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Rynek mocy 
– nowe wyzwanie dla sektora energetycznego

(od redaktorów prowadzących)

Przekazujemy Państwu nowy numer iKAR-a poświęcony w całości zagadnieniom regulacji 
rynku energetycznego. Bezpośrednim asumptem do wydania tego numeru były rozważania podję-
te podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja 
na rynku energetycznym”, która odbyła się 26 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas Konferencji referenci poruszali m.in. problematykę rynku mocy, 
która znalazła swoje odzwierciedlenie w wielu opracowaniach zamieszczonych w tym numerze. 
Ponadto, poruszono bardzo dużo innych zagadnień z zakresu energetyki, o czym mowa w spra-
wozdaniu zamieszczonym na końcu numeru. Zawartość zeszytu nie ogranicza się jednak tylko 
do tematów prezentowanych podczas Konferencji.

Rynek mocy został stworzony, aby zapobiec sytuacji niedoboru energii elektrycznej, a jego 
głównym celem jest stworzenie zachęt inwestycyjnych do budowy nowych i modernizacji istnie-
jących jednostek wytwórczych. Rozwiązania te mają również na celu aktywizację zarządzania 
zużyciem energii i uelastycznienie popytu na energię elektryczną. Wprowadzenie rynku mocy 
oznacza zmianę architektury rynku energii z rynku jednotowarowego na rynek dwutowarowy, 
gdzie transakcjom sprzedaży będzie podlegać nie tylko wytworzona energia elektryczna, lecz 
także moc dyspozycyjna netto, czyli gotowość do dostarczania energii do sieci. Należy wspo-
mnieć, że ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy wprowadziła nową usługę – obowiązek 
mocowy – polegającą na:
– pozostawaniu przez jednostkę rynku mocy w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej 

do systemu
oraz
– zobowiązaniu do dostawy określonej mocy do systemu w okresie zagrożenia, czyli w godzinie 

określonej przez operatora systemu przesyłowego (OSP) jako godzina, w której nadwyżka 
mocy dostępnej dla OSP w okresie n+1 jest niższa niż wielkość określona na podstawie 
art. 9g ust.4 pkt 9 prawa energetycznego.
Obowiązki mocowe ukształtowane w wyniku aukcji będą mogły podlegać dalszemu obrotowi 

na rynku wtórnym. Płatność za realizację obowiązku mocowego stanowi pomoc publiczną, co 
rodziło konieczność notyfi kowania mechanizmu rynku mocy Komisji Europejskiej. Skomplikowany 
organizacyjnie i merytorycznie proces notyfi kacji zakończył się pomyślnie dla Polski decyzją 
Komisji z dnia 7 lutego 2018 r.

Artykuły niniejszego numeru zostały poświęcone rynkowi mocy. Swoiste wprowadzenie 
do problematyki rynku mocy stanowi opracowanie przygotowane przez Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Energii, Tomasza Dąbrowskiego, pt. Rynek mocy w Polsce – cel wdrożenia ustawy, 
uwarunkowania unijne i polskie, kluczowe założenia koncepcji i ustawy. Autor przedstawił przy-
czyny wprowadzenia mechanizmu mocowego, uwarunkowania funkcjonowania współczesnego 
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rynku energii, cele wprowadzenia rynku mocy oraz jego najważniejsze założenia, a także zwrócił 
uwagę na proces notyfi kacji mechanizmu Komisji Europejskiej. 

W pierwszym artykule Igor Muszyński zadał pytanie: Rynek mocy jako instrument wsparcia 
budowy nowych elektrowni – czy to zadziała? i przedstawił wybrane zagadnienia prawne ustawy 
o rynku mocy, mające znaczenie dla oceny jej wpływu na warunki fi nansowania inwestycji w nowe 
moce wytwórcze oraz dokonał oceny tych zagadnień w świetle dotychczasowej praktyki rynkowej 
fi nansowania inwestycji w wytwarzanie energii elektrycznej. Autor analizuje również konstrukcję 
prawną umowy mocowej, skutki zawierania umowy mocowej w formie elektronicznej w ramach 
aukcji i rynku wtórnego. 

W opracowaniu pt. Mechanizmy mocowe – defi nicja, klasyfi kacja i przyszłość rynku dwutowa-
rowego w Unii Europejskiej Grzegorz Pizoń podjął próbę określenia granic pojęcia „mechanizmu 
mocowego”, przedstawienia klasyfi kacji mechanizmów występujących w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie o przyszłość rynku dwutowarowego 
w świetle najnowszych kierunków rozwoju prawodawstwa i czy możliwe jest udostępnianie mocy 
dyspozycyjnej na warunkach niepowiązanych z udzielaniem pomocy publicznej. 

Z kolei Michał Bałdowski i Marcin Kraśniewski w swoim artykule zajęli się Istotą i prawnymi 
aspektami funkcjonowania rynku wtórnego dla rynku mocy. Podjęli się oni pierwszej próby naukowej 
analizy znaczenia rynku wtórnego dla polskiego rynku mocy i porównania go z funkcjonowaniem 
rynku wtórnego dla rynku mocy w Wielkiej Brytanii. 

Kolejne opracowanie, pt. Realizacja obowiązku mocowego przez przedsiębiorstwa energe-
tyczne, przygotowali Bartłomiej Pawlak i Marcin Ziarkowski. Przedmiotem artykułu jest analiza 
treści obowiązku mocowego spoczywającego na dostawcach mocy. 

