacji, gdy przepisy szczególne odmiennie regulują daną materię procesową. Ustawodawca 
postanowił, że również w przypadku rozwiązań dotyczących administracyjnych kar pieniężnych 
obowiązywać będzie zasada lex specialis derogat legi generali, co z uwagi na liczne regulacje 
szczególne dotyczące wymierzania kar w różnych obszarach administracyjnego prawa material-
nego (np. transport, ochrona środowiska, telekomunikacja) stanowiło de facto jedyne rozwiąza-
nie. Z unormowań przepisów art. 189a § 1 i 2 k.p.a. wyraźnie wynika bowiem, że w sprawach 
nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej lub udzielania ulg w jej wykonaniu, 
ich stosowanie zostaje wyłączone, gdy w przepisach odrębnych uregulowane zostały:
1) przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej,
2) odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub udzielenia pouczenia,
3) terminy przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej,
4) terminy przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej,
5) odsetki od zaległej administracyjnej kary pieniężnej,
6) udzielanie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

Istotny przełom stanowi również treść art. 189b k.p.a., w którym po raz pierwszy zamieszczo-
no ustawową defi nicję administracyjnej kary pieniężnej. Ex defi nitione przez administracyjną karę 
pieniężną należy rozumieć określoną w ustawie sankcję o charakterze pieniężnym, nakładaną 
przez organ administracji publicznej, w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa pole-
gającego na niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążącego na osobie fi zycznej, 
osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Ten zabieg 
legislacyjny stanowi zatem usankcjonowanie prawne dotychczasowego dorobku doktryny i judy-
katury, gdzie administracyjne kary pieniężne utożsamia się jako „ujemne (niekorzystne) skutki dla 
podmiotów prawa, które nie stosują się do obowiązków wynikających z norm prawnych lub aktów 
stosowania prawa” (Wincenciak, 2008, s. 73)9. 

Do k.p.a. wprowadzona została zasada stosowania ustawy względniejszej dla strony (na wzór 
unormowań z postępowania karnego czy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów 
publicznych)10. Jeżeli w czasie wydawania decyzji w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej 
obowiązuje ustawa inna niż w czasie naruszenia prawa, w następstwie którego ma być nałożo-
na kara, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, 
jeżeli jest ona względniejsza dla strony (art. 189c k.p.a.). Jak trafnie zwraca uwagę M. Jabłoński 
„przepisy regulujące administracyjną karę pieniężną są odrębne od przepisów dotyczących na-
kazu lub zakazu będącego przedmiotem ochrony. Powoduje to, że może się zdarzyć (i zdarza 
się często), że zmiana dotyczy wyłącznie normy sankcjonowanej albo sankcjonującej”. Dlatego 
też zasada ta znajdować będzie zastosowanie w sytuacji, gdyby doszło jedynie do zmiany normy 
sankcjonującej (Jabłoński, 2017)11.

Dyrektywy wymiaru kar administracyjnych zamieszczone zostały w art. 189d k.p.a. Zgodnie 
z tym przepisem, wymierzając administracyjną karę pieniężną, organ administracji publicznej 
bierze pod uwagę:

 9 Uchwała NSA z 19.10.2015 r., II OPS 1/15, www.orzeczenia.nsa.gov.pl, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych; dalej: CBOSA.
10 Uzasadnienie nowelizacji k.p.a., s. 73.
11 Jak wyjaśnia Autor w komentarzu do tego przepisu, „w sytuacji w której do stanu faktycznego podmiotu przed zmianą prawa znajdowała zastosowanie 
norma A i podmiot tę normę zrealizował, a zmiana prawa zaostrzyła normę sankcjonowaną, której podmiot, gdyby znalazła zastosowanie do jego stanu 
faktycznego, nie spełniałby, oczywiście nie byłaby dopuszczalna i to z zupełnie innych przyczyn niż z treści art. 189c k.p.a. Taka sytuacja stanowiłaby 
bowiem przykład niedozwolonego retroaktywnego działania prawa wstecz w zakresie obowiązków nakładanych na obywateli”.
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1) wagę i okoliczności naruszenia prawa, w szczególności potrzebę ochrony życia lub zdrowia, 
ochrony mienia w znacznych rozmiarach lub ochrony ważnego interesu publicznego lub wy-
jątkowo ważnego interesu strony oraz czas trwania tego naruszenia;

2) częstotliwość niedopełniania w przeszłości obowiązku albo naruszania zakazu tego samego 
rodzaju co niedopełnienie obowiązku albo naruszenie zakazu, w następstwie którego ma być 
nałożona kara;

3) uprzednie ukaranie za to samo zachowanie za przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wy-
kroczenie lub wykroczenie skarbowe;

4) stopień przyczynienia się strony, na którą jest nakładana administracyjna kara pieniężna, do 
powstania naruszenia prawa;

5) działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa;
6) wysokość korzyści, którą strona osiągnęła, lub straty, której uniknęła;
7) w przypadku osoby fi zycznej – warunki osobiste strony, na którą administracyjna kara pie-

niężna jest nakładana.
Wskazane okoliczności łagodzące dotyczyć mogą jedynie kar administracyjnych, rozumianych 

jako sankcje, przy wymierzaniu których organ działa w ramach uznania administracyjnego12. Tak 
liczny katalog przesłanek, które organ powinien uwzględnić przy wymierzaniu administracyjnej kary 
pieniężnej oznacza odejście od odpowiedzialności obiektywnej na rzecz uwzględniania szeregu 
wartości, które mają uzasadniać prawidłowe rozpoznanie sprawy wymierzania administracyjnej 
kary pieniężnej (Adamiak, 2017).

Natomiast zastosowanie do wszystkich kar znajdować będzie art. 189e k.p.a., zgodnie 
z którym gdy do naruszenia prawa doszło wskutek działania siły wyższej, strona nie podlega 
ukaraniu. Przez siłę wyższą należy tu rozumieć zdarzenia i okoliczności, których strona nie mogła 
przewidzieć lub których nie mogła przezwyciężyć13. W orzecznictwie sądów administracyjnych 
przez siłę wyższą rozumie się „nagłe zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe w danych warunkach 
do przewidzenia i zapobieżenia. Ocena, czy w danym przypadku zachodzi siła wyższa, powinna 
być dokonywana «z zewnątrz», przy uwzględnieniu wszakże indywidualnej sytuacji ocenianego, 
co ma kapitalne znaczenie, gdy oceny dokonuje się w realiach postępowania administracyjnego 
zmierzającego do rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy administracyjnej. Z tego powodu może 
zdarzyć się, że poza klasycznymi przykładami zdarzeń z kręgu «siły wyższej», jak różnego rodza-
ju działania sił przyrody lub tych, których przyczyn należy szukać w zakrojonych na różną skalę 
konfl iktach społecznych, występować będą szczególne sytuacje, które dla strony postępowania 
będą zdarzeniami nagłymi i nie do przewidzenia lub zapobieżenia”14. Oczywiście za działanie siły 
wyższej nie można uznawać zmiany obowiązujących przepisów prawa15.

W k.p.a. przewidziane uregulowane zostały również warunki odstąpienia od wymierzenia 
kary (art. 189f § 1 k.p.a.). Organ administracji publicznej, w drodze decyzji, poprzestawać ma na 
pouczeniu i odstępować od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, jeżeli: 1) waga naruszenia 
prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa lub 2) za to samo zachowanie prawo-
mocną decyzją na stronę została uprzednio nałożona administracyjna kara pieniężna przez inny 
12 Uzasadnienie nowelizacji k.p.a., s. 73.
13 Uzasadnienie nowelizacji k.p.a., s. 75.
14 Wyr. NSA z 21.07.2016 r., II GSK 483/15, CBOSA.
15 Wyr. WSA w Lublinie z 26.06.2014 r., III SA/Lu 227/14, CBOSA.
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uprawniony organ administracji publicznej lub strona została prawomocnie ukarana za wykro-
czenie lub wykroczenie skarbowe, lub prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe i uprzednia kara spełnia cele, dla których miałaby być nałożona administracyjna kara 
pieniężna. Kategoryczny zwrot „odstępuje” wskazuje, że w przypadku spełnienia co najmniej jednej 
z ww. przesłanek, organ obligatoryjnie powinien zaniechać wymierzenia kary pieniężnej. W po-
zostałych przypadkach, jeżeli pozwoli to na spełnienie celów, dla których miałaby być nałożona 
administracyjna kara pieniężna, organ administracji publicznej, w drodze postanowienia, może 
wyznaczyć stronie termin do przedstawienia dowodów potwierdzających usunięcie naruszenia 
prawa lub powiadomienie właściwych podmiotów o stwierdzonym naruszeniu prawa, określając 
termin i sposób powiadomienia. Odstąpienie w tych przypadkach ma charakter fakultatywny. 
Warunkiem odstąpienia przez organ administracyjny w tych przypadkach od nałożenia admini-
stracyjnej kary pieniężnej jest przedstawienie przez stronę dowodów, potwierdzających wykonanie 
postanowienia. Wówczas organ poprzestaje na pouczeniu (art. 189f § 2 i 3 k.p.a.). 

Od zaległej administracyjnej kary pieniężnej (niezapłaconej w terminie) przewidziane zostało 
naliczanie odsetek za zwłokę w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, chyba że 
przepisy odrębne stanowią inaczej (art. 189i § 1 i 2 k.p.a.).

W kolejnym przepisie określone zostały terminy przedawnienia nałożenia i wykonania ad-
ministracyjnej kary pieniężnej. Nie może ona zostać nałożona, jeżeli upłynęło pięć lat od dnia 
naruszenia prawa albo wystąpienia skutków naruszenia prawa (art. 189g § 1 k.p.a.)16. Taki sam 
termin przewidziany został do jej wykonania, który liczony jest od dnia, w którym kara powinna 
być wykonana.

Szczegółowemu unormowaniu poddane zostały również reguły zawieszenia; przerwania za-
wieszenia nałożenia (art. 189h § 1–5 k.p.a.) oraz wykonalności kar administracyjnych (art. 189j 
§ 1–5 k.p.a.). Bieg terminu przedawnienia nałożenia (oraz jej egzekucji) administracyjnej kary 
pieniężnej przerywa ogłoszenie upadłości strony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia 
nałożenia (egzekucji) administracyjnej kary pieniężnej biegnie on na nowo od dnia następują-
cego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania 
upadłościowego. Jeżeli ogłoszenie upadłości strony nastąpiło przed rozpoczęciem biegu terminu 
przedawnienia nałożenia (egzekucji) administracyjnej kary pieniężnej, bieg tego terminu rozpo-
czyna się od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub 
umorzeniu postępowania upadłościowego.

Bieg terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej nie rozpoczyna się, 
a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem:
1) wniesienia środka zaskarżenia od decyzji w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej do 

sądu administracyjnego albo sądu powszechnego, albo skargi kasacyjnej od prawomocnego 
orzeczenia w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej;

2) wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku praw-
nego lub prawa;

3) doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji, jeżeli przepisy odrębne przewidują możliwość zarządzenia zabezpieczenia.

16 Przepisu tego nie stosuje się do spraw, w przypadku których przepisy odrębne przewidują termin, po upływie którego nie można wszcząć postę-
powania w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub stwierdzenia naruszenia prawa, w następstwie którego może być nałożona admini-
stracyjna kara pieniężna.



61 Przemysław Zdyb            Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych przez Prezesa URE…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 6(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.6.6.5

Termin przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej rozpoczyna się, a po za-
wieszeniu biegnie dalej, od dnia następującego po dniu:
1) uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego albo sądu powszechnego właści-

wego do rozpoznania odwołania od decyzji w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej, 
albo odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy, oddalenia 
skargi kasacyjnej, albo uchylenia przez Sąd Najwyższy zaskarżonego wyroku i orzeczenia 
co do istoty sprawy;

2) uprawomocnienia się orzeczenia lub ogłoszenia prawomocnego orzeczenia sądu powszech-
nego w sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;

3) zakończenia postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji17 upea.
Bieg terminu przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej nie rozpoczyna się, 

a rozpoczęty ulega przerwaniu z dniem:
1) zastosowania środka egzekucyjnego, o którym zobowiązany został zawiadomiony;
2) doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów upea.

Natomiast bieg terminu przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej rozpoczyna 
się, a po przerwaniu biegnie na nowo, od dnia następującego po dniu, w którym:
1) zastosowano środek egzekucyjny, o którym zobowiązany został zawiadomiony;
2) doręczono zarządzenie zabezpieczenia w trybie przepisów upea.

Kodeks przewiduje również upoważnienie dla organu administracji publicznej, który nałożył 
administracyjną karę pieniężną, do udzielenia na wniosek strony ulgi w wykonaniu kary (art. 189k 
§ 1–3 k.p.a.). Przesłanki zawarte w tych przepisach są analogiczne do podstaw zastosowania 
ulg na podstawie art. 67a–67d ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa18, co wprost 
podkreślali projektodawcy zmian w k.p.a.19, ponieważ w przypadkach uzasadnionych ważnym 
interesem strony lub ważnym interesem publicznym, organ będzie mógł:
a) odroczyć termin wykonania kary lub rozłożyć ją na raty; 
b) odroczyć wykonanie kary zaległej lub rozłożyć ją na raty;
c) umorzyć karę w całości lub w części;
d) umorzyć odsetki za zwłokę w całości lub w części.

Odwołując się do orzecznictwa w sprawach podatkowych, przyjąć można, że ważny interes 
strony to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków nie jest ona w stanie 
uregulować administracyjnej kary pieniężnej. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata 
losowa majątku. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego tego pojęcia nie powinno się 
ograniczać „tylko i wyłącznie do sytuacji nadzwyczajnych, czy też zdarzeń losowych uniemożli-
wiających uregulowanie zaległości podatkowych, bowiem pojęcie to funkcjonuje w zdecydowanie 
szerszym znaczeniu, uwzględniającym nie tylko sytuacje nadzwyczajne, ale również normalną 
sytuację ekonomiczną podatnika, wysokość uzyskiwanych przez niego dochodów oraz wydatków, 
a w tym względzie również wydatków ponoszonych w związku z ochroną zdrowia własnego lub 
członków najbliższej rodziny. W związku z tym w postępowaniu podatkowym wszczętym wnioskiem 

17 Przepis ten odsyła do ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz.U. 2016, poz. 599 ze zm.); dalej: upea.
18 T. j. Dz.U. 2017, poz. 201; dalej: op.
19 Zob. uzasadnienie nowelizacji k.p.a., s. 77.
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podatnika o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych szczególny nacisk winien być 
położony właśnie na analizę sytuacji ekonomicznej podatnika”20.

Z kolei przez interes publiczny rozumie się dyrektywę postępowania nakazującą uwzględniać 
„respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpie-
czeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy, sprawność działania aparatu państwowego, 
korektę błędnych decyzji itp. Wynika to z wyjątkowego charakteru instytucji umorzenia stanowią-
cej odstępstwo od zasady równości i powszechności opodatkowania. Zasadą pozostać musi, 
płacenie podatków w sposób i w terminach przewidzianych przez prawo. Jedynie nadzwyczajne 
okoliczności mogą spowodować odstępstwo od tej reguły”21.

De lege lata umorzenie zaległej administracyjnej kary pieniężnej spowoduje umorzenie od-
setek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległa administracyjna 
kara pieniężna. 

Ponieważ skorzystanie z ww. ulg w stosunku do podmiotów prowadzących działalność go-
spodarczą, może stanowić pomoc publiczną albo pomoc de minimis, albo pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie, właściwy organ, na wniosek strony prowadzącej działalność gospo-
darczą, może udzielać przedmiotowych ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej;
2) stanowią pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – w za-

kresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących przepisach prawa Unii 
Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;

3) stanowią pomoc publiczną:
a) mającą na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi 

zdarzeniami nadzwyczajnymi;
b) mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce22;
c) zgodną z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, której dopuszczalność została 

określona przez właściwe organy Unii Europejskiej, udzielaną na przeznaczenie inne niż 
wymienione w lit. a i b23.

Jak podkreślił NSA w wyroku z 28 października 2016 r.: „pomoc publiczna de minimis może 
zostać przeznaczona na rozwój przedsiębiorstwa, na jego restrukturyzację. Może dotyczyć rów-
nież zwiększenia zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie oraz ochrony środowiska. Jej celem 
w żadnym wypadku natomiast nie powinno być «reanimowanie» przedsiębiorstwa nieefektywnego, 
w tym np. znajdującego się w stanie uzasadniającym wszczęcie upadłości”24. 

20 Wyr. NSA z 26.08.2016 r., II FSK 3481/15, CBOSA.
21 Wyr. WSA w Szczecinie z 9.12.2009 r., I SA/Sz 667/09, CBOSA. Na temat pojęcia „interesu publicznego” szerzej: Wyrzykowski, 1986, s. 44; Szafrański, 
2008, s. 139-145; Żurawik, 2013, s. 411 i n.
22 Ulgi, z powodów wskazanych w lit. a i b mogą być udzielane, jeżeli w przepisach odrębnych zostały określone szczegółowe warunki udzielania tej 
pomocy, zapewniające jej zgodność z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.
23 To inne przeznaczenie pomocy publicznej ma określać w drodze rozporządzenia Rada Ministrów, które również ma wskazywać szczegółowe warunki 
udzielania ulg, mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa określone przez właściwe organy Unii Europejskiej.
24 II FSK 2741/14, CBOSA.
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IV. Regulacje szczególne dotyczące administracyjnych kar pieniężnych 
w ustawie – Prawo energetyczne

Przechodząc do regulacji szczególnych dotyczących administracyjnych kar pieniężnych 
wymierzanych na podstawie przepisów ustawy – Prawo energetyczne, analizie poddać należy 
art. 56 upe. Przepis ten, wielokrotnie nowelizowany, określa katalog niepożądanych w ocenie 
ustawodawcy zachowań (głównie przedsiębiorstw energetycznych) konstrukcję, kategorie, wy-
sokość oraz zasady stosowania administracyjnych kar pieniężnych. Przepis ten ma charakter 
blankietowy (odsyłający) (Sachajko, 2010, s. 1352) i jest mocno rozbudowany, obejmuje bowiem 
obecnie 66 punktów, z czego wiele wymienia po kilka rodzajów działań lub zaniechań przedsię-
biorstw energetycznych objętych sankcją. 

W pierwszej kolejności odpowiedzieć należy na pytanie, czy w sprawach wymierzania admi-
nistracyjnych kar pieniężnych przez Prezesa URE zastosowanie znajdą nowe przepisy rozdziału 
IVa k.p.a., na co wskazywałoby brzmienie art. 30 ust. 1 upe, zgodnie z którym do postępowania 
przed Prezesem URE stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2–4, przepisy kodeksu postępowania 
administracyjnego. Jednak wbrew temu odpowiedź na powyższe pytanie jest przecząca. Otóż 
w przypadku spraw dotyczących administracyjnych kar pieniężnych, przepis szczególny, jakim jest 
art. 56 ust. 7a upe, nakazuje odpowiednio stosować przepisy rozdziału III Ordynacji podatkowej 
zatytułowanego „Zobowiązania podatkowe”, z wyłączeniem art. 68 § 1–3 op określającym termin 
przedawnienia zobowiązań podatkowych, a nie przepisy rozdziału IVa k.p.a. Przepis ten został 
dodany ustawą z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych 
innych ustaw ze względu na dotychczasowy brak przepisów regulujących kwestie terminu płat-
ności kar pieniężnych, naliczania ewentualnych odsetek od tych kar oraz dotyczących przedaw-
nienia kar pieniężnych25. Należy zauważyć, że pierwotnie w efekcie tej zmiany do wymierzania 
kar pieniężnych znajdował zastosowanie cały dział III op, w tym art. 68 § 1–3 op (określający 
przedawnienie prawa do wydania decyzji)26, co wprowadzało trzyletni bądź pięcioletni termin 
przedawnienia dla wymierzania kar pieniężnych przez Prezesa URE. Jednak na mocy kolejnej 
nowelizacji upe, dokonanej ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne 
oraz niektórych innych ustaw27, w art. 56 ust. 7a upe wyłączono stosowanie art. 68 § 1–3 op do 
spraw dotyczących wymierzania administracyjnych kar pieniężnych przez Prezesa URE. Obecnie 
zatem znajdować będą zastosowanie terminy przedawnienia określone w przepisach art. 189g 
§ 1–3 k.p.a. (nie ma bowiem ich określonych w upe, a stosowanie przepisów op zostało wyłą-
czone), co w kontekście częstych nowelizacji upe (a co za tym idzie również zmian w zakresie 
obowiązków przedsiębiorstw energetycznych i innych podmiotów) ustabilizuje sytuację prawną 
podmiotów administrowanych. 

Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest 
znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek. Nie będzie zatem 
znajdował zastosowania przepis art. 189f § 1 k.p.a., który zawiera znacznie obszerniejszy katalog 

25 Zob. uzasadnienie z 29.06.2015 r. do projektu ustawy, s. 28, druk nr 3590, Sejm VII kadencji. Pobrano z: http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3590 
(15.07.2016).
26 Jak wskazuje się w doktrynie art. 68 op ogranicza w czasie „możliwość wydania decyzji wymiarowej (upływ tego terminu uniemożliwia powstanie 
zobowiązania podatkowego i nie wywołuje skutków materialnoprawnych, lecz jedynie niemożność doręczenia decyzji wymiarowej)” (Ofi arski, 2013, 
s. 193 i powołana tam literatura).
27 Dz.U., poz. 1165.
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przesłanek, w oparciu o które Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary. Przy ocenie stop-
nia szkodliwości czynu wpływającego na wysokość kary, jak również na możliwość zastosowa-
nia instytucji odstąpienia od wymierzenia kary w oparciu o art. 56 ust. 6a upe, uzasadnione jest 
skorzystanie z dorobku orzecznictwa i doktryny prawa karnego powstałego na gruncie wykładni 
przesłanek określonych w art. 115 § 2 k.k.28. Należy pamiętać, że niezasadne jest odstąpienie 
od nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 56 ust. 6a upe z uwagi na zrealizowanie przez 
przedsiębiorcę obowiązku, jeżeli obowiązek ten został wykonany już po wszczęciu postępowania 
o nałożenie kary pieniężnej29.

W zdecydowanej większości źródłem obowiązku przedsiębiorstw energetycznych jest sama 
ustawa czy inny akt, do którego ustawa odsyła, jak np. rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 714/2009 
z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej 
wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/200330. Szczególny przy-
padek stanowi jednak art. 56 ust. 1 pkt 12 upe, zgodnie z którym administracyjnej karze pienięż-
nej podlega ten, kto nie przestrzega obowiązków wynikających z koncesji. W orzecznictwie Sądu 
Najwyższego podkreślane już było kilkukrotnie, że wykładnia tego przepisu nie może prowadzić 
do uczynienia z art. 56 ust. 1 pkt 12 upe przepisu uprawniającego do nakładania kar pieniężnych 
za dowolne uchybienie jakiemukolwiek przepisowi prawa (skoro każda koncesja wydawana przez 
Prezesa URE zawiera warunek zobowiązujący koncesjonariusza do przestrzegania przepisów 
prawa). Przepis ten uznaje za czyn podlegający karze pieniężnej zachowanie przedsiębiorstwa 
energetycznego polegające na nieprzestrzeganiu przez koncesjonariusza obowiązków wynika-
jących z koncesji. W wyroku SN z 6 października 2011 r.31 czasownik „wynikać” oznacza, że „coś 
wypływa jako wniosek (konkluzja) z czegoś innego”. W rezultacie przyjmuje się, że skoro podstawę 
do nałożenia kary pieniężnej z art. 56 ust. 1 pkt 12 upe stanowi nieprzestrzeganie obowiązków, 
które wynikają z koncesji, to decyzja o jej udzieleniu musi być autonomicznym źródłem przedmio-
towych obowiązków. Nie można natomiast traktować jako wynikającego z koncesji obowiązku, 
którego bezpośrednim źródłem jest przepis obowiązującego prawa, określający dany obowiązek 
w sposób umożliwiający jego bezpośrednią realizację bez potrzeby dodatkowej konkretyzacji. 
Obowiązek taki nie wynika z samej koncesji, lecz z przepisu ustawy lub aktu wykonawczego, 
odnoszącego się do działalności koncesjonowanej32.

Administracyjne kary pieniężne w upe wymierzane są jako określone kwoty pieniężne, których 
wysokość jest wskazana wprost w ustawie bądź jest obliczana na podstawie wzorów (o mniej-
szym bądź większym stopniu skomplikowania) i przy wykorzystaniu wielu zmiennych czynników. 
Zasadniczo wysokość administracyjnych kar pieniężnych orzekanych na podstawie upe nie może 
przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podat-
kowym, a jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, 
wysokość kary nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego 
z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym (art. 56 ust. 3 upe)33. 

28 Wyr. SN z 5.02.2015 r., III SK 36/14, www.sn.pl 
29 Wyr. SA w Warszawie z 18.03.2015 r., VI ACa 843/14, www.orzeczenia.ms.gov.pl
30 Zob. art. 56 ust. 1 pkt 1d upe.
31 Wyr. SN z 6.10.2011 r., III SK 18/11, www.sn.pl.
32 Tak w wyr. SN z 28.01.2015 r., III SK 29/14 oraz z  18.08.2015 r., III SK 2/15, www.sn.pl.
33 Oznacza to, że maksymalny wymiar kary stanowić może przychód z danej działalności koncesjonowanej, nie zaś przychód ze wszystkich działalności 
koncesjonowanych prowadzonych przez ukaranego (zob. Pawełczyk i Sokal, 2012, s. 703). 
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Przepisy mogą również określać dolną granicę administracyjnej kary pieniężnej (art. 56 ust. 2e 
upe), zgodnie z którym wysokość kary pieniężnej wymierzonej za niewydanie w terminie warun-
ków przyłączenia, nie może być niższa niż 3000 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu warunków 
przyłączenia. 

Wymierzając karę Prezes URE uwzględnia następujące dyrektywy wymiaru kary: stopień 
szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie ukaranego podmiotu 
i jego możliwości fi nansowe (art. 56 ust. 6 upe). Nie będzie zatem mógł Prezes URE stosować 
katalogu dyrektyw wymiaru kary, o którym mowa w art. 189d k.p.a.

W warstwie materialnej decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej będzie się składać z dwóch 
zasadniczych części, tj. części deklaratoryjnej, w której stwierdza się naruszenie określonych 
obowiązków wynikających z przepisów prawa materialnego konkretnej ustawy traktującej o obo-
wiązkach z zakresu energetyki oraz części konstytutywnej, w której nakładana jest kara pieniężna 
(Sachajko, 2010, s. 1362). Termin do zapłaty kary pieniężnej wynosi 14 dni od dnia, w którym 
decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna (art. 56 ust. 6b upe).

Zdaniem Sądu Najwyższego odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązków wynikają-
cych z prawa energetycznego ma charakter odpowiedzialności obiektywnej w tym znaczeniu, 
że stwierdzenie zawinionego charakteru naruszenia nie jest konieczną przesłanką nałożenia na 
przedsiębiorstwo energetyczne kary pieniężnej34. Kary pieniężne wymierzane przez organ regu-
lacyjny nie są bowiem sankcjami karnymi35, niemniej w orzecznictwie wskazuje się, że pomimo 
iż nie można kar pieniężnych zaliczyć do prawa karnego, to powinny być do nich stosowane pod-
stawowe standardy prawa karnego36. W jednym z wyroków Sąd Najwyższy wprost stwierdził, że: 
„w sprawach z odwołania od decyzji regulatora rynku nakładających kary pieniężne z tytułu naru-
szenia obowiązków wynikających z mocy ustawy lub decyzji, należy zapewnić przedsiębiorcom 
wyższy poziom sądowej ochrony praw, zaś zasady sądowej weryfi kacji prawidłowości orzeczenia 
organu regulacji w zakresie dotyczącym kary pieniężnej powinny odpowiadać wymogom analo-
gicznym do tych, jakie obowiązują sąd orzekający w sprawie karnej. Przedsiębiorstwo energe-
tyczne może uniknąć kary, gdy wykaże, że obiektywne okoliczności danej sprawy uniemożliwiają 
mu przypisanie odpowiedzialności za naruszenia przepisów ustawy, z uwagi na podjęte przez to 
przedsiębiorstwo działania o charakterze ostrożnościowo-prewencyjnym”37. 

Ważnym jest jednak, by odróżniać zasady dotyczące nakładania kar za naruszenie obo-
wiązków regulacyjnych wynikających z prawa energetycznego od reguł dotyczących ustalenia 
zaistnienia samego faktu ich naruszenia38. Powyższe oznacza, że „do stwierdzenia naruszenia 
przez przedsiębiorstwo energetyczne ciążących na nim obowiązków wystarczające jest ustale-
nie, że dany podmiot zachował się w sposób niezgodny z wiążącym go nakazem albo zakazem. 
Jednakże gdy dochodzi do nałożenia kary pieniężnej, konieczne jest uwzględnienie różnego ro-
dzaju elementów o charakterze subiektywnym, składających się na podmiotową stronę odpowie-
dzialności zagrożonej dolegliwymi karami pieniężnymi. O ile zatem do zastosowania klasycznych 
sankcji administracyjnych wystarczające jest stwierdzenie obiektywnego stanu niezgodności za-

34 Wyr. SN z 25.04.2007 r., III SK 1/07, ZNSA 200 7 nr 5-6, s. 101.
35 Postanowienie SN z 27.10.2015 r., III SK 10/15, www.sn.pl
36 Wyr. NSA z 18.08.2009 r., II FSK 591/08, CBOSA.
37 Wyr. SN z 5.02.2015 r., III SK 36/14, www.sn.pl
38 Wyr. SA w Warszawie z 21.09.2016 r., VI ACa 842/15, www.orzeczenia.ms.gov.pl.
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chowania adresata z treścią normy, o tyle w przypadku nakładania przez organ kary pieniężnej, 
wymierzania jej wysokości oraz oceny możliwości odstąpienia od jej wymierzenia, istotną rolę 
odgrywają czynniki o charakterze subiektywnym, odtwarzane w oparciu o analizę całokształtu 
zachowania karanego przedsiębiorcy, jego motywacji, kontekstu zarzucanego mu naruszenia, czy 
chociażby wpływu przedsiębiorstwa na uchybienie obowiązującym normom”39.

Podmiotami administrowanymi, wobec których upe przewiduje nakładanie kar pieniężnych, 
są przede wszystkim przedsiębiorstwa energetyczne, w stosunku do nich bowiem ustawodaw-
ca przewidział najwięcej nakazów i zakazów. Jednakże niezależnie od samych przedsiębiorstw 
energetycznych, Prezes URE może wymierzyć karę również kierownikowi przedsiębiorstwa ener-
getycznego (art. 56 ust. 5 upe), z tym zastrzeżeniem, że kara ta może być wymierzona w kwocie 
nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia oraz na podmiot, który nie stosuje się 
do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii, wprowadzonych na podstawie art. 11, art. 11c 
ust. 3 lub art. 11d ust. 3 upe. Przez pojęcie „kierownika” rozumieć należy osoby fi zyczne oraz 
osoby prawne zarządzające przedsiębiorstwem40. W przypadku kolegialnego zarządzania przed-
siębiorstwem nałożenie kary pieniężnej na poszczególnych członków może nastąpić po ustaleniu 
zakresu ich obowiązków i indywidualizacji przesłanek odpowiedzialności (Sachajko, 2010, s. 1360). 
Zgodzić się należy również z poglądem, że nie można – zgodnie z zasadą zakazu dwukrotnego 
karania za to samo – zastosować jednocześnie art. 56 ust. 1 i ust. 6 upe i ukarać jedną osobę 
w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fi zyczną prowadzącą jednoosobową działalność go-
spodarczą (Sachajko, 2010, s. 1360)41. Podmiotami ukaranymi mogą zostać również producenci 
i importerzy urządzeń, w tym urządzeń wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł energii, 
za wprowadzanie do obrotu na obszarze kraju urządzenia niespełniające wymagań określonych 
w art. 52 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 11 upe.

Do obowiązków Prezesa URE należy również niezwłoczne powiadomienie KE o zmianach 
przepisów w zakresie kar pieniężnych i o działaniach podejmowanych w przypadku naruszeń 
przepisów rozporządzenia (WE) nr 714/2009 PE i Rady z 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 
dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające roz-
porządzenie (WE) nr 1228/2003, a także przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1775/2005/WE z 28 września 2005 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyło-
wych gazu ziemnego, co podyktowane jest kontrolą zapewnienia przestrzegania jednolitych reguł 
w UE w sektorze energetycznym przez wszystkie państwa członkowskie.

V. Podsumowanie
Przechodząc do konkluzji, wskazać należy, że w obecnym stanie prawnym wymierzanie 

przez Prezesa URE administracyjnych kar pieniężnych stanowi skomplikowany i złożony proces 
administracyjny. Po pierwsze, jest to rezultatem ciągłych zmian w obszarze obowiązków publicz-
noprawnych wynikających z nakładanych wciąż nowych nakazów i zakazów na przedsiębiorstwa 

39 Wyr. SN z 5.02.2015 r., III SK 36/14; podobnie w wyr. z 30.09.2011 r., III SK 10/11, www.sn.pl. 
40 Ponieważ w ustawie brak jest legalnej defi nicji „kierownika”, to w praktyce problematyczne może być ustalenie osoby, wobec której kara pieniężna 
może być wymierzona, a z uwagi na wielość podstaw prawnych świadczenia pracy (nie tylko umowa o pracę, ale np. kontrakt menadżerski) również 
ustalenie wysokości kwoty wynagrodzenia, od której zależy wysokość kary pieniężnej (tak Czarnecka i Ogłódek, 2012, s. 702). Zob. również uchwałę 
SN z 5.07.1995 r. III CZP 84/95, OSNC 1995 nr 11, poz. 160.
41 Zob. również zasadę 3 rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (91) z 13.02.1991 r. w sprawie sankcji administracyjnych (tłum. polskie: 
Jasudowicz, 1996, s. 129–132).
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energetyczne. Po drugie, jest to efekt zastosowanych przez ustawodawcę złożonych odesłań. Jak 
wynika z przeprowadzonej analizy, ze względu na treść art. 56 ust. 7 upe zastosowanie znajdować 
będą zatem przepisy kolejnych rozdziałów działu III op (pod warunkiem, że przepisy upe nie regu-
lują danej kwestii odmiennie), w których uregulowano m.in.: powstawanie zobowiązania podatko-
wego, odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta, zabezpieczenie wykonania zobowiązań 
podatkowych, terminy płatności, zaległość podatkową, odsetki za zwłokę i opłatę prolongacyjną, 
wygaśnięcie zobowiązań podatkowych, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, przedawnienie, 
nadpłatę, odpowiedzialność solidarną, prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów 
przekształconych oraz odpowiedzialność podatkową osób trzecich. W praktyce pozwalać to może 
chociażby na odpowiednie stosowanie przepisów o odpowiedzialności solidarnej, obowiązków 
następców prawnych oraz podmiotów przekształconych, a także odpowiedzialności podatkowej 
osób trzecich (np. spadkobierców). Ma to istotne znacznie, ponieważ nie tylko przedsiębiorstwo 
energetyczne może być adresatem decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, lecz także jego kierow-
nik, o czym będzie mowa niżej. Dopiero na końcu Prezes URE sięgać będzie po przepisy k.p.a., 
które uzupełniają upe i op, jak wspomniany art. 189g k.p.a., czy art. 189e k.p.a. zawierający oko-
liczność egzoneracyjną w postaci siły wyższej (vis maior).