Paweł Ura zajął się natomiast problematyką Udziału wytwórców zagranicznych w polskim 
rynku mocy, a w szczególności analizą przepisów odnoszących się do udziału wytwórców za-
granicznych w polskim mechanizmie mocowym. W artykule tym omówiono zarówno kontekst 
europejski wymogu wprowadzenia cross-border participation, jak i proces legislacyjny ustawy 
o rynku mocy w tym zakresie. 

Regulacjom europejskim został poświęcony również kolejny artykuł, autorstwa Jędrzeja 
Maśnickiego, pt. Ochrona uzasadnionych oczekiwań a dostosowanie mechanizmów mocowych 
do rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej, w którym została przed-
stawiona argumentacja na rzecz zastosowania zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań do 
pierwszych kontraktów mocowych zawartych przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej.

Nieco innej tematyce poświęcono artykuł w części „Przegląd prawa i orzecznictwa” dotyczący 
Koncesji jako instrumentu realizacji polityki energetycznej w świetle wyroku Sądu Najwyższego 
z dnia 21 kwietnia 2016 r., III SK 28/15. Jakub Faszcza dokonał w nim analizy koncesji jako in-
strumentu realizacji polityki energetycznej państwa. Przeprowadził on również analizę wybranych 
postanowień koncesyjnych stanowiących przejaw działania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
mającego na celu realizację polityki energetycznej państwa i podjął próbę oceny zasadności ist-
nienia takiego rozwiązania w praktyce. 

Część przeznaczona na przegląd piśmiennictwa zawiera recenzję  przygotowaną  przez Michała 
Domagałę, poświęconą  książce Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego. Sektor 
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gazowy i energetyczny pod redakcją Mirosława Pawełczyka, wydanej przez Wydawnictwo Ius 
Publicum w Warszawie w 2018 r. 

W numerze zamieszczono również wspomniane już wcześniej sprawozdanie z II Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej pn. „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym” 
przygotowane przez studentów z Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów 
Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Autorom artykułów i innych materiałów zamieszczonych 
w numerze 5(7)/2018. Szczególne podziękowania kierujemy także do Recenzentów, których pra-
ca pozwoliła na udoskonalenie kształtu naszej publikacji. Mamy nadzieję, że przytoczone teksty 
pomogą Państwu w pracy naukowej, dydaktycznej oraz zawodowej.

Życzymy Państwu inspirującej lektury!

Katowice – Warszawa, dn. 22 sierpnia 2018 r.

dr Marzena Czarnecka
Katedra Prawa i Ubezpieczeń, Wydział Finansów i Ubezpieczeń 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

mgr Marcin Kraśniewski
Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Łódzkiego
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Tomasz Dąbrowski*

Rynek mocy w Polsce – cel wdrożenia ustawy, 
uwarunkowania unijne i polskie, 

kluczowe założenia koncepcji i ustawy

Wprowadzenie
Zagadnienie mechanizmu mocowego – niezależnie od tego, jaki ostatecznie kształt przyj-

muje1 – warto poprzedzić kilkoma uwagami dotyczącymi funkcjonowania rynku energii elektrycz-
nej oraz zjawisk, które aktualnie na nim występują. Pozwoli to na lepsze zrozumienie potrzeby 
wprowadzenia zmian na tzw. rynku tylko energii (energy only market), ich istoty, czyli dodanie 
brakującego segmentu rynku – rynku mocy (capacity market) oraz skutków i dalszych konse-
kwencji wprowadzanych zmian. 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat mamy w Polsce do czynienia ze zjawiskiem wzrostu 
zużycia energii elektrycznej w gospodarce narodowej i związanym z nim zjawiskiem wzrostu 
zapotrzebowania na moc w krajowym systemie elektroenergetycznym. Wynika to głównie ze 
wzrostu gospodarczego kraju, tj. wzrostu PKB, nadrabiania dystansu cywilizacyjnego między 
krajami Europy Środkowo-Wschodniej i starych krajów Unii Europejskiej oraz zwykłego wzrostu 
konsumpcji dóbr i usług w naszym kraju. Towarzyszy temu wzrost produkcji energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii, głównie źródeł wykorzystujących energię wiatru, czyli takich, których 
charakterystyka pracy całkowicie zależna jest od warunków pogodowych i jedynie w niewielkim 
stopniu poddaje się możliwości sterowania ich pracą. Wzrost ten wynika głównie z wprowadzenia 
w 2007 r. (na mocy interwencji państwa) do sektora wytwarzania energii elektrycznej systemów 
wsparcia fi nansowego, dających dodatkowe strumienie przychodu, które w normalnych warun-
kach konkurencyjnego rynku nie występują (system świadectw pochodzenia OZE oraz aukcje 
na OZE) oraz uprzywilejowania energii OZE w systemie elektroenergetycznym przez ustawowe 
zagwarantowanie pierwszeństwa wprowadzenia energii OZE do sieci. 