De lege ferenda należałoby ten złożony układ wymierzania administracyjnych kar pieniężnych 
przez Prezesa URE ograniczyć do dwóch aktów prawnych w postaci upe i k.p.a., poprzez uchy-
lenie art. 56 ust. 7 upe zawierającego odesłanie do stosowania przepisów Ordynacji podatkowej. 
Po pierwsze, przepisy działu III op, jak i nowe przepisy k.p.a. dotyczące administracyjnych kar 
pieniężnych są w wielu kwestiach zbliżone czy w wręcz tożsame treściowo. Po drugie, byłoby to 
również zgodne z ogólnym odesłaniem zawartym w art. 30 ust. 1 upe, nakazującym stosować 
przepisy k.p.a. do postępowań przed Prezesem URE.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono nowe rozwiązania prawne w zakresie pozasądowego rozwiązywania 
sporów konsumenckich w sektorze energetycznym. Omówiono główne cechy postępowania 
przed Koordynatorem ds. negocjacji. Zwrócono uwagę na kilka istotnych wątpliwości odnośnie 
do przyjętych rozwiązań proceduralnych, które mogą osłabić ogólnie pozytywny efekt wprowa-
dzenia nowych regulacji. Należą do nich, przede wszystkim, zbyt szeroki zakres dobrowolności 
uczestniczenia przedsiębiorstw energetycznych w postępowaniach, a także kontrowersyjny zakaz 
wstrzymania dostarczania paliw i energii do czasu rozwiązania sporu przez Koordynatora. 

Słowa kluczowe: pozasądowe rozstrzyganie sporów, Koordynator ds. negocjacji, dostawca ener-
gii, odbiorca energii, konsument, UOKiK, URE.

JEL: K23, K41

I. Wprowadzenie
Od dnia 10 stycznia 2017 r. obowiązuje ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym 

rozwiązywaniu sporów konsumenckich1, wdrażająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów kon-
sumenckich2. Ustawa wprowadza m.in. obszerne zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
– Prawo energetyczne3, ustanawiając dla sektora energetycznego Koordynatora do spraw ne-
gocjacji4 działającego przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: URE). W myśl Ustawy, 

* Prawnik i ekonomista; partner w kancelarii Markiewicz & Sroczyński; e-mail: jaroslaw.sroczynski@mslegal.com.pl. 
1 Dz.U. 2016, poz. 1823; dalej: Ustawa.
2 Tzw. dyrektywa ws. ADR (alternative dispute resolution), Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013.
3 T. j. Dz.U. 2017, poz. 220, ze zm.; dalej: pe.
4 Dalej: Koordynator.
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Koordynator jest „podmiotem uprawionym” do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądo-
wego rozwiązywania sporów między odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła 
w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwami energetycznymi5.

Rozwiązania przyjęte w powyższych aktach prawnych mają na celu uzupełnienie środków 
ochrony konsumentów w sporach z przedsiębiorcami o nowe jakościowo metody. Przed wejściem 
w życie Ustawy, spory mogły toczyć się na zasadach ogólnych przed sądami powszechnymi, 
względnie podlegać arbitrażowi, mediacji lub innej formie ugodowego ich załatwiania. Reklamacje 
konsumentów rozpatrywane były przy obowiązkowym uczestnictwie przedsiębiorcy6, w syste-
mie quasi-obowiązkowym7 lub na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa przedsiębiorcy.8 Należy 
podkreślić, że Ustawa nie wyłącza żadnego z dotychczasowych sposobów rozstrzygania bądź 
rozwiązywania sporów konsumentów z przedsiębiorcami9, stanowiąc jedynie uzupełnienie ist-
niejących regulacji.

Swoistym dla sektora energetycznego pozostaje nadal administracyjno-sądowy tryb roz-
strzygania sporów pomiędzy odbiorcami paliw, energii elektrycznej i ciepła a przedsiębiorstwami 
energetycznymi, przewidziany w art. 8 ust. 1 pe. Ów „hybrydowy” rodzaj postępowania, w ramach 
którego decyzje administracyjne Prezesa URE są kontrolowane przez Sąd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów oraz ewentualnie także sądy wyższych instancji ma zastosowanie, między in-
nymi, do spraw spornych dotyczących odmowy za warcia umowy o przyłączenie do sieci, w tym 
dotyczących zwiększenia mocy przyłączenio wej, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług 
przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, umowy o świadczenie usług transpor tu gazu ziem-
nego, umowy kompleksowej, a także w przypadku nieuzasadnio nego wstrzymania dostarczania 
paliw gazowych lub energii.

Należy zaznaczyć, że postępowanie przed Koordynatorem ma pierwszeństwo przed po-
stępowaniem toczącym się w trybie art. 8 ust. 1 pe przed Prezesem URE. Zgodnie z art. 31e 
ust. 2 i 3 pe, wszczęcie postępowania przed Koordynatorem powoduje zawieszenie z urzędu tego 
postępowania, także wówczas, gdy wniosek o rozstrzygnięcie sporu przez Prezesa URE został 
złożony przez konsumenta już na etapie postępowania prowadzonego przez Koordynatora.

II. Cechy postępowania przed Koordynatorem
Pozasądowe (alternatywne) metody rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcą a konsu-

mentem powinny posiadać kilka kluczowych cech, umożliwiających podniesienie poziomu ochro-
ny konsumentów na wyższy poziom, co stanowi cel zarówno dyrektywy ws. ADR, jak i Ustawy. 
Zgodnie z założeniami, nowy pakiet legislacyjny ma przyczyniać się do należytego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego w Unii Eu ropejskiej przez zapewnienie konsumentom moż liwości składania 

5 Zob. art. 31b ust. 2 pe w zw. z art. 8 i nast. Ustawy.
6 Tak w przypadku Rzecznika Finansowego, zob. art. 1 ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku fi nansowego 
i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015, poz. 1348, ze zm.). Powyższa ustawa reguluje ponadto w art. 35–43 zasady obowiązkowego udziału podmiotów 
rynku fi nansowego w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów z ich klientami, a Rzecznik Finansowy jest „podmiotem uprawnio-
nym” w rozumieniu Ustawy do prowadzenia tych postępowań. Spory na rynku fi nansowym stanowią obecnie jedyny przypadek, w którym przedsiębiorca 
ma obowiązek uczestniczenia w sporze, będąc „obowiązanym na podstawie odrębnych przepisów” w rozumieniu art. 31 ust. 1 Ustawy. „Odrębnymi 
przepisami” są wspomniane wyżej art. 35–43 ustawy z dnia 5.08.2015 r. regulujące działalność Rzecznika Finansowego. 
7 Tak w przypadku rozstrzygania sporów przez Arbitra Bankowego, działającego przy Związku Banków Polskich. Bankowy Arbitraż Konsumencki działa 
na zasadzie samoregulacji, zob. https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc. 
8 Tak w przypadku Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, a także, w pew-
nym zakresie, rzeczników praw konsumenta, działających na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(t. j. Dz.U. 2015, poz. 184, ze zm.) (dalej: uokik). 
9 Odnośnie form rozstrzygania i rozwiązywania sporów oraz różnic pojęciowych pomiędzy nimi, zob. Kaczmarek, 2016/2017, s. 7–8.
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wniosków o rozstrzyganie spo rów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bez-
stronne, przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywa nia. Dostęp 
do tanich i efektywnych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich będzie korzystny 
także dla przedsiębiorców, którzy uzyskają instrument pozwalający na uniknięcie długotrwałych 
i kosztownych procesów sądowych w sytuacjach spornych z konsumentami10.

Wymienione powyżej siedem głównych cech pozasądowego rozwiązywania sporów kon-
sumenckich oczywiście można i należy przypisać także postępowaniu szczególnemu, jakim 
jest postępowanie przez Koordynatorem. Spory konsumenckie w energetyce są bowiem bardzo 
istotną częścią ADR-ów, choćby tylko z tej racji, że energia jest niezbędnym dobrem powszech-
nego użytku, nabywanym przez konsumentów w warunkach istotnej nierównowagi kontraktowej 
i ekonomicznej stron, występującej na korzyść przedsiębiorstw energetycznych. Ponadto, regu-
lowany sektor energetyczny charakteryzuje się złożonością relacji umownych, co bezpośrednio 
wpływa na stopień skomplikowania umów, regulaminów, taryf, instrukcji oraz innych dokumentów 
kształtujących prawa i obowiązki odbiorców-konsumentów. 

Dlatego do katalogu cech szczególnych postępowania przed Koordynatorem należy jesz-
cze dodać następujące cechy: powszechność, bezpłatność, poufność oraz dobrowolność. 
Powszechność można rozumieć w aspekcie materialnym i formalnym. Powszechność materialna 
oznacza de facto zakres kompetencji Koordynatora do rozwiązywania określonego rodzaju spo-
rów. Reguluje tę kwestię art. 31a ust. 1 pkt 1–5 pe, z którego wynika kompetencja Koordynatora 
do prowadzenia postępowań dotyczących umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, 
gazowej lub ciepłowniczej, w tym przyłączenia mikroinstalacji, o świadczenie usług przesyłania 
lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego, o świadczenie usług przesyłania i dys-
trybucji ciepła, sprzedaży, umów kompleksowych. Zakres kompetencji Koordynatora jest zatem 
materialnie na tyle szeroki, że obejmuje w praktyce wszelkie typowe sytuacje, w których może 
potencjalnie powstać spór w relacji konsument – przedsiębiorstwo energetyczne. Powszechność 
formalna ma natomiast związek z ustaleniem wysokości progów fi nansowych wartości przedmiotu 
sporu, których przekroczenie będzie skutkować odmową rozpatrzenia sporu przez Koordynatora. 
Kwestia ta jest regulowana w art. 31d ust. 6 pkt 4 w zw. z art. 31f ust. 2 pe, a także w wydanym 
przez Ministra Energii na podstawie tego ostatniego przepisu rozporządzeniu wykonawczym11. 
Progi fi nansowe zostały ustalone na poziomie nie mniejszym niż 50 zł i nie większym niż 50 000 zł, 
a zatem tak określone pułapy wartości przedmiotu sporu w praktyce umożliwią Koordynatorowi 
działanie w znakomitej większości spraw spornych, poza rzeczywiście bagatelnymi albo mającymi 
znaczny wymiar materialny. Powszechność przyjętych rozwiązań nie budzi zatem wątpliwości, 
a odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, a także 
prosumenci będący konsumentami, uzyskali łatwy dostęp do postępowania przed Koordynatorem.

Cecha bezpłatności postępowania przed Koordynatorem nie jest całkowicie jasna. Kwestii 
tej nie reguluje ani Ustawa, ani prawo energetyczne, ani też rozporządzenie wykonawcze do 

10 Zob. uzasadnienie do projektu Ustawy, s. 1, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283400/12342485/12342486/dokument222677.pdf.
11 Zob. rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1.08.2017 r., w sprawie określenia wysokości progów fi nansowych wartości przedmiotu sporu, których 
przekroczenie uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu (Dz.U. 2017, poz. 1494), które weszło w życie z dniem 5.08.2017 r. Warto na marginesie wska-
zać na pewną nieścisłość terminologiczną wymienionych przepisów Ustawy. Przepis wykonawczy i powtarzający jego brzmienie tytuł rozporządzenia 
Ministra Energii posługują się terminem „uprawnienia” Koordynatora do odmowy rozpatrzenia sporu, co sugeruje fakultatywność odmowy. Tymczasem, 
zgodnie z art. 31d ust. 6 pkt 4, Koordynator obligatoryjnie „odmawia” rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy jego wartość nie mieści się w granicach 
określonych rozporządzeniem Ministra Energii. 
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Ustawy, wydane na podstawie art. 31f ust. 1 pe12. Informacji na ten temat nie ma również na 
stronie internetowej Koordynatora13. Można zatem oczywiście wnioskować, że brak informacji 
o odpłatności automatycznie oznacza, że postępowanie jest nieodpłatne. Należy jednak wskazać, 
że w projekcie rozporządzenia proceduralnego zamieszczony był jednoznaczny przepis o nie-
odpłatności postępowania14, który ostatecznie nie znalazł się w samym rozporządzeniu. Czyżby 
zatem rozważano wprowadzenie w przyszłości opłat za postępowania przed Koordynatorem? 
Wydaje się to teoretycznie możliwe, w związku z brzmieniem art. 10 pkt 13 Ustawy, nakładają-
cym na podmiot uprawniony obowiązek udostępnienia do wiadomości publicznej, w sposób jasny 
i zrozumiały, „określenie opłat i kosztów związanych z udziałem w postępowaniu w sprawie poza-
sądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz informacje o ich wysokości lub zasadach 
ich naliczania”. Koordynator mógłby zatem w oparciu o powyższy przepis wprowadzić odpłatność 
postępowań, oczywiście przy zachowaniu zasady zapewnienia łatwego dostępu do postępowa-
nia (taniości postępowania). Oznacza to, że ewentualne koszty postępowania nie powinny być 
ustalane na poziomie stanowiącym barierę przed korzystaniem z niego.

Cecha poufności postępowania przed Koordynatorem jest zagwarantowana w sposób jed-
noznaczny w art. 17 Ustawy, przewidującym że „podmiot uprawniony oraz osoby prowadzące 
postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich są obowiązani 
zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w trakcie tego postępowania”.

Cecha dobrowolności udziału w postępowaniach przed Koordynatorem także nie budzi 
wątpliwości, jednakże przede wszystkim od strony formalnej. Dobrowolność jest bowiem wpro-
wadzona tak szeroko, że powstaje pytanie czy jej materialne następstwa nie zaważą negatywnie 
na skuteczności działań Koordynatora, a przez to całego systemu pozasądowego rozwiązywa-
nia sporów konsumenckich w sektorze energetycznym? Ten aspekt oceny jest na tyle istotny, 
że poświęcono mu odrębne rozważania w pkt III. Najpierw jednak wypada zacząć od krótkiego 
przeglądu obowiązków przedsiębiorstw energetycznych.

III. Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych
Przedsiębiorstwo energetyczne posiada swobodę decydowania czy chce zobowiązać się do 

korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami. Oznacza to, że przedsię-
biorstwa energetycznego nie można uznać za „obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów” 
do udziału w postępowaniach przed Koordynatorem. Status przedsiębiorcy „obowiązanego” jest 
określony w art. 31 ust. 1 Ustawy, jednak zmian prawa energetycznego wprowadzonych Ustawą 
nie można uznać za „odrębne przepisy”, statuujące obowiązek uczestniczenia w postępowaniach 
pozasądowych.

Na przedsiębiorstwo energetyczne, które zobowiązało się do udziału w postępowaniach 
przed Koordynatorem, ustawodawca nałożył obowiązki informacyjne. Przedsiębiorstwo to musi 
poinformować, że podmiotem uprawnionym do rozwiązywania sporów jest Koordynator, a także na 
swojej stronie internetowej i we wzorcach umów zawieranych z konsumentami podać co najmniej 

12  Zob. rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1.08.2017 r. w sprawie prowadzenia przez Koordynatora do spraw negocjacji postępowania w zakresie 
pozasądowego rozwiązywania sporów (Dz.U. 2017, poz. 1493), które weszło w życie z dniem 5.08.2017 r.; dalej: rozporządzenie proceduralne. 
13 Zob. informację o treści wniosków o wszczęcie postępowania składanych do Koordynatora, https://www.ure.gov.pl/pl/koordynator-ds-negocjac/
postepowania-adr/wnioski-o-wszczecie-pos/7081,Wnioski-o-wszczecie-postepowania.html.
14 Zob. § 2 ust. 2 projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie prowadzenia przez Koordynatora do spraw negocjacji postępowania w zakresie 
pozasądowego rozwiązywania sporów, projekt z dnia 14 lutego 2017 r., wersja 1.4.
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adres strony internetowej Koordynatora. Zgodnie z art. 32 ust. 3 Ustawy, jeżeli przedsiębiorstwo 
energetyczne nie złożyło żadnego oświadczenia (co także obejmuje brak informacji o podmiocie 
uprawnionym), uznaje się, że wyraża ono zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądo-
wego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Powstaje zatem pytanie, czy przedsiębiorstwo energetyczne, które nie złożyło żadnego 
oświadczenia, może uchylić się od udziału w postępowaniu wszczętym przez Koordynatora? 
Należy bowiem w tym miejscu zauważyć, że jeżeli wniosek konsumenta spełnia kryteria formalne, 
to zgodnie z art. 31d ust. 1 pe postępowanie przed Koordynatorem wszczyna się obligatoryjnie. 
Wówczas przedsiębiorstwo energetyczne będzie najprawdopodobniej korzystać w prawa odmowy 
wzięcia udziału w takim postępowaniu, na zasadzie art. 32 ust. 1 pkt 2 Ustawy. Zatem ustawowe 
domniemanie zgody na udział w postępowaniach pozasądowych może zostać w indywidualnych 
przypadkach łatwo obalone poprzez odmowę uczestniczenia w konkretnym postępowaniu przed 
Koordynatorem. Należy także pamiętać, że odmowa taka może mieć miejsce nie tylko na etapie 
przygotowawczym postępowania, lecz także już po jego wszczęciu przez Koordynatora. 

Kolejnym nasuwającym się pytaniem jest, czy przedsiębiorstwo energetyczne może zdecy-
dować o złożeniu generalnego oświadczenia o braku zgody na udział w postępowaniach przed 
Koordynatorem (opt-out)? Wydaje się, że nie istnieje żadna przeszkoda prawna w tym zakresie, 
a z punktu widzenia pragmatyki postępowań i interesów konsumentów byłoby wręcz wskazane, 
aby przedsiębiorstwo energetyczne nie zamierzające uczestniczyć w systemie pozasądowego 
rozwiązywania sporów konsumenckich poinformowało o tym zawczasu konsumentów, aby nie 
angażowali się oni w zbędne postępowania. tego rodzaju Informacja mogłaby zostać zamiesz-
czona przynajmniej na stronie internetowej przedsiębiorstwa energetycznego, być może także 
we wzorcach umów konsumenckich.

Jeszcze jedną wątpliwość może budzić kwestia oceny działań przedsiębiorstwa energetycz-
nego, które co prawda zobowiązało się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów 
z konsumentami, jednak notorycznie uchyla się od udziału w postępowaniach przed Koordynatorem, 
korzystając ze wspomnianego wyżej prawa odmowy wzięcia udziału w postępowaniu, określonego 
w art. 32 ust. 1 pkt 2 Ustawy. Można postawić tezę, że jeżeli działania takie nie miałyby wymiaru 
incydentalnego, lecz przybrałyby charakter powtarzającej się praktyki, mogłyby stanowić naru-
szenie zbiorowych interesów konsumentów, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 uokik. Praktyka 
taka miałaby postać naruszenia obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej 
informacji, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami. W grę mogłaby także wchodzić kwalifi ka-
cja tego rodzaju działań przedsiębiorstwa energetycznego jako stosowanie naruszającej dobre 
obyczaje nieuczciwej praktyki rynkowej, polegającej na dezinformacji konsumentów odnośnie 
do przysługujących im praw15. W obu przypadkach właściwy byłby Prezes UOKiK, który móg-
łby nałożyć na przedsiębiorstwo energetyczne karę pieniężną do 10% obrotu, a także nakazać 
wykonanie określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów środków zaradczych. 
W przypadku stosowania przez przedsiębiorstwo energetyczne nieuczciwej praktyki rynkowej, 
właściwy byłby także sąd powszechny16. 

15 Zob. art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206, ze zm.); dalej: upnpr.
16 Zob. art. 12 upnpr.
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IV. Dobrowolność postępowania przed Koordynatorem
Postępowanie przed Koordynatorem ma charakter w pełni dobrowolny oraz niewładczy. Zgodnie 

z art. 31a ust. 2 pkt 1 i 2 pe, kompetencje Koordynatora są dwojakie. Po pierwsze, Koordynator 
umożliwia zbliżenie stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony. Po drugie, może 
on przedstawić stronom propozycję rozwiązania sporu, przy czym strony muszą wyrazić zgodę 
na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu lub zastosowanie się do niej, co wynika z art. 31f 
pkt 1 pe, a także z rozporządzenia proceduralnego.17 

Jednak, jak wskazano wyżej, jeżeli odbiorca złoży prawidłowy wniosek i nie zachodzą enu-
meratywnie wymienione przesłanki odmowy rozpatrzenia sporu,18 to Koordynator wszczyna 
postępowanie obligatoryjnie. Na poniższych grafi kach przedstawiony jest przebieg procedury 
reklamacyjnej prowadzącej do wszczęcia postępowania przez Koordynatora (rys. A), a następnie 
sam przebieg postępowania przed Koordynatorem (rys. B) 

brak wniosku

A. Postępowanie reklamacyjne

do PE wpływa
reklamacja odbiorcy

spór nie został rozstrzygnięty
w ramach reklamacji

PE
nie zobowiązało się

do PRSK

PE
zobowiązało się

do PRSK

odmowa PE
wzięcia udziału
w postępowaniu

przed Koordynatorem

zgoda stron
na udział

w postępowaniu
przed Koordynatorem

brak wszczęcia
postępowania

przez
Koordynatora

wszczęcie
postępowania

przez
Koordynatora

odbiorcy

wniosek odbiorcy
mimo odmowy PE

Źródło: rysunek własny. 

17 Zob. § 7 ust. 2 rozporządzenia proceduralnego. Można wyrazić w tym miejscu zastrzeżenie co do przyjętej techniki legislacyjnej, w ramach której 
jeden z kluczowych materialnych przepisów kompetencyjnych zawarty jest w przepisie delegacyjnym oraz w akcie niższego rzędu. Ponadto, nie jest 
jasne dlaczego ustawodawca odróżnia „zgodę na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu” od „zastosowania się do niej”? Wydaje się, że pomiędzy 
tymi pojęciami występuje relacja zawierania, tzn. zgoda na propozycję rozwiązania sporu oznacza także zgodę na zastosowanie się do tej propozycji.
18 Zgodnie z art. 31d ust. 6 pe, przesłankami tymi są: brak właściwości Koordynatora dla danego przedmiotu sporu, niepodjęcie przez odbiorcę próby 
kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu (w praktyce chodzi tutaj o złożenie reklamacji), status sprawy w toku 
o to samo roszczenie względnie uprzednie jej rozstrzygnięcie przez Koordynatora, inny właściwy podmiot albo sąd, a także wartość przedmiotu sporu 
wyższa albo niższa od obowiązujących progów fi nansowych.
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B. Postępowanie przed Koordynatorem

PE
nie ustosunkowuje się
do wniosku odbiorcy

postępowanie
przed Koordynatorem

zostało wszczęte

Koordynator
kończy

postępowanie

PE nie wyraża zgody
na udział

w postępowaniu

strona:
(i) nie wyraża zgody na propozycję

rozwiązania sporu
lub zastosowanie się do niej

(ii) nie dochowa 14-dniowego terminu
na zajęcie stanowiska

1)

2)

3)

Źródło: rysunek własny. 

Obligatoryjność wszczęcia postępowania przez Koordynatora oraz możliwość wycofania 
się przedsiębiorstwa energetycznego z procedury na każdym jej etapie mogą prowadzić do sy-
tuacji, w których odbiorca będzie angażowany w uciążliwe i nieefektywne postępowania. Może 
to doprowadzić do obniżenia rangi tej formy pozasądowego rozwiązywania sporów. Ryzyko ta-
kie może powstać zwłaszcza, jeżeli konsumenci nabiorą przeświadczenia, że przedsiębiorstwa 
energetyczne uczestniczą w postępowaniach przed Koordynatorem dla zachowania pozorów 
respektowania praw konsumentów, jednak w rzeczywistości „uciekają” z tych postępowań, jeżeli 
tylko nie odpowiada im ich przypuszczalny wynik. 

Pewnym remedium dla tak szeroko sformułowanej zasady dobrowolności uczestniczenia 
przedsiębiorstw energetycznych w postępowaniach przed Koordynatorem są ściśle określone 
terminy kończenia postępowania przez Koordynatora w przypadku nieustosunkowania się przed-
siębiorstwa energetycznego do wniosku odbiorcy, braku zgody na udział w postępowaniu albo na 
przedstawioną propozycję rozwiązania sporu lub na zastosowanie się do niej. Rozporządzenie 
proceduralne wprowadza w odniesieniu do tych kwestii terminy 14-dniowe, po upływie których 
Koordynator obligatoryjnie kończy postępowanie19. Należy jednak zwrócić uwagę, że powyższe 
terminy nie uchybiają ogólnemu, 90-dniowemu terminowi na przedstawienie stronom wyniku postę-
powania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, określonemu w art. 40 
ust. 1 Ustawy. Ponadto, zgodnie z art. 40 ust. 2 Ustawy, w przypadku sporu szczególnie skompli-
kowanego termin 90-dniowy może być przedłużony. W praktyce wiele spraw może zatem toczyć 
się miesiącami, a w rezultacie zakończyć się wycofaniem się przedsiębiorstwa energetycznego 
na ostatnim etapie. Ponieważ Prezes UOKiK mógłby ingerować w prawo przedsiębiorstwa ener-
getycznego do wycofania się z postępowania przed Koordynatorem tylko w bardzo wyjątkowych 

19 Ponadto, zgodnie z § 8 pkt 1 i 3 rozporządzenia proceduralnego Koordynator kończy postępowanie także w przypadku wycofania wniosku przez 
wnioskodawcę w trakcie postępowania oraz gdy przeprowadzenie postępowania stało się z innych przyczyn niemożliwe. Tę ostatnią przesłankę należy 
ocenić jako nader enigmatyczną, mogącą prowadzić do nieporozumień. 
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przypadkach naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, przyjęte rozwiązania mogą istotnie 
godzić w skuteczność i zaufanie konsumentów do pozasądowego rozwiązywania sporów kon-
sumenckich w sektorze energetycznym. Warto postulować de lege ferenda, aby przy kolejnej 
nowelizacji prawa energetycznego została przynajmniej uchylona obligatoryjność wszczynania 
postępowań przez Koordynatora. Spór przed Koordynatorem powinien rozpocząć się dopiero 
wtedy, kiedy nie budzi wątpliwości, że obie strony są gotowe na udział w postępowaniu. 

V. Zakaz wstrzymania dostarczania paliw i energii
Znowelizowane prawo energetyczne zawiera obecnie art. 6c ust. 3, przewidujący, że jeżeli 

przedsiębiorstwo energetyczne nie uwzględniło reklamacji, a odbiorca paliw gazowych, energii 
elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powia-
domienia o nieuwzględnieniu reklamacji, wystąpił do Koordynatora z wnioskiem o rozwiązanie 
sporu w tym zakresie, dostarczania paliw gazowych lub energii nie wstrzymuje się do czasu 
rozwiązania sporu przez Koordynatora. W takim przypadku, na podstawie art. 6e pe, przedsię-
biorstwo energetyczne może na własny koszt zainstalować temu odbiorcy przedpłatowy układ 
pomiarowo-rozliczeniowy.

Jakkolwiek podobne rozwiązanie obowiązuje w odniesieniu do samej czynności składania 
reklamacji odbiorcy do przedsiębiorstwa energetycznego20, powstaje zasadne pytanie, czy było 
właściwe, aby konstrukcję zakazu wstrzymania dostaw paliw i energii przenosić na grunt sporów 
przed Koordynatorem? Zwłaszcza, że obowiązek ten rozciąga się poza procedurę rozpatrywania 
reklamacji, na którą bezpośredni wpływ ma przedsiębiorstwo energetyczne. Zakaz wstrzymania 
dostaw związany jest bowiem z procedurą zewnętrzną, przed Koordynatorem, na którą przedsię-
biorca ma tylko ograniczony wpływ. Zwłaszcza, że Koordynator wszczyna postępowanie obligato-
ryjnie, czyli nawet w sytuacji, w której przedsiębiorstwo energetyczne będzie rozważało odmowę 
udziału w postępowaniu. Ponadto, sama odmowa udziału w postępowaniu może nie mieć skutku 
w postaci ustania zakazu wstrzymania dostaw paliw lub energii, ponieważ z wymienionego przepi-
su jednoznacznie wynika, że zakaz obowiązuje do czasu rozwiązania sporu przez Koordynatora. 
Powstaje pytanie, jak traktować sytuację, w której rozwiązanie sporu przez Koordynatora okaże 
się niemożliwe? Czy wówczas zakaz będzie nadal obowiązywał? 

Omawiane rozwiązanie może prowadzić w skrajnych wypadkach do uruchamiania przez 
nieuczciwych odbiorców kolejnych sporów przed Koordynatorem, tylko po to, aby przedsiębior-
stwo energetyczne podległo zakazowi wstrzymania dostaw paliw lub energii, za które odbiorca 
taki nie będzie zamierzał płacić lub będzie szukał sposobów na przedłużenie terminów płatności. 
Natomiast zabezpieczenie przedsiębiorstwa energetycznego w postaci instalacji licznika przedpła-
towego będzie tworzyć po stronie przedsiębiorstwa dodatkowe koszty, a niekiedy także trudności 
wykonawcze związane z montażem licznika.

Zasadne jest zatem pytanie o celowość tego rodzaju restrykcji, nakładanej na przedsiębiorcę 
energetycznego w szczególnej sytuacji podejmowanej próby pozasądowego rozwiązania sporu 
z konsumentem przy pomocy Koordynatora. Istnieje ryzyko, że chcąc polubownie rozwiązać jeden 
spór, będzie się tworzyć kolejny. To konfl iktogenne rozwiązanie może w znacznym stopniu po-
zbawić skuteczności tę formę ADR-ów. Szkoda, że ustawodawca nie poprzestał na uregulowaniu 

20 Por. art. 6c ust. 1 pe.
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tylko samej formy sporów przed Koordynatorem i niepotrzebnie zaimplementował obcą jej i nie-
przyjazną restrykcję mogącą eskalować spór, a nie łagodzić go. 

VI. Podsumowanie
Wbrew oczekiwaniom legislatorów pozasądowe formy rozwiązywania sporów konsumenckich 

mogą nie być szczególnie atrakcyjne dla konsumentów. Jak wynika z badań UOKiK przeprowa-
dzonych w 2009 roku, „większość ankietowanych skłania się ku opinii, że interesy konsumentów 
powinny być reprezentowane przez odpowiednie urzędy lub organizacje. Wciąż bardziej oczeki-
wane są więc odgórne działania instytucji konsumenckich, niż samodzielna inicjatywa przejawiana 
przez konsumentów. Badania zarówno z roku 2007, jak i 2009 wskazują, że jest to niezmienne 
oczekiwanie Polaków”. Podnosi się jednak, że choć „przeniesienie inicjatywy na urzędy reprezen-
tujące konsumentów z pewnością jest wygodne, nie służy to jednak wzrostowi własnej aktywno-
ści i budowaniu proaktywnych postaw konsumenckich”21. Trudno jednak mieć do konsumentów 
pretensje, że wybierają rozwiązania dla nich wygodniejsze i skuteczniejsze. Na niekorzyść no-
wego systemu działać może także zbyt szeroko zakreślona dobrowolność przedsiębiorstw ener-
getycznych uczestniczenia w sporach i konfl iktogenne rozwiązanie przyjęte w zakresie zakazu 
wstrzymania dostaw paliw i energii. Nie bez znaczenia jest także wysoki stopień skomplikowania 
technicznego i językowego nowych przepisów, trudny nawet dla fachowców, a przypuszczalnie 
słabo zrozumiały dla przeciętnego konsumenta. Dlatego należy upatrywać nadzieję w prostych 
i jasnych działaniach samego Koordynatora jako przeciwwagę dla formalnej hermetyczności no-
wych rozwiązań prawnych. Pozytywne znaczenie należy przypisać także działaniom edukacyjnym 
UOKiK, przy czym warto byłoby uzupełnić je o szczegółowe komentarze dotyczące pozasądowych 
sporów konsumenckich w energetyce22.
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Streszczenie
W dniu 30 listopada 2016 roku KE przedstawiła pakiet środków na rzecz czystej energii dla 
wszystkich Europejczyków (Clean Energy for All Europeans legislative proposals), obejmujący 
szereg propozycji legislacyjnych, związanych z reformą unijnego rynku energii. Wspomniany 
zbiór projektów aktów prawnych, znany powszechnie jako tzw. pakiet zimowy (Winter package), 
wyznacza w sposób kompleksowy kierunek rozwoju rynku elektroenergetycznego w UE, przewi-
dując zmiany aktów prawnych mających kluczowe znaczenie z perspektywy funkcjonowania tego 
sektora. „Pakiet zimowy” obejmuje swoim zakresem między innymi zmianę Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych. O ile wszystkie zaprezentowane przez KE propozycje legisla-
cyjne mogą wywierać wpływ na przyszły kształt polskiego sektora elektroenergetycznego, to na 
szczególną uwagę zasługują planowane zmiany dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Mając na względzie, że odnawialne źródła energii 
uznawane są za jedno z kluczowych narzędzi poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, zapropo-
nowane rozwiązania należy rozpatrywać zwłaszcza w kontekście ich wpływu na bezpieczeństwo 
krajowych rynków energii. W konsekwencji artykuł ma na celu zweryfi kowanie, w jakim zakresie 
proponowane rozwiązania (w tym konieczność ich wdrożenia przez państwa członkowskie) mogą 
odgrywać rolę z perspektywy poprawy bezpieczeństwa dostaw energii w Polsce. 

Słowa kluczowe: „pakiet zimowy”; dyrektywa 2009/28/WE; odnawialne źródła energii; bezpie-
czeństwo energetyczne; rynek energii w Polsce.
JEL: K23

* Doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; e-mail: m.porzezynska@wpia.uw.edu.pl.
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I. Wprowadzenie
W dniu 30 listopada 2016 roku KE przedstawiła pakiet środków na rzecz czystej energii dla 

wszystkich Europejczyków (Clean Energy for All Europeans legislative proposals), obejmujący 
szereg propozycji legislacyjnych, związanych z reformą unijnego rynku energii. Wspomniany zbiór 
projektów aktów prawnych, znany powszechnie jako tzw. pakiet zimowy (Winter package), wy-
znacza w sposób kompleksowy kierunek rozwoju rynku energii w UE, przewidując zmiany aktów 
prawnych, mających kluczowe znaczenie z perspektywy funkcjonowania tego sektora. „Pakiet 
zimowy” obejmuje swoim zakresem między innymi zmianę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 roku dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii1, rewizję Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 październi-
ka 2012 roku w sprawie efektywności energetycznej2, jak również przewiduje zmianę Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promo-
wania stosowania energii ze źródeł odnawialnych3 (dalej: dyrektywa 2009/28/WE lub dyrektywa). 
Dodatkowo „pakiet zimowy” odnosi się do obowiązujących regulacji dotyczących praw i obowiązków 
uczestników rynku energii, a także porządku instytucjonalnego UE w tym obszarze. O ile wszyst-
kie zaprezentowane przez KE propozycje legislacyjne niewątpliwie mogą mieć wpływ na przyszły 
kształt polskiego sektora energetycznego, to właśnie planowane zmiany dyrektywy zasługują na 
szczególną uwagę. Przedstawiony przez KE wniosek legislacyjny4 przewiduje obszerną rewizję 
dyrektywy, wprowadzając szereg zmian do obecnie obowiązujących rozwiązań. 

Jako główną przyczynę uzasadniającą promowanie wykorzystania energii odnawialnej 
wymienia się konieczność dywersyfi kacji źródeł, co jest związane z dążeniem do zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego. Zgodnie z art. 194 ust. 1 TFUE unijna polityka w dziedzinie 
energetyki ma na celu zapewnienie funkcjonowania rynku energii, zapewnienie bezpieczeństwa 
dostaw energii w UE, wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również 
rozwoju nowych i odnawialnych form energii oraz wspieranie wzajemnych połączeń między sie-
ciami energii. W literaturze wyrażany jest pogląd, że wymienione wyżej cele należą do kategorii 
celów szczegółowych, a więc takich, które doprecyzowują i zapewniają osiągnięcie celu głów-
nego, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego UE jako całości i poszczególnym 
państwom członkowskim (Nowacki, 2012, s. 1353, 1362). Z tego powodu to właśnie bezpieczeń-
stwo dostaw, rozumiane jako zapewnienie ciągłych i odpowiednich dostaw energii ze wszystkich 
źródeł dla wszystkich odbiorców, uznane zostało przez KE za podstawowy czynnik sprzyjający 
rozwojowi energii z odnawialnych źródeł5. 

Skoro odnawialne źródła energii uznawane są za jedno z kluczowych narzędzi poprawy bez-
pieczeństwa dostaw energii, zaproponowane rozwiązania należy rozpatrywać zwłaszcza w kon-
tekście ich wpływu na bezpieczeństwo krajowych rynków energetycznych. Niniejszy artykuł ma 
na celu przeanalizowanie, w jakim zakresie proponowane rozwiązania (oceniane z perspektywy 
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13.07.2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej 
i uchylającą dyrektywę 2003/54/WE (Dz. Urz. WE 2009 L 211/55).
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25.10.2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE 
i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. WE 2012 L 315/1).
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawial-
nych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. WE 2009 L 140/16).
4 Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona), 
COM (2016) 767 fi nal z 30.11.2016 r.
5 Komunikat KE – Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, COM (2006) 105 fi nal z 8.03.2005 r.
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obowiązku ich wdrożenia przez państwa członkowskie) mogą odgrywać istotną rolę dla poprawy 
bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Zamierzeniem autorki nie jest przy tym komplekso-
wa i wyczerpująca analiza wszystkich projektowanych regulacji. Celem niniejszego artykułu jest 
dokonanie przeglądu wybranych postanowień, które w ocenie autorki zasługują na szczególną 
uwagę ze względu na ich potencjalny wpływ na rozwój nowych sił wytwórczych w Polsce, a w kon-
sekwencji bezpieczeństwo energetyczne na rynku krajowym. 

II. Kluczowe postanowienia dyrektywy
Dyrektywa stanowi instrument o fundamentalnym znaczeniu dla promocji stosowania energii 

ze źródeł odnawialnych na obszarze UE. Jej celem jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii 
do 20 procent w całkowitym zużyciu energii w UE do 2020 roku, w tym wzrost udziału biopaliw 
w ogólnym zużyciu benzyny i oleju napędowego w transporcie do poziomu 10 procent. Dyrektywa 
została przyjęta obok innych środków prawnych, określanych łącznie jako tzw. pakiet energetyczno-
-klimatyczny, które wyznaczają cele UE w zakresie klimatu i energii do 2020 roku. Należą do nich 
ograniczenie o 20 procent emisji gazów cieplarnianych (w porównaniu z poziomem z 1990 roku), 
20-procentowy wzrost efektywności energetycznej oraz 20-procentowy udział energii ze źródeł 
odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE. Stąd w literaturze podkreśla się, że dyrektywa 
stanowi część „zintegrowanego podejścia do polityki klimatycznej i energetycznej, z perspektywy 
dążenia do przekształcenia obszaru obrotu prawnego UE w obszar o wysoko wydajnej i niskiej, 
pod względem emisji gazów cieplarnianych, gospodarce” (Kenig-Witkowska, 2012, s. 34).

Art. 3 ust. 1 dyrektywy wyznacza obowiązkowe krajowe cele ogólne w odniesieniu do całko-
witego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Zgodnie z dy-
rektywą na końcowe zużycie energii brutto ze źródeł odnawialnych w poszczególnych państwach 
członkowskich składa się końcowe zużycie energii elektrycznej brutto z odnawialnych źródeł, koń-
cowe zużycie energii brutto ze źródeł odnawialnych w transporcie oraz końcowe zużycie energii 
brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie. Każde państwo członkowskie jest 
zobowiązane zapewnić, aby jego udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu 
energii brutto w 2020 roku odpowiadał co najmniej założonemu krajowemu celowi ogólnemu dla 
udziału energii ze źródeł odnawialnych, określonemu szczegółowo w załączniku I do dyrektywy. 
Tytułem przykładu, dla Polski cel ten został wyznaczony na poziomie 15 procent udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2009/28/WE każde państwo członkowskie jest zobowią-
zane przyjąć krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Określa on dla 
danego państwa członkowskiego krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych 
zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia 
w 2020 roku6. Państwa członkowskie mają obowiązek powiadomić KE o swoich krajowych planach 
działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 roku. 
Władze polskie, realizując ten obowiązek, przyjęły w dniu 6 grudnia 2010 roku plan działania w za-
kresie energii ze źródeł odnawialnych7. Wynika z niego, że kluczowe znaczenie w perspektywie 

6 Krajowe plany działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych dostępne na stronie: www.ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/
national-action-plans (30.06.2017).
7 Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych z 6.12.2010 r., www.mg.gov.pl (30.06.2017).
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osiągnięcia wyznaczonego celu na poziomie 15 procent udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w strukturze energii fi nalnej brutto w 2020 roku będą miały postępy poczynione w czterech ob-
szarach, tj. w energetyce wiatrowej, produkcji biogazu, produkcji biomasy oraz w biopaliwach 
transportowych, które łącznie stanowić będą ok. 94 procent zużycia energii ze wszystkich źródeł 
odnawialnych w Polsce. 

Twórcy dyrektywy wymienili przykładowe środki, które mogą stosować państwa członkow-
skie, aby osiągnąć jej cele. Należą do nich systemy wsparcia (art. 3 ust. 3 lit. a) dyrektywy), 
a także środki współpracy między poszczególnymi państwami członkowskimi oraz z państwami 
trzecimi (art. 3 ust. 3 lit. b) dyrektywy). To systemom wsparcia przypisuje się kluczowe znaczenie 
dla rozwoju energii z odnawialnych źródeł (Lauber, 2011, s. 126). Art. 2 lit. k) dyrektywy defi niuje 
je jako „każdy instrument, system lub mechanizm stosowany przez państwo członkowskie lub 
grupę państw członkowskich, który promuje wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych dzięki 
zmniejszeniu kosztów tej energii, zwiększeniu ceny, za którą można ją sprzedać, lub zwiększeniu 
– poprzez nałożenie obowiązku stosowania energii odnawialnej lub w inny sposób – jej nabywanej 
ilości”. Dyrektywa wymienia również przykładowe systemy wsparcia, które mogą być stosowane 
przez państwa członkowskie. Należą do nich w szczególności pomoc inwestycyjna, zwolnienia 
z podatków lub ulgi podatkowe, zwrot podatków, systemy wsparcia polegające na nałożeniu obo-
wiązku wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, w tym również systemy posługujące się 
zielonymi certyfi katami, oraz systemy bezpośredniego wsparcia cen, w tym gwarantowane ceny 
zakupu oraz premie opcyjnie. Cele dyrektywy mogą zostać osiągnięte również w drodze wykorzy-
stania środków współpracy między poszczególnymi państwami członkowskimi oraz z państwami 
trzecimi. Mechanizmy współpracy ułatwiają transgraniczne wsparcie na rzecz osiągnięcia celów 
krajowych. Zapewniają bowiem, że energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych w jednym pań-
stwie członkowskim można zaliczać na poczet celu w innym. Mechanizmy współpracy pozwalają 
zatem ustalić zakres, w jakim jedno państwo członkowskie będzie wspierać produkcję energii 
w innym państwie oraz zakres, w jakim wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych powinno być 
zaliczane na poczet krajowych celów ogólnych wyznaczonych dla któregokolwiek z nich. 

Aby osiągnąć cele dyrektywy, ustawodawca unijny nałożył również na państwa członkowskie 
obowiązek wprowadzenia szeregu preferencji dla odnawialnych źródeł energii względem innych 
źródeł. Celem usprawnienia postępowań oraz zapewnienia odpowiedniej koordynacji między 
zaangażowanymi organami odpowiedzialnymi za procedury wydawania zezwoleń dla inwesto-
rów podejmujących przedsięwzięcia w zakresie produkcji energii z odnawialnych źródeł, art. 13 
dyrektywy 2009/28/WE nakłada na państwa członkowskie obowiązek przyjęcia odpowiednich 
procedur ich wydawania. Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 2 dyrektywy państwa członkowskie mają 
obowiązek zapewnić, że operatorzy systemów przesyłowych i systemów dystrybucji na ich te-
rytorium gwarantują przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii, jak również priorytetowy lub gwarantowany dostęp do systemu sieciowego dla 
energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii. Oprócz tego operatorzy syste-
mów przesyłowych przyznają pierwszeństwo instalacjom wykorzystującym odnawialne źród-
ła energii przy wyborze instalacji wytwarzających energię elektryczną w oparciu o przejrzyste 
i niedyskryminacyjne kryteria, jeżeli pozwala na to bezpieczna eksploatacja krajowego systemu 
elektroenergetycznego. 
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Na wszystkich państwach członkowskich UE ciąży obowiązek zapewnienia prawidłowej 
implementacji dyrektywom (zob. szerzej Kurcz, 2004). Kraje członkowskie były zobowiązane do-
konać transpozycji dyrektywy do dnia 5 grudnia 2010 roku. Zdecydowana większość z nich przy-
jęła dedykowany temu celowi kompleksowy akt rangi ustawowej w przedmiocie rozwoju energii 
z odnawialnych źródeł8. Proces implementacji dyrektywy w przypadku Polski był długi i złożony9 
i zakończył się przyjęciem ustawy o odnawialnych źródłach energii10. 

III. Przegląd i ocena proponowanych zmian dyrektywy z perspektywy 
funkcjonowania rynku energetycznego w Polsce

Wniosek KE zakłada wprowadzenie szeregu zmian do tekstu dyrektywy. Wśród nich klu-
czową rolę odgrywa zastąpienie krajowych celów, które dotyczą okresu do roku 2020, unijnym 
celem w udziale odnawialnych źródeł energii w fi nalnej konsumpcji brutto na 2030 rok na pozio-
mie co najmniej 27 procent. Proponowane zmiany dyrektywy powodują, że po 2020 roku prawo 
unijne nie będzie określać pożądanego udziału energii z odnawialnych źródeł w odniesieniu do 
poszczególnych państw członkowskich, co KE uzasadnia potrzebą realizacji zbiorczego celu dla 
całej UE. Kraje członkowskie będą natomiast określać swoje wkłady (kontrybucje) w osiągnięcie 
tego unijnego celu w ramach swoich zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu, 
zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną11. W konsekwencji 
państwa członkowskie powinny w możliwie największym stopniu indywidualnie przyczyniać się 
do realizacji ogólnego celu, co jednocześnie nie wyklucza wyznaczania własnych (nawet bardziej 
ambitnych) celów krajowych przez poszczególne państwa. 

Niewątpliwie takie rozwiązanie przewiduje większą swobodę po stronie państw członkowskich 
w kreowaniu krajowej polityki energetycznej. KE uzasadnia planowaną zmianę faktem, że dalszy 
nacisk na narodowe cele prowadziłby do nieefektywnego i nierównomiernego rozłożenia wysiłków 
w ramach UE, co może wiązać się z niewystarczającym rozwojem energii z odnawialnych źródeł 
na terenie całej Unii. Ponadto zastąpienie celów krajowych celem wyznaczonym na poziomie UE 
pozwala uwzględnić specyfi kę krajowych rynków energii, w tym zróżnicowany potencjał poszcze-
gólnych państw w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Warto zaznaczyć, że zakres 
swobody wyboru źródeł zaopatrzenia w energię przyznanej państwom członkowskich na mocy 
art. 194 ust. 2 TFUE bywa kwestią sporną między KE a państwami członkowskimi (szerzej: Sveen, 
2014, s. 171–173), czego przykładem jest postępowanie w sprawie Polska przeciwko Komisji12. 
Stąd proponowana zmiana dyrektywy spotkała się ze szczególną aprobatą tych państw, w których 
odnawialne źródła nie stanowią wiodącej technologii, jak na przykład w Polsce. 

 8 Por. Austria – Bundesgesetz, mit dem Neuregelungen auf dem Gebiet der Elektrizitätserzeugung aus Erneuerbaren Energieträgern und auf dem Gebiet 
der Kraft-Wärme-Kopplung erlassen werden; Szwecja – Lag (2003:113) om elcertifi kat; Niemcy – EEG; Dania – Lov om fremme af vedvarende energi.
 9 W związku z brakiem jej terminowej transpozycji, w styczniu 2011 roku KE przesłała polskim władzom wezwanie do usunięcia uchybienia, w marcu 
2012 roku wystosowała uzasadnioną opinię, rok później wniosła zaś sprawę do TSUE. Jednak ze względu na dokonane przez polskie władze w dniu 
29 stycznia 2015 roku powiadomienie o dokonaniu pełnej transpozycji dyrektywy, KE ostatecznie postanowiła zastosować praktykę określoną w komu-
nikacie w sprawie stosowania art. 260 ust. 3 TFUE – por. komunikat KE – Stosowanie art. 260 ust. 3 TFUE (Dz. Urz. UE 2011 C 12/1). 
10 Ustawa z dnia 11.05.2017 r. o odnawialnych źródłach energii (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1148 z późn. zm.).
11 Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną, zmieniające dyrektywę 94/22/WE, dyrekty-
wę 98/70/WE, dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 
2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylające rozporządzenie 
(UE) nr 525/2013, COM (2016) 759 fi nal z 30.11.2016 r.
12 Wyr. Sądu z 7.03.2013 r. w sprawie T-370/11 Polska przeciwko Komisji, ECLI:EU:T:2013:113.
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Wydaje się jednocześnie, że stanowisko, zgodnie z którym zastąpienie krajowych celów 
unijnym celem w udziale odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii wpłynie ne-
gatywnie na rozwój nowych jednostek wytwórczych, jest zbyt daleko idącym uproszczeniem. 
Zgodnie z projektowaną zmianą dyrektywy, krajowe cele wyznaczone na 2020 rok powinny sta-
nowić minimalny wkład państw w osiągnięcie unijnego celu w udziale odnawialnych źródeł energii 
w fi nalnej konsumpcji brutto na 2030 rok. W przypadku gdy krajowy udział energii spadnie poniżej 
tego wkładu, zainteresowane państwa powinny zastosować właściwe środki, aby utrzymać ten 
poziom bazowy, a także wnieść wkład fi nansowy, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie 
zarządzania unią energetyczną. Dyrektywa formułuje zatem w dość ogólny sposób obowiązek 
poniesienia wkładu fi nansowego przez państwa członkowskie na rzecz platformy fi nansowej w ra-
zie nieosiągnięcia wyznaczonego poziomu udziału energii ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa 
nie precyzuje jednocześnie zasad działania tego instrumentu, gdyż przepisy konieczne do utwo-
rzenia i funkcjonowania platformy fi nansowej mają zostać ujęte w odrębnym akcie. Ze względu 
na wagę tego zagadnienia, zasadnie podnoszony jest argument, że kwestie te powinny zostać 
rozstrzygnięte w tekście rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną czy w tekście 
samej dyrektywy, a nie w odrębnym akcie13.

Projektowana zmiana dyrektywy dotyczy również wymogów odnoszących się do systemów 
wsparcia. Podkreślić należy, że nadal dopuszcza ona możliwość ich stosowania przez państwa 
członkowskie, aby osiągnąć omówiony wyżej cel w postaci udziału energii ze źródeł odnawial-
nych w UE w końcowym zużyciu energii brutto na poziomie co najmniej 27 procent w 2030 roku. 
Przewiduje przy tym, że działania państw członkowskich przy wdrażaniu instrumentów wsparcia 
nie powinny zakłócać funkcjonowania rynków energii. W konsekwencji KE preferuje mechanizmy, 
które są poddawane w większym stopniu sygnałom rynkowym. Wsparcie przyznawane wytwór-
com powinno być udzielane w sposób otwarty, transparenty, opłacalny, konkurencyjny, niedys-
kryminujący oraz zgodny z unijnymi zasadami dotyczącymi państwa. KE kładzie przy tym duży 
nacisk na konieczność współpracy między krajami członkowskimi. Państwa członkowskie powinny 
umożliwić udział projektów zlokalizowanych w innych państwach w ich wewnętrznych systemach 
wsparcia. Zgodnie z wnioskiem KE udział projektów zlokalizowanych w innych państwach w ich 
wewnętrznych systemach wsparcia, powinien wynosić przynajmniej 10 procent pomocy udzielonej 
w każdym roku od 2021 do 2025 oraz 15 procent w kolejnych latach aż do 2030 roku. 

Rezygnacja z obowiązujących dotąd wiążących celów krajowych w zakresie udziału energii 
ze źródeł odnawialnych na rzecz wprowadzenia ogólnego celu na poziomie Unii Europejskiej, 
czy położenie nacisku na konieczność współpracy między krajami członkowskimi dzięki zasto-
sowaniu m.in. wspólnych postępowań przetargowych w ramach systemów wsparcia dają wyraz 
prezentowanemu w literaturze stanowisku, zgodnie z którym projektowane zmiany opierają się 
zasadniczo na dwóch podstawowych elementach. Należą do nich tzw. dekarbonizacja (rozumia-
na jako przyjmowanie odpowiednich struktur rynkowych i regulacyjnych w celu dostosowania do 
niskoemisyjnego systemu energetycznego) oraz tzw. europeizacja (defi niowana jako odejście od 
narodowej perspektywy względem działań na poziomie regionalnym i unijnym) (Buchan i Keay, 
2016). Takie podejście wpływa również na sposób rozumienia pojęcia „bezpieczeństwa energetycz-
nego”, nadając temu zagadnieniu ponadnarodowy wymiar w jeszcze większym stopniu niż dotąd. 

13 Zob. www.pkee.pl (30.06.2017).
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Zmiana dyrektywy wiąże się jednocześnie z usunięciem funkcjonujących obecnie preferencji 
dla odnawialnych źródeł energii względem innych źródeł, likwidując prawo instalacji odnawial-
nego źródła energii do priorytetowego dostępu do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Dotyczy 
to zarówno pierwszeństwa w przyłączeniu tego typu instalacji do sieci elektroenergetycznej, jak 
i pierwszeństwa w przesyłaniu i dystrybucji energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła 
energii. KE zwraca uwagę, że w chwili wprowadzania tego rozwiązania do dyrektywy odnawialne 
źródła stanowiły jedynie niewielką część zainstalowanych mocy wytwórczych i były mniej dojrza-
łą technologią. Stąd zabieg ten był w pewnym zakresie uzasadniony i miał ograniczony wpływ 
na sektor elektroenergetyczny jako całość14. Jednak, zdaniem KE, ze względu na stale rosnący 
udział energii z odnawialnych źródeł dalsze funkcjonowanie komentowanego rozwiązania jest 
nieuzasadnione. Może bowiem negatywnie oddziaływać na prawidłowe funkcjonowanie rynku 
energii elektrycznej, osłabiając sygnały rynkowe, elastyczność i efektywność rynku, jak również 
wpływać negatywnie na „równe reguły gry” między technologiami15. W rezultacie dalsze utrzymy-
wanie w dyrektywie postanowienia gwarantującego odnawialnym źródłom priorytetowego dostępu 
do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych okazuje się być nieuzasadnione względem pierwotnych 
celów i założeń oraz może wywoływać opisane wyżej niezamierzone negatywne skutki. 

Rezygnacja z omówionych wyżej przywilejów regulacyjnych wydaje się być uzasadniona 
w przypadku tych państw członkowskich, w których technologie odnawialnych źródeł są dosta-
tecznie rozwinięte. Jednocześnie rezygnacja z tych uprawnień może negatywnie wpłynąć na 
powstawanie nowych jednostek wytwórczych w tych krajach, w których odnawialne źródła nie 
są wykorzystywane na szeroką skalę, czego przykładem może być Polska. Podkreślić bowiem 
trzeba, że preferencyjne traktowanie odnawialnych źródeł w procesie uzyskiwania przyłączenia 
uznawano dotąd za jeden z istotniejszych czynników stymulujących rozwój tych źródeł.

Dodatkowo zmiany dyrektywy dążą do dalszego uproszczenia procedur związanych z uzyski-
waniem niezbędnych zezwoleń, regulując sposób organizacji i czas ich trwania. Do dnia 1 stycznia 
2021 roku każde państwo członkowskie ma obowiązek utworzyć co najmniej jeden administracyjny 
punkt kontaktowy (administrative contact point), odpowiedzialny za koordynację procedury wyda-
wania zezwoleń na budowę i eksploatację obiektów i powiązanej infrastruktury sieci przesyłowej 
i dystrybucyjnej do celów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Zadaniem administra-
cyjnego punktu kontaktowego ma być bieżące wsparcie wnioskodawcy, poprzez udzielanie mu 
wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień w toku postępowania. Zmiana dyrektywy przewiduje 
przy tym maksymalne okresy trwania procesów uzyskiwania pozwoleń i decyzji niezbędnych do 
budowy takich instalacji, tj. 3 lata dla budowy oraz 1 rok w przypadku modernizacji (repowering) 
funkcjonujących źródeł wytwórczych. 

Zmiany te należy ocenić bardzo pozytywnie. Choć dyrektywa zobowiązuje państwa człon-
kowskie do ustanowienia uproszczonych procedur, ich usprawnienia oraz zapewnienia odpowied-
niej koordynacji, to zdaniem KE problem skomplikowanych i przewlekłych procedur uzyskiwania 

14 Commission Staff Working Document Evaluation Report covering the Evaluation of the EU’s regulatory framework for electricity market design and 
consumer protection in the fi elds of electricity and gas Evaluation of the EU rules on measures to safeguard security of electricity supply and infrastruc-
ture investment (Directive 2005/89) Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common 
rules for the internal market in electricity (recast) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the electricity market 
(recast) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy 
Regulators (recast) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on risk preparedness in the electricity sector, SWD (2016) 
412 fi nal z 30.11.2016 r., s. 67–69.
15 Ibidem, s. 69.
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niezbędnych zezwoleń jest nadal aktualny w wielu państwach członkowskich16. Również w Polsce 
postępowania związane z realizacją projektów wykorzystujących odnawialne źródła są długotrwa-
łe i wymagają uzyskania przez inwestora szeregu decyzji17. W szczególności pozytywnie należy 
odnotować określenie maksymalnego czasu trwania procedur udzielania niezbędnych zezwoleń, 
co może stanowić zachętę dla inwestorów i pozytywnie przyczynić się do powstawania nowych 
jednostek wytwórczych.

Wniosek KE ma również na celu upodmiotowienie konsumenta energii pochodzącej ze źró-
deł odnawialnych poprzez wyposażenie go w możliwość wytwarzania, przeznaczania na użytek 
własny i magazynowania wyprodukowanej energii. Tzw. prosumenci energii ze źródeł odnawial-
nych (renewable self-consumers) mają prawo zużyć energię odnawialną na własne potrzeby, a za 
wytworzoną przez siebie i wprowadzoną do sieci energię elektryczną ze źródeł odnawialnych 
otrzymywać wynagrodzenie. KE podkreśla, że takie rozwiązanie pozwala na obniżenie kosztów 
rozmieszczenia sieci dystrybucyjnej i zmniejsza bariery dystrybucyjne związane z kosztami sieci, 
jak również przyczynia się do realizacji unijnego celu w zakresie energii odnawialnej. Co więcej, 
projekt zmiany dyrektywy przewiduje wprowadzenie nowych regulacji dotyczących społeczności 
energetycznych (renewable energy communities), umożliwiając im uczestnictwo w rynku ener-
gii. Państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić społecznościom energetycznym prawo do 
wytwarzania, zużywania, magazynowania i sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych. W ocenie 
KE udział obywateli za pośrednictwem społeczności energetycznych w projektach wykorzystu-
jących odnawialne źródła nie tylko przyczynia się do lokalnej akceptacji dla tego rodzaju źródeł, 
lecz także umożliwia dostęp do kapitału prywatnego.

Wskazanym rozwiązaniom należy przypisać kluczowe znaczenie z perspektywy rozwoju 
energetyki rozproszonej. Wykorzystywanie lokalnie dostępnych odnawialnych źródeł niewątpli-
wie przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego, w szczególności o wymiarze 
lokalnym. Zasadniczo zmiany dyrektywy pozostawiają państwom członkowskim swobodę przy 
wyborze formy prawnej podmiotów tworzących społeczności energetyczne. Warto podkreślić, że 
mocą nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii18 wprowadzono przepisy tworzące pod-
stawy prawne do funkcjonowania tego rodzaju form współpracy w postaci tzw. klastrów energii.

W związku z proponowaną zmianą dyrektywy poświęca się również dużo uwagi rozwojowi 
energii ze źródeł odnawialnych w sektorze ogrzewania i chłodzenia. KE podkreśla, że brak unij-
nej strategii w tych sektorach doprowadził do rozdrobnienia miejscowych rynków. Ze względu na 
lokalny wymiar ogrzewania i chłodzenia, wniosek KE wyznacza ogólne ramy tworzenia zachęt do 
stosowania odnawialnych źródeł energii w tych sektorach, pozostawiając jednocześnie państwom 
członkowskim możliwość zagospodarowania tego potencjału poprzez dostosowanie go do lokal-
nych warunków. Projekt zmiany dyrektywy przewiduje bowiem, że państwa członkowskie powin-
ny podjąć działania w celu zwiększenia udziału odnawialnej energii w instalacjach grzewczych 
i chłodniczych o przynajmniej 1 punkt procentowy każdego roku, jednak państwa członkowskie 
mają wybór w zakresie sposobu spełnienia tego wymogu. 

16 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Energia 2020 
Strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego” COM (2010) 639 fi nal z 10.11.2010.
17 Np. realizacja instalacji wykorzystującej energię wiatrową wiąże się z wymogiem uzyskania szeregu decyzji administracyjnych od różnych organów 
administracji publicznej, np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej, decyzji o pozwoleniu 
na budowę.
18 Ustawa z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 925).
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Podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących społeczności energetycznych, również po-
stanowienia odnoszące się do stosowania energii ze źródeł odnawialnych w sektorze ogrzewania 
i chłodzenia sprzyjają rozwojowi energetyki rozproszonej, ze względu na lokalny charakter tych 
sektorów. Choć, jak podkreślono wcześniej, zmiany dyrektywy pozbawiają instalacje odnawialnych 
źródeł przywileju pierwszeństwa dostępu do sieci, to jednocześnie zobowiązują państwa członkow-
skie do podjęcia działań mających na celu rozbudowy odpowiedniej infrastruktury zwiększającej 
udział energii odnawialnej w sieciach grzewczych i chłodniczych. Stąd KE wyraźnie uznaje rozwój 
energetyki odnawialnej na poziomie lokalnym za nieodłączny element poprawy bezpieczeństwa 
energetycznego państw członkowskich.

Należy mieć na uwadze, że akt prawny, jakim jest dyrektywa, wiąże co do rezultatu, jaki 
ma zostać osiągnięty, pozostawiając jednocześnie organom krajowym swobodę wyboru formy 
i środków. Zgodnie z wnioskiem KE, planowany termin wejścia w życie zmiany dyrektywy został 
wyznaczony na 1 stycznia 2021 roku, państwa członkowskie są zaś zobowiązane do zapewnienia 
jej transpozycji najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 roku.

IV. Podsumowanie
Wniosek KE przewiduje szereg daleko idących zmian do tekstu dyrektywy, które niewątpliwie 

wychodzą poza czysto redakcyjny charakter. Wśród nich kluczową rolę odgrywa zastąpienie kra-
jowych celów, które dotyczą okresu do roku 2020, unijnym celem w udziale odnawialnych źródeł 
energii w fi nalnej konsumpcji brutto na 2030 rok na poziomie co najmniej 27 procent. Oznacza to, 
że po 2020 roku prawo unijne nie będzie określać wymaganego udziału energii z odnawialnych 
źródeł dla poszczególnych państw członkowskich. 

Z przeprowadzonej analizy wynika jednak, że zbytnim uproszczeniem byłoby przyjęcie, że 
zastąpienie krajowych celów unijnym celem w udziale odnawialnych źródeł energii wpłynie ne-
gatywnie na rozwój nowych jednostek wytwórczych w państwach członkowskich. W przypadku 
nieosiągnięcia udziału energii ze źródeł odnawialnych na poziomie określonym w krajowych 
wkładach, KE zobowiązuje państwa m.in. do wniesienia wkładu fi nansowego na rzecz specjalnie 
utworzonej w tym celu platformy fi nansowej. Stąd kluczową rolę z perspektywy zapewnienia sku-
teczności planowanych celów dyrektywy należy przypisać doprecyzowaniu kwestii związanych 
z funkcjonowaniem tego mechanizmu.

Ocena zmian dyrektywy z perspektywy ich potencjalnego wpływu na bezpieczeństwo rynku 
energetycznego w Polsce wskazuje, że, pomimo usunięcia niektórych obowiązujących dotąd 
przywilejów regulacyjnych, zaproponowane zmiany pozwalają na lepsze wykorzystanie potencjału 
odnawialnych źródeł. Przeprowadzona analiza dowiodła, że proponowane zmiany kładą nacisk 
na promowanie energetyki odnawialnej na poziomie lokalnym. Analiza wniosku KE wykazała, że 
to właśnie energetyka rozproszona ma w kolejnych latach stanowić niezbędny element poprawy 
bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich i Unii Europejskiej. Podejście to wydaje 
się być zgodne z podejściem polskiego ustawodawcy, o czym świadczą już funkcjonujące roz-
wiązania dotyczące klastrów energii
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Streszczenie
Niniejszy artykuł dokonuje analizy nowej instytucji służącej do alternatywnego rozwiązywania spo-
rów konsumenckich w sektorze energetycznym. Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 
konsumenckich wprowadziła do sektora energetycznego podmiot, odgrywający rolę mediatora 
między konsumentem a przedsiębiorstwem energetycznym, który jednocześnie zastąpił dotych-
czasową instytucję Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.

Słowa kluczowe: pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich; Koordynator do spraw 
negocjacji; prawo energetyczne.

JEL: K 32 

I. Wprowadzenie
Dnia 10 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów, 

której celem, w zamyśle jej twórców, jest przyznanie konsumentom moż liwoś ci składania wniosków 
o rozwiązywanie sporów z przedsię biorcami do podmiotów oferują cych niezależ ne, bezstronne, 
przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich alternatywnego rozwią zywania1. W ustawie przewidziano 
utworzenie niezależnych, wyspecjalizowanych podmiotów rejestrowanych w specjalnym rejestrze 
podmiotów uprawnionych do prowadzenia postę powań w sprawie pozasą dowego rozwią zywania 
sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

* Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; wiceprezes Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych 
Sektorów Infrastrukturalnych; zwycięzca I Ogólnopolskiego Konkursu Naukowego „Student z energią” (Łódź, 2017); w polu jego zainteresowań́ badaw-
czych znajduje się̨ prawo konkurencji oraz prawo energetyczne; e-mail: wojciechmodzelewski94@gmail.com.
1 Uzasadnienie do projektu ustawy o pozasą dowym rozwią zywaniu sporów konsumenckich,. Pozyskano z: https://uokik.gov.pl/projekty_aktow_praw-
nych.php#faq2728. 
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w oparciu o obowią zują ce w danym podmiocie uprawnionym procedury tego postę powania. Można 
zauważyć, że co raz bardziej popularny staje się model anglosaski alternatywnego rozwiązywania 
sporów, gdzie szczególną role w rozwiązywaniu sporów między przedsiębiorcami a konsumentami 
przypisuje się Ombudsmanowi jednoosobowemu organowi uprawnionemu do rozstrzygania spo-
rów. W systemie anglosaskim na szeroką skalę występują alternatywne metody rozwiązywania 
sporów o charakterze szczególnym (sektorowym lub branżowym) (Gajda-Roszczynialska, 2012, 
rozdz. 2.4.1.3). W Polsce w przypadku sporów z zakresu prawa energetycznego takim podmiotem 
będzie Koordynator do spraw negocjacji. Ustawa ta jest skutkiem przyjętych unijnych uregulowań 
z zakresu ADR (Alternative Dispute Resolution), mianowicie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporó w 
konsumenckich oraz zmiany (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa ADR w spo-
rach konsumenckich)2 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 
z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporó w konsumenckich 
oraz zmiany (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w spo-
rach konsumenckich)3. Aktualnie spór między konsumentem a przedsiębiorstwem energetycznym 
może być rozwiązany przez Prezesa URE albo przez Koordynatora do spraw negocjacji. Niniejszy 
artykuł skupi swoją uwagę na nowo powstałym organie Koordynatora i dokona jego oceny przez 
pryzmat ochrony praw konsumentów.