Taki stan rynku prowadzi do ograniczania rzeczywistego czasu pracy bloków konwencjonalnych 
w ciągu roku, a w konsekwencji do mniejszej produkcji energii elektrycznej z danej jednostki, co 
zmusza do rozkładania kosztów stałych wytwórcy na coraz mniejszą liczbę wytworzonych jedno-
stek energii, prowadząc do coraz wyższych kosztów jednostkowych wytworzenia 1 MWh w źródle 
konwencjonalnym. Z pozoru nic strasznego. Na zwykłym rynku konkurencyjnym uczestnik, który 
ma wyższe koszty niż jego konkurenci, jest wypychany z tego rynku i fi nalnie z niego wypada. 
W przypadku rynku energii elektrycznej trudno jednak byłoby zaakceptować stan rzeczy, w którym 

* Radca prawny; Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii; e-mail: tomdabro@gmail.com.
1 Mechanizm może mieć postać mechanizmu rynkowego, w którym podmiot odpowiedzialny za bilansowanie systemu kupuje moc w trybie konku-
rencyjnym. Zakup może obejmować wszystkie moce lub tylko część, np. tylko istniejące lub tylko nowe. Mechanizm może mieć postać mechanizmu 
administracyjnego, w którym arbitralnie wskazuje się jednostki, które muszą pracować w systemie elektroenergetycznym lub świadczyć określoną usługę 
i w zamian za to otrzymują płatność. Najczęściej jest tak w przypadku rezerwy strategicznej lub systemowej.
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system elektroenergetyczny zamiast gwarantować dostępność energii w każdej milisekundzie, 
pracowałby w zależności od prognozy pogody (byłoby tak gdyby na rynku pozostali wyłącznie wy-
twórcy OZE korzystający z systemów wsparcia). Z tego powodu istnieje konieczność utrzymywania 
w krajowym systemie elektroenergetycznym źródeł wytwórczych konwencjonalnych, czyli o takiej 
charakterystyce pracy, która pozwala na pełne dysponowanie mocą wytwórczą tych jednostek 
zawsze wtedy, kiedy jest to niezbędne do zbilansowania podaży i popytu na energię elektryczną. 

Obecny kształt rynku energii elektrycznej nie daje jednak możliwości odzyskania kosztów 
związanych z utrzymaniem jednostek wytwórczych konwencjonalnych w gotowości do pracy ani 
od odbiorców, ani od innych uczestników rynku. Tym samym powstaje zjawisko tzw. brakujących 
przychodów (missin money), które przeradza się w zjawisko brakujących mocy (missing capaci-
ty) (szerzej na ten temat: Stoft, 2002; Hogan, 2014). To w konsekwencji prowadzi do niedoborów 
mocy wytwórczych koniecznych dla pokrycia zapotrzebowania w systemie elektroenergetycznym, 
a w dalszej konsekwencji – przy braku odpowiednich środków zaradczych – do wyłączeń odbiorców. 

Dotychczas przeprowadzane analizy porównujące prognozowane zapotrzebowanie na moc 
w polskiej gospodarce z dostępnymi mocami2 wskazywały, że po 2020 r. może wystąpić problem 
z rezerwami mocy w systemie, ale także z dostępnością mocy, konieczną do zaspokojenia ciągle 
rosnącego zapotrzebowania, co prowadziłoby do konieczności wprowadzania ograniczeń. Pierwsza 
poważna wzmianka o konieczności wprowadzenia mechanizmu mocowego w celu zaradzenia 
spodziewanym defi cytom mocy miała miejsce w 2013 r. w sprawozdaniu Ministra Gospodarki 
z monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej3.

Przedsmak takich ograniczeń w poborze mogliśmy obserwować w sierpniu 2015 r., gdy 
w dniach od 11 do 31 wprowadzone zostały administracyjne ograniczenia w poborze mocy i energii 
dla odbiorców energii elektrycznej o mocy umownej powyżej 300 kW na terytorium całego kraju4.

Zaradzić tym niekorzystnym zjawiskom można poprzez, z jednej strony, reformę rynku tylko 
energii (eliminując z niego wszelkie subsydia, dotacje i inne czynniki zaburzające sposób wyceny 
podstawowego towaru), z drugiej zaś – wprowadzenie dodatkowego mechanizmu (rynkowego) 
wynagradzającego wytwórców za utrzymywanie mocy wytwórczych w gotowości do wytwarzania 
energii elektrycznej. Polski ustawodawca zdecydował się na skorzystanie z obu tych możliwości, 
ograniczając jednak reformy rynku tylko energii do usprawnienia procesu cenotwórstwa energii 
elektrycznej5, natomiast mechanizmem mocowym objął cały rynek zdolności wytwórczych.

Cel ustawy
Podstawowym celem rynku mocy jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej 

do odbiorców końcowych w horyzoncie średnio- i długoterminowym. Zacznie on w pełni funkcjono-
wać w 2021 r., który to jest pierwszym rokiem dostawy mocy do systemu elektroenergetycznego. 
Mechanizm ma przede wszystkim za zadanie stymulować modernizację istniejących jednostek 

2 Analizy bilansowe krajowego systemu elektroenergetycznego dostępne są na stronie operatora systemu przesyłowego – Polskie Sieci Elektroener-
getyczne S.A. Pozyskano z: www.pse.pl. 
3 Ministerstwo Gospodarki, Sprawozdanie Ministra Gospodarki z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres od 
1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Pozyskano z: http://bip.me.gov.pl/Dzialalnosc+ministerstwa/Energetyka+sprawozdania (24.08.2018).
4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 
(Dz.U. 2015, poz. 1136).
5 Pełna lista zobowiązań Polski w zakresie reformy rynku energii elektrycznej zawarta została w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 7 lutego 2018 r. 
stwierdzającej zgodność polskiego mechanizmu mocowego ze wspólnym rynkiem pkt 16(a) – 16(g).
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wytwórczych oraz stwarzać warunki do podejmowania decyzji inwestycyjnych w nowe jednostki 
wytwórcze, dopasowane do potrzeb pracy KSE, tj. pracujące w szczycie i charakterystyce pod-
szczytowej. Mechanizm ma także stanowić ekonomiczną zachętę do niewycofywania istniejącego 
majątku wytwórczego, który z punktu widzenia technicznego zdolny jest do dalszej pracy na rzecz 
KSE, ale którego utrzymywanie w gotowości do pracy jest nieekonomiczne i generuje wyłącznie 
stratę na wyniku przedsiębiorstwa. Zgodnie z założeniami rynek mocy ma także stwarzać warunki 
do rozwoju usług redukcji zapotrzebowania, czyli tzw. DSR. Dzięki jego wprowadzeniu, możliwe 
będzie odpowiednie zabezpieczenie w systemie elektroenergetycznym rozwoju odnawialnych 
źródeł energii poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości źródeł konwencjonalnych, utrzymywanych 
w gotowości do pracy na wypadek, gdy źródła pogodozależne pracować nie mogą.

Główne elementy mechanizmu
Poniżej przedstawiam jedynie skrótowo najważniejsze elementy mechanizmu, ponieważ 

następne artykuły w tym numerze iKAR-a omawiają je szczegółowo. Istotą rynku mocy jest to, 
że operator sytemu przesyłowego (monopsonista) zakupywać będzie całą potrzebną w systemie 
elektroenergetycznym moc, czyli dokładnie tyle mocy, ile potrzebne jest do zaspokojenia zapo-
trzebowania na całkowity pobór energii elektrycznej w kraju wraz z odpowiednią rezerwą mocy 
wirującej w systemie. Wielkość ta jest jednym z parametrów aukcji i ustalana jest przez Ministra 
Energii dla każdej kolejnej aukcji w formie rozporządzenia6. 

Zakup tej mocy dokonywany będzie na aukcjach głównych i dodatkowych organizowanych 
na 10 kolejnych tzw. lat dostaw. Aukcja główna ma być organizowana 5 lat przed rokiem dostawy, 
a aukcja dodatkowa – rok przed fi zyczną dostawą. Mechanizm jest zatem ograniczony w czasie, 
a na dwa lata przed ostatnią aukcją główną Minister Energii, na podstawie analiz bilansowych 
oraz prognoz rozwoju rynku, podejmie decyzję czy wymagana jest kontynuacja funkcjonowania 
tego mechanizmu. 

Aukcje będą typu holenderskiego, czyli ze spadającą ceną, tj. w każdej kolejnej rundzie 
cena będzie niższa, a uczestnicy aukcji będą podejmować decyzję czy z aukcji się wycofać czy 
w niej pozostać. Rozstrzygnięcie aukcji nastąpi w momencie przecięcia całkowitego wolumenu 
oferowanego po danej cenie z krzywą zapotrzebowania. Ceną zamknięcia będzie cena ogłoszo-
na w ostatniej rundzie aukcji i będzie podstawą do rozliczeń z uczestnikami aukcji (pay-as-clear). 
W aukcjach nie będą mogli uczestniczyć wytwórcy korzystający równolegle z innych mechanizmów 
mocowych lub systemów wsparcia. Ma to zabezpieczać system przed udzielaniem nadwsparcia. 
Aby uczestniczyć w rynku mocy, należy przejść odpowiedni proces certyfi kacji ogólnej, do aukcji 
głównej lub do aukcji dodatkowej. Jednostki, które wygrają aukcję, otrzymują miesięczne wyna-
grodzenie za gotowość do dostarczenia mocy w okresach zagrożenia (7:00÷22:00 w dni robocze). 
Koszty rynku mocy pokrywają odbiorcy końcowi, którzy w zamian za wnoszoną opłatę mocową 
otrzymują bezpieczeństwo dostaw energii w ilości i czasie, jakie wynika z ich zapotrzebowania. 
Stawka opłaty mocowej stanowić będzie część taryfy za usługi przesyłania i dystrybucji, przy czym 
dla gospodarstw domowych ma być naliczana w zależności od wielkości rocznego zużycia, a dla 
pozostałych odbiorców – w oparciu o zużycie energii w wybranych godzinach doby. 

6 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla okresów dostaw przypadających na lata 
 2021–2023 (Dz.U. 2018, poz. 1632).
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Dostawcami mocy na rynku mocy mogą zostać: elektrownie konwencjonalne, elektrociepłow-
nie, DSR, magazyny energii oraz OZE, jeżeli nie korzystają z innego systemu wsparcia.

Na rynku mocy dostawcy mocy będą mogli uzyskiwać umowy mocowe o różnej długości, w za-
leżności od poziomu nakładów, których poziom zostanie ustalony w rozporządzeniu Ministra Energii:
– nowe jednostki rynku mocy – umowa mocowa do 15 lat;
– modernizowane jednostki rynku mocy – umowa mocowa do 5 lat;
– istniejące jednostki rynku mocy – umowy roczne lub kwartalne.

Dostawca mocy, który wygrał aukcję będzie zobowiązany do:
– pozostawania w gotowości do dostarczania energii elektrycznej w całym okresie dostaw (rok 

lub kwartał);
– dostarczania mocy w Okresie Zagrożenia (ogłaszanym przez OSP);
– niezależnie od wystąpienia Okresu Zagrożenia w każdym kwartale dostaw, będzie miał obo-

wiązek przedstawienia godziny demonstrującej możliwości wykonania obowiązku mocowego; 
w przypadku braku demonstracji traci wynagrodzenie za cały kwartał;

– poddania się testowi w okresach zagrożenia na wezwanie operatora w dowolnym czasie 
(nie częściej niż raz na kwartał); w przypadku negatywnego wyniku testu dostawca mocy 
każdorazowo uiszcza karę.