II. Rozwiązywanie sporów przez Prezesa URE
(Urząd Regulacji Energetyki)

Prezes URE jest centralnym organem administracji rządowej, który na podstawie art. 23 
ustawy – Prawo energetyczne, reguluje działalnoś ć  przedsię biorstw energetycznych zgodnie 
z ustawą  i polityką  energetyczną  pań stwa, zmierzają c do równoważ enia interesów przedsię-
biorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii. Właściwość rzeczowa Prezesa URE została 
wyrażona w art. 8 ust. 1 prawa energetycznego, który przewiduje możliwość złożenia wniosku do 
Prezesa URE o rozstrzygnięcie sporu z zakresu spraw dotyczą cych odmowy zawarcia umowy 
o przyłą czenie do sieci, w tym dotyczą cych zwię kszenia mocy przyłą czeniowej; umowy sprzedaż y; 
umowy o ś wiadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii; umowy o ś wiadczenie 
usług transportu gazu ziemnego; umowy o ś wiadczenie usługi magazynowania paliw gazowych; 
umowy, o której mowa w art. 4c ust. 34; umowy o ś wiadczenie usługi skraplania gazu ziemnego 
oraz umowy kompleksowej; oraz w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw 
gazowych lub energii; odmowy przyłą czenia w pierwszej kolejnoś ci instalacji odnawialnego ź ródła 
energii; a takż e odmowy przyłą czenia mikroinstalacji; nieprzyłą czenia mikroinstalacji, pomimo 
upływu terminu; nieuzasadnionego ograniczenia pracy lub odłą czenia od sieci mikroinstalacji. 
Podkreślić należy, że uprawnienia Prezesa URE nie dotyczą samego zamiaru wstrzymania za-
przestania dostawy energii elektrycznej przez dostawcę, a więc musi dojść do rzeczywistego jej 
wstrzymania5.

2 Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, s. 63.
3 Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, s. l.
4 Udostępnianie za wynagrodzeniem operatorowi systemu przesyłowego gazowego tę  czę ś ć  instalacji, która jest uż ywana do magazynowania paliw 
gazowych.
5 XVII Amz 47/09 – Postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów LEX nr 1727317.
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W literaturze dzieli się te właściwości na dwa typy spraw: spory na tle niewykonania obowiąz-
ku kontraktowania oraz spory na tle nieuzasadnionego wstrzymania dostaw. W przypadku gdy 
przedsiębiorstwo energetyczne, na którym ciąży publicznoprawny obowiązek zawarcia umowy, 
kwestionuje istnienie tego obowiązku albo nie kwestionuje go, ale strony nie mogą dojść do poro-
zumienia w sprawie jej treści, Prezes URE może, jako arbiter wyposażony we władcze instrumenty 
do ukształtowania stosunku prawnego między przedsiębiorstwem energetycznym a odbiorcą, 
orzec o braku istnienia takiego obowiązku albo ustalić treść całej umowy z uwzględnieniem ogól-
nych zasad kontraktowania, takich jak: zasada nienadużywania prawa podmiotowego, dobrych 
obyczajów czy społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa i zasad współżycia społecznego 
(Muras, Kędzia i Orzech, 2016, art. 8). Jak również, zgodnie z zasadą a maiori ad minus może 
orzec tylko co do niektórych postanowień umowy. Rozstrzygnięcie Prezesa URE nijako zastępuje 
oświadczenia woli stron (zdanie przeciwne: Pyzioł i Walaszek-Pyzioł, 2006, s. 2; Pokrzywniak, 
2009, s. 11–16), przyjmuje się, że dotyczy ono stosunków cywilnoprawnych, co stanowi wyjątek 
od zasady, że sprawy cywilne rozstrzygane są przez sądy powszechne. Pomimo że do postępo-
wania przed Prezesem URE stosuje się przepisy k.p.a., to spory na tle niewykonania obowiązku 
kontraktowania mogą zostać uznane za administracyjne jedynie formalnie (Elżanowski, 2015, 
rozdz. 2). Z kolei za sprawy administracyjne sensu stricto można uznać np. sprawy związane 
z wymierzaniem kar pieniężnych czy zatwierdzaniem taryf. 

Zgodnie z art. 13 § 2 k.p.a. organ administracji (jakim jest Prezes URE) powinien podej-
mować czynności skłaniające strony do zawarcia ugody6. Postępowanie przed Prezesem URE 
bywa nazywane quasi-mediacją, ponieważ przysługuje mu kompetencja do wspomagania nego-
cjacji przez zorganizowanie przebiegu mediacji czy stworzenia odpowiednich warunków do jej 
przeprowadzenia. Jak zauważa R. Walaszczyk, działań Prezesa URE z zakresu ADR nie można 
nazwać mediacją w pełnym tego słowa znaczeniu, gdyż Prezesowi URE, który będzie odgrywał 
rolę mediatora, wciąż będą przysługiwały kompetencje o charakterze władczym, które nie przy-
sługują klasycznemu mediatorowi (Walaszczyk, 2012, s. 3). Od władczego rozstrzygnięcia sporu 
każdej stronie sporu przysługuje odwołanie do Są du Okrę gowego w Warszawie – Są du Ochrony 
Konkurencji i Konsumentó w w terminie dwutygodniowym od dnia dorę czenia decyzji.

Dla potencjalnych stron sporu uprawnienie Prezesa do wydawania władczych decyzji może 
być zarówno zaletą, jak i wadą. Dla stron, które są skłonne do porzucenia negatywnych emocji 
i do przeprowadzenia konstruktywnego postępowania mediacyjnego powstał organ działający 
przy Prezesie URE-Koordynator do spraw negocjacji (dalej: Koordynator).

III. Koordynator do spraw negocjacji – kwestie formalne
Koordynator do spraw negocjacji działa przy prezesie URE, powoływany jest przez Prezesa 

URE na 4-letnią kadencję (moż e być  ponownie powołany) spoś ród osób wyłonionych w dro-
dze otwartego i konkurencyjnego naboru. W przeciwieństwie do działalności Prezesa URE, do 
Koordynatora nie stosuje się przepisów k.p.a., stosuje się natomiast przepisy prawa energetycz-
nego oraz przepisy ustawy o pozasą dowym rozwią zywaniu sporów konsumenckich. W ustawie 
zostały wymienione kryteria wyboru oraz przyczyny odwołania Koordynatora przed końcem ka-
dencji. Projekt rozporządzenia Ministra Energii, w sprawie prowadzenia przez Koordynatora do 

6 Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2016 Nr 30, poz.1579).
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spraw negocjacji postę powania w zakresie pozasą dowego rozwią zywania sporó w, przewiduje brak 
odpłatności postępowania oraz że Koordynator będzie prowadził stronę internetową, przez którą 
będzie miał możliwość m.in prowadzenia kampanii informacyjnej7. We Francji działa instytucja 
Krajowego Mediatora do spraw energetycznych (Le médiateur national de l’énergie), na którego 
stronie, oprócz wymienionych wyżej możliwości, można znaleźć również orzecznictwo z zakresu 
prawa energetycznego czy regularnie wydawane publikacje autorstwa Krajowego Mediatora (La 
lettre du médiateur)8. Francuskie rozwiązanie jest godnym wzorcem dla nowopowstałej instytucji 
Koordynatora, o czym więcej w rozdziale Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich 
w sektorze energetycznym na przykładzie Francji. 

Ustawa o pozasą dowym rozwią zywaniu sporów konsumenckich nakłada na podmioty ADR 
obowiązek umożliwienia składania wniosków w postaci elektronicznej9 obowiązek ten został rów-
nież wyrażony w projekcie wspomnianego rozporządzenia. Strona sporu będzie miała możliwość 
złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania, drogą pocztową czy też za poś rednictwem 
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub formularza kontaktowego 
zamieszczonego na stronie internetowej prowadzonej przez Koordynatora. Strony postępowania 
mogą wyrazić zgodę na prowadzenie postępowania oraz na wymianę między sobą informacji 
w formie elektronicznej. Zastosowanie tego rozwiązania należy ocenić pozytywnie, ponieważ 
powinno ono ułatwić dokonywanie czynności przez strony oraz ułatwić całe postępowanie.

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich stanowi, że podmiot upraw-
niony kończy postępowanie w terminie 90 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku, termin 
ten w przypadku szczególnie zawiłego sporu może zostać przedłużony, wskazany musi być jed-
nak przewidywany termin zakoń czenia postę powania. Termin 90 dni wydaje się być zbyt długi, 
można przychylić się to proponowanego przez Prezesa URE, Macieja Bando, terminu 60 dni10, 
który byłby terminem optymalnym i na pewno w wyraźny sposób poprawiłby atrakcyjność po-
stępowania przed Koordynatorem. Można przypuszczać, że w przypadku Koordynatora termin 
90 dni wynika z wciąż niejasnej wewnętrznej organizacji tego organu. Ustawa – Prawo energe-
tyczne w art. 31c, stanowi jedynie, że Koordynator działa przy Prezesie URE oraz że obsługę 
organizacyjną zapewnia Prezes URE. Nie ulega wątpliwości, że Koordynator, bez odpowiednie-
go liczebnie oraz wykwalifi kowanego zespołu wspierającego, nie będzie w stanie zajmować się 
sprawami w terminach ustawowo wskazanych. W pierwotnym założeniu ustawy o pozasądowym 
rozwiązywania sporów, trafnie zostało przewidziane, że Koordynator funkcjonuje wraz z zespo-
łem wspierającym jego działania oraz że może on upoważnić członka zespołu do prowadzenia 
postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów. W uzasadnieniu do ustawy o po-
zasądowym rozwią zywaniu sporów konsumenckich znalazła się natomiast jedynie wzmianka, że 
„Koordynator realizuje swoje zadania przy pomocy zespołu”11. Warto zauważyć, że te przepisy 
nie znalazły się w ostatecznej wersji ustawy, a jedynym przepisem, który mógłby wskazywać na 

 7 Projekt Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie prowadzenia przez Koordynatora do spraw negocjacji postępowania w zakresie pozasą dowego 
rozwią zywania sporó w, z dnia 14 lutego 2017 r., wersja 1.4.
 8 Le médiateur national de l’énergie. Pobrano z: http://www.energie-mediateur.fr/accueil.html.
 9 Ustawa z dnia 23.09.2016 r. o pozasą dowym rozwią zywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016, poz. 1823).
10 Pismo Prezesa URE Macieja Bando do Wiceprezes Urzę du Ochrony Konkurencji i Konsumentó w Doroty Karczewskiej z dnia .04.2016 r., Warszawa, 
DPR-0731-1 (2)/2016/KW – niepublikowane.
11 Uzasadnienie 630 do projektu ustawy o pozasą dowym rozwią zywaniu sporów konsumenckich pkt 4.7.2; s. 33. Pobrano z: https://uokik.gov.pl/pro-
jekty_aktow_prawnych.php#faq2728. 
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ustanowienie zespołu dla Koordynatora jest wspomniany przepis stanowiący, że obsługę organi-
zacyjną zapewnia Prezes URE. 

IV. Kompetencje Koordynatora do spraw negocjacji
Koordynator jest właściwy do rozpatrywania sporów z zakresu umów: o przyłą czenie do sieci 

elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej, w tym przyłą czenia mikroinstalacji; o ś wiadczenie 
usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego; o ś wiadczenie usług 
przesyłania i dystrybucji ciepła; umów sprzedaż y oraz umów kompleksowych. 

Poprzednia regulacja przewidywała, że odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub 
ciepła w gospodarstwie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu jego 
reklamacji dotyczącej dostarczania energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła, którą wniósł 
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zamiarze wstrzymania temu odbiorcy dostar-
czania energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła, może zwrócić się do stałego, Polubownego 
Sądu Konsumenckiego z wnioskiem o rozpatrzenie sporu w tym zakresie, a dostarczania paliw 
gazowych lub energii nie wstrzymuje się  do czasu wydania wyroku przez ten są d12.

Postępowanie przed Koordynatorem wszczynane jest na wniosek odbiorcy paliw gazowych, 
energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumenta bę dącego konsu-
mentem13. Wniesienie wniosku powoduje przerwanie biegu przedawnienia roszczenia będącego 
przedmiotem sporu. Co istotne, taki wniosek może zostać złożony tylko po nawiązaniu próby kon-
taktu z przedsiębiorstwem energetycznym w celu rozwiązania powstałego sporu. Wnioskodawcy 
przysługuje prawo do wniesienia o zbliżenie stanowisk lub o zaproponowanie określonego roz-
wiązania przez Koordynatora. 

Złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania przed Koordynatorem powoduje wstrzy-
manie decyzji o niedostarczaniu energii do odbiorcy w sytuacji sporu z przedsiębiorstwem energe-
tycznym i negatywnym rozpatrzeniem reklamacji. Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie 
okreś lenia wysokoś ci progó w fi nansowych wartoś ci przedmiotu sporu, któ rych przekroczenie 
uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu, Koordynator moż e odmó wić  rozpatrzenia sporu kon-
sumenckiego w przypadku, gdy wartoś ć  przedmiotu sporu jest nie mniejsza niż  50 złotych i nie 
wię ksza niż  50 000 złotych14. W tym wypadku o ile górna granica została określona zasadnie, 
o tyle, jak zauważa Prezydent Konfederacji Lewiatan – Henryka Bochniarz, dolna granica zosta-
ła ustanowiona zbyt nisko i grozi ona zasypaniem Koordynatora do spraw negocjacji sprawami 
błahymi, w związku z tym postuluje się podniesienie dolnej granicy do 500 zł15. 

Pokreślenia wymaga fakt, że w określonych sytuacjach wnioskodawca będzie miał dwie al-
ternatywne możliwości rozwiązania sporu, mianowicie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo 
energetyczne będzie mógł zwrócić się do Prezesa URE lub na podstawie art. 31d tejże ustawy, 
złożyć wniosek do Koordynatora o przeprowadzenie postępowania. Szczegółowe elementy 
wniosku określa projekt wyżej wymienionego rozporządzenia- do ważniejszych jego elementów 

12 Uprawnienie przysługuje również prosumentowi będącemu konsumentem w zakresie reklamacji dotyczą cej przyłą czenia mikroinstalacji, rozliczania 
i dystrybucji tej energii. 
13 Art. 31d, ust.1, ustawa z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. 2017 Nr 54, poz. 220).
14 Projekt Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie okreś lenia wysokoś ci progó w fi nansowych wartoś ci przedmiotu sporu, któ rych przekroczenie 
uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu z dnia 14 lutego 2017 r., wersja 1.4.
15 Stanowisko zgłoszone w ramach konsultacji publicznych, Konfederacja Lewiatan, Warszawa, 10 marca 2017 r. Pobrano z: http://legislacja.rcl.gov.
pl/docs//567/12295900/12419108/12419111/dokument279612.pdf.
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należy: opis stanu faktycznego sprawy, uzasadnienie dla przedstawionych ż ą dań , przedstawienie 
propozycji rozwią zania sporu. Wprowadzenie takich wymogów może powodować sytuację, że 
konsument bez zatrudnienia profesjonalisty, który w sposób fachowy sformułuje wniosek wraz 
z przedstawieniem propozycji rozwiązania sporu z fachową argumentacją, nie będzie w stanie 
samodzielnie występować przed Koordynatorem. W sytuacji, w której zostały złożone dwa wnioski 
o przeprowadzenie postępowania – do Prezesa URE, a następnie do Koordynatora – to ten drugi 
ma obowiązek poinformować Prezesa URE o wpłynięciu takiego wniosku, który zawiesza z urzę-
du toczące się postępowanie. Wprowadzone rozwiązanie, przyznające prym do rozwiązywania 
sporów Koordynatorowi, jest zasadne, bez wątpienia odciąży pracę Prezesa URE i skorzystają 
na tym również konsumenci oraz prosumenci, będący konsumentami, ponieważ przyśpieszy 
to rozwiązywanie sporów. Należy podkreślić, że Koordynator nie ma uprawnień o charakterze 
władczym, takie uprawnienia ma Stały Konsumencki Sąd Polubowny działający przy Inspekcji 
Handlowej oraz Prezes URE, który wydaje decyzje administracyjne. Z ustawy – Prawo energe-
tyczne został wykreślony przepis przyznający prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie do 
Stałego Polubownego Sąd Konsumenckiego oraz z ustawy o Inspekcji Handlowej16 zostało wy-
kreślone postanowienie przyznające Sądom Polubownych kompetencje do rozpoznawania spo-
rów wynikłych z umów o przyłą czenie do sieci elektroenergetycznej, ciepłowniczej lub gazowej; 
umów o ś wiadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, gazu ziemnego lub 
umów o ś wiadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła; umów sprzedaż y oraz umów komplek-
sowych. Obecnie zakres działania Inspekcji Handlowej obejmuje sprawy, dla których nie został 
utworzony sektorowy ADR. 

V. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich 
w sektorze energetycznym na przykładzie Francji

Polska regulacja Koordynatora do spraw negocjacji konstrukcyjnie przypomina instytucje 
francuskiego Mediatora do spraw energetycznych, który z powodzeniem funkcjonuje we Francji 
od kilku lat. Ze względu na podobieństwo uregulowań prawnych z zakresu energetyki można 
przyjrzeć się podobieństwom i różnicom występujących w obu systemach prawnych.

We Francji podstawowymi organami publicznymi z sektora energetycznego są Komisja 
Regulacji Energetyki (La Commission de régulation de l’énergie), która jest organem administra-
cji sprawującym kontrolę nad właściwym funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej oraz gazu, 
Dyrekcja Generalna do spraw Energii i Klimatu (La Direction générale de l’énergie et du climat) 
– do zakresu jej działalności należy defi niowanie oraz realizacja polityki energetycznej Francji. 
Ostatnim i zarazem najbardziej istotnym organem w kontekście rozważań niniejszego artykułu 
jest Krajowy Mediator do spraw energetycznych (Le médiateur national de l’énergie), który jest 
odpowiednikiem polskiego Koordynatora do spraw negocjacji. Podobnie jak w Polsce, Krajowy 
Mediator do spraw energetycznych jest instytucją powołaną do pomocy konsumentom w rozwią-
zywaniu sporów z przedsiębiorstwem energetycznym. Jest on powoływany na 6-letnią kadencje 
przez Ministra Energii bez możliwości ponownego wyboru. Na Krajowego Mediatora zostały na-
łożone również obowiązki informacyjne, w postaci informowania konsumentów o przysługujących 
im prawach. Obowiązek ten może realizować przez prowadzoną przez siebie stronę internetową. 
16 Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 z późń. zm).
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We Francji niektórzy dostawcy energii mają własne organy mediacyjne, a więc francuski kon-
sument ma do wyboru złożyć wniosek do wewnętrznego organu mediacyjnego dostawcy energii 
albo do Krajowego Mediatora. Krajowy Mediator jest członkiem National Energy Ombudsmen 
Network (NEON) – europejskiej organizacji zrzeszającej krajowych mediatorów do spraw ener-
gii, promującej pozasądowe rozwiązywanie sporów w Europie, zajmującej się również wymianą 
informacji oraz doświadczeń między jej członkami. W listopadzie 2015 roku organizacja NEON 
zaprezentowała projekt Energetycznego Kodeksu Konsumenckiego (Energy Consumer Code)17, 
który reguluje takie kwestie, jak: dostęp do sieci energetycznej, umowy, ochronę danych i wiele 
innych. Projekt, który zakłada unifi kacje regulacji chroniącej konsumentów sektora energetyczne-
go jest bardzo ciekawym rozwiązaniem i można liczyć, że w przyszłości wraz z rozrastaniem się 
organizacji NEON taki kodeks będzie wprowadzony w państwach członkowskich. Poza Francją, 
do członków NEON należą Wielka Brytania, Czechy, Katalonia-Hiszpania, Belgia oraz Włochy. 
Można przypuszczać, że wkrótce i polski Koordynator zostanie dołączony do grona jej członków. 
Istnieje duże podobieństwo między uregulowaniem polskim i francuskim w zakresie składania 
wniosków czy sposobu rozwiązywania sporów. We Francji instytucja ta funkcjonuje od 2013 roku. 
Niedawno ukazał się raport dokonujący oceny działalności Krajowego Mediatora, który wskazuje, 
że 79% konsumentów jest zadowolonych z przeprowadzonej mediacji, a średni czas oczekiwania 
na przedstawienie propozycji mediatora trwał ok. 2 miesięcy. Raport pozytywnie również ocenia 
sposób funkcjonowania Krajowego Mediatora, wskazuje jednakże na ciągłe braki w doinformowa-
niu konsumentów o przysługujących im uprawnieniach18. Sposób działania Krajowego Mediatora 
we Francji daje nadzieje, że w Polsce instytucja ta przyjmie się równie dobrze.

VI. Podsumowanie
Przypomnieć należy, że w przeszłości istniał już projekt utworzenia sądów polubownych 

działających przy Prezesie URE, który na skutek zdecydowanej, negatywnej reakcji Prezesa 
Rządowego Centrum Legislacji oraz Prezesa URE został uchylony. Dotychczas konsument mógł 
zwrócić się o rozstrzygnięcie do Prezesa URE albo do Stałego Sądu Polubownego działającego 
przy Inspekcji Handlowej. Można więc uznać, że konsument sektora energetycznego, przed nowe-
lizacją ustawy – Prawo energetyczne, nie był pozbawiony możliwości pozasądowego dochodzenia 
swoich roszczeń, ponieważ miał do wyboru dwa wyspecjalizowane podmioty. Zarówno ustawa 
wprowadzająca instytucję Koordynatora do spraw negocjacji, jak i uszczegóławiające ją na ten 
moment tylko projekty rozporządzeń Ministra Energii zawierają braki, które były sygnalizowane 
na etapie konsultacji społecznych i można liczyć, że w ostatecznej wersji rozporządzenia Ministra 
Energii doprecyzowane zostaną kwestie, takie jak m.in organizacja wewnętrzna. 

Na etapie konsultacji społecznych przez Prezesa URE postulowane było przyznanie Koordy-
natorowi do spraw negocjacji określonych kompetencji władczych. Autor nie podziela stanowiska 
Macieja Bando, Prezesa URE, wyrażonego w piśmie z dnia 22 września 2014 roku, kierowanym 
do Adam Jassera, Prezesa UOKiK-u, w którym postuluje przyznanie Koordynatorowi kompetencji 
do władczego rozstrzygania sporów. Według autora niniejszego artykułu, Koordynator ma być 

17 National Energy Ombudsmen Network, Energy Consumer Code, listopad 2015. Pobrano z: http://www.neon-ombudsman.org/publications-and-press/
energy-consumer-code/.
18 La mèdiation, une solution effi cace pour régler les litiges entre consommateurs et profesionnels, newspress, 14.03.2017 r. Pobrano z: http://www.
newspress.fr/Communique_FR_301600_6900.aspx.
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organem, który będzie pełnił funkcje polegającą jedynie na pomocy w osiągnięciu kompromisu. 
Jest on wszakże częścią sytemu pozasądowego rozwiązywania sporów, a jej immanentną cechą 
jest dobra wola i chęć porozumienia. Natomiast jeżeli strony nie będą wyrażały woli na polubow-
ne rozwiązania sporu, to będą mogły złożyć wniosek do Prezesa URE. Osoba Koordynatora po-
winna cechować się wysokim autorytetem i być ekspertem w dziedzinie prawa energetycznego. 
Dnia 22 maja 2017 r. na Koordynatora został powołany mec. Janusz Gwiazdowski, radca prawny, 
który skończył również studia magisterskie z zakresu psychologii społecznej na Uniwersytecie 
SWPS w Warszawie. Została również uruchomiona podstrona strony internetowej Prezesa URE 
poświęcona Koordynatorowi do spraw negocjacji, na której można znaleźć m.in. wzory wniosków 
o wszczęcie postępowania19. Podsumowując, nowo powstała instytucja rodzi zarówno nadzieje, 
jak i wątpliwości. Istotnym jest przeprowadzenie kampanii promującej pozasądowe rozwiązy-
wania sporów wśród przedsiębiorców i konsumentów, ponieważ dotychczasowe alternatywne 
rozwiązywanie sporów nie cieszyło się popularnością. Należy podkreślić, że dla prawidłowego 
wdrożenia systemu sektorowego ADR w Polsce istotna jest ścisła współpraca między Prezesem 
URE a Prezesem UOKiK-u oraz ustawodawcą. Nadzieje budzi również organizacja NEON, która 
z czasem może odegrać bardzo ważną rolę w przyszłych regulacjach chroniących konsumentów 
sektora energetycznego.
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Streszczenie 
Niniejszy artykuł obiera za przedmiot nieczęsto podejmowaną w polskiej literaturze problematykę 
korytarzy przesyłowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki jako jeden z elementów mających 
zapewnić szeroko pojęte bezpieczeństwo energetyczne. Korytarz przesyłowy to wyodrębniony 
normatywnie teren, o specjalnym statusie prawnym, z istnieniem niekiedy zamanifestowanym 
w sposób faktyczny, na którym mają być albo już są posadowione urządzenia przesyłowe, obar-
czony specyfi cznymi funkcjami, defi niującymi istotę korytarza. Autor wychodzi od rozważań nad 
kwestią dostępu przedsiębiorców przesyłowych do nieruchomości obarczonej urządzeniami prze-
syłowymi, następnie przechodzi do wskazania podziału na różne rodzaje korytarzy przesyłowych 
i dokonuje ich szczegółowego omówienia wraz z przedstawieniem refl eksji nad ich wzajemnymi 
relacjami. 

Słowa kluczowe: korytarz przesyłowy; USA; NIETC; przedsiębiorcy przesyłowi; przesył.

JEL: K10, K11, K15, K32 

I. Tytułem wstępu
Problematyka korytarzy przesyłowych wymaga, ze względu na spojrzenie na tę kwestię 

przez pryzmat polskiego projektu ustawy o korytarzach przesyłowych1, rozróżnienia dwoistości 
tematyki. Na początku, w celu wyjaśnienia, przyjmuje się jako punkt wyjścia dla rozważań o ame-
rykańskich korytarzach przesyłowych polską optykę z racji braku lepszego źródła, które mogłoby 
zarysować chociaż w sposób ogólny przedmiot ukryty pod terminem „korytarza przesyłowego”2. 

* Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; współorganizator i uczestnik cyklu konferencji pn. „Konsument na rynku kolejo-
wych przewozów pasażerskich” oraz zainaugurowanego w tym roku cyklu pn. „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym” na Uniwersytecie 
Łódzkim; e-mail: sokol.mat@gmail.com.
1 Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych z dnia 18.07.2013 r. w najbardziej aktualnej wersji 5.3 znajduje się pod adresem internetowym: http://
legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/23511/23519/171476/171477/dokument80674.pdf (7.05.2017).
2 Bardziej szczegółowe omówienie problemów terminologicznych na gruncie ustawodawstwa amerykańskiego następuje w dalszej części.
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Art. 2 punkt 1) projektu proponuje, by mianem korytarza przesyłowego określić teren niezbędny 
do posadowienia urządzeń przesyłowych lub eksploatacji tych urządzeń zgodnie z ich przezna-
czeniem. Jakkolwiek jest to stwierdzeniem ustanawiającym podstawę defi nicyjną dla tego za-
gadnienia, to jednak, by móc lepiej uchwycić faktyczną istotę owego zagadnienia, dzięki czemu 
obejmie się jego charakterystykę zarówno na gruncie amerykańskim, jak i polskim, należy raczej 
przyjąć, iż korytarz przesyłowy jest terenem wyodrębnionym na szczeblu normatywnym (niekiedy 
także w sposób fi zyczny, ale nie jest to niezbędne dla bytu korytarza), mającym szczególny status, 
podyktowany potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, a co za tym idzie – zinsty-
tucjonalizowanej lokalizacji urządzeń przesyłowych. Tym co jednak wyróżnia korytarze przesyło-
we od terenu, na którym mają być albo są już posadowione urządzenia przesyłowe niebędącego 
korytarzem, jest to, że korytarzowi towarzyszą specyfi czne funkcje. Korytarz manifestuje się więc 
poprzez swego rodzaju reżim prawny, któremu podlegają wszyscy mający styczność z terenem 
objętym korytarzem, podporządkowujący wszelkie (także ewentualne) zachowania podmiotów 
prawa realizacji zamierzonych dla korytarza funkcji. Naturalnie, naczelną funkcją jest oczywiście 
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez realizację polityki energetycznej „ubranej” 
w stosowne inwestycje. Spośród tych składających się na bezpieczeństwo można wymienić, 
przykładowo, odciążenie linii przesyłowych mających tendencję do przeciążeń, ochronę zdrowia 
i życia osób postronnych albo samych urządzeń przesyłowych, integrację urządzeń przesyłowych 
w obrębie danego korytarza, udzielenie przedsiębiorcom przesyłowym uprawnienia do korzystania 
z nieruchomości obarczonej urządzeniami przesyłowymi. Ten ostatni przypadek dotyczy sytuacji 
specyfi cznie polskiej, gdzie zaszłości epoki minionej doprowadziły do, ogólnie biorąc, rozdrob-
nienia i nieuregulowania relacji między przedsiębiorcami przesyłowymi a właścicielami gruntów, 
na których posadowiono urządzenia przesyłowe. Udzielenie więc przedsiębiorcom tego rodzaju 
uprawnienia pod postacią służebności przesyłu jest kwestią immanentnie powiązaną z polskim 
ujęciem korytarza przesyłowego. Dlatego, nawiązując do wcześniej wspomnianej dwoistości, 
należy zastanowić się, jak udziela się takiego uprawnienia w Stanach Zjednoczonych i czy jest 
ono elementem korytarza przesyłowego, a następnie przejść do charakterystyki poszczególnych 
rodzajów korytarzy w ustawodawstwie amerykańskim.

II. Prawo amerykańskich przedsiębiorców przesyłowych 
do korzystania z nieruchomości

Prawo amerykańskie, na pierwszym etapie swojego rozwoju, co najmniej aż do lat dziewięć-
dziesiątych XIX wieku nie dostrzegało prawdziwej istoty własności. Uważano, iż własność odnieść 
można jedynie do czegoś namacalnego, nie dostrzegając złożoności problemu polegającego na 
tym, iż instytucja ta, jak się dziś przyjmuje, składa się nade wszystko z elementów niematerialnych 
(Tokarczyk, 1997, s. 69). Podobnie, trudno jest z dzisiejszej perspektywy wskazać na przejawy 
istnienia wówczas prawnie i fi zycznie wyodrębnionego terenu przeznaczonego dla urządzeń 
przesyłowych. Jakkolwiek nie da się wykluczyć ich powstawania w XIX-wiecznych Stanach, to 
z braku dostępnych na ten temat źródeł, należy stanąć na stanowisku, iż w istocie nie istniały 
one w tamtym okresie. Wiele zawirowań na tym polu poczyniła ewolucja prawa własności w USA.

Zapoczątkowane przez orzecznictwo pod koniec XIX wieku stopniowe odchodzenie od ma-
terialnego rozumienia własności na rzecz ujęcia bardziej abstrakcyjnego pozwoliło unormować 
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relację pomiędzy przedsiębiorcą przesyłowym a właścicielem nieruchomości w sposób inny niż 
dotychczas, osiągając w końcu stan znany nam obecnie.

Ewolucja ta manifestuje się na tle przedmiotowej problematyki na wiele sposobów, zbliżając 
całość rozwiązań do tego, co znajome i intuicyjne dla Europejczyka. Współcześnie nie wykorzy-
stuje się raczej instytucji dzierżawy dla dania przedsiębiorcom przesyłowym możności korzysta-
nia z nieruchomości w zakresie potrzebnym dla przesyłu. Dzierżawę, jak się wydaje słusznie, 
zastąpiono tutaj serwitutami. Warto już w tym momencie zdradzić, iż mimo istnienia różnych ro-
dzajów służebności, dla zastosowania w danych przypadkach, to dla ustanowienia służebności 
pozwalającej na przeprowadzenie na, nad i pod gruntem instrumentów przesyłowych używa się 
sformułowania to grant an easement, często bez wskazania konkretnego serwitutu wykorzysty-
wanego w tym przypadku. Natomiast nazwa określająca ten rodzaj służebności, który, jak by się 
mogło wydawać, można by zastosować dla udzielenia stosownego uprawnienia przedsiębiorcom 
przesyłowym, czyli right-of-way (czasami z dodaniem słowa corridor), stosowana jest w USA dla 
oznaczenia ich odpowiednika korytarza przesyłowego.

Generalnie, w teorii prawa amerykańskiego, serwituty określane są jako interesy odnoszące 
się do gruntu, stanowiącego własność innego podmiotu, składające się z prawa do korzystania 
z bądź kontrolowania gruntu lub obszaru nad, lub pod nim dla konkretnego ograniczonego celu 
(celem takim może być przejście przez cudzy grunt, by dostać się do drogi publicznej) (Garner, 
2004, s. 548). Spośród najistotniejszych służebności wymienia się następujące z nich: służebność 
przechodu (right-of-way); prawo wejścia na cudzą nieruchomość dla realizacji celów nieruchomości 
władnącej (right of entry); prawo oparcia dla ziemi i budynków (right to support); prawo do światła 
i powietrza (right of light and air); prawo czerpania wody (right to water); prawo umieszczenia lub 
trzymania na nieruchomości służebnej jakiegoś obiektu (right to place or keep) (Garner, 2004, 
s. 548). Wskazać również można wiele sposobów klasyfi kacji serwitutów, np. nasłużebności 
pozytywne i negatywne, prywatne i publiczne3, lecz nie stanowi to przedmiotu zainteresowania 
tego wywodu.