Notyfi kacja mechanizmu jako pomocy publicznej
Rząd polski, prowadząc prace nad wprowadzeniem rynku mocy, dokonał jednocześnie zgło-

szenia tego mechanizmu Komisji Europejskiej jako środka pomocy państwa. Rozmowy z KE były 
skupione wokół następujących obszarów:
– model aukcji – KE dbała o to, aby sposób przeprowadzenia aukcji zapewniał równe i konku-

rencyjne zasady wszystkim uczestnikom. Szczególny nacisk KE kładła na zasady dla jed-
nostki redukcji zapotrzebowania tzw. DSR. W związku z tym w trakcie prac zrezygnowano 
z odrębnych koszyków aukcyjnych, pozostawiając wszystkich uczestników w tej samej aukcji, 
aukcja zaś kończy się jedną ceną zamknięcia;

– otwarcie aukcji na moce transgraniczne – umożliwiono udział w aukcjach mocom zagranicz-
nym z krajów członkowskich Unii Europejskiej bezpośrednio połączonych z systemem pol-
skim. Przyjęto dwa rozwiązania: przejściowe i docelowe oraz dodano tzw. aukcję wstępną, 
w ramach której udział biorą tylko moce transgraniczne;

– neutralność technologiczna – usunięte zostały wszystkie elementy zidentyfi kowane przez 
KE jako potencjalnie faworyzujące paliwo węglowe;

– preferowanie mocy niskoemisyjnych – wprowadzone zostały dodatkowe preferencje dla jed-
nostek emitujących CO2 na poziomie niższym niż 450 kg CO2/MWh.
Długość umowy mocowej zróżnicowana została w zależności od poziomu nakładów inwe-

stycyjnych (CAPEX):
– 15-letnia umowa mocowa dla nowych jednostek rynku mocy, które wykażą CAPEX powyżej 

3 mln PLN/MW;
– 5-letnia umowa dla nowych i istniejących jednostek rynku mocy oraz jednostek DSR, które 

wykażą CAPEX powyżej 500 tys. PLN/MW;
– 1-roczna umowa mocowa dla pozostałych jednostek rynku mocy.
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Jednostkowy poziom nakładów inwestycyjnych będzie liczony w okresie od stycznia roku, 
w którym zostanie przeprowadzona aukcja a rokiem dostawy.

W przypadku pierwszej aukcji w 2018 r. nakłady będą liczone w okresie pomiędzy 1 stycz-
nia 2014 r. a rokiem dostawy. Ta zasada będzie dotyczyła jednostek, które rozpoczęły produkcję 
energii elektrycznej po 1 lipca 2017 r. Jest to szczególnie istotne dla jednostek wytwórczych bę-
dących aktualnie w budowie, tj. bloki 5 i 6 elektrowni Opole, nowy blok w elektrowni Jaworzno, 
Turów oraz Kozienice. W przypadku drugiej aukcji w 2018 r. nakłady będą liczone od 1 stycznia 
2017 r. do roku dostaw, tj. do 2022 r.

Podsumowanie
Ustawa o rynku mocy, długo wyczekiwana przez środowisko wytwórców energii elektrycz-

nej, została uchwalona po ponad półtora roku intensywnych prac legislacyjnych, w toku których 
w Sejmie wprowadzono blisko sto poprawek wynikających z uzgodnień z KE i weszła w życie 
18 stycznia 2018 r.7 W dniu 7 lutego 2018 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat8 pra-
sowy informujący o podjętej decyzji w sprawie polskiego wniosku notyfi kacyjnego dotyczącego 
rynku mocy, w której to decyzji Komisja nie zgłasza zastrzeżeń do przygotowanych rozwiązań9. 

Proces notyfi kacji ustawy o rynku mocy był, jak dotychczas, najtrudniejszym procesem noty-
fi kacyjnym zarówno w wymiarze merytorycznym, jak i organizacyjnym. Angażował duże zasoby 
Ministerstwa Energii, wymagał ścisłej współpracy z uczestnikami rynku, polskim parlamentem 
i Komisją Europejską. W trakcie notyfi kacji rząd polski przekonał KE, że w Polsce spodziewamy 
się w najbliższych latach strukturalnych problemów z zaspokojeniem zapotrzebowania na energię 
elektryczną w odpowiednim standardzie jakościowym i że do rozwiązania tego problemu nieod-
zowne jest wprowadzenie mechanizmu rynku mocy, który obejmuje swoim zasięgiem cały rynek. 
Inaczej zatem niż w przypadku krajów, gdzie wystarczające byłoby stworzenie mechanizmu re-
zerwy strategicznej obejmującego swoim zasięgiem tylko część mocy wytwórczych.

Pragnę zaznaczyć, że Komisja Europejska w swojej decyzji potwierdziła, że przygotowany 
mechanizm rynku mocy spełnia surowe kryteria dotyczące reguł pomocy publicznej, jest niezbęd-
ny dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, a przy tym nie zakłóca konkurencji na 
rynku energii. Rząd polski w procesie notyfi kacji musiał wykazać te same kryteria, których speł-
nienia KE oczekiwała w przypadku notyfi kacji mechanizmów mocowych przez Wielką Brytanię, 
Francję, Irlandię czy Włochy.

Mechanizm zaprojektowany został w taki sposób, aby nie tylko realizował podstawowy cel 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju (zapewnienie odpowiedniej ilości 
konwencjonalnych mocy wytwórczych), lecz także pozwalał na skuteczne zarządzanie zmianą 
w polskiej energetyce w kierunku nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak DSR, 
magazyny energii, jak również rozwój CHP i innych stabilnych, niskoemisyjnych zdolności wy-
twórczych. Niskoemisyjni dostawcy mocy mogą liczyć na dodatkowe preferencje, np. ubiegać się 
o kontrakt dłuższy o dwa lata.