Mimo dużego zróżnicowania serwitutów w prawie amerykańskim, brakuje odrębnej służeb-
ności odpowiadającej temu, co polski system prawny rozumie przez pojęcie „służebności przesy-
łu”, dlatego za taką należy w prawie amerykańskim potraktować right-of-way (pisane także right 
of way). Abstrahując na moment, pojęcie to jest wieloznaczeniowe. Kryje się za nim prawo do 
przejścia przez nieruchomość stanowiącą cudzą własność, prawo do wybudowania i eksploatacji 
linii kolejowych i autostrad na gruncie należącym do innego podmiotu bądź nieruchomość w ten 
sposób używana, prawo pierwszeństwa w ruchu drogowym, a także pasek ziemi poddany prawu 
przechodu dla podmiotu niebędącego właścicielem (Garner, 2004, s. 1351). Do tego dochodzi 
podział dychotomiczny na public right-of-way oraz private right-of-way, który już sam w sobie 
naprowadza na to, iż przez pojęcie right-of-way rozumiemy nie tylko służebność, publiczne pra-
wo przechodu gwarantowane jest bowiem dla każdego, by móc „podróżować po drogach, auto-
stradach i innych arteriach” (Garner, 2004, s. 1351 i nie jest zaliczane do służebności, natomiast 
jego prywatny wariant należy już do serwitutów. Niemniej jednak right-of-way może być uznane, 
z braku lepszych rozwiązań, na podstawowym poziomie za ten serwitut, który stanowi podstawę 
dla korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych.

3 h ttps://en.wikipedia.org/wiki/Easement (8.05.2017).
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Mimo że w toku ewolucji pojęciowej zwrócono się w kierunku serwitutów dla zapewnienia 
przedsiębiorcom przesyłowym możności korzystania z nieruchomości i tego, że to right-of-way jest 
tą służebnością, którą w istocie się ustanawia na gruncie, przez który przebiegać mają instalacje 
przesyłowe, to jednak serwitut przesyłu (przechodu) określa się w kontekście urządzeń przesy-
łających energię elektryczną, gaz, ropę naftową etc., najczęściej ogólnym mianem easement. 
Zapewne dla podkreślenia odrębności pojęciowej, która spowodowała użycie terminu right-of-way 
w interesującym nas kontekście dla oznaczenia tak naprawdę innej instytucji prawnej4. Jest to 
widoczne szczególnie w relacjach między prywatnymi właścicielami nieruchomości a przedsię-
biorcami przesyłowymi5. Przepisy prawa w odniesieniu do gruntów publicznych stosują raczej 
dodatek corridor dla wskazania powyższej odrębności.

Na ten trop mogą doprowadzić proponowane przez słowniki defi nicje pojęcia right-of-way. 
Według jednej z nich, right-of-way to „grunt, na którym ustanowiono służebność przechodu” 6, 
według innej zaś instytucję tę można defi niować jako „pas ziemi poddany prawu osoby niebędącej 
właścicielem do przejścia” (Garner, 2004, s. 1351). Przyjmując tak szerokie i wieloznaczne ujęcie 
right-of-way, kraj common law pozostawił sobie w zanadrzu instrument, który w razie potrzeby 
mógł zostać dostosowany do innych, nieco bardziej złożonych warunków niż te kreowane przez 
serwitut przechodu ustanawiany nie dla urządzeń przesyłowych. Tak też się stało – right-of-way 
zostało zaadaptowane na potrzeby przesyłu energii elektrycznej, ropy, gazu i innych mediów dla 
oznaczenia specjalnej strefy, w której integruje się różnego rodzaju instalacje przesyłowe. Strefy 
o odrębnym statusie fi zyczno-normatywnym od innych, nieobarczonych instrumentarium przed-
siębiorców przesyłowych, nieruchomości – swoistego amerykańskiego korytarza przesyłowego.

Jego istnienie uwidacznia się w pełni nie na poziomie defi nicji encyklopedycznych, ale (odnośnie 
do korytarzy przesyłowych na gruncie publicznym) w ustawie lub w wymogach stawianych przez 
przedsiębiorców przesyłowych właścicielom nieruchomości (w przypadku gruntów prywatnych).

Należy jednak poczynić uwagę, iż istnienie right-of-way na gruncie publicznym albo prywat-
nym nie oznacza, że pokrywa się to z dychotomią public right-of-way i private right-of-way. Ten 
podział odnosi się do czegoś zgoła innego – public right-of-way dotyczy możliwości skorzysta-
nia z dróg publicznych (chodzi tu np. o wjazd na autostradę), a private right-of-way to właśnie 
jeden z serwitutów. Czyli ustanowienie służebności przechodu (przesyłu) na gruncie publicznym 
dla danego zindywidualizowanego podmiotu należy do kategorii private right-of-way, w wydaniu 
public odnosi się bowiem do ogółu społeczeństwa. Natomiast, jeśli potraktować right-of-way jako 
korytarz przesyłowy, to jego obecność na gruncie publicznym albo prywatnym nie ma żadnego 
związku ze wspomnianym podziałem dychotomicznym.

Jeśli chodzi o korytarz przesyłowy według przepisów United States Code7 (dalej: U.S. Code) 
oraz Code of Federal Regulations8 (dalej: CFR), to należy zaznaczyć, iż niektóre normy prawne 
także posługują się terminem right-of-way dla odniesienia się stricte do służebności, a rozróżnienie 
między tym rozumieniem a korytarzem ma, poza przypadkami dodawania słowa corridor, często 

4 http://www.emfs.info/policy/property-usa/ (8.05.2017).
5 Patrz. Przykładowo: http://www.sunocologistics.com/Public-Awareness/Right-Of-Way/What-is-a-Right-of-Way/121/, https://www.tva.gov/Energy/
Transmission-System/Right-of-Way-Maintenance/Anatomy-of-a-Right-of-Way (8.05.2017).
6 https://en.wiktionary.org/wiki/right_of_way (9.05.2017).
7 ht tps://www.law.cornell.edu/uscode/text (11.05.2017).
8 https://www.law.cornell.edu/cfr/text (11.05.2017).
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charakter kontekstualny, gdyż to głównie prywatne podmioty w swoich relacjach ściślej trzymają 
się podziału na easement – służebność i right-of-way – korytarz przesyłowy. Rozbieżność termi-
nologiczna na gruncie tych aktów normatywnych idzie dalej, ponieważ dochodzą takie pojęcia, jak 
grant (bez dodatku easement albo right-of-way) albo lease (jako reminiscencja dawnych czasów) 
dla oznaczenia służebności.

Na podstawie art. 1761 (tytuł 43, rozdział 35 U.S. Code) w związku z art. 2801.2 (tytuł 43, 
część 2800 CFR) ustalić można, iż służebność dla przedsiębiorców przesyłowych posiadają-
cych techniczne i fi nansowe warunki do instalacji urządzeń przesyłowych oraz będących pełno-
letnimi (jeśli chodzi o przedsiębiorców będących osobami fi zycznymi) – art. 2803.10 – ustanawia 
Secretary of the Interior, wykorzystując podlegające mu Bureau of Land Management (BLM), do 
którego składa się wnioski o udzielenie stosownego uprawnienia (art. 2804.11 CFR). Analogicznie 
odbywa się administrowanie gruntów oddanych do korzystania dla przedsiębiorcy przesyłowego.

Art. 1761 U.S. Code wyjaśnia też dla jakich celów i urządzeń można ustanowić right-of-way. 
Chodzi tu o przesył, dystrybucję wody (więc dla różnej maści kanałów, rezerwuarów, rowów, 
koryt, rurociągów, tuneli etc.), przeprowadzania rurociągów i innych systemów przesyłających 
płyny lub parę albo ciała stałe, systemy dla przesyłu, dystrybucji energii elektrycznej, urządzenia 
do transmisji, odbioru sygnałów radiowych, telewizyjnych, telefonicznych telegrafi cznych i innych 
tego rodzaju, a także dla dróg, szlaków, autostrad, kanałów, tuneli, kolei, nadziemnych szlaków 
komunikacyjnych i innych. Ta ostatnia grupa dotyczy możliwości posadowienia takich instalacji, 
a nie korzystania z nich przez wszystkich, więc nie jest to public right-of-way. Z powyższego wy-
łania się obraz systemu scentralizowanego, uporządkowanego, przekazującego kompetencję do 
ustanawiania korytarzy przesyłowych dla różnych urządzeń w jednych rękach. Ten aspekt będzie 
również widoczny w kontekście samych korytarzy przesyłowych.

Aplikując o przyznanie bądź przedłużenie obowiązywania służebności, wnioskodawca musi 
złożyć Secretary of the Interior (za pośrednictwem BLM) plany, umowy, porozumienia i inne in-
formacje, racjonalnie biorąc, odnoszące się do right-of-way i planowanego jego wykorzystania. 
Jeśli wcześniej, na podstawie innych przepisów, przyznano zainteresowanemu służebność, to 
Secretary of the Interior może, za zgodą zainteresowanego chcącego kontynuować korzystanie 
z nieruchomości, odebrać mu jego right-of-way i ustanowić nowy serwitut zgodny z obowiązującymi 
przepisami, dostosowany do nich, natomiast jeżeli służebność dotyczy kolei, to można pozostać 
przy warunkach, jakie zainteresowany uzyskał wcześniej (art. 1769).

W kwestii ogólnych wymogów ustanawiania służebności (art. 1764 U.S. Code; także: 
art. 2805.11 CFR), to należy wskazać, iż to na Secretary of the Interior spoczywa obowiązek 
dokładnego opisania służebności, ma to być na tyle dokładne, na ile wymagają tego względy 
praktyczne. Może to dotyczyć służebności ustanowionej w obrębie korytarza przesyłowego, gdyż 
nie wszystkie miejsca, na których znajdują się sieci przesyłowe są objęte korytarzem. Wobec 
tego, wyznaczenie służebności przesyłu dla instalacji, które mają być umieszczone w korytarzu, 
oddziałuje na sam korytarz – oddziałuje w tym sensie jedynie, że dodaje do korytarza kolejny 
instrument przesyłowy, nie powinno to jednak zmieniać samego korytarza, jego charakterystyki, 
gdyż ma on być tak skonstruowany, żeby można było bez trudności wprowadzić do niego nowe 
urządzenia. Ponadto, right-of-way jest przyznawany dla realizacji danego projektu, więc można 
w ramach służebności zainstalować jedynie urządzenia, które odpowiadają realizacji tego celu. 
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Przy ustanowieniu bierze się też pod uwagę kwestię bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony 
przyrody (szczególnie to ostatnie jest wielokrotnie podkreślane – m.in. w art. 1765 U.S. Code, 
art. 2801.2 CFR i wielu innych przepisach wykonawczych). Służebność powinna być przyzna-
na (przedłużona) na rozsądny, w świetle wszystkich okoliczności otaczających projekt, czas. 
Określając granice czasowe obowiązywania służebności, Sekretarz powinien wziąć pod uwagę 
koszt instalacji, jej przewidywany okres życia oraz użyteczność dla społeczeństwa. Ubiegający 
się o służebność dla nowych projektów muszą przedstawić plany dotyczące budowy, eksploatacji 
i naprawy instalacji, dla przypadków, gdy budowa ma wpływ na środowisko. Opłata za ustano-
wienie służebności przesyłu ma odpowiadać rynkowej wartości takiej służebności. Secretary of 
the Interior udziela albo przedłuża right-of-way, jeśli ubiegający się ma techniczną i fi nansową 
sposobność do zrealizowania projektu, dla którego serwitut ma być ustanowiony.

Zgodnie z art. 1765 akt udzielenia służebności (grant an easement albo grant a right-of-way) 
ma zawierać postanowienia, które odpowiadają celom, zasadom i regulacjom wskazanym w ty-
tule 43, rozdziale 35, podrozdziale V U.S. Code, a więc takie, które minimalizują uszkodzenia 
dla środowiska naturalnego, zmuszają do dostosowania się do norm czystości wody i powietrza, 
wymagają dostosowania się do standardów zdrowia publicznego i bezpieczeństwa, ochrony 
środowiska oraz reguł wyrażonych w przepisach szczególnych, jeżeli takowe ustanowiono dla 
danego terenu. Sekretarz może również wprowadzić autorskie postanowienia, jeżeli uzna, że są 
one potrzebne ze względu na: ochronę własności federalnej i jej ekonomicznych interesów, za-
gospodarowanie terenu federalnego i ochronę użytkowników terenów pobliskich, ochronę życia 
i własności, ochronę interesów jednostek mieszkających na terenie, na który instalacje objęte 
służebnością mogą wpływać, w szczególności, gdy te jednostki żyją np. z połowu ryb. Wspomina 
się też o wymogu przeprowadzenia służebności taką drogą, by spowodowało to jak najmniej 
uszkodzeń dla środowiska naturalnego. Wobec powyższego stwierdzić należy, iż służebność 
opisywana jest poprzez cele, które ma spełniać i wartości, które ma chronić (są to przede wszyst-
kim bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska naturalnego). Widać również podobieństwo 
do dawnej regulacji brytyjskiej – Electric Lighting Act z 1882 r. – w zakresie swobody przyznanej 
organom udzielającym uprawnień do korzystania z nieruchomości, jednakże ustawodawstwo 
Stanów Zjednoczonych zakreśla ściślejsze ramy działania Secretary of the Interior.

Tytuł 43, rozdział 22 U.S. Code stanowi zaś obszerną regulację, którą z perspektywy serwi-
tutu przesyłu można umiejscowić pomiędzy rozdziałem 35. Traktuje on o public right-of-way, słu-
żebnościach przechodu (przesyłu) ustanawianych dla różnych celów (nie tylko dla instrumentów 
przesyłowych, lecz także np. dla kolei) na gruntach publicznych. Wymienia się więc rodzaj służeb-
ności i regulację odnoszącą się tylko do danego, konkretnego celu ustanowienia tej służebności. 
Z jednej strony jest to lex generalis dla służebności przesyłu na gruntach publicznych, z drugiej 
– dotyczy konkretnych przypadków odnoszących się do niektórych Stanów. Rozdział 22 jest więc 
lex generalis dla wszystkich służebności i innych sposobów oddania gruntu do korzystania, roz-
dział 35 ustala reguły dla służebności przesyłu, a znów rozdział 22 zawiera przepisy będące lex 
specialis, odnoszące się do służebności przesyłu w poszczególnych Stanach.

Za taki przepis ustanawiający generalną regułę należy uznać art. 931c, według którego każ-
dy Departament albo Agencja wchodząca w skład Rządu Stanów Zjednoczonych, we władztwie 
której znajduje się nieruchomość, może udzielić służebności maksymalnie na 30 lat. Wiadomo, 
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że co do right-of-way właściwym szefem departamentu jest Secretary of the Interior. Art. 959 ze-
zwala Sekretarzowi na przyznawanie przedsiębiorcom uprawnienia do skorzystania z korytarza 
(nie ma tu sformułowania grant an easement, grant a right-of-way, tylko to permit the use of right 
of way) na szerokość 50 stóp (15,2 m) z każdej strony urządzenia przesyłowego, dla różnego 
rodzaju instalacji dystrybuujących, przesyłających. Chodzi tu o przesył prądu elektrycznego, te-
lefon, telegraf, kanały, rowy, rurociągi i inne. Mimo braku bezpośredniego wskazania, przepis ten 
dotyczy sytuacji, w której przyznaje się miejsce w korytarzu przesyłowym już wykorzystywanym 
dla innego urządzenia przesyłowego, dlatego ograniczono szerokość terenu, jaki może zostać 
zajęty, w stosunku do maksymalnych 200 stóp (61 m) przewidzianych w art. 961.

Dla zademonstrowania funkcjonowania przepisów typu lex specialis w omawianym roz-
dziale 22 U.S. Code można wskazać na przykładowy przepis dotyczący rurociągów dla stanów 
Colorado i Wyoming. Służebność ustanawiana jest dla każdego przedsiębiorstwa przesyłowego 
przeznaczonego dla celu przesyłu ropy rurociągami, które wykaże zakres przedmiotowy swojej 
działalności odpowiednimi dokumentami przedłożonymi dla Secretary of the Interior.

Przepisy CFR, poza tymi wzmiankowanymi wyżej, ogólnie biorąc, zawierają wiele dopre-
cyzowań, np. odnaleźć w nich można odpowiedzi na pytania, czy ubiegając się o służebność, 
ktoś może działać w imieniu wnioskodawcy albo co się stanie ze służebnością, gdy umrze jej 
benefi cjent bądź też jakiego rodzaju wnioski, na jakich formularzach należy złożyć, ubiegając się 
o dostęp do terenu.

III. Wielość rodzajów korytarzy przesyłowych w USA
W kwestii samego korytarza przesyłowego na amerykańskiej ziemi wspomnieć najpierw wy-

pada, iż nie jest to instytucja jednolita na gruncie prawa Stanów Zjednoczonych. Ta niejednolitość 
nie manifestuje się jednakże tym, że korytarz przesyłowy oparty jest na regulacjach stanowych. 
Oczywiście nigdy nie da się wykluczyć wpływu lokalnego kolorytu na praktyczny, ostateczny kształt 
danej instytucji, głównie na podstawie art. 1601.0-2 (rozdział 43, część 1600 CFR), gwarantujące-
go m.in. lokalnym rządom, Indiańskim plemionom wpływ na plany BLM dotyczące postępowania 
z gruntami publicznymi i wymieniającego respektowanie historycznych wartości danego miejsca 
jako wskazówki dla decydentów, jednakże normy dotyczące korytarzy przesyłowych znajdują swo-
je miejsce na szczeblu federalnym. Niejednolitość wynika z istnienia dwóch rodzajów korytarzy 
w ustawodawstwie amerykańskim. Jeden (autor proponuje nazwać go „korytarzem w skali makro” 
albo „korytarzem makro”), istniejący na najwyższym szczeblu, pomyślany jako instytucja w szer-
szej skali dla Stanów Zjednoczonych, niemająca wiele wspólnego z mikrozarządzaniem, spełnia 
nieco inne funkcje od drugiego („korytarza w skali mikro”, „korytarza mikro”), odpowiadającego 
bardziej typowemu rozumieniu korytarza, a także w przeciwieństwie do niego ma ograniczony 
zakres przedmiotowy, dotyczy bowiem jedynie urządzeń służących do przesyłu elektryczności.

Powstanie tego pierwszego podyktowane jest kilkoma przyczynami, natury techniczno-prawnej. 
W szczególności chodzi o niewydolność urządzeń służących do przesyłu oraz dystrybucji, pro-
wadzącą do występowania przeciążeń systemu przesyłowego w niektórych, newralgicznych pod 
tym względem miejscach w Stanach Zjednoczonych. Według autorów zajmujących się tematyką 
bezpieczeństwa energetycznego USA, wzrost produkcji energii spowodowany ciągle rosnącym 
popytem jest czterokrotnie wyższy niż wzrost przepustowości instrumentów przesyłowych (Fogarty 
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i Lamb, 2012, s. 103), co doprowadza do powstawania przeciążeń. Znaczny (ujemny) wpływ na 
zdolność przepustową instalacji elektrycznych miała także skomplikowana sytuacja prawna sa-
mych urządzeń przesyłowych, ponieważ zarządzaniem, władztwem (authority) nad nimi zajmował 
się lokalny rząd danego stanu, a pod względem struktury własnościowej – stanowią one włas-
ność przedsiębiorców przesyłowych, brakuje także wystarczającej współpracy międzystanowej 
(Pusung, 2011, s. 42).

Jeśli chodzi o podstawy normatywne istnienia korytarza, to należy wymienić następujące 
grupy przepisów: dodane przez Energy Policy Act z 2005 r.9 art. 15926 (tytuł 42, rozdział 149) 
U.S. Code i art. 824p (tytuł 16, rozdział 12) U.S. Code, a także Memorandum of Understanding 
z lutego 2006 r. (zawarty pomiędzy Departamentami Energii, Obrony, Rolnictwa i Zasobów 
Wewnętrzny ch) dotyczący energetycznych korytarzy przesyłowych10 oraz część 375, tytuł 18, 
rozdział I CFR, które wspólnie doprowadziły do powstania National Interest Electric Transmission 
Corridor (dalej: NIETC), czyli globalnej z punktu widzenia całych Stanów strategii tworzenia insta-
lacji pozwalających odciążyć przeciążone instalacje na niektórych obszarach kraju.

Art. 15926 U.S. Code stanowi jedynie generalną delegację do utworzenia korytarza przesy-
łowego w skali makro. Tutaj nie ogranicza się on jedynie do korytarza, którego zadaniem miał-
by być przesył energii elektrycznej, wymienia bowiem także np. przesył gazu, należy to jednak 
ocenić jako pozostawienie sobie możliwości tworzenia także takiego szerszego korytarza makro 
w przyszłości. Przepis ten zakłada współpracę Sekretarzy Departamentów Energii, Zasobów 
Wewnętrznych, Obrony, Rolnictwa w celu przeprowadzenia badań pod kątem tworzących się 
zatorów, przeciążeń przy przesyle energii elektrycznej, którzy następnie, mając w poszanowa-
niu plany zagospodarowania przestrzennego, wyznaczą korytarz przesyłowy (w skali makro). 
Mają oni dbać, by korytarze były zidentyfi kowane i precyzyjnie wyznaczone, a także o szybkość 
tworzenia nowych linii przesyłowych. Wyznaczając nowe korytarze, Sekretarze Departamentów 
muszą zwiększyć niezawodność systemu przesyłu, dystrybucji energetyki, unikać przeciążeń, 
zwiększyć przepustowość krajowego systemu przesyłowego. Zaprojektowany korytarz powinien 
wskazywać chociaż linię środkową korytarza, jego szerokość oraz jakich mediów może dotyczyć. 
Jak wspomniano, norma ustanawia ogólne ramy dla tworzenia korytarza przesyłowego makro, 
ale daje również legitymację, doprecyzowaną w dalszych przepisach, do utworzenia korytarzy 
przesyłowych w skali mikro, ściśle powiązanych z korytarzem makro wykonującym wręcz jego 
założenia, ale różniącym się od „zwykłego” korytarza w skali mikro. O szczegółach dalej.

Na podstawie ogólnonarodowych badań11, z których raport powstał w sierpniu 2006 r., wyzna-
czono trzy rodzaje obszarów odpowiadających stopniom przeciążenia. Critical Congestion Area 
(obejmujący południową Kalifornię oraz obszar metropolitarny Nowego Jorku aż do północnej 
Virginii wzdłuż linii brzegowej Atlantyku) – dotknięty najsilniejszymi przeciążeniami, Congestion 
Area of Concern (obszar Nowej Anglii, Seattle, Phoenix, San Francisco Bay) – gdzie istnieją lub 
mogą pojawiać się problemy z przeciążeniami, a także Conditional Congestion Areas – gdzie nie 

 9 Tekst aktu znajduje się pod adresem: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ58/html/PLAW-109publ58.htm (14.05.2017). Sama ustawa zaś 
za swój przedmiot obejmuje wiele innych niż kwestia korytarza w skali makro spraw, jak na przykład oddzielenie pozyskiwania oceanicznych źródeł 
energii od pozostałych odnawialnych źródeł energii, ulgi podatkowe dla osób wdrażających metody oszczędzania energii elektrycznej, a nawet zmiana 
terminu przesunięcia czasu na letni albo zimowy.
10 Dostępny na witrynie internetowej znajdującej się pod adresem https://www.fs.fed.us/specialuses/documents/MOU-feb2006.pdf (14.05.2017).
11 Pełny tekst badania dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://energy.gov/sites/prod/fi les/oeprod/DocumentsandMedia/Congestion_
Study_2006-9MB.pdf (15.05.2017).
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ma takich problemów, jednakże mogą się one pojawić, jeżeli wykorzystany zostanie potencjał ener-
getyczny danego obszaru bez jednoczesnego zwiększenia przepustowości linii przesyłowych12.

Obszary, na których płynność przesyłu określono jako krytyczną, zostały w 2007 r. objęte dwo-
ma korytarzami w skali makro, zakrojonymi szerzej, niż to wynika z wyznaczenia terenów Critical 
Congestion Area13. Wyznaczone one zostały przez Sekretarza Departamentu Energii (w porozu-
mieniu z Sekretarzami niektórych pozostałych Departamentów) jedynie w celu wskazania, które 
regiony geografi czne Stanów Zjednoczonych dotknięte są limitacją przesyłu energii elektrycznej 
lub mają negatywny wpływ na amerykańskich obywateli14. Sekretarz bierze przy wyznaczaniu 
korytarza makro pod uwagę kryteria enumerowane w art. 824p ust. a, takie jak wzmocnienie 
niezależności energetycznej Stanów Zjednoczonych, bezpieczeństwa wewnętrznego i innych. 
Korytarz w wydaniu makro ma więc za zadanie wskazać tereny objęte problemami przesyłowymi 
i zidentyfi kować problem, by móc poczynić na danym obszarze odpowiednie zmiany udrażniające 
przesył energii elektrycznej. Może tu chodzić o takie przekierowanie przesyłem, by doprowadzić 
do odciążenia najmocniej eksploatowanych urządzeń, co dotyczy instalacji już istniejących, lecz 
wymagających lepszego podejścia z punktu widzenia logistyki i podziału obciążeń. Innym sposo-
bem na osiągnięcie celu jest wyznaczenie nowego korytarza w skali mikro, który określić można 
jako służebny względem tego w wersji makro i posadowienie nowych urządzeń przesyłowych. 
Podstawą do zastosowania jednej albo drugiej metody jest ustalenie obszaru cechującego się 
największymi zatorami przesyłowymi i zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz zbadanie 
miejsca mogącego służyć za potencjalne źródło energii. Departament Energii zajmuje się więc 
zasadniczo identyfi kacją problematycznych miejsc, wskazaniem potencjalnych sposobów rekty-
fi kacji sytuacji, w której występują przeciążenia przesyłowe oraz stworzeniem ogólnego zarysu 
nowych korytarzy (ale tych w skali mikro, realizujących zadania korytarza makro)15. 

Mimo iż to Departament Energii wydaje się w tym zawiłym konglomeracie uprawnień zajmo-
wać miejsce nadrzędne, wszakże to jego pryncypał odpowiada (w porozumieniu z Sekretarzami 
niektórych innych Departamentów) za wyznaczenie korytarza przesyłowego w skali makro, to 
w rzeczywistości jego rola ogranicza się do utworzenia generalnym ram, w których poruszać 
się będzie inna instytucja odpowiedzialna za wcielenie w życie ogólnie zarysowanej uprzed-
nio strategii i nadanie jej praktycznego wymiaru. Tą instytucją jest Federal Energy Regulatory 
Commission (FERC), której uprawnienia zostały znacznie rozszerzone za pomocą Energy Policy 
Act z 2005 r. Komisja jest władna do udzielania zezwoleń na posadowienie instalacji przesyłowych 
w danym miejscu (zob. także: Swanstrom i Jolivert, 2009, s. 440–449) (art. 824p ust. b U.S. Code), 
co dotyczy zarówno możności skorzystania z nieruchomości w zakresie potrzebnym dla posa-
dowienia, eksploatacji, konserwacji i ewentualnych napraw instrumentów przesyłowych (dotyczy 
to przede wszystkim gruntów publicznych, choć nie tylko), jak i stricte administracyjnoprawnego 
uprawnienia do wykonywania zadań przesyłowych na danym obszarze, co w efekcie prowadzi do 
niezbędnego skonkretyzowania, na poziomie mikro, korytarza przesyłowego wyznaczonego przez 

12 Congestions Study Designations FAQ dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://energy.gov/sites/prod/fi les/oeprod/DocumentsandMedia/1221-
congestion-study-designations-FAQ-8-8-06a.pdf (15.05.2017).
13 Patrz. mapy korytarzy przesyłowych w skali makro dostępnych pod adresami https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/NIETC-Southwest_
area_corridor_US_2007.jpg, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/NIETC-Mid_Atlantic_corridor_US_2007.jpg, https://energy.gov/sites/
prod/fi les/CongestionStudy2006-congestion-areas.pdf. (16.05.2017).
14 https://en.wikipedia.org/wiki/National_Interest_Electric_Transmission_Corridor (16.05.2017).
15 Zob. ibidem.



105 Mateusz Sokół            Korytarze przesyłowe w ustawodawstwie Stanów Zjednoczonych Ameryki

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 6(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.6.6.9

Departament Energii (NIETC). Komisja jest uprawniona również do sprawowania nadzoru nad 
urządzeniami przesyłowymi16, co poza korytarzem NIETC należy do kompetencji rządów lokalnych 
danych stanów. W sytuacji zaś, gdy niezbędnym dla realizacji celów NIETC jest ustanowienie 
korytarza w wersji mikro na gruncie prywatnym, FERC może przyznać podmiotowi, który uzyskał 
od Komisji zezwolenie na posadowienie urządzeń przesyłowych, prawo do doprowadzenia przed 
sądem do wywłaszczenia prywatnego właściciela z nieruchomości (Swanstrom i Jolivert, 2009, 
s. 452–453)17 (art. 824p ust. e U.S. Code).

Ze względu na tak szeroko zakrojone uprawnienia FERC w zakresie podejmowania decy-
zji, co do udzielenia uprawnień do posadowienia urządzeń przesyłowych przez przedsiębiorców 
przesyłowych, oraz brak innych instytucji władnych do doprecyzowania w praktyce wyznaczonych 
ogólnych ram korytarzy mikro w ramach szczególnej konstrukcji prawnej, jaką jest korytarz NIETC, 
dojść można do konkluzji, iż to właśnie FERC uprawniony jest do rzeczywistego ustanawiania 
mikrokorytarza służącego realizacji zadań makrokorytarza przesyłowego. 

Ten szczególny rodzaj korytarza przesyłowego w skali mikro –utworzony w ramach korytarza 
NIETC – pełni funkcję służebną względem korytarza makro, jego istnienie uwarunkowane jest 
wyznaczeniem takowego i służy do doprecyzowania w praktyce ogólnie zarysowanego (głównie) 
przez Sekretarza Departamentu Energii planu walki z przeciążeniem sieci przesyłowych na wska-
zanych terenach południowo-zachodnich i wschodnich. Należy jednak zwrócić uwagę, iż ten rodzaj 
korytarza nie służy integracji w swoich ramach urządzeń służących do przesyłu innego rodzaju 
mediów podlegających przesyłowi. Nie mówi się w jego kontekście również o zapewnieniu bezpie-
czeństwa samych urządzeń i osób postronnych. Jego rolą jest, w odniesieniu do korytarza NIETC, 
utorowanie nowych szlaków przesyłowych, uwzględniając miejsce dotykane przez przeciążenia, 
lokalizację źródeł energii elektrycznej, by, zapewniając dostawę prądu innymi drogami i z innych 
źródeł, odciążyć zbyt mocno eksploatowane urządzenia przesyłowe, a co za tym idzie – zaspo-
kojenie ciągle rosnącego popytu na energię elektryczną. W tym kontekście więc najklarowniej 
uwidacznia się cecha ekonomiczna korytarza przesyłowego – występuje ona teoretycznie także 
w przypadku każdego innego rodzaju korytarza przesyłowego istniejącego w dowolnym miejscu, 
umożliwiając bowiem przesył mediów, a następnie ich dystrybucję do konkretnych odbiorców, 
przyczynia się do zaspokojenia popytu na różne rodzaje mediów. W normalnych warunkach ko-
rytarz przesyłowy nie jest jednak instytucją niezbędną dla efektywnego przesyłu, ponieważ służy 
niekiedy ułatwieniu przesyłu. W przypadku amerykańskich mikrokorytarzy w ramach NIETC są 
one niemalże warunkiem sine qua non płynności dostaw energii elektrycznej, więc niewątpliwie, 
umożliwiając zaspokojenie popytu, odgrywają w tym przypadku rolę ekonomiczną. Nadto, dla 
porządku, należy wspomnieć o funkcji, jaką pełni korytarz w skali mikro i makro w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa energetycznego USA – niewątpliwie zapewnienie ciągłości drożności linii 
przesyłowych ma dodatni wpływ na tego rodzaju bezpieczeństwo.

Bardzo charakterystyczne dla mikrokorytarza umieszczonego w NIETC, nadającym mu jego 
własną specyfi kę, jest natomiast, że istnieje możliwość zastosowania instytucji wywłaszczenia 
(eminent domain) w celu przeznaczenia wywłaszczonej nieruchomości wyłącznie dla ustano-
wienia nań korytarza przesyłowego w skali mikro służebnego względem makro. Prowadzi to do 
16 W szerszym zakresie kwestię tę podejmuje Energy Policy Act of 2005 Fact Sheet dostępny na witrynie internetowej znajdującej się pod adresem: 
https://www.ferc.gov/legal/fed-sta/epact-fact-sheet.pdf (17.05.2017).
17 Patrz również: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Interest_Electric_Transmission_Corridor (18.05.2017). 
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ciekawej sytuacji, w której istnieje sposobność dla władz publicznych do pełnej integracji wszyst-
kich mikrokorytarzy w ramach NIETC dla jak najlepszego wypełnienia zadania korytarza makro, 
tj. odciążenia zbyt mocno eksploatowanych linii przesyłowych, gdyż nic, poza postanowieniem 
sądu, nie stoi na przeszkodzie, by wyznaczając korytarz przesyłowy uwzględniać nie tylko nieru-
chomości publiczne, lecz także te stanowiące własność osób i instytucji prywatnych. Pozwala to 
bez wątpienia na znacznie efektywniejsze planowanie i wykorzystanie optymalnych rozwiązań 
nakierowanych na udrożnienie przesyłu.

Brakuje śladów mogących wskazywać na jakąkolwiek integrację korytarza mikro w ramach 
NIETC ze „zwykłymi” korytarzami publicznymi, gdyż są to zupełnie inne projekty normowane in-
nymi przepisami prawnymi (normy zawarte w U.S. Code wykonywane są przez inne grupy prze-
pisów egzekutywnych zlokalizowanych w CFR), o tych na prywatnych gruntach nie wspominając.

Jeśli chodzi o ocenę NIETC, to bywa on krytykowany w literaturze jako „wyznaczony arbi-
tralnie, w sposób kapryśny i nieoparty na dowodach” (Tomain i Cudahy, 2011, s. 401), jednakże 
negatywne opinie odnoszą się raczej do praktycznych aspektów jego wyznaczania, które można 
sprowadzić co najwyżej do „ludzkiego błędu”, same zaś normy prawne i idea funkcjonowania 
w amerykańskim obrocie prawnym takiej konstrukcji zasługują raczej na aprobatę.

Wskazać należy, iż w ramach „zwykłego” korytarza przesyłowego w skali mikro, tj. takiego, 
który ustanawiany jest poza strukturą korytarza przesyłowego NIETC (korytarza przesyłowego 
w skali makro), wyodrębnić można dwa różne rodzaje korytarza – jeden normowany przepisami 
U.S. Code i CFR, który może być ustanowiony na gruntach publicznych oraz drugi, ustanawiany 
na nieruchomościach prywatnych, którego regulacja sprowadza się do zatwierdzenia postanowień 
regulaminowych przy zawieraniu umowy na linii prywatny właściciel nieruchomości a przedsię-
biorca przesyłowy.

Odnosząc się do „zwykłego” korytarza przesyłowego w skali mikro na gruncie publicznym, 
należy wskazać na tytuł 43, rozdz. 35 art. 1763 U.S. Code, a także tytuł 43, art. 2802.11 CFR 
jako podstawy normatywne do tworzenia korytarza przesyłowego w takim tradycyjnym rozumie-
niu tego pojęcia.

Podług wyżej powołanego przepisu U.S. Code, Secretary (of the Interior) powinien, na ile 
wymagają tego względy praktyczne, zadbać o wspólne ulokowanie służebności przesyłu, celem 
zminimalizowania negatywnego efektu na środowisko oraz proliferacji osobnych18 służebności. 
Rezerwuje się dla Sekretarza kompetencję do ustanawiania dodatkowych serwitutów przesyłu na 
ustanowionej już służebności (służebnościach) lub jako służebność sąsiadującą. Wyznaczając 
korytarze przesyłowe i decydując czy wymagać, by wszystkie serwituty przesyłu były umieszczone 
w korytarzu, Sekretarz powinien kierować się państwową i stanową polityką gruntową, jakością 
środowiska, efektywnością ekonomiczną, bezpieczeństwem państwowym, bezpieczeństwem 
jednostek, wymogami dobrej inżynierii i praktykami technologicznymi. Wszystkim istniejącym już 
(w praktyce) korytarzom nadaje się status korytarza przesyłowego na mocy tego przepisu. Należy 
dodać istotną uwagę, że ten rodzaj korytarza nie ogranicza się jedynie do urządzeń przesyłają-
cych energię elektryczną.

18 W znaczeniu: „leżących w niewielkiej oddali”, a nie „odrębnych”. Powoływany passus nie ustanawia wymogu, by obdzielać jedną tylko służebnoś-
cią (albo jak najmniejszą ich ilością) różnych podmiotów, chcących posadowić na nieruchomości różne urządzenia. Chodzi tu o zapobieganie sytuacji, 
w których zamiast skomasować w miarę możliwości różne urządzenia na niewielkim terenie dla oszczędzenia przestrzeni, ustanawia się służebności 
dotyczące fragmentów nieruchomości, które znajdują się w pobliżu, przez co dochodzi do niegospodarnego marnotrawstwa gruntów publicznych.
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Przepis art. 2802.11 CFR wskazuje implicite, że, podobnie jak w przypadku udzielania służeb-
ności przesyłu, Secretary of the Interior ustanawia korytarz przesyłowy, ale wykorzystując do tego 
zadania Bureau of Land Management (BLM). Przedmiotowa norma stanowi, iż BLM ustala loka-
lizację i granice korytarzy przesyłowych (także tak zwanych designated leasing areas – odmiany 
korytarza przesyłowego dla energetyki słonecznej lub wiatrowej) podczas procedury planowania 
przestrzennego unormowanej w części 1600 tytułu 43 CFR. Wynika więc z tego, iż to ta instytucja 
zajmuje się praktycznymi i techniczno-prawnymi aspektami wyznaczania korytarza przesyłowego 
w skali mikro, a to do Sekretarza Departamentu Zasobów Wewnętrznych należy ostateczny krok 
na drodze do ustanowienia takowego. Oczywiście nie należy utożsamiać tej relacji ze stosunkiem, 
jaki łączy Sekretarza Departamentu Energii z FERC, gdyż w tej drugiej chodzi o dwa różne typy 
korytarzy – makro i mikro, główny i komplementarny wobec niego. Tutaj zaś mamy do czynienia 
z szerzej rysującą się koegzystencją na tle tej samej instytucji prawnej. Następnie przedmiotowa 
norma wskazuje szereg czynników, które powinien uwzględnić BLM, wyznaczając korytarz prze-
syłowy. Należą do nich przykładowo: federalne, stanowe, lokalne plany zagospodarowania prze-
strzennego i normy prawne, ogólnie pojęty wpływ na środowisko, koszty całej operacji utworzenia 
korytarza przesyłowego, zagrożenia dla bezpieczeństwa państwowego, potencjalne zagrożenia 
dla zdrowia i bezpieczeństwa jednostek, społeczny i ekonomiczny wpływ na inne niż potencjalni 
albo już korzystający z gruntu przedsiębiorcy przesyłowi podmioty użytkujące nieruchomość.

Jak napomknięto już powyżej, korytarz przesyłowy w skali mikro (niezwiązany z NIETC) ma za 
zadanie chronić środowisko naturalne – jest to dla Amerykanów niezwykle istotna kwestia, o czym 
świadczy wielokrotna repetycja w różnych przepisach dotyczących tej samej instytucji. Funkcja ta 
może być spełniona dzięki realizacji drugiej zasadniczej funkcji, jaką jest zapobiegnięcie proliferacji 
dalszych służebności, co pozwala na, relewantne z punktu widzenia środowiska, oszczędzenie 
cennego miejsca od nieproszonej ingerencji ludzkiej. Istotna jest więc poprawa gospodarowania 
nieruchomościami publicznymi, wprowadzenie pewnego rodzaju porządku, zapobiegnięcie do-
wolności w zagospodarowaniu przestrzennym. Wiąże się z tym także integracja różnych innych 
urządzeń przesyłowych w ramach tego samego korytarza, bez zbędnego tworzenia kilku korytarzy 
na tym samym terenie lub ustanawiania służebności dla różnych instrumentów, których skoma-
sowanie pod względem lokalizacyjnym nie stanowiłoby problemu. Wypada jednak podkreślić, że 
to do Secretary of Interior należy decyzja co do obligatoryjności tej integracji urządzeń, nie jest to 
więc stała funkcja korytarza mikro. Wskazać również należy, iż, ze względu na brak wymienienia 
w art. 1763 U.S. Code funkcji ochronnej, przedmiotowy korytarz takiego zadania nie pełni – na-
leży co prawda uwzględnić kwestię bezpieczeństwa narodowego i poszczególnych jednostek 
ustanawiając korytarz, podobnie jak wpływ korytarza na środowisko naturalne, jednakże brakuje 
przesłanek do przyznania mu takiej funkcji.

Jeśli chodzi o potencjalne wymiary korytarza przesyłowego w skali mikro, to zdaje się, że 
zasadnym byłoby przyjęcie koncepcji o możności posiłkowego zastosowania w tym zakresie 
wcześniej omawianych norm prawnych dotyczących szerokości, jaką może mieć grunt objęty ser-
witutem przesyłu. Powyższe uwagi należy więc per analogiam potraktować jako uwagi dotyczące 
rozmiarów korytarza przesyłowego omawianego rodzaju. 

Odnosząc się jeszcze, na zakończenie tego wątku, do poprzednio analizowanych norm CFR, 
tych, które odnoszą się do zagadnień związanych z udzieleniem uprawnień do korzystania 



108 Mateusz Sokół            Korytarze przesyłowe w ustawodawstwie Stanów Zjednoczonych Ameryki

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 6(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.6.6.9

z nieruchomości publicznej, to regulują one sposób uzyskania takiego uprawnienia, korzystanie 
z gruntu, opłaty i wiele innych kwestii odnoszących się do nieruchomości, ale tymi nieruchomościami 
mogą być, ze względu na niesprecyzowany charakter tych norm, zarówno takie, które są objęte 
korytarzem, jak i takie, które nie są. Pod wieloma względami więc nie wprowadza się istotnego 
zróżnicowania stosunku przedsiębiorcy przesyłowego do gruntu, jednakże to sam fakt przyznania 
mu innego statusu oraz to, że jest on specjalnie przeznaczony na instrumenty przesyłowe, ma za 
zadanie chronić środowisko, integrować te urządzenia w jednym korytarzu, wpływa na wyróżnienie 
tego gruntu spośród innych. Dla określenia danej instytucji mianem korytarza przesyłowego nie 
trzeba wymagać doniosłej dywersyfi kacji sytuacji ubiegającego się o służebność. Chociaż, warto 
zauważyć, iż niekiedy może dojść do zróżnicowania pozycji przedsiębiorcy przesyłowego, który 
ubiega się o możność korzystania z nieruchomości objętej korytarzem od tego, którego prze-
znaczony mu grunt nie jest takowym obciążony, gdyż w przypadku tego pierwszego, musi się on 
liczyć z ograniczonym polem negocjacyjnym – może istnieć obowiązek umieszczenia urządzeń 
przesyłowych tylko w wyznaczonym korytarzu lub w obrębie korytarza mogą zostać dokooptowa-
ne instalacje przesyłowe innego przedsiębiorcy.Ostatnim zagadnieniem jest korytarz przesyłowy 
ustanawiany na gruncie prywatnym, którego istnienie wynika najczęściej z wymogów stawianych 
przez przedsiębiorców przesyłowych właścicielom nieruchomości.

Należy jednak podkreślić, iż wymóg nadania nieruchomości, na której przebiegać ma in-
strumentarium przesyłowe, szczególnego statusu normatywnego manifestowanego poprzez 
ustanawianie na takich gruntach korytarzy przesyłowych nie stanowi przejawu „dobroci serca” 
przedsiębiorców, lecz jest rezultatem istnienia norm bezpieczeństwa otaczających urządze-
nia przesyłowe. Grupy tych przepisów są inne dla każdego rodzaju urządzenia. The National 
Electrical Safety Code19 (NESC), stworzony przez organizację Institute of Electrical and Electronics 
Engineers20, wskazuje elementarne zasady dotyczące bezpieczeństwa przy instalacji, eksploa-
tacji, konserwacji urządzeń przesyłających energię elektryczną. Określa właśnie m.in. wielkość 
horyzontalną i wertykalną prześwitu, jaki musi być zapewniony dla linii przesyłowych, który różni 
się w zależności od napięcia przesyłanego prądu oraz tego czy instrument zlokalizowany jest na 
obszarze zurbanizowanym czy rustykalnym21. NESC stanowi pewną propozycję, pewien dobro-
wolny standard, który może zostać przyjęty przez poszczególne stany jako prawo obowiązujące 
– i tak też się stało we wszystkich stanach poza Kalifornią, która posiada własne regulacje w tym 
zakresie22. Przykładowo, NESC przyjmuje dla sieci operującej na 46 kV prześwit o szerokości 
od 50 do 100 stóp w obszarze miejskim, natomiast dla 115 kV wartości te rosną odpowiednio do 70 
i 100 stóp. Zaś w zakresie standardów bezpieczeństwa dotyczących rurociągów, to podlegająca 
Departamentowi Transportu Pipelines and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA)23 
odpowiada za ich tworzenie24. Odnaleźć je można w tytule 49, częściach 190–199 CFR25.

19 htt p://standards.ieee.org/about/nesc/ (20.05.2017).
20 http://standards.ieee.org/index.html (20.05.2017).
21 Patrz również dokument Encroac hments on Transmission Rights of Way wydany przez AEP Ohio dostępny pod adresem: https://www.noexperien-
cenecessarybook.com/djNg0/encroachments-on-transmission-rights-of-way-aep-ohio.html (21.05.2017).
22 https://en.wikipedia.org/wiki/National_Electrical_Safety_Code (21.05.2017).
23 https://www.phmsa.dot.gov/ (21.05.2017).
24 http://www.pipeline101.org/Are-Pipelines-Safe/Who-Oversees-Pipeline-Safety (21.05.2017).
25 https://www.law.cornell.edu/cfr/text/49/chapter-I/subchapter-D (21.05.2017).
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Specyfi ka korytarza przesyłowego ustanowionego na nieruchomościach znajdujących się 
w prywatnych rękach polega na działaniach i zaniechaniach. Korytarz prywatny defi niuje się jako 
pas ziemi, którego możliwość użytkowania jest limitowana do szczególnego rodzaju eksploatacji, 
i która przyznawana jest na mocy służebności przez obecnego albo przeszłego właściciela nieru-
chomości na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego26. Kwestia ograniczenia możliwości użytkowa-
nia jest w tym miejscu warta podkreślenia, gdyż stanowi ona jeden z przejawów normatywnego 
wyodrębnienia korytarza, który odróżnia nieruchomość obłożoną korytarzem przesyłowym od 
nieruchomości, na której zwyczajnie znajdują urządzenia przesyłowe bez dodatkowych implikacji 
i ograniczeń względem gruntu.

Pod względem fi zycznym korytarz przesyłowy na gruntach prywatnych sprowadza się do 
pozbawionego bujnej roślinności, także innych niż instrument przesyłowy urządzeń bądź budowli, 
paska ziemi, na którym zainstalowano urządzenie przesyłowe27. W przypadku linii wysokiego na-
pięcia podyktowane jest to chęcią zapewnienia bezpieczeństwa dla instrumentów przesyłowych 
(zerwany przewód może dotknąć zbyt wysokiego drzewa stojącego w pobliżu i wywołać pożar albo 
znajdujące się w niewielkiej odległości drzewo może upaść na przewody energetyczne)28. Taki 
kształt korytarza pozwala też na prowadzenie obserwacji lotniczych29. Podobnie ma się sprawa 
z korytarzami przeznaczonymi dla rurociągów – w ich obrębie również dba się o oczyszczanie 
gruntu dla zapewnienia bezpieczeństwa instalacji przesyłowej (szczególnie, gdy rurociąg biegnie 
na powierzchni ziemi), jednakże w ich kontekście podkreśla się też pozostałe zastosowania tak 
fi zycznie wyodrębnionego korytarza, jak np.: zidentyfi kowanie obszaru objętego restrykcjami do-
tyczącymi możności podejmowania działań, by chronić właściciela i społeczność albo ułatwienie 
podmiotom odpowiedzialnym za konserwacje urządzeń dostępu do nich30.

Generalnie biorąc, korytarze na gruntach prywatnych sprowadzają się więc do wypełnienia 
w zasadzie jedynej funkcji tego rodzaju amerykańskiego korytarza przesyłowego, tj. zapewnienia 
bezpieczeństwa urządzeń przesyłowych (co oddziałuje dalej na bezpieczeństwo samego przesyłu 
i stanowi element bezpieczeństwa energetycznego państwa) oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Wymóg ustanowienia korytarza przesyłowego na gruncie prywatnym dla urządzeń przesyło-
wych, należy podkreślić, dotyczy nie tylko tych, których zadaniem jest przesył energii elektrycznej, 
ale również rurociągów31.

Mimo że nie ma wprost wyrażonego w wymogach dotyczących bezpieczeństwa obowiązku 
tworzenia korytarza przesyłowego, by zapewnić bezpieczeństwo na gruncie prywatnym, w prak-
tyce przedsiębiorcy stawiają taki wymóg, co prowadzi (w wyniku zawarcia umowy pomiędzy ta-
kim podmiotem a właścicielem nieruchomości) do nadania szczególnego statusu prawnego dla 
danego terenu oraz, jako jego następstwo, do fi zycznego jego wyszczególnienia. Należy więc 

26 http://www.sunocologistics.com/Public-Awareness/Right-Of-Way/What-is-a-Right-of-Way/121/; podobnie chociażby: broszura Unders tanding ea-
sements and rights-of-way wydana przez Xcel Energy, dostępna na stronie: https://www.xcelenergy.com/staticfi les/xe/Corporate/Corporate%20PDFs/
SLK_ROWBrochure_FS.pdf, http://www.spectraenergy.com/Operations/US-Natural-Gas-Operations/New-Projects-US/Our-Process-Interstate/ROW/ 
(23.05.2017).
27 Patrz: https://www.tva.gov/Energy/Transmission-System/Right-of-Way-Maintenance/Anatomy-of-a-Right-of-Way (25.05.2017).
28 Ibidem.
29 http://www.millenniumpipeline.com/pipeline_maintenance.html#tabs-6 (26.05.2017).
30 http://www.pipeline101.com/Where-Are-Pipelines-Located/What-If-Pipelines-Cross-Private-Land, http://extension.psu.edu/natural-resources/natural
-gas/news/2010/04/pipelineinfo (26.05.2017).
31 Patrz. przykładowo na informacje zawarte na następujących witrynach internetowych amerykańskich przedsiębiorców przesyłowych: http://www.
kindermorgan.com/pages/public_awareness/schools/protectingpipelines.aspx, http://www.sunocologistics.com/Public-Awareness/Right-Of-Way/What-
is-a-Right-of-Way/121/, http://www.bwpmlp.com/safety.aspx?id=308, http://terrapact.com/about/ (27.05.2017).



110 Mateusz Sokół            Korytarze przesyłowe w ustawodawstwie Stanów Zjednoczonych Ameryki

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 6(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.6.6.9

odróżnić sytuację, w jakiej znajdują się nieruchomości z posadowionymi (albo na których mają 
być dopiero posadowione) urządzeniami przesyłowymi w USA, gdzie normy określające minima 
bezpieczeństwa prowadzą do utworzenia korytarzy przesyłowych, od przypadków z, chociażby, 
Polski, gdzie, co do zasady, istnienie wymogów bezpieczeństwa nie wpływa na nadanie gruntom 
przesyłowym specjalnego statusu normatywnego, by można było je określić mianem „korytarza 
przesyłowego”. Czym innym jest zwyczajne uczynienie zadość wymogom bezpieczeństwa, czym 
innym zaś nadanie nieruchomości szczególnego charakteru, specjalnego statusu, ze względu na 
chęć jak najlepszej realizacji przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Samo więc istnienie norm 
bezpieczeństwa i uczynienie im zadość w danym przypadku nie świadczy o istnieniu korytarza 
przesyłowego. Innymi słowy, nie należy uznawać norm bezpieczeństwa za jeden z warunków 
niezbędnych dla bytu korytarza przesyłowego – mogą one stanowić „inspirację” dla ustanowienia 
korytarza przesyłowego, ale nie są tak naprawdę potrzebne, by móc mówić o istnieniu takiego.

Zawarcie umowy, na mocy której ustanawiany jest korytarz przesyłowy, powoduje takie wy-
odrębnienie normatywne i fi zyczne korytarza, że odnosi ono skutek nie tylko wobec stron umo-
wy, lecz także względem innych osób, korytarz nie jest bowiem ustanawiany tylko dla stron, lecz 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób mogących wejść w interakcję z instalacjami 
przesyłowymi.

Jeśli chodzi o sposób regulacji korytarzy na gruntach prywatnych, to są dwa poziomy re-
gulacji – stanowe (także regulacje CFR dla rurociągów), które nie mają większego znaczenia 
z punktu widzenia praktycznego (mimo że to one są „inspiracją” dla kształtu korytarzy i stanowią 
w sposób pośredni wymogi dla nich) oraz umowne, które są co najmniej o takich wartościach, 
jak w regulacjach „nieumownych”. Jednakże patrząc przez pryzmat korytarza przesyłowego jako 
instytucji, należy uznać wymogi przedsiębiorców przesyłowych za istotniejsze od „państwowych” 
norm bezpieczeństwa, bo to one bezpośrednio nadają kształt korytarzowi, mimo że są jedynie 
pochodną przepisów stanowych bądź federalnych, pełnią funkcję służebną. Wymogi przedsię-
biorców stanowią bezpośrednie źródło tego, jak korytarz się kształtuje. Normy stanowe i fede-
ralne regulują jedynie względy bezpieczeństwa, ale to wymogi przedsiębiorców, odwołując się 
do nich i dodając wiele innych kwestii, stanowią o faktycznym, praktycznym kształcie korytarza 
przesyłowego.

Można sobie zadać pytanie, czy na gruncie prywatnym też integruje się w ramach korytarza 
różne urządzenia przesyłowe? Odpowiedź jest negatywna, gdyż zasadniczą jego funkcją jest bez-
pieczeństwo, przedsiębiorca więc, który już doprowadził do powstania korytarza przysługującego 
jemu samemu, nie może dopuścić by inny uzyskał dostęp do jego korytarza, mogłoby to bowiem 
doprowadzić do osłabienia zasadniczej funkcji tego korytarza, oraz stworzyć sytuację trudną do 
oceny z punktu widzenia ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej. Korytarz nieprywat-
ny występuje w nieco bardziej abstrakcyjnym wymiarze – tu chodzi przede wszystkim o fi zyczne 
wyróżnienie, o oczyszczenie terenu, odpowiednie zabezpieczenie urządzeń i ochronę ludzi przed 
urządzeniami. Niekiedy zwraca się co prawda w literaturze uwagę na możliwość integracji urzą-
dzeń w ramach korytarza, dostrzegając jednocześnie potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa, 
jakie mogą być w ten sposób wywołane (zob. Frazier, Thomas, Robertson, Dunlap i Morgan).

Udzielenie uprawnienia do korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych 
jest odrębną od ustanowienia korytarza kwestią. To w istocie dwa odrębne zagadnienia – korytarz 
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nie musi być przecież ustanowiony (chyba że mowa o korytarzu na gruncie prywatnym, wymu-
szonym przez przedsiębiorców przesyłowych na właścicielach nieruchomości).

IV. Korytarze przesyłowe w Polsce
Badając polskie ustawodawstwo z omawianego zakresu, można się natknąć na próbę wpro-

wadzenia korytarzy przesyłowych do naszego systemu prawnego. Miało się to odbyć za pomocą 
projektu ustawy o korytarzach przesyłowych z dnia 18 lipca 2013 r.32, który ze względu na liczne 
kontrowersje dotyczące konstytucyjności, nigdy nie wszedł w życie. Najistotniejszym problemem, 
z jakim zmagał się przedmiotowy projekt ustawy, to przede wszystkim kwestia korzystania przez 
przedsiębiorców przesyłowych z nieruchomości, na których posadowiono urządzenia przesyłowe 
w trakcie istnienia Polski Ludowej bez tytułu prawnego. Proponowano rozwiązanie tego problemu 
poprzez wprowadzenie służebności przesyłu ustanawianej za pomocą decyzji administracyjnej 
o ustanowieniu korytarza przesyłowego – pozwoliłoby to w bardzo szybki sposób rozprawić się 
z problemem istniejącym praktycznie od dziesięcioleci. Ponadto, jak się okazuje, projekt ustawy 
o korytarzach przewidywał utworzenie bardzo złożonej, wielowarstwowej struktury, która z jed-
nej strony miała za zadanie uporać się z tzw. zaszłościami, z drugiej zaś – uprościć procedurę 
dotyczącą inwestycji przesyłowych, wprowadzając do dotychczasowej odpowiednie modyfi kacje 
pozwalające na lepsze jej dopasowanie do potrzeb inwestycji przesyłowych. Ponadto, inkorpo-
rowano do polskiej wersji korytarza także inne elementy, jak potencjalny element ochronny (ma-
nifestowany poprzez odpowiednią zmianę roślinności znajdującej się w obrębie korytarza) oraz 
integracji w ramach korytarza innych urządzeń przesyłowych (co jest charakterystyczne dla wersji 
amerykańskiej ustanowionej na gruncie publicznym). Łącznie daje to kompleksową regulację, 
obejmującą wszystkie najistotniejsze zagadnienia odnoszące się do inwestycji przesyłowych – 
tych dawnych, jak i nowych.

Można więc zaobserwować, iż polski projekt ustawy o korytarzach przesyłowych we wskaza-
nej wcześniej mierze był inspirowany amerykańskimi korytarzami przesyłowymi, tworząc jednak 
konstrukcję o dużej bardziej klarownej charakterystyce – polski korytarz mimo spełniania dużo 
większej liczby zadań za jednym zamachem, oparty miał być o zwartą, precyzyjną i zrozumiałą 
regulację, co uzasadnia tezę, że polski korytarz miał być przedsięwzięciem imponującym, mocno 
zmieniającym sposób funkcjonowania sektora przesyłowego.

V. Zakończenie
Amerykańskie typy korytarzy przesyłowych mogą stanowić ciekawą lekcję i ewentualnie dal-

szą inspirację dla krajowego ustawodawcy. Abstrahując od wątpliwości co do konstytucyjności 
norm polskiego projektu ustawy o korytarzach przesyłowych, należy uznać, iż dla zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego państwa rozważenie powrotu do koncepcji polskiego korytarza 
przesyłowego, byłoby, zdaje się, zasadne i pożądane, przy założeniu oczywiście odpowiednich 
modyfi kacji względem amerykańskiej wersji, jeżeli to za oceanem należałoby upatrywać inspiracji, 
bez ślepego opierania się również na polskiej niedoszłej ustawie.

32 Projekt w wersji 5.3 znajduje się pod adresem internetowym: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/23511/23519/171476/171477/dokument80674.pdf.
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Ilona Przybojewska, 
Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych 
dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, 

C.H. Beck, Warszawa 2017, ss. 432*

Wstęp
„Bezpieczeństwo energetyczne” jest pojęciem szerokim i trudnym do jednoznacznego zde-

fi niowania, jednak takie elementy, jak: dywersyfi kacja źródeł pozyskiwania nośników energii oraz 
rozbudowa infrastruktury są wspólne dla większości propozycji defi nicji bezpieczeństwa energe-
tycznego. W książce Ilony Przybojewskiej pt.: Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych 
dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego wyeksponowany jest element infrastrukturalny 
– czyli znaczenie infrastruktury, w tym przede wszystkim sieci transeuropejskich dla zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego. Taki wybór przedmiotu badawczego jest, moim zdaniem, trafnym 
wyborem i dobrze wpisuje się w obecną dyskusję dotyczącą budowy Unii Energetycznej, gdzie 
jednym z fi larów ma być właśnie integracja krajowych rynków energii elektrycznej i gazu poprzez 
rozbudowę połączeń wzajemnych (połączeń międzysystemowych) w ramach sieci transeuropej-
skich. Dlatego rozwój infrastruktury, a szczególnie rozwój sieci przesyłowych oraz połączeń wza-
jemnych między państwami członkowskimi UE ma duże znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa 
energetycznego UE oraz poszczególnych krajów członkowskich. Jest to możliwe dzięki bliższej 
integracji i współpracy krajowych rynków energii, wymiany doświadczeń, know-how oraz, co 
istotne, możliwości zwiększenia volumenu transgranicznego handlu energią oraz ewentualnego 
uzupełniania defi cytu energii w systemie jednego państwa z systemu drugiego. Innymi słowy 
brak dobrze rozwiniętej infrastruktury sieciowo-magazynowej stanowi znaczącą barierę dla inte-
gracji gospodarczej, a tym samym naraża krajowe bezpieczeństwo energetyczne na perturbacje. 
Takie założenie wydaje się być zgodne główną tezą publikacji, gdzie budowa i funkcjonowanie 
transeuropejskiej infrastruktury energetycznej bezpośrednio oddziałują na poziom bezpieczeń-
stwa energetycznego. Należy jednak zaznaczyć, że istnieje znacząca różnica pomiędzy krajami 
tzw. starej piętnastki oraz nowymi krajami członkowskimi UE w kontekście rozwoju infrastruktury 
sieciowo-magazynowej, co znacząco determinuje podejście do kwestii „unijnego bezpieczeństwa 
energetycznego” oraz relacji z partnerem rosyjskim szczególnie w kontekście dostaw gazu. Ilość 
połączeń międzysystemowych na rynku energii elektrycznej/gazu pomiędzy państwami człon-
kowskimi, jak również implementacja podstawowych regulacji prawnych dt. budowy wspólnego 
rynku energii oraz transgranicznej wymiany energii elektrycznej/gazu wciąż budzą wątpliwości. 

Struktura pracy
Książka została podzielona na cztery części. W części pierwszej Autorka omawia instytucje 

transeuropejskich sieci energetycznych w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, starając 

* Niniejsza recenzja książki powstała na podstawie recenzji rozprawy doktorskiej Pani mgr I. Przybojewskiej.
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się zarazem wyjaśnić czym jest to bezpieczeństwo. Zgadzam się Autorką, że stworzenie jednej 
wspólnej dla wszystkich sektorów i państw defi nicji bezpieczeństwa energetycznego nie jest w za-
sadzie możliwe. Na bezpieczeństwo energetyczne państwa składa się wiele czynników zarówno 
geopolitycznych, jak i prawnych, ekonomicznych, środowiskowych czy technicznych. Każdy kraj 
Unii Europejskiej z racji swojego położenia geografi cznego, zawartych kontraktów, rozwoju ryn-
ków energetycznych, dostępu do surowców, wpływu czynników geopolitycznych i gospodarczych 
znajduje się w nieco innym położeniu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, a tym samym 
kwestia bezpieczeństwa jest pojmowana przez kraje UE w nieco inny sposób. Niewątpliwie jednak 
elementy, takie jak niezagrożony dostęp do różnych nośników energii, zapewnienie ciągłości ich 
dostaw czy rozbudowa infrastruktury energetycznej są wspólne. Bywa jednak, że projekty infrastruk-
turalne nie tylko łączą, ale również dzielą kraje członkowskie, czego przykładem jest wspomniany 
w pracy Gazociąg Północny (Nord Stream). Gazociąg łączący Rosję z Niemcami, a biegnący 
po dnie Bałtyku, budzi niepokój szczególnie wśród krajów bałtyckich UE, w tym Polski. Polska, 
ominięta przez Gazociąg Północny, widzi w projekcie zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa 
energetycznego, o czym świadczą wypowiedzi wielu polskich polityków. Z punktu widzenia Polski 
kluczowy jest jednak fakt, że kraj nasz traci na znaczeniu jako kraj tranzytowy. Tranzyt/przesył 
surowców przez dane terytorium stanowi często element polityki negocjacyjnej w kontekście cen 
surowców. Pojawiają się również głosy wskazujące, iż dalsza rozbudowa Gazociągu Północnego 
zachwieje ideą solidarności energetycznej, jak również stanie się przeszkodą do tworzenia 
wspólnej polityki energetycznej w jej zewnętrznym wymiarze. Autorka wskazuje, w kontekście 
solidarności energetycznej, iż przy budowie Gazociągu Północnego zasada ta była podnoszona 
jako argument przeciwko budowie. Co więcej, zdaniem Autorki, poza tym, iż istniała możliwość 
powołania się na zasadę solidarności energetycznej, możliwe było również podniesienie zarzutów 
w zakresie nieważności relewantnej części ówczesnej decyzji kwalifi kującej Gazociąg Północny 
jako projekt leżący we wspólnym interesie. Byłoby to możliwe zdaniem dr I. Przybojewskiej z uwagi 
na fakt naruszenia traktatów bądź nadużycia prawa, szczególnie w kontekście unormowań sta-
tuujących warunki, jakie musi spełniać projekt we wspólnym interesie. Taka argumentacja jest 
logiczna, choć w praktyce trudna byłaby do obrony, szczególnie że Gazociąg Północny był na 
etapie budowy uważany przez instytucje UE i znaczną część państw członkowskich za projekt 
infrastrukturalny o strategicznym znaczeniu dla UE. W tym kontekście ówczesna, a nie obowią-
zująca już, decyzja 1364/2006/WE Parlamentu i Rady ustanawiająca wytyczne dla transeuropej-
skich sieci energetycznych (uchylona rozporządzeniem 347/2013) wskazywała osie projektów 
priorytetowych mających pierwszeństwo w uzyskaniu fi nansowania z UE, w tym miejsca projek-
tów leżących w interesie Europy, zdefi niowanych w art. 7 i 8 wyżej wymienionej decyzji. I tak za 
projekt mający znaczenie dla Europy, który pomoże w zaspokojeniu przyszłych potrzeb ener-
getycznych UE uważa się „gazociągi mające połączyć niektóre z głównych źródeł dostaw gazu 
w Europie, poprawić współdziałanie sieci oraz zwiększyć bezpieczeństwo dostaw, w tym gazociągi 
przeprowadzone drogą morską z Rosji do UE i drogą lądową z Rosji do Polski i Niemiec (...)”. 
Wydaje się, iż Gazociąg Północny spełniał jednak dla większości krajów UE przesłanki projektu 
we wspólnym interesie. 

Rozdział drugi monografi i poświęcony jest analizie wpływu sieci transeuropejskich na za-
gwarantowanie ciągłości dostaw. Autorka rozpoczyna swoje rozważania od przedstawienia 
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koncepcji solidarności energetycznej w kontekście transeuropejskich sieci energetycznych. 
Powiązanie pojęcia solidarności energetycznej z unijnymi regulacjami dotyczącymi budowy 
i funkcjonowania transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, zdaniem Ilony Przybojewskiej, 
mają dwojaki charakter. Po pierwsze, koncepcja solidarności energetycznej na etapie budowy 
transeuropejskich sieci energetycznych łączy się z ideą spójności, w szczególności gospodar-
czej i terytorialnej. Po drugie koncepcja solidarności energetycznej znajduje urzeczywistnienie 
w przypadku procesu budowy i rozwoju infrastruktury energetycznej, ponieważ odpowiedni stan 
takiej infrastruktury niejako uruchamia koncepcje solidarności energetycznej na etapie funkcjono-
wania sieci. Powiązanie instytucji sieci transeuropejskich z ideą solidarności energetycznej jest 
w założeniu logiczne i ma sens, chociaż samo pojęcie „solidarności energetycznej”, występują-
ce w wielu aktach prawnych UE, jest pojęciem niezdefi niowanym, na co również uwagę zwraca 
dr Przybojewska. Najogólniej można przyjąć, iż idea solidarności energetycznej pomiędzy pań-
stwami UE, szczególnie w wymiarze wzajemnej pomocy dotyczyć może sytuacji zarówno takiej, 
w której państwo X jest w potrzebie, jak i takiej, gdzie państwo Y posiada odpowiednie zasoby 
i infrastrukturę do udzielenia pomocy. Niewątpliwe, aby urzeczywistnić walory tak rozumianej 
solidarności energetycznej w praktyce, konieczne jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury 
przesyłowej.