7 Dz.U. 2018, poz. 9.
8 European Commission, State aid: Commission approves six electricity capacity mechanisms to ensure security of supply in Belgium, France, Germany, 
Greece, Italy and Poland, Brussels 2017. Pozyskano z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_en.htm (24.08.2018). 
9 Tekst decyzji w wersji publicznej dostępny jest pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/272253/272253_1977790_162_2.pdf.
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KE potwierdzała także, że mechanizm mocowy w Polsce będzie mechanizmem w pełni ryn-
kowym. Oznacza to, że kontrakty na dostawę mocy zawierane będą w wyniku przeprowadzenia 
aukcji na moc i otrzyma go ten dostawca mocy, który zaoferuje najniższą cenę za odpowiednią 
ilość mocy. Przy czym nie oznacza to, że mechanizm wspiera wyłącznie stare jednostki węglowe. 
W praktyce może okazać się, że dużo lepsze ceny oferowane będą przez jednostki najnowocześ-
niejsze, a przy tym najsprawniejsze i posiadające najniższe koszty i jednostkowe emisje.

Istotą rynku mocy nie jest także przejmowanie na państwo całego ryzyka, jakie wiąże się 
z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej, a je-
dynie minimalizowanie tego ryzyka do poziomu, który pozwala na podejmowanie racjonalnych 
decyzji inwestycyjnych.

W najbliższych latach czeka nas także olbrzymie zadanie związane z reformowaniem rynku 
energii w zakresie funkcjonowania rynku bilansującego, dnia bieżącego oraz usług systemowych, 
w tym także dzisiejszej operacyjnej rezerwy mocy i interwencyjnej rezerwy zimnej.

Kolejnym wyzwaniem jest projekt nowego rozporządzenia Rady i Parlamentu dotyczącego 
rynku energii elektrycznej, w którym wprowadza się bardzo rygorystyczny standard emisyjny na 
poziomie 550 kg CO2/ MWh. 

Pewnym elementem dodającym goryczy do pozytywnej decyzji KE, akceptującej całość 
rozwiązania polskiego rynku mocy, jest punkt 133 decyzji. KE zwraca w nim uwagę na trwający 
proces legislacyjny rozporządzenia o rynku wewnętrznym energii elektrycznej, które jeśli zostanie 
uchwalone, może wprowadzić nowe ograniczenia dla rynków mocy i konieczność dostosowania już 
wdrożonych i zaakceptowanych mechanizmów krajowych10 do nowych wymagań środowiskowych.

Bibliografi a
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10 Aktualnie projekt aktu został zaakceptowany przez Radę oraz Parlament Europejski, a w drugiej połowie 2018 roku, w trakcie prezydencji austriackiej 
w Radzie, zaplanowane są trilogi między Komisją, Radą i Parlamentem.
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Rynek mocy jako instrument wsparcia 
budowy nowych elektrowni – czy to zadziała?

Spis treści
I. Wprowadzenie
II. Wartość minimalna przychodu z rynku mocy
III. Okres przychodów z rynku mocy
IV. Umowa mocowa jako instrument zabezpieczenia fi nansowania
V. Podsumowanie 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia prawne ustawy o rynku mocy, mające znaczenie 
dla oceny jej wpływu na warunki fi nansowania inwestycji w nowe moce wytwórcze. Dokonano 
oceny tych zagadnień w świetle dotychczasowej praktyki rynkowej fi nansowania inwestycji w wy-
twarzanie energii elektrycznej w Polsce i praktyki ograniczania ryzyk prawnych występujących 
w tego rodzaju inwestycjach za pomocą konstrukcji prawnych stosowanych w dokumentacji fi nan-
sowania tego rodzaju transakcji. Do zagadnień tych zaliczono: wielkość przychodów uzyskiwa-
nych przez dostawców mocy z wynagrodzenia za świadczenie obowiązku mocowego, charakter 
prawny i stabilność tych przychodów. Autor analizuje konstrukcję prawną umowy mocowej, skutki 
zawierania umowy mocowej w formie elektronicznej w ramach aukcji i rynku wtórnego. Dokonano 
także oceny skutków prawnych, jakie zastosowana przez ustawę konstrukcja oraz forma umowy 
mocowej niesie dla możliwości wykorzystania jej jako zabezpieczenia spłaty długu zaciągniętego 
na budowę nowej jednostki rynku mocy. 

Słowa kluczowe: rynek mocy; ustawa o rynku mocy; umowa mocowa; elektroniczna forma umo-
wy; aukcja główna; wtórny rynek mocy; rejestr rynku mocy; obowiązek mocowy; wynagrodzenie 
za świadczenie obowiązkowego; przelew wierzytelności na zabezpieczenie.

JEL: K23, K32, K33

I. Wprowadzenie
Wraz z uchwaleniem ustawy z dnia 3 stycznia 2018 r. o rynku mocy1 Polska stała się kolej-

nym krajem Unii Europejskiej, który zmienił organizację swojego rynku energii elektrycznej przez 
wprowadzenie rynku mocy. Jednym z głównych argumentów za przyjęciem w Polsce rynku mocy, 

* Radca prawny; partner w Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k.; e-mail: imuszynski@rslegal.pl.
1 Dz.U. 2018, poz. 9 (dalej: ustawa).
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była konieczność stworzenia wsparcia dla budowy nowych elektrowni w miejsce tych, których ży-
cie techniczne dobiegnie końca w najbliższych latach. Na przestrzeni ostatnich 20 lat w Polsce 
realizowano zarówno inwestycje w nowe moce wytwórcze oparte na zawartych w drugiej połowie 
lat dziewięćdziesiątych XX wieku długoterminowych umowach sprzedaży energii elektrycznej 
w strukturze project fi nance, gdzie przyszłe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej gwa-
rantowane przez wieloletnie umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. (będącymi 
wówczas jedynym podmiotem prowadzącym hurtowy obrót energią elektryczną) zabezpiecza-
ły spłatę zaciągniętych w bankach kredytów. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej umowy te 
stały się pierwszym polskim casusem z zakresu niedozwolonej pomocy publicznej jakim zajęła 
się Komisja Europejska (dalej: KE). W wyniku przeprowadzonego postępowania KE uznała te 
umowy za niedozwoloną pomoc publiczną decyzją z 2007 r.2 i jednocześnie zatwierdziła pomoc 
publiczną w formie systemu wypłaty tzw. kosztów osieroconych (stranded costs), których wypłata 
miała nastąpić na podstawie zatwierdzonej w tej decyzji ustawy o przedterminowym rozwiązaniu 
umów na dostawę mocy i energii elektrycznej uchwalonej przez polski parlament3. Podstawą do 
otrzymania wypłaty kosztów osieroconych było dobrowolne rozwiązanie umowy długoterminowej 
przez wytwórcę. Przyjęcie takiego systemu spowodowało, że wszystkie umowy długoterminowe 
wymienione w ustawie i decyzji KE zostały dobrowolnie rozwiązane, nawet przez tych wytwór-
ców, którzy nie otrzymali żadnych kosztów osieroconych. Po rozwiązaniu tych umów fi nansowa-
nie nowych inwestycji wytwórczych w energetyce konwencjonalnej odbywa się bez tego rodzaju 
długoterminowych umów w oparciu o pełne ryzyko rynkowe.

Osobny mechanizm rozwinął się na podstawie przyjętej w 2004 r. ze skutkiem od 1 stycznia 
2005 r. nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne4. Ustawa ta wpro-
wadziła system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii oparty na obowiązku zakupu energii 
elektrycznej przez przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną będące sprzedawcami z urzędu 
na obszarze działania operatora systemu elektroenergetycznego (dystrybucyjnego albo przesy-
łowego), do którego sieci jest przyłączona dana jednostka wytwórcza po stałej cenie ogłaszanej 
co roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: URE) oraz obowiązek przedsiębiorstw 
obrotu energią elektryczną dostarczających energię elektryczną do odbiorców końcowych do 
przedkładania do umorzenia przez Prezesa URE świadectw pochodzenia energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii w określonej dla każdego roku ilości, który można było realizować 
przez dokonanie zakupu praw majątkowych powstających z chwilą wytworzenia przez danego 
wytwórcę energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii elektrycznej, a wynikających z wy-
danych świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wydawanych 
przez Prezesa URE. Pomimo że prawo energetyczne nie przewidywało żadnej specjalnej formy 
prawnej dla realizacji obowiązku zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wytwo-
rzyła się praktyka rynkowa zawierania przez podmioty przygotowujące inwestycje w odnawialne 
źródła energii wieloletnich umów sprzedaży energii elektrycznej w ramach wynikającego z art. 9a 
tej ustawy obowiązku zakupu. Umowy te zostały w większości rozwiązane z dniem 1 stycznia 
2 Dec. Komisji z dnia 25.09.2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Polskę w ramach umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii 
elektrycznej oraz pomocy państwa, której Polska planuje udzielić w ramach rekompensaty z tytułu dobrowolnego rozwiązania umów długoterminowych 
sprzedaży mocy i energii elektrycznej (notyfi kowana jako dokument nr C(2007) 4319) (Dz. Urz. UE 2009/287/WE).
3 Ustawa z dnia 29.06.2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoter-
minowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U. 2017, poz. 569 ze zm.).
4 Ustawa z dnia 2.04.2004 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2004, Nr 91, poz. 875).
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2017 r. nowelizacją ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii5 na skutek 
dokonanego tą ustawą zniesienia obowiązku zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnych 
źródeł energii o mocy większej niż 1 MW.

Dodatkowo, mimo stworzonej przez ustawodawcę możliwości sprzedawania świadectw po-
chodzenia na rynku prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A., wytworzyła się praktyka 
zawierania długoterminowych umów na sprzedaż świadectw pochodzenia przez poszczególnych 
wytwórców posiadających odnawialne źródła energii z zawartą w tej umowie formułą określającą 
ceny praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia w przyszłych okresach obo-
wiązywania takiej umowy.

Przyjęcie ustawy o rynku mocy uzasadniono zagrożeniem przyszłych dostaw energii elek-
trycznej z uwagi na trudności z fi nansowaniem nowych inwestycji przy pełnym ryzyku rynkowym 
inwestorów. Komisja Europejska zatwierdziła ustawę jako dozwoloną pomoc publiczną decyzją 
z dnia 7 lutego 2018 r.6, uznając, że Polska wykazała, iż zagrożenie dostaw energii elektrycznej 
w najbliższych latach faktycznie istnieje i wprowadzenie rynku mocy jest uzasadnione.

Ograniczenie ryzyka związanego z przyszłymi przychodami inwestycji pozwala pozyskać 
większą i tańszą transzę środków na inwestycje w formie fi nansowania długiem. Wartość możli-
wego do uzyskania fi nasowania była zwykle oceniana na podstawie prawnej pewności zawartych 
przez wytwórcę umów na sprzedaż energii elektrycznej. Ocenie podlegają w szczególności:
a) gwarantowana minimalna wartość strumienia przychodów (wartość umowy), przez co należy 

także rozumieć odporność umowy na ryzyko zakłóceń tych przychodów z powodu zmiany 
prawa (zmiany opodatkowania, opłat środowiskowych lub innych danin publicznych) lub zmia-
ny uwarunkowań działalności jednostki wytwórczej (koszty paliwa, wody i innych materiałów 
eksploatacyjnych, remontów, występujące awarie, oddziałująca na jednostkę wytwórczą siła 
wyższa);

b) długość okresu pewnych przychodów (czas trwania zobowiązania);
c) prawna pewność zabezpieczenia banku na strumieniu pieniądza ze sprzedaży energii 

elektrycznej.
Poddajmy ocenie czy i w jakim zakresie wymienione powyżej oczekiwania będą spełnione 

przez rynek mocy?

II. Wartość minimalna przychodu z rynku mocy
Wprowadzenie rynku mocy nie tylko w Polsce, lecz także w kilku innych krajach członkow-

skich UE oznacza odejście od w pełni konkurencyjnego modelu rynku energii elektrycznej, jaki 
od czasu przyjęcia pierwszej dyrektywy w sprawie rynku energii elektrycznej w 1996 r.7 wdrażano 
na terenie UE w oparciu o kolejne dyrektywy w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej. 
Założeniem tego rynku było wyeliminowanie jakichkolwiek opłat stałych, oparcie rynku na konku-
rencji w zakresie jednego tylko towaru opartego na jednostce energii (kWh), a także eliminacja 
długoterminowych zobowiązań do zakupu energii w celu zapewnienia odpowiedniej płynności rynku 
energii elektrycznej. Rynek ten rozwijał się przez wiele lat dość dobrze, jednakże był stopniowo 
5 Zob. art. 20 pkt 2 w zw. z art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2017, poz. 925).
6 Dec. KE z dnia 7.02.2018 r. State aid No. SA.46100 (2017/N) – Poland – Planned Polish capacity mechanism.
7 Dyrektywa 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19.12.1996 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.
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ograniczany przez wspieranie coraz większej liczby odnawialnych źródeł energii, których rozwój 
cieszył wsparciem w formie pomocy publicznej inwestycyjnej lub operacyjnej. Dodatkowo na ryn-
ku pojawiała się energia z kogeneracji, która również otrzymała dedykowany jej system wsparcia 
w postaci świadectw pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Można więc 
określić rynek mocy jako rynek alokacji opłat stałych dla wytwórców energii elektrycznej, którym 
opłata mocowa wynagradza przez określony czas (od jednego roku w przypadku jednostek ist-
niejących do 17 lat w przypadku jednostek planowanych o poziomie emisji CO2 niższym niż 450) 
fakt utrzymywania jednostki wytwórczej w gotowości do pracy.

Ustawa stanowi ostateczne odejście od jednotowarowego rynku energii elektrycznej w Polsce 
opartego na zasadzie konkurencji cenowej źródeł wynikającej z kosztów krańcowych energii elek-
trycznej. Z punktu widzenia uczestników rynku energii ustawa przekieruje określone ilości pienią-
dza w formie opłaty mocowej bezpośrednio do jednostek rynku mocy. Oznacza to, że określona 
przez Ministra Energii część tego strumienia pieniądza trafi  do wytwórców jako wynagrodzenie za 
samą tylko gotowość do pracy i wytwarzania energii elektrycznej. Minister Energii określi atrybuty 
danej aukcji, gdzie dla nowych jednostek wytwórczych kluczowym parametrem dopuszczającym 
nowe jednostki do udziału w aukcji będzie wielkość nakładów inwestycyjnych odniesionych do 
mocy osiągalnej netto8. Certyfi kat do aukcji głównej będzie wydawany dla nowej jednostki tylko 
wtedy, jeżeli przedstawi ona informacje potwierdzające możliwość pozyskania fi nansowania9.

Oznacza to, że inwestor, certyfi kując swoją nową jednostkę wytwórczą do aukcji głównej, 
musi mieć swój projekt gotowy praktycznie do wbicia łopaty z pozwoleniem na budowę, zakon-
traktowanym wykonawcą inwestycji, a także z zapewnionym fi nansowaniem, do uruchomienia 
którego konieczne będzie jedynie wylicytowanie w aukcji ceny swojego obowiązku mocowego 
(okres obowiązku mocowego określa już w procesie certyfi kacji głównej). Inwestor będzie w jednej 
aukcji licytował swój np. piętnastoletni obowiązek mocowy w jednej aukcji z jednostkami istnieją-
cymi deklarującymi ceny w horyzoncie jednorocznym i pięcioletnim (jednostki modernizowane). 
Ustawa dopuszcza waloryzację ceny obowiązku mocowego o stopę infl acji GUS10. Cena obo-
wiązku mocowego jest ceną netto i jest powiększana o wartość podatku od towarów i usług11. Do 
chwili ogłoszenia ostatecznego wyniku aukcji nie będzie znana wartość obowiązku mocowego 
i nie wiadomo będzie jaką część kosztów inwestycji strumień ten pokryje. Jednakże bez uczest-
nictwa nowej jednostki w rynku mocy jej sfi nansowanie z samej tylko ceny