Rozdział trzeci poświęcony jest analizie funkcjonowania transeuropejskich sieci energetycz-
nych w kontekście zapewnienia zliberalizowanego i konkurencyjnego rynku energii jako jedne-
go z podstawowych elementów bezpieczeństwa energetycznego. Relacja tutaj wydaje się być 
oczywista. Liberalizacja rynku energii, w tym zniesienie barier handlowych, zwiększenie liczby 
sprzedawców (poprzez swobodny dostęp do infrastruktury), regulacja monopoli infrastrukturalnych 
przy udziale niezależnych regulatorów i operatorów systemowych korzystnie wpływa na bezpie-
czeństwo energetyczne państwa. Pamiętać należy jednak, iż w procesie liberalizacji kluczowe 
jest spełnienie kilku warunków. Po pierwsze, jest to stworzenie odpowiednich regulacji prawnych 
funkcjonowania rynku energii, także tych odnoszących się bezpośrednio do bezpieczeństwa 
energetycznego. Po drugie, stworzenie skutecznych organów kontroli przestrzegania regulacji 
prawnych oraz reguł konkurencji na rynku energii zdominowanym przez monopole naturalne, 
a przede wszystkim agencji regulacji energetyki oraz niezależnych operatorów systemowych. 
Po trzecie, jest to rozbudowa infrastruktury sieciowo-magazynowej w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej, bez której korzyści liberalizacji dla bezpieczeństwa energetycznego mogą się 
okazać niewystarczające. Mając powyższe na uwadze, Autorka stara się w rozdziale trzecim od-
powiedzieć między innymi na pytanie, na ile i w jaki sposób poszczególne elementy liberalizacji 
rynku energii (unbundling, zasada TPA, klauzula Gazprom) oddziałują na budowę i funkcjonowanie 
infrastruktury energetycznej. I tak, zdaniem dr Przybojewskiej, unbundling (rozdział działalności 
komercyjnej od sieciowej) wpływa zarówno na etap budowy, jak i funkcjonowania transeuropej-
skiej infrastruktury sieciowej. Na etapie budowy, w zależności od przyjętej formy rozdziału, kre-
uje silniejsze bądź słabsze bodźce do podejmowania decyzji w celu rozwoju sieci. Natomiast na 
etapie funkcjonowania infrastruktury Autorka książki wskazuje przede wszystkim na niezależność 
operatora systemu przesyłowego w zakresie swobody dotyczącej podejmowania decyzji inwesty-
cyjnych, w ramach działalności przesyłowej, szczególnie przy rozdziale własnościowym. Należy 
się zgodzić z Autorką w tych założeniach. Doświadczenie recenzenta wskazują na występowanie 
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dwojakiego typu problemów w sytuacji, gdy OSD lub OSP jest podmiotem co prawda prawnie 
wydzielonym, ale własnościowo należącym do spółki zintegrowanej. Po pierwsze, w wielu wypad-
kach operatorzy systemu traktują swoje spółki powiązane korzystniej niż konkurencyjne spółki 
trzecie, np. wykorzystując zasoby sieciowe, aby utrudnić konkurentom wejście na rynek. Po dru-
gie, brakuje motywacji do rozwoju infrastruktury w tym zakłócone zostają zachęty inwestycyjne, 
w ramach zintegrowanego przedsiębiorstwa. Dzieje się tak, ponieważ operatorzy działający w ra-
mach systemu pionowo zintegrowanego nie odczuwają motywacji do rozbudowy sieci w interesie 
wszystkich uczestników rynku. Podsumowując, brak związków własnościowych z wytwórcami 
lub sprzedawcami oznacza, że OSP nie odczuwa poważniejszych pokus stosowania dyskrymi-
nacji pomiędzy uczestnikami rynku, a tym samy wzmocnione mogą być zachęty inwestycyjne 
w infrastrukturę.

W kontekście zasady TPA (dostępu stron trzecich), znaczenie tej zasady uwidacznia się na 
etapie budowy oraz funkcjonowania sieci transeuropejskich. TPA hamuje nieopłacalne inwestycje 
w infrastrukturę równoległą do już istniejącej i umożliwia nowym podmiotom wchodzenie na rynki 
bez konieczności dysponowania aktywami sieciowymi, jak wskazuje Autorka. 

Cześć czwarta książki dotyczy analizy relacji, jaka zachodzi pomiędzy instytucją transeu-
ropejskich sieci energetycznych a przestrzeganiem wymogów ochrony środowiska. Nie ulega 
wątpliwości, iż zachodzi tutaj ścisła relacja na etapie budowy i funkcjonowania sieci transeuropej-
skich. Zarówno budowa, jak i funkcjonowanie sieci może mieć negatywny wpływ na środowisko. 
Problem polega na tym, że w sektorze energetycznym w praktyce ochrona środowiska, choć co 
raz bardziej brana pod uwagę przy inwestycjach infrastrukturalnych, w dalszym ciągu jest jednak 
drugoplanowa. Tym samym mam wątpliwości czy wszystkie trzy komponenty defi nicji bezpie-
czeństwa energetycznego zaproponowanej przez dr Przybojewską są równoważne. Nie mogę się 
również zgodzić, że nie jest możliwe przyznanie któremukolwiek z nich bezwzględnego prymatu 
nad pozostałymi. Element środowiskowy jest elementem najsłabszym do obrony z punktu widze-
nia rozwoju państwa, kiedy jego bezpieczeństwo jest zagrożone. Naturalnie regulacje prawne 
na szczeblu UE coraz mocniej akcentują wymóg ochrony środowiska przy inwestycjach strate-
gicznych. Realizacja pewnych strategicznych inwestycji infrastrukturalnych powoduje jednak, iż 
czasami konieczne jest wyważenie poszczególnych interesów związanych z ochroną środowiska 
lub bezpieczeństwem energetycznym – a w konsekwencji odstąpienie w pewnych wypadkach od 
egzekwowania określonych wymogów ochrony środowiska z uwagi na realizacje innych istotnych 
celów – np. bezpieczeństwo energetyczne. Autorka również o tym wspomina, analizując rozpo-
rządzenie w sprawie wytycznych dot. transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, wskazując 
zarazem, że wspomniane rozporządzenie przewiduje zastosowanie klauzuli nadrzędnego interesu 
publicznego do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w przypadku kolizji 
z obszarami chronionymi Natura 2000. Choć trzeba jasno podkreślić, iż sama klauzula nadrzęd-
nego interesu publicznego jest klauzulą mocno niesprecyzowaną! 

Wnioski 
Analizowana przez Ilonę Przybojewską instytucja transeuropejskich sieci energetycznych 

stanowi ważny element w procesie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państw człon-
kowskich UE. Zaproponowana przez Autorkę konstrukcja bezpieczeństwa energetycznego, oparta 
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na trzech elementach: 1) zagwarantowaniu ciągłości dostaw; 2) zapewnieniu zliberalizowanego 
i konkurencyjnego rynku energii oraz 3) przestrzeganiu wymogów środowiska naturalnego, nie 
jest konstrukcją nową. Co jest jednak interesujące i stanowi nowe podejście w badaniu bezpie-
czeństwa energetycznego, to analiza wpływu instytucji transeuropejskich sieci na poszczególne, 
zdefi niowane przez Autorkę, komponenty bezpieczeństwa energetycznego, konsekwentnie ana-
lizowane w poszczególnych rozdziałach pracy.

dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. ALK
Akademia Leona Koźmińskiego; e-mail: bnowak@alk.edu.pl 
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„Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym” 
– I Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

z okazji pięciolecia działalności Naukowego Koła 
Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych 

Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź, 24 maja 2017 r.

24 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (WPiA UŁ) od-
była się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku ener-
getycznym”. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji pięciolecia działalności Naukowego 
Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego 
(NKPEiISI) – Główny Organizator. Partnerem Strategicznym Konferencji było Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo S.A., współorganizatorami natomiast Katedra Europejskiego Prawa 
Gospodarczego WPiA UŁ, Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 
oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Konferencja była objęta patronatem Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Celem Konferencji było poznanie i zrozumienie procesów zachodzących na rynku elektro-
energetycznym i gazowym w Polsce, wymiana poglądów i doświadczeń między przedstawicielami 
nauki, administracji oraz biznesu. Wydarzenie było także sposobnością do zainteresowania stu-
dentów i doktorantów regulacją sektora energetycznego. Konferencja obejmowała dwa obszary 
tematyczne: bezpieczeństwo, regulacja.

Konferencję otworzył organizator przedsięwzięcia, Marcin Kraśniewski (Prezes Zarządu 
NKPiISI, Wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius 
Publicum). Powitał on wszystkich zebranych, a w szczególności współorganizatorów konferencji 
prof. dr hab. Marię Królikowską-Olczak (Kierownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego 
WPiA UŁ), dr. hab. Mirosława Pawełczyka, prof. nadzw. UŚ (Uniwersytet Śląski, Prezes Zarządu 
Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum), dr Marzenę Czarnecką 
(adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach). Wyraził swoje zadowolenie z dużego 
zainteresowania konferencją, a także podziękował wszystkim zaangażowanym osobom za trud 
organizacyjny i merytoryczny włożony w przygotowanie wydarzenia. M. Kraśniewski zaznaczył 
także, że I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energe-
tycznym” jest wydarzeniem szczególnym, zorganizowanym bowiem z okazji pięciolecia naukowej 
działalności NKPEiISI. Następnie głos zabrała prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak. W wystą-
pieniu wskazała ona na wagę i aktualność podjętej tematyki, a także wyraziła swoje uznanie dla 
inicjatora i skierowała słowa podziękowania do wszystkich osób, które przyczyniły się do zorga-
nizowania wydarzenia. 

Podczas otwarcia Adam Piotrowski (Dyrektor w Ministerstwie Rozwoju) odczytał list Ministra 
Piotra Naimskiego (Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik 
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Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej). W liście wskazano, że energetyka należy 
do tych dziedzin działalności, które mają strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarki oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa naszego państwa. W liście podniesiono jednak, że jest to zada-
nie trudne, wymagające współpracy w wielu obszarach gospodarczych i geopolitycznych, ale 
polski rząd systematycznie je realizuje. Podkreślono, że każdy z rynków – elektroenergetyczny, 
gazowy, paliwowy – stoi dziś przed wyzwaniami regulacyjnymi, których podjęcie stanowi wa-
runek ich sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania. W liście przypomniano, że wystąpienie 
ograniczeń w dostawach energii w sierpniu 2015 roku oraz straty, jakie poniosły w jego skutek 
polskie przedsiębiorstwa, uwidoczniły pilność i skalę niezbędnych do podjęcia działań w sekto-
rze elektroenergetycznym. W szczególności konieczne jest stworzenie warunków do budowania 
i modernizowania elektrowni. Minister Piotr Naimski w swoim liście wskazał, że rząd przygotował 
projekt ustawy o rynku mocy, który wejdzie w życie w styczniu 2018 roku i będzie wsparciem dla 
koniecznych inwestycji, natomiast wyzwaniem dla rynku gazowego jest dążenie do dywersyfi -
kacji źródeł dostaw gazu. W tym zakresie prowadzone są działania zarówno inwestycyjne, jak 
i regulacyjne. Rząd i odpowiedzialne spółki realizują budowę połączeń gazowych z państwami 
sąsiednimi i Skandynawią. Ponadto dzięki konsekwentnym działaniom polskiego rządu 10 maja 
2017 r. Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich przy Unii Europejskiej 
osiągnął porozumienie w sprawie rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu ziemnego do 
Unii Europejskiej. Wprowadzony na wniosek Polski do projektu rozporządzenia mechanizm soli-
darności jest narzędziem, które poprzez automatyczne działanie pozwoli na sprawne zapewnienie 
dostaw gazu z krajów sąsiednich w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Natomiast na 
rynku paliwowym polski rząd konsekwentnie prowadzi działania mające na celu poprawę warun-
ków dla funkcjonowania działających legalnie przedsiębiorców poprzez ograniczenie tzw. szarej 
strefy. Dotychczasowe zmiany legislacyjne przyniosły pozytywne skutki zarówno dla rynku, jak 
i dla polskiego budżetu. W liście wskazano jednak, że aby ten sukces miał charakter trwały, należy, 
po pierwsze, wykorzystywać istniejące narzędzia kontroli prawidłowego funkcjonowania rynku, 
po drugie zaś na bieżąco wprowadzać zmiany prawne w przypadku stwierdzenia prób obejścia 
obowiązujących regulacji. 

Po uroczystym otwarciu konferencji Prof. Królikowska-Olczak otworzyła pierwszy panel 
pt. „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym – ujęcie teoretyczne”. 

Pierwszym referentem był Profesor Pawełczyk, który zaprezentował referat pt. „Normatywne 
ujęcie bezpieczeństwa energetycznego”. Na wstępie wskazał on, że termin „bezpieczeństwo 
energetyczne” słusznie zyskuje coraz większe zainteresowanie tak w ramach dyskursu na-
ukowego, jak i w debacie publicznej. W referacie zaprezentował wykaz źródeł odnoszący się 
do bezpieczeństwa energetycznego, a następnie przeanalizował samo zagadnienie bezpie-
czeństwa energetycznego jako terminu prawnego o kapitalnym znaczeniu dla bezpieczeństwa 
państwa. Odniósł się także do problematyki bezpieczeństwa energetycznego w rozumieniu 
wspólnotowym. W dalszej kolejności wystąpienia dr hab. Mirosław Pawełczyk skupił się na 
realizacji bezpieczeństwa energetycznego na gruncie krajowym, ograniczając się przy tym 
do roli organów administracji publicznej. Ich działalność przeanalizował poprzez funkcję or-
ganów administracji: reglamentacyjną, regulacyjną, stymulacyjną oraz promocyjną. W ostat-
niej części referatu omówił rolę niepublicznych podmiotów w zapewnieniu bezpieczeństwa 
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energetycznego, tj. przedsiębiorstw energetycznych, a także wskazał na konieczność zmiany ich 
formuły funkcjonowania. 

Drugi referat – „Rozwój klastrów energii w Polsce” – wygłosiła dr Marzena Czarnecka. Wskazała 
ona, że nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadziła koncepcję klastrów 
energii, która wpisuje się w propozycje określone w pakiecie zimowym. Następnie przedstawiła 
defi nicję klastra energii oraz jego zakres podmiotowy i przedmiotowy. Wskazała także na różni-
ce między klastrem a tzw. wyspą energetyczną. Doktor Czarnecka powiedziała, że praktyczne 
funkcjonowanie klastra wymaga jeszcze dalszych uregulowań. Dla przybliżenia słuchaczom kon-
cepcji klastra energii odwołała się do ekspertyzy przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Energii. 
W dalszej części wystąpienia przedstawiła katalog umów, jakie mogą być zawierane w ramach 
działalności klastrowej, ale zaznaczyła, że nie jest możliwe stworzenie katalogu zamkniętego tych 
umów. Na koniec dr M. Czarnecka wskazała na analizę efektywności klastra energii obejmują-
cą przede wszystkim porównanie wskaźników fi nansowych dla inwestycji zrealizowanych poza 
i w ramach klastra.

Kolejnym mówcą był dr Zdzisław Muras (dyrektor Departamentu Prawnego i Rozstrzygania 
Sporów Urzędu Regulacji Energetyki), który wygłosił referat pt. „Regulator sektorowy paliw i energii 
– między reglamentacją  a promocją  rynku. Rozważania na tle orzecznictwa dotyczącego taryfy”. 
W referacie dokonał analizy dwóch tez: pierwszej – rynek energii elektrycznej i rynek gazu jest 
dwuelementowy, przy czym występowanie każdego z tych elementów stanowi nie tylko warunek 
niezbędny, lecz także konieczny, aby można było mówić o tym rynku; drugiej – energia elektryczna 
jest postrzegana jako dobro powszechne, natomiast gaz ziemny jako dobro pierwszej potrzeby. 
Wskazał on na skalę potrzebnej w energetyce regulacji, która jego zdaniem ma kluczowe zna-
czenie m.in. dla ochrony bezpieczeństwa energetycznego, zdrowia konsumentów, konkurencji. 
Doktor Muras w dalszej części referatu omówił problematykę regulacji taryf w oparciu o wybrane 
orzecznictwo Sądu Najwyższego. Swój referat zakończył stwierdzeniem, że „promocja” rynku 
energii elektrycznej i gazu ziemnego przebiega przez zakres zwiększania regulacji i nadzoru na 
rynku infrastrukturalnym (paradoks liberalizacji rynku paliw i energii).

Ostatni referat w panelu naukowym wygłosił dr hab. Adam Szafrański (pracownik w Zakładzie 
Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego). Jego wystąpienie dotyczyło uwarunkowań prawnych realizacji 
Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze energetyki. Na początku wypowie-
dzi przedstawił podstawowe informację dotyczące Strategii, wskazując przy tym, że dokument 
zawiera szereg ogólnych stwierdzeń, które będą wymagały dopracowania, a jednocześnie za-
znaczył, że dokument ten nakłada na organy państwa obowiązek podjęcia konkretnych działań, 
a przede wszystkim zrealizowania projektów strategicznych. Następnie wskazał strategiczne 
obszary w energii, podnosząc równocześnie, że będą one wymagały właściwego otoczenia re-
gulacyjnego oraz stabilności prawa. Profesor Szafrański zauważył, że dwa projekty strategiczne, 
tj. elektromobilność i rynek mocy, nie są w stanie funkcjonować w prawidłowy sposób bez właś-
ciwych regulacji prawnych na poziomie ustawowym i wymagają szczególnej aktywności w tym 
zakresie. W dalszej części referatu skupił uwagę słuchaczy na problematyce elektromobilności. 
Dr hab. Adam Szafrański ograniczył się do trzech najważniejszych, jego zdaniem, kwestii zwią-
zanych z elektromobilnością: określenia stron stosunku prawnego usługi ładowania samochodu 
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elektrycznego, statusu prawnego publicznie dostępnego punktu ładowania, uzyskiwania koncesji 
przez operatora infra struktury lub dostawcy usługi ładowania.

Po wygłoszonych referatach w panelu naukowym prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak 
zaprosiła wszystkich uczestników do zadawania pytań. W trakcie dyskusji kontynuowano rozwa-
żania dotyczące klastrów energii, w tym konieczność dalszej regulacji tej problematyki i jej miejsca 
(ustawa, prawo lokalne), formy podmiotów porozumienia klastrowego (spółka cywilna sui generis), 
a także zagadnienia poruszonego w referacie dr hab. Mirosława Pawełczyka, jakim było nadanie 
przedsiębiorstwom energetycznym odmiennej formy ich funkcjonowania.

Drugą cześć konferencji stanowiła dyskusja plenarna na temat bezpieczeństwa i regulacji 
na rynku energetycznym w ujęciu praktycznym. Moderatorem sesji była dr hab. Anna Fornalczyk 
(pierwsza Prezes Urzędu Antymonopolowego, dziś UOKiK; partner założyciel COMPER Fornalczyk 
i Wspólnicy). Panelistami natomiast dr hab. Filip Grzegorczyk (Prezes Zarządu Tauron Polska 
Energia S.A, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), Łukasz Kroplewski 
(Wiceprezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.), dr hab. Mirosław 
Pawełczyk oraz dr Zdzisław Muras.

Motywem przewodnim dyskusji dr hab. Anna Fornalczyk uczyniła Strategię na Rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju, która odnosi się także do energetyki (elektroenergetyki, gazu, paliw 
płynnych). Z tego względu uznała, że należy postawić pytanie o wpływ Strategii na funkcjonowa-
nie tego sektora. We wprowadzeniu do dyskusji odwołała się do cyklicznych badań socjologicz-
nych przeprowadzanych przez Polską Akademię Nauk oraz Centrum Badań Opinii Społecznej na 
temat świadomości energetycznej Polaków. Z badań wynika, że ok. 70% respondentów uważa 
energetykę za bardzo ważny sektor infrastrukturalny dla życia społecznego i gospodarczego. 
W badaniach pytano także o odnawialne źródła energii – 60% badanych wyraziło chęć korzysta-
nia z OZE. Respondenci wskazali także, że są skłonni płacić więcej za energię, ale nie więcej niż 
6% aktualnej ceny. 

Pierwsze pytanie dotyczyło dywersyfi kacji dostaw oraz planów rozwojowych. O możliwości 
techniczne i ekonomiczne tego procesu prof. Fornalczyk zapytała Łukasza Kroplewskiego. Prezes 
Kroplewski na wstępie wskazał, że podstawą strategii PGNiG jest bezpieczeństwo energetyczne. 
Przy dywersyfi kacji dostaw gazu ważne są czynniki techniczne i ekonomiczne, ale nie może to 
ograniczać dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Działania PGNiG zmie-
rzają do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Przykładowo wskazał on, że w ramach 
departamentów PGNiG nadzorowanych przez niego prowadzi się projekt przedeksploatacyjnego 
wydobycia metanu z pokładu węgla (coal mine methane – CMM) i metanu z kopalń (coal-bed 
methane – CBM). Jak wynika z danych Narodowego Centrum Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, rokrocznie do atmosfery uwalnia się do 1 mld m3 czystego metanu. Jeżeli uda się to 
zmagazynować i wykorzystać w krajowym obiegu to pozyska się dodatkowe 1 mld m3 krajowe-
go gazu więcej – obecnie krajowe wydobycie to 4–4,5 mld m3. Pilotażowa faza projektu CMM 
w Gilowicach przyniosła jak na razie bardzo dobre wyniki. Podkreślił on, że nad projektem czuwa 
Ministerstwo Energii, albowiem wpisuje się on w działania zmierzające do zapewnienia bezpie-
czeństwa energetycznego. Spółka stawia duży akcent na innowację, ponieważ przyczynią się one 
do dywersyfi kacji dostaw gazu ziemnego. Nadmienił także, iż istotne zmiany zachodzą w odnie-
sieniu do infrastruktury, której poprawa pozwala sprzedawać coraz więcej gazu po atrakcyjniejszej 
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cenie. Prezes Kroplewski zaznaczył, że obecna strategia PGNiG po raz pierwszy stawia na roz-
wój innowacji. Zaznaczył także, że rozwiązania innowacyjne wykorzystuje spółka zależna Polska 
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Wprowadzenie nowych technologii może skutkować obniżeniem 
kosztów, np. przy odwiertach do 30%. 

Dywersyfi kacja portfela gazu i poprawa infrastruktury przyczyni się do zwiększenia sprzedaży 
– działalność przedstawicielstwa PGNiG w Londynie oraz spółki PGNiG Supply & Trading GmbH 
pokazuje, że potencjał ma handel gazem za granicą. Nadmienił jednak, że PGNiG dopiero uczy 
się mechanizmów wolnorynkowego handlu. Mocne wejście PGNiG na rynek LNG i CNG wynika 
także z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która zmierza do zastąpienia konwencjonalnych 
paliw niekonwencjonalnymi (np. metanem). Ponadto PGNiG jest spółką coraz silniejszą pod 
względem technicznym. W przyszłości rozważa się utworzenie hubu gazowego, który przyczyni 
się niewątpliwie do wzmocnienia pozycji PGNiG w Europie, a zwłaszcza w Europie Centralno-
Wschodniej. Wskazał jednak, że reprezentowana przez niego spółka musi zadbać, aby była 
traktowania po partnersku przez GASPROM – w tym kierunku podejmowane są właściwe kroki, 
np. reakcja PGNiG na budowę Nord Stream II czy wykorzystanie przez GASPROM gazociągu 
OPAL. W jego ocenie partnerskie traktowanie w biznesie PGNiG jest ważne także dlatego, że 
jest ona jednym ze strategicznych przedsiębiorstw w Polsce – z tego względu nie może być uza-
leżniona od podmiotów zagranicznych. 

Prezes Kroplewski powiedział także, że PGNiG stawia na ludzi (swoich pracowników). Firma 
zatrudnia najlepszych fachowców, którymi może pochwalić się nie tylko w Europie, ale także na 
świecie. Zachęcił wszystkich młodych ludzi, aby po skończeniu studiów zainteresowali się pracą 
w PGNiG oraz jej spółkach zależnych. 

Reasumując stwierdził, że do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego należy 
dążyć za wszelką cenę. PGNiG podejmuje działania w tym zakresie. Prezes Kroplewski stwier-
dził, że liczy się także zysk i racjonalność podejmowanych decyzji. Spółka musi bowiem działać 
w oparciu o określone prawem zasady, a także w oparciu o reguły rynkowe. Łukasz Kroplewski 
wyraził przekonanie, że dla bezpieczeństwa energetycznego coraz większe znaczenie będzie 
miał rozwój i innowacje.

Następnie Profesor Anna Fornalczyk zwróciła uwagę na bezpieczne źródła energii. Polskie 
uwarunkowania sprawiają, że bezpiecznym źródłem energii jest węgiel. Strategia na Rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju wskazuje węgiel jako podstawę polskiej polityki energetycznej do 
2050 roku. Jednocześnie Moderatorka zwróciła uwagę na wymogi unijne, które nakazują obniżać 
stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu. 

Profesor Filip Grzegorczyk podniósł, że bezpieczeństwo energetyczne nie zawsze ma po 
drodze z biznesem. Dlatego, jego zdaniem, należy zagwarantować odpowiedni komfort decyzyjny 
przedsiębiorstwom, które mają odpowiadać za bezpieczeństwo. Jako przykład trudnej biznesowo 
decyzji, która jednak jest wyrazem dążenia do gwarancji bezpieczeństwa, podał przykład akwi-
zycji przez Grupę TAURON kopalni Brzeszcze pod koniec 2015 roku. Po upływie czasu można 
stwierdzić, że była to dobra decyzja, ponieważ kopalnia zapewnia Grupie TAURON ok. 70% pa-
liwa do wytwarzania energii. 

Prezes Grupy TAURON odniósł się także do rozwoju odnawialnych źródeł energii i ich udziału 
w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Uznał on, że nie można oprzeć bezpieczeństwa 
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na źródłach energii niesterowalnych. Jednocześnie wskazał, że nowoczesne technologie już 
istnieją, ale na dzień dzisiejszy nie mogą być wykorzystywane z biznesowego punktu widzenia. 
Nie można zatem mówić o braku technologii, ale o braku ich opłacalności. Jako przykład takich 
technologii podał zgazowanie węgla, które technologicznie jest możliwe, ale jest nie do przyjęcia 
z biznesowego punktu widzenia. Trzeba zatem zmierzać do działań, które doprowadzą nowo-
czesne technologie do opłacalności dla spółki. W ocenie Profesora Grzegorczyka Strategia na 
Rzecz Odpowiedzialnego Rozwój jasno określa podstawę polityki energetycznej Polski – mówi 
ona o faktach, a nie o pewnych przekonaniach. Strategia podkreśla znaczenie bezpieczeństwa 
energetycznego, stałość dostaw oraz dywersyfi kację źródeł energii. 

Profesor poruszył także problem smogu. Wskazał, że zawiesina w powietrzu występuje ze 
spalania tego, co węglem nie jest, np. plastik, ubrania. Podkreślił, że gdyby spalano węgiel o okre-
ślonych parametrach nie byłoby tego problemu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby ogrzewanie 
eklektyczne, ale trudno byłoby przekonać do tego społeczeństwo. Jednocześnie należałoby się 
zastanowić czy sieć elektryczna wytrzymałaby podłączanie do niej całych miast.

Natomiast dr hab. Mirosław Pawełczyk zwrócił uwagę na brak spójności w regulacji sektorów 
infrastrukturalnych. Porównał on rynek energii elektrycznej z sektorem wodno-kanalizacyjnym. 
Zauważył, że w przypadku pierwszego z nich istnieje organ regulacyjny z potężnymi kompetycja-
mi, natomiast w drugim przypadku ok. 50% taryf dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych nie 
jest uchwalana przez radę gminy, ponieważ prawo dopuszcza kształtowanie ceny pomimo nie 
uchwalenia taryfy. Profesor Pawełczyk jest zwolennikiem pacyfi kacji sektorów infrastrukturalnych 
poprzez wprowadzenie mocnych władczych instrumentów, które uporządkowałyby te sektory 
życia gospodarczego. W samych sektorach jest wiele podobnych rozwiązań. Uznał on także, że 
jesteśmy w przededniu rewolucji modelu gospodarczego, która doprowadzi do stworzenia kanonu 
instrumentów zabezpieczającym interesy uczestników rynku i interes publiczny. Trzeba bowiem 
pogodzić oczekiwanie taniej i pewnej usługi z bezpieczeństwem publicznym. 

Doktor Zdzisław Muras kontynuował problematykę regulacji w sektorze. Powiedział on, że 
regulator musi przede wszystkim badać koszty uzasadnione, ponieważ to jest istotą funkcjo-
nowania rynków infrastrukturalnych. Innymi słowy regulator musi równoważyć interesy. Trzeba 
pamiętać, że za bezpieczeństwo energetyczne, jak również za innowacje zapłaci odbiorca. Rola 
regulatora na rynku jest bardzo ważna i ważne jest także, aby proces regulacji postępował w tym 
obszarze. Podkreślił, że ze społecznego punktu widzenia istotna jest dywersyfi kacja dostaw, po-
nieważ eliminuje istotne zagrożenie, jakim jest ograniczenie czy brak dostaw gazu. Tak samo jest 
z hubem gazowym, ponieważ Polska stałaby się nie tylko odbiorcą, lecz także rynkiem gazu, co 
w konsekwencji dla odbiorców oznaczałbym obniżenie cen. Panelista powiedział także, że dla 
społeczeństwa ważne jest również zaufanie do regulatora, ponieważ to on sprawia, że ceny będą 
kształtowały się na właściwym poziomie. Doktor Muras uznał, że innowacyjność powinna mieć 
zastosowanie także do taryf. W jego ocenie powinna ona polegać na innowacyjności ceny energii 
do momentu jej wykorzystania oraz źródła pozyskiwania. Pakiet zimowy wskazuje, iż nadążność 
taryfowa powinna zmierzać do absorbcji źródeł mniej stabilnych. To sprawia, że likwiduje się piki 
cenowe. Umożliwia to także absorbcję nowych technologii i nowych źródeł wytwarzania. Panelista 
zaznaczył jednak, że powyższe zagadnienie wymaga obudowania prawnego – nadążność wymaga 
bardzo precyzyjnego prawa. Profesor Mirosław Pawełczyk do wypowiedzi dr. Zdzisława Murasa 
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dodał, iż obudowanie prawne jest nieuniknionym procesem, ponieważ przepisy blankietowe nie 
sprawdzą się w praktyce. Jednocześnie zaznaczył on, że kontynuacja „małżeństwa” pomiędzy 
polską energetyką a węglem jest nieunikniona. Oznacza to, jego zdaniem, konieczność powrotu 
do rozwiązań administracyjnych. 

W ocenie Prezesa Kroplewskiego, węgiel powinien długo towarzyszyć polskiej gospodarce, 
ale wykorzystanie tego surowca powinno być bardziej efektywne. Podniósł on jednocześnie, że 
Komisja Europejska bardzo wąsko patrzy na węgiel i zaleca ograniczenie jego wykorzystania. 
Zupełnie inaczej ocenia się ten surowiec w ONZ, ponieważ jego zastosowanie na świecie jest 
znaczące i trudno byłoby z dnia na dzień zastąpić go innym surowcem.

W toku zadawania pytań przez salę dr hab. Adam Szafrański zapytał czy należy wyłączyć 
przedsiębiorstwa energetyczne z pojęcia przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej, a także czy „gorset” narzucony przez kodeks spółek handlowych jest od-
powiedni dla przedsiębiorstw energetycznych. 

Na powyższe pytanie odpowiedział dr hab. Filip Grzegorczyk, który w sektorze elektroener-
getycznym wyróżnił trzy kategorie przedsiębiorstw: pierwszą – operatorzy przesyłowi i dystrybu-
cyjni: nie muszą działać jako spółka, ponieważ prowadzą działalność czysto użytecznościową, 
występuje tu monopol naturalny, podsektor ten powinien działać tak, aby nie upaść plus inwe-
stować w efektywność; drugą – wytwarzanie: w zasadzie mamy w nim konkurencję z pewnymi 
obligami dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego; trzecią – obrót: wyłącznie 
konkurencja. Uznał on, że od samego początku niewłaściwym było włączenie przedsiębiorstw 
przesyłowych do grup energetycznych – modelowo powinno być zupełnie inaczej. Obecnie jest 
tak, że spółki dystrybucyjne utrzymują dołujące w grupie wytwarzanie. Profesor Filip Grzegorczyk 
opowiedział się za następującym rozwiązaniem: tam gdzie państwo realizuje zadania własne 
(nie tylko w energetyce) poprzez działalność gospodarczą nie powinno angażować się formy 
spółki akcyjnej, ponieważ esencja kodeksu spółek handlowych sprowadza się do tego, że spół-
ka ma być rentowna. Uznał on także, że doszło do niepotrzebnego sprywatyzowania prawa 
publicznego – przykład umowa przyłączeniowa, która posiada tyle elementów obligatoryjnych, 
że trudno mówić przy jej zawieraniu o swobodzie umów. W jego ocenie potrzebna jest rów-
nież jednolita regulacja państwowych osób prawnych (w obecnej chwili mamy ok. czterdziestu 
różnych struktur, które są państwowymi osobami prawnymi) oraz zaprzestać przerabiania na 
cywilistykę prawa publicznego. Jednocześnie wskazał, że w przypadku nakładania na przedsię-
biorstwa szczególnych obowiązków niebiznesowych należy tworzyć dla nich komfort decyzyjny. 
Na zakończenie podał przykład nieprzestrzegania prawa handlowego przez Skarb Państwa, 
jakim było zobowiązanie Polskiej Grupy Energetycznej S.A. do przystąpienia to programu 
atomowego. 

Profesor Anna Fornalczyk także uznała, że zobowiązanie nałożone uchwałą Rady Ministrów 
na Polską Grupę Energetyczną S.A. było bezprawne i dodała, że Skarb Państwa powinien za-
wsze przestrzegać prawa handlowego, a nie tylko w sytuacjach dla niego wygodnych. Nie zgo-
dziła się natomiast z przedmówcą w innej kwestii. W jej ocenie nie może być tak, że realizacja 
zadań publicznych będzie wiązała się z nieograniczonym dopływem pieniędzy na ich realizację. 
Wprowadzenie spółek handlowych miało na celu rozwiązać ten problem, tzn. kontrolować budżet 
przedsiębiorstwa i ograniczać dotowanie go z budżetu państwa. 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 6(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

125 Marcin Kraśniewski, Wojciech Modzelewski, Mateusz Sokół            Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym…

Profesor Grzegorczyk dodał, że operatorzy energetyczni muszą kierować się zawsze 
rachunkiem ekonomicznym, ponieważ wykonują działalność zarobkową. Profesor Mirosław 
Pawełczyk natomiast skonstatował, że skoro nie spółka akcyjna i nie urząd, bo to byłoby zbyt 
rygorystyczne posunięcie dla przedsiębiorstwa, to należałoby wrócić do formy przedsiębior-
stwa państwowego, które świadczyłoby usługi w ogólnym interesie gospodarczym. W jego 
ocenie w takiej formie może działać nie tylko energetyka, ale także transport kolejowy czy porty 
lotnicze.

Trzeci panel pt. „Bezpieczeństwo w sektorze energetycznym” moderowany przez dr Roberta 
Zajdlera (Politechnika Warszawska) rozpoczął się od wystąpienia dotyczącego magazynowania 
energii autorstwa mec. Andrzeja Nentwiga (Bird And Bird) oraz mec. Andrzeja Walkiewicza (Bird 
And Bird). Na wstępie referenci zaznaczyli, że temat ten wciąż wymaga doregulowania z per-
spektywy czysto regulacyjnej. Zaznaczyli, że magazynowanie zmierza w kierunku konkretnych 
usług czy produktów określanych mianem magazynowania związanych z zarządzaniem siecią 
i efektywnością sieci elektroenergetycznych. W ich ocenie magazynowanie wiąże się przede 
wszystkim z odnawialnymi źródłami energii czyli źródłami, które charakteryzują się pewną zmien-
nością wytwarzania. Mecenas Nentiwg nie zgodził się z tezami z poprzednich paneli, zgodnie 
z którymi OZE to źródła niesterowalne. Dodał jednocześnie, że praktyka w innych jurysdykcjach 
pokazuje, że są to źródła mocno przewidywalne, a sam fakt wytwarzania przez OZE mniej lub 
więcej energii w pewnych okresach nie stanowi obecnie problemu nierozwiązywalnego, cze-
go przykładem jest magazynowanie. Podczas referatu prelegenci przedstawili zarówno zalety, 
jak i wady magazynowania. W dalszej części referatu mec. Walikiewicz przedstawił sytuację 
regulacyjną, którą uznał za ubogą – magazynowanie energii elektrycznej jest uregulowane 
w ustawie o OZE. Następnie przedstawił planowane zmiany w prawie wynikające z ustawy 
o elektromobilności.

Kolejny referat wygłosił Marcin Kraśniewski, który tematem swojego wystąpienia uczynił umo-
wę biletową. Swoje wystąpienie rozpoczął od zdefi niowania umowy biletowej jako nowej formy 
realizacji obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, po czym 
przeszedł do analizy najistotniejszych zmian, które wprowadziła ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. 
o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania 
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. 
Zauważył, że ustawa wprowadziła szereg istotnych zmian zarówno na rynku paliw ciekłych, jak 
i do rynku gazu ziemnego. Do kluczowych zmian w zakresie rynku gazu ziemnego zaliczył rozsze-
rzenie podmiotowe zakresu obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego 
oraz wprowadzenie umowy biletowej na magazynowanie gazu. Następnie referent przytoczył 
przykładowe elementy, które obligatoryjnie powinny znaleźć się w umowie biletowej, ale zazna-
czył, że jest to katalog otwarty. W dalszej kolejności przedstawił procedurę kontroli i zatwierdzania 
umowy przez Prezesa URE oraz wątpliwości prawne z tym związane. W końcowej części referatu 
omówił zakres temporalny umowy. 

Następnie głos zabrał mec. Michał Piekarski (Baker McKenzie), który wygłosił referat na temat 
odbudowy systemu elektroenergetycznego na wypadek Blackoutu. Na wstępie podał on własne 
rozumienie bezpieczeństwo energetycznego oraz wskazał na wielowymiarowość tego pojęcia. 
Referent podkreślił, że system bezpieczeństwa powinien bronić się na wielu płaszczyznach, 
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przede wszystkim powinien zapewnić odpowiednie moce wytwórcze. Wskazał także, że bezpie-
czeństwo energetyczne to również niezawodność pracy sieci. Referent zaznaczył, że odbudowa 
systemu elektroenergetycznego jest działaniem, za które odpowiada operator systemu prze-
syłowego. W zakończeniu przedstawił rolę elektrociepłowni gazowych w odbudowie systemu 
elektroenergetycznego. 

Czwarty referat, pt. „Pozytywny wpływ rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii na bez-
pieczeństwo sieci elektroenergetycznych”, wygłosił mgr Mateusz Izbicki (WPiA UŁ). We wstępie 
postawił on tezę, zgodnie z którą rozwój OZE w długoterminowym okresie może mieć pozytywny 
wpływ na długoterminowe funkcjonowanie sieci, a przede wszystkim wpływać na jej modernizację 
i rozbudowę. Następnie przedstawił argumenty przemawiające za powyższą tezą, zestawiając 
dwa podstawowe obowiązki przedsiębiorstw energetycznych – z jednej strony operator zobowią-
zany jest przyłączyć wszystkie zainteresowane podmioty do zarządzanej sieci, z drugiej zaś – ma 
obowiązek zagwarantować, że sieć pozostanie utrzymana w odpowiednim stanie do realizacji za-
potrzebowania na energię elektryczną. Jak zauważył prelegent z łącznej interpretacji tych dwóch 
obowiązków wynika, że skoro przedsiębiorstwo ma z jednej strony utrzymywać sieci w dobrym 
stanie, a z drugiej – przyłączać wszystkich zainteresowanych to znaczy, że musi rozwijać sieć tak, 
aby możliwości przyłączeniowe mogły się powiększać. Mateusz Izbicki omówił także obowiązek 
samofi nansowania przyłączenia przez przyszłego wytwórcę OZE. W konkluzji wskazał, że OZE 
pomaga w zagwarantowaniu bezpieczeństwa w skali lokalnej.

Referat dotyczący pozycji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wygłosił Michał Karpiń ski 
(Uniwersytet Śląski w Katowicach, Kancelaria Prawna Pawełczyk). Referent rozpoczął wystąpie-
nie od stwierdzenia, że organ regulacyjny musi być prawnie odrębny i funkcjonalnie niezależny 
od jakiegokolwiek innego podmiotu publicznego lub prywatnego, odwołując się przy tym do pra-
wa wspólnotowego. Następnie referent przytoczył defi nicje ustrojową Prezesa URE oraz zasady 
określające jego funkcjonowanie. Michał Karpiński za swoistości uregulowania uznał traktowanie 
Prezesa URE jako organu administracyjnego przy równoczesnym wyłączeniu go spod kontroli 
sądowoadministracyjnej. Dalej podjął się próby wskazania braku niezależności funkcjonowania 
tego regulatora. Na koniec wystąpienia mgr M. Karpiński zaproponował nowe rozwiązanie w za-
kresie procedury odwoławczej – wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Prezesa URE 
oraz skarga do sądu administracyjnego. 

Panel równoległy dotyczył regulacji w sektorze energetycznym. Moderatorem tej sesji była 
dr Marzena Czarnecka. 

Referat otwierający wygłosił mec. Jarosław Sroczyński (Kancelaria Markiewicz & Sroczyński), 
który swoje wystąpienie poświęcił pozasądowym sporom konsumenckim w energetyce oraz do-
konał próby odpowiedzi na pytanie, jak dostosować się do nowych regulacji. We wstępie referent 
odniósł się do ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsu-
menckich. W dalszej części wystąpienia Mecenas Sroczyński dokonał analizy nowej instytucji, 
jaką jest Koordynator do spraw negocjacji działający przy Prezesie URE. Omówił on kompetencję 
oraz zasady postępowania przed Koordynatorem. Ponadto przeanalizował obowiązek dostoso-
wania się przedsiębiorstw energetycznych do wymogów nowej ustawy. W końcowej części refe-
ratu prelegent przedstawił dwa projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy o pozasądowym 
rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
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Kolejny referat wygłosił Radosław Maruszkin (DLA Piper), w którym poruszył kwestię prawnych 
ram elektromobilnoś ci w Polsce. Prelegent rozpoczął od analizy samego pojęcia elektromobilno-
ści, przywołując jej zalety i wady, a przede wszystkim jej wpływ na rozwój infrastruktury. Omówił 
on także regulacje unijne, zwracając szczególną uwagę na dyrektywę 2014/94 w sprawie rozwoju 
infrastruktury paliw alternatywnych. Radosław Maruszkin zaprezentował także polskie uregulowania 
oraz projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Swoje wystąpienie zakończył 
od nakreślenia szans i wyzwań dla biznesu w zakresie elektromobilności. 

Trzeci referat zatytułowany „Forwards czy futures, jako podstawowy instrument handlu 
na rynku energii w świetle regulacji MIFID II. Ryzyko ekwiwalentności kontraktu” został wygło-
szony przez mec. Pawła Hawranka (Hawranek Kancelaria Prawnicza). Na początku swojego 
referatu prelegent zaznaczył, że regulacja MiFID II wprowadza istotne zmiany dla hurtowego 
rynku energii i jej nośników. Następnie zdefi niował instrument fi nansowy jako kontrakt pomiędzy 
dwoma stronami, który reguluje zależność fi nansową, w jakiej one pozostają oraz zaznaczył, 
że niezależnie od obrotu instrumentami fi nansowymi, funkcjonuje obrót instrumentami towaro-
wymi. Wskazał na nierozłączne elementy handlu towarami, jakim są produkty forward i futures. 
W dalszej części wystąpienia prelegent podniósł, że praktyka handlu hurtowego energią wska-
zuje, iż w obrocie pojawiają się produkty rynku towarowego, zawierane na rynku terminowym 
niebędącym rynkiem fi nansowym, których charakterystyka odpowiada innemu instrumentowi 
fi nansowemu. Następnie omówił kontrakt Forward występujący na polskiej giełdzie towarowej 
oraz Phelix Futures występujący na europejskich rynkach energii. Mecenas Hawranek postawił 
również pytanie czy kontrakt forward oraz futures z fi zyczną dostawą różnią się od siebie, skoro 
oba kreują podobne ryzyko operacyjne, a także wykazują dalsze podobieństwa w obszarze ryzyka. 
Referent skonstatował, że niezależnie od ostatecznie wdrożonych regulacji krajowych nie będzie 
możliwe wyeliminowanie ryzyka uznania ww. instrumentów za ekwiwalentne ze wszystkimi tego 
konsekwencjami.

Następny referat wygłosiła Marta Olszewska-Staniec (Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, Kancelaria CMS). Tematem swojego wystąpienia uczyniła wybra-
ne aspekty decyzji taryfowych i ich kontroli na przykładzie taryf dla paliw gazowych. W pierwszej 
części swojego wystąpienia przypomniała sposób i zasady określania taryf oraz prowadzenia 
postępowania zatwierdzającego przed Prezesem URE. Wskazała również na wątpliwości poja-
wiające się w postępowaniu taryfi kacyjnym. M. Olszewska-Staniec omówiła zastosowanie art. 
316 k.p.c. w postępowaniu odwoławczych od decyzji Prezesa URE odmawiającej zatwierdze-
nia taryfy.

Ostatni referat pt. „Zmiany dla uczestników hurtowego rynku energii w świetle dyrek-
tywy MIFID II – ewolucja czy rewolucja ?” wygłosiła mgr Anna Janosz (Uniwersytet Śląski 
w Katowicach). We wstępie prelegentka przybliżyła kwestie związane z zakresem stosowa-
nia dyrektywy MIFID II, w tym zakres prowadzenia działalności handlowej bez konieczności 
występowania o zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej. Następnie przytoczyła 
ona przesłanki wyłączeń pozwalających na uniknięcie pełnego stosowania postanowień MIFID 
II przez podmioty sektora energetycznego. Prelegentka poruszyła również kwestie defi ni-
cji instrumentów fi nansowego oraz wpływu jego zmienionej defi nicji na proces obrotu ener-
gią. W końcowej części wystąpienia referentka odniosła się do wątpliwości interpretacyjnych, 
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które pojawiają się w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o obrocie instrumentami 
fi nansowymi. 

W kolejnej sesji, w charakterze prelegentów wystąpili studenci i doktoranci z Uniwersytetu 
Warszawskiego: Jan Gryza, Adrian Król, Michał Bałdowski oraz mgr Magdalena Porzeżyńska. 
Moderatorem panelu był dr Łukasz Grzejdziak (WPiA UŁ).

Jan Gryza wygłosił referat pt. „Problem realizacji zasad TPA (third party access) i unbun-
dlingu na przykładzie skargi złożonej do TSUE przez spółkę PGNiG na decyzję KE w sprawie 
dostępu do gazociągu OPAL”. Nadmienił on, że cele i założenia polityki energetycznej powinny 
odbywać się w duchu solidarności między państwami Unii Europejskiej. Dyrektywa z 2009/73WE 
konkretyzuje tę sytuację – mówi o zasadzie unbundlingu oraz zasadzie third-party access. Organ 
regulacyjny danego państwa może jednak zwolnić daną sieć od dochowania wierności zasadzie 
third-party access w szczególnie określonych przypadkach. Następnie referent omówił problema-
tykę dostępu do gazociągu OPAL oraz przeanalizował skargę wniesioną przez PGNiG Supply & 
Trading GmbH (niemiecką spółkę zależną PGNiG) na decyzję Komisji umożliwiającą wykorzysta-
nie przez GASPROM 80% przepustowości gazociągu. Wskazał on na takie argumenty, jak brak 
kompetencji Komisji Europejskiej do „renegocjacji” decyzji, a także zastosowanie przez Komisję 
niewspółmiernych środków. Jan Gryz przedstawił następnie możliwe rozstrzygnięcia sprawy przez 
Trybunał i ich skutki.

Adrian Król zaprezentował referat na temat regulacyjnej oceny rozwoju rynków mocy w pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej. Autor na wstępie przedstawił koncepcję rynku mocy 
oraz czynniki wpływające na jego rozwój. Zdaniem prelegenta, popularnym jest utrzymywanie 
konwencjonalnych źródeł energii jako odpowiedź na niestabilność odnawialnych źródeł energii. 
Wskazał jednak, że w modelu rynku mocy pojawia się nowy towar – moc rozumiana jako gotowość 
do wytworzenia energii. W dalszej części wypowiedzi przedstawił wyzwania regulacyjne, jakie 
rodzi rynek mocy zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Poruszył on także zagadnienie 
pomocy publicznej w kontekście tego rynku oraz pakietu zimowego, który wyznacza nowe ramy 
regulacyjne dotyczące mechanizmów mocowych. Zdaniem przemawiającego, pakiet zapewnia 
wiele narzędzi kształtujących rynek mocy, chociażby poprzez otwarcie rynków na energię z in-
nych państw członkowskich, a także ustalenie progu emisji CO2, nieprzekraczalnego nawet dla 
najnowocześniejszych elektrowni węglowych.

Referat pt. „Zastosowanie Rozporządzenia MAR do obrotu towarowymi instrumentami po-
chodnymi” wygłosił Michał Bałdowski. Za początku zwrócił on uwagę na styk wybranego przez 
siebie tematu z kwestią rynku kapitałowego. Zdaniem prelegenta do najistotniejszych kwestii 
normowanych rozporządzeniem MAR należy obowiązek informacyjny przedsiębiorstwa, defi ni-
cja informacji poufnej oraz kwestie inside trading. Zaznaczył, że przedsiębiorstwa energetyczne 
działające w formie publicznej oraz podmioty handlujące prawem do emisji podlegają w pełnym 
zakresie rozporządzeniu MAR. Autor zaprezentował cechy informacji poufnej w zakresie towaro-
wych instrumentów pochodnych. Szczególną uwagę zwrócił na precyzyjność tej informacji oraz 
pośredni bądź bezpośredni związek z instrumentem fi nansowym.

Magdalena Porzeżyńska zaprezentowała referat na temat wpływu proponowanych zmian 
dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych na 
bezpieczeństwo rynku energetycznego w Polsce. Wskazała, że projekt buduje zintegrowaną 
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wizję dotyczącą czterech obszarów unii energetycznej: wewnętrznego rynku energii, efektywno-
ści energetycznej, bezpieczeństwa dostaw i transformacji energetycznej. Podniosła, że cel unijny 
ma w zamierzeniu zastępować cele krajowe dotyczące udziału OZE w mixie energetycznym ze 
względu na obawę nierównomiernego rozwoju rynku odnawialnych źródeł w Unii Europejskiej. 
Zasadniczą część referatu stanowiła prezentacja i ocena zmian dyrektywy. Prelegentka zwróciła 
również uwagę na mankamenty proponowanej zmiany, które mogą być elementem hamującym 
rozwój rynku OZE.

Po zakończeniu zasadniczej części panelu, jego przewodniczący otworzył dyskusję. Mateusz 
Izbicki podzielił się ze słuchaczami refl eksją dotyczącą kłopotu, z jakim styka się polski ustawo-
dawca przy próbie transpozycji dość ogólnie zarysowanych dyrektyw unijnych oraz zadał pyta-
nie M. Porzeżyńskiej dotyczące kwestii proponowanego średniego pułapu udziału OZE w mixie 
energetycznym na poziomie unijnym. Adresatka pytania odparła, iż dyrektywa zabezpiecza przed 
zmniejszeniem udziału energii odnawialnej w danym państwie w przypadku osiągnięcia zakła-
danego poziomu poprzez wprowadzenie obowiązku utrzymania obecnego poziomu udziału OZE 
w rynku energii. Natomiast dr Grzejdziak zwrócił uwagę, że nie skorzystano z okazji unormowa-
nia rynku mocy jako rekompensaty usług w ogólnym interesie. Adam Król dodał, iż nie są znane 
mu motywy Komisji Europejskiej, która uznała za stosowne oparcie konstrukcji rynku mocy na 
art. 107 ust. 3 lit. c TFUE, który ogólnikowo dotyczy pomocy przeznaczonej na ułatwianie rozwoju 
niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych jako zgodnej z rynkiem 
wewnętrznym.

W Auli Niebieskiej WPiA UŁ odbywał się równolegle panel na temat wybranych problemów 
prawa energetycznego, któremu przewodniczył dr hab. Mirosław Pawełczyk. Panelistami była 
mec. Marta Urbańska-Arendt (WPiA UŁ), mgr Przemysław Zdyb (Uniwersytet Szczeciński), mgr 
Aleksandra Barwaniec (WPiA UŁ), mgr Katarzyna Chojecka (Uniwersytet Warszawski) oraz 
Mateusz Sokół (WPiA UŁ).

Jako pierwsza wystąpiła M. Urbańska-Arendt, która omówiła wpływ EKPC na uwzględnianie 
„winy” jako przesłanki dopuszczalności nakładania kar pieniężnych prawa antymonopolowego 
i energetycznego. Autorka zwróciła uwagę na poważne niedookreślenie przesłanek nakładania 
kar pieniężnych w sferze administracyjnej oraz postulaty formułowane w tym zakresie przez dok-
trynę. Prelegentka wskazała, iż Prezes UOKiK może nałożyć karę bez uwzględnienia przesłanki 
winy, podobnie w ustawie – Prawo energetyczne przewiduje się, że w przypadku wystąpienia 
prawem przepisanych okoliczności nakłada się karę, nie pozostawiając cechy opcjonalności. 
Zwróciła również uwagę na najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące nakładania 
kar pieniężnych. 

Następnie głos zabrał Przemysław Zdyb, który wygłosił referat pt. „Wymierzanie admini-
stracyjnych kar pieniężnych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w świetle nowelizacji 
Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku”. Omówił on przewidzianą 
w nowelizacji defi nicję legalną kary pieniężnej, która stanowi pewne novum w systemie prawa 
administracyjnego. Wskazał także na dyrektywy kary, terminy przedawnienia, zasady udzielania 
ulg, zasady naliczania odsetek, terminy egzekucji, nakładanie kar oraz odstąpienia od ich nakła-
dania. W nawiązaniu do poprzedniego wystąpienia, prelegent zwrócił uwagę na nowo dodany 
przepis k.p.a., zgodnie z którym nie można przypisać podmiotowi odpowiedzialności w sytuacji 
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wystąpienia siły wyższej. Następnie przedstawił rozporządzenie Rady Ministrów określające 
kwestię udzielenia ulg w zapłacie nałożonej kary pieniężnej. Prelegent omówił także kolejność 
stosowania przepisów przy nakładaniu kar pieniężnych przez Prezesa URE – zgodnie z nowelą 
najpierw zastosuje się przepisy ustawy – Prawo energetyczne, a następnie – przepisy Ordynacji 
podatkowej, a na końcu normy kodeksu.

Aleksandra Barwaniec zasygnalizowała słuchaczom problematykę specjalnego podatku 
węglowodorowego. Podkreśliła na wstępie, że jest to nowo wprowadzony podatek do polskiego 
systemu prawa podatkowego. Omówiła także cel jego wprowadzenia oraz zasady podatkowe, 
jakie podatek ten realizuje: zasada sprawiedliwego opodatkowania; efektywności opodatkowa-
nia; ogólności opodatkowania oraz powszechności opodatkowania. Prelegentka zaprezentowała 
również zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku, a także ograniczenie temporalne – mimo 
że ustawa dnia 1 stycznia 2016 weszła w życie, to obowiązek zapłaty podatku powstanie co do 
zysków osiągniętych od 1 stycznia 2020 roku. Jej zdaniem tego typu ograniczenie jest jednym 
z elementów stanowiących zachętę do opłacania nowego podatku.

Natomiast Katarzyna Chojecka przedstawiła referat pt. „Pozwolenie lokalizacyjne w procesie 
inwestycyjnym farm wiatrowych typu offshore w Polsce i w Niemczech – uwagi prawnoporównaw-
cze”. Zasadniczą część jej wystąpienia stanowiło omówienie pozwolenia lokalizacyjnego, którego 
uzyskanie wymaga spełnienia szeregu kryteriów. Autorka poddała krytyce zbyt dużą swobodę 
uznaniową ministra właściwego do spraw gospodarki dokonującego szeregu rozstrzygnięć. Polskie 
rozwiązania porównała ona z prawem niemieckim. Zwróciła przy tym także uwagę na dużo większą 
stabilność decyzji niemieckich w porównaniu z polskimi, co w dużej mierze wynika ze znacznie 
szerzej zakreślonego obowiązku konsultacji i wysłuchań społecznych. Autorka powiedziała także, 
że Niemcy posiadają stabilną i szczegółową regulację dotyczącą planu zagospodarowania prze-
strzennego dla Bałtyku i Morza Północnego, uwzględniającą także produkcję energii z morskich 
farm wiatrowych – Polska nie posiada takich rozwiązań.

Mateusz Sokół podjął w swoim referacie problematykę korytarzy przesyłowych w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki. Autor w zwięzły sposób przedstawił ogólną charakterystykę korytarzy 
przesyłowych wraz z ujęciem istoty tego zagadnienia, sprowadzającą się do oznaczenia kory-
tarza jako terenu, któremu odpowiednie normy prawne przyznają szczególny status ze względu 
na jego przeznaczenie dla posadowienia urządzeń przesyłowych. Prelegent wskazał również na 
występowanie tej problematyki na gruncie polskim, a dokładnie projektu ustawy o korytarzach 
przesyłowych z 2013 roku. Następnie, zwrócił uwagę na rodzaje korytarzy przesyłowych w usta-
wodawstwie amerykańskim: korytarza „w skali makro” oraz korytarza „w skali mikro”.

Po wszystkich referatach Profesor Pawełczyk podsumował rozważania poczynione w ostat-
niej części konferencji oraz zaprosił uczestników do udziału w jej zamknięciu.

Podczas zamknięcia konferencji głos zabrała dr Marzena Czarnecka, która złożyła podzię-
kowania na ręce organizatora wydarzenia oraz wyraziła swoje uznanie dla wysokiego poziomu 
zaprezentowanych referatów. Doktor Czarnecka zaprosiła także uczestników na kolejną, przy-
szłoroczną edycję konferencji. Natomiast Profesor Pawełczyk zaprosił wszystkich uczestników 
do partycypowania w publikacji księgi pokonferencyjnej.

Materiały pokonferencyjne dostępne są pod linkiem: https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/
organizacje-studenckie/naukowe-kolo-prawa-energetycznego-i-innych-sektorow-infrastrukturalnych/
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aktualnosci/i-ogolnopolska-konferencja-naukowa-bezpieczenstwo-i-regulacja-na-rynku-energetycz-
nym.html w zakładce PROGRAM KONFERENCJI, STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ, PREZENTACJE 
UCZESTNIKÓW.
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Adam Szafrański, Legal Aspects of the Responsible Development Strategy in the energy 
fi eld with special regard to Electro Mobility
Table of contents:
I. Responsible Development Strategy in the energy fi eld The need of regulation in capacity 

market and Electro Mobility
II. Legal barriers to the development of Electro Mobility
III. Governmental proposals in the Draft Law on Electro Mobility
IV. Summary
Summary: This article mentions the strategic projects of the Polish government in the energy 
fi eld, presented in its Responsible Development Strategy. Two projects are considered, which are 
in particular in need of a new regulatory environment – the capacity market and Electro Mobility 
(E-Mobility). The paper’s next focus is on identifying legal barriers to the development of Electro 
Mobility. The basic issues that need to be regulated include: the need to defi ne the parties involved 
in charging an electric vehicle, clarifi cation of energy law (concession requirement) and construction 
law (building permit requirement). The author analyses the planned provisions contained in the Draft 
Law on Electro Mobility and Alternative Fuels in the context of doubts that he raises. As a result of 
the analysis, the author comes to the conclusion that the draft law is coherent and focused on the 
future, but ignores existing infrastructure. Therefore the draft law tackles only part of the problems.
Key words: electro mobility; alternative fuels; energy law
JEL Classifi cation: K 15, K 23, K32

Filip M. Elżanowski, Piotr Manteuffel, Concession – a legal instrument for energy security
Table of contents: 
I. Concession as a legal instrument – legal aspects
II. Concession in the light of the Energy Law Act of 10 April 1997
III. Concession procedure before the President of the Energy Regulatory Offi ce
IV. Objective of limiting/restricting/regulating? energy sector activities via a concession
V. Energy security as the objective of concession for energy activities – current example
VI. Summary
Summary: The article presents an attempt to evaluate concessions granted by the President of 
the Energy Regulatory Offi ce as a legal instrument for energy security. The analysis carried out 
relates to particular statutory conditions for granting a concession to an undertaking which intends 
to commence a business activity on the energy market, and to the scope of the verifi cation of the 
fulfi lment of such conditions by the applicant conducted by the regulatory authority in the course 
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of the concession proceedings. Additionally, the amendment to the Energy Law Act of 22 of July 
2016 is analysed, as a recent example of a legislative initiative aiming to strengthen energy security. 
The fi nal part of the article concerns problems related to the correctness of certain interpretations 
of the new or amended provisions of the Energy Law Act being applied in practice, in the context 
of the primary objective of making business activity in the energy fi eld subject to a concession.
Key words: license; energy security
JEL Classifi cation: K20, K23, K32
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 2. Material scope of the stock ticket contract 
 3. Scope of control by the President of the Energy Regulatory Offi ce over stock ticket contracts 
 4. Storage location of mandatory natural gas stocks based on the stock ticket contract 
 5. Liability of the parties to the stock ticket contract
IV. Summary
Summary: The article is an attempt to describe a new method of fulfi lling the obligation to maintain 
natural gas stocks – the stock ticket contract. It presents two amendments to the Act of 16 February 
2007 on Stocks of Crude Oil, Petroleum Products and Natural Gas as well as the rules in the event 
of a threat to domestic fuel security or crude oil market disturbances. Furthermore, presented 
are also some reservations and consequences of the stock ticket contract, a legal institution 
established by these amendments and rules. The author discusses the material, personal and 
temporal scope, form and nature, scope of control held by the President of the Energy Regulatory 
Offi ce, storage location of mandatory natural gas stocks based on the stock ticket contract, and 
the liability of its parties. The summary presents recommendations for improvements of the legal 
provisions related to the stock ticket contract.
Key words: stock ticket contract; natural gas; natural gas market; mandatory natural gas stocks; 
fuel security; President of the Energy Regulatory Offi ce; obliged entity
JEL Classifi cation: K23 

Marta Urbańska-Arendt, Impact of the ECHR on the inclusion of ‘guilt’ as a condition for 
the admissibility of fi nes for antitrust and energy law violations
Table of contents: 
I. Introduction
II. ‘Guilt’ as an element of a perpetrator’s attitude to his behaviour
III. ‘Penal’ character of fi nes imposed in administrative proceedings
IV. Elements of a perpetrator’s attitude to his own behaviour as the admissibility requirement for 

the imposition of fi nes in court rulings concerning violations of the Competition and Consumer 
Protection Act of 2007
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V. Elements of a perpetrator’s attitude to his own behaviour as the admissibility requirement for 
the imposition of fi nes in court rulings concerning violations of the Energy Law Act

VI. Summary
Summary: Standards of protection of human rights set out by the ECHR induce Polish courts 
to treat elements of a given perpetrator’s attitude to his own behaviour as a condition for the 
imposition of fi nes for infringements of the Competition and Consumer Protection Act and the 
Energy Law Act. The paper examines case law from 2010 until now, in order to determine whether 
it has become consistent and permanent judiciary practice to take into account the standards 
of the ECHR and, consequently, the perpetrator’s ‘guilt’ as the admissibility requirement for the 
imposition upon him of fi nes for antitrust and energy law violations. If such was the case, what 
arguments do courts put forward, bearing in mind that such a requirement is not set out by 
statutes.
Key words: European Convention of Human Rights; fi nes for antitrust and energy law delicts; 
antitrust law; energy law
JEL Classifi cation: K21, K23

Przemysław Zdyb, The imposition of administrative fi nes by the President of the Energy 
Regulatory Offi ce in the context of the amendment of the Code of Administrative Procedure 
of 7 April 2017
Table of contents:
I. Introduction
II. Legal nature of administrative fi nes
III. General regulations on administrative fi nes in the Code of Administrative Procedure
IV. Specifi c regulations on administrative fi nes in the Energy Law Act
V. Summary
Summary: The article refers to the issue of imposing fi nes by way of an administrative decision of 
the President of Energy Regulatory Offi ce for the failure to perform public law obligations provided 
for in the Energy Law Act of 10 April 1997. The fi rst part of the paper outlines the legal nature 
of administrative fi nes. The next part presents new regulations on administrative fi nes added to 
Code of Administrative Procedure by the amendment from 7 April 2017. The paper then deals with 
specifi c regulations on administrative fi nes contained in the Energy Law Act. The article concludes 
with a summary containing postulates de lege ferenda on the reduction of the number of legal acts 
used by the President of the Energy Regulatory Offi ce to impose administrative fi nes.
Key words: administrative fi nes; energy; regulation; obligations of energy companies
JEL: Classifi cation: K23

Jarosław Sroczyński, Consumer ADRs in the energy sector: hopes and questions
Table of contents: 
I. Introduction
II.  Features of proceedings before the Negotiations Coordinator
III.  Duties of energy companies
IV.  Voluntary character of proceedings before the Negotiations Coordinator
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V.  Prohibition of the suspension of supplies of fuels and energy
VI. Summary
Summary: The article presents new legal solutions in relation to Alternative Dispute Resolution 
(ADR) in the energy sector. Discussed are key features of the proceedings before the negotiations 
Coordinator. Stressed are several signifi cant doubts concerning the [new] procedural solutions, 
which may weaken the overall positive effect of the new regulation. These doubts pertain, above 
all, to the overly broad voluntary character of the proceedings before the Negotiations Coordinator, 
and the controversial prohibition of the suspension of the supply of fuels and energy until the 
dispute is resolved by the Negotiations Coordinator.
Key words: consumer arbitration; Coordinator of negotiations; energy supplier; consumer; 
OCCP; ERO
JEL Classifi cation: K23, K41 

Magdalenia Porzeżyńska, The impact of the proposed amendments to Directive 2009/28/EC 
on the promotion of the use of energy from renewable sources on energy security 
in Poland
Table of contents:
I. Introduction
II. Key provisions of the Directive
III. Review and assessment of the proposed amendments to the Directive from the perspective 

of the functioning of the Polish energy market
IV. Summary
Summary: On 30 November 2016, the European Commission introduced the Clean Energy for 
all Europeans legislative proposals related to changing the European energy market. The purpose 
of those legislative acts, commonly known as the Winter package, is to set out the direction of 
the development of the European electricity market, as well as to predict legislative changes in 
the EU energy sector. Moreover, the Winter package includes also a proposal to amend Directive 
2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of 
the use of energy from renewable sources, which is imperative for the Polish energy market. It 
should be noted that renewable sources of energy are considered to be crucial for the security of 
the national delivery of energy. The article aims to verify the above part of the proposed legislation 
on the grounds of Polish security of energy delivery. 
Key words: Winter package; Directive 2009/28/EC; renewable energy sources; energy security; 
Polish energy sector 
JEL: Classifi cation: K23
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Wojciech Modzelewski, Extrajudicial settlement of consumer disputes in the energy fi eld 
Tables of contents: 
I. Introduction
II. Resolving disputes by the President of the Energy Regulatory Offi ce
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III.  Negotiation Coordinator – procedural issue
IV.  Competences of the Negotiation Coordinator
V.  Extrajudicial settlement of consumer disputes in the French energy fi eld 
VI. Conclusions
Summary: Polish regulations on consumer protection in the energy sector are still far behind 
other European countries where Alternative Dispute Resolution (ADR) is more popular. This article 
examines new regulations that aim to introduce ADR in the energy fi eld. The Consumer ADR Act 
introduced into the polish legal system entity acting as a mediator in disputes between an energy 
company and consumers, in this area mediator replaced existing consumer court.
Key words: extrajudicial settlement of consumer dispute; Negotiation Coordinator; energy law
JEL Classifi cation: K32 

Mateusz Sokół, Transmission corridors in the legislation of the United States of America
Table of contents:
I.  Introduction 
II.  Right of US transmission companies to use real estate
III.  Size of transmission corridors in the US
IV.  Transmission corridors in Poland
V.  Conclusions 
Summary: The present article chooses as its subject a somewhat unpopular, at least in Polish 
literature, matter of transmission corridors in the United States of America, as one of the elements 
that are to ensure widely understood energy security. A transmission corridor is a normatively 
isolated terrain of a special legal status (with its existence sometimes manifested in a factual way), 
where transmission infrastructure are, or will be located, which plays specifi c roles that defi ne the 
very essence of the corridor. The author begins with the deliberation on the issue of the right of 
transmission entrepreneurs to use the land (covered by the transmission infrastructure), presents 
the division between different types of transmission corridors and gives their detailed description 
as well as discussws their relations.
Key words: transmission corridor; USA; NIETC; transmission entrepreneurs; transmission
JEL Classifi cation: K10, K11, K15, K32
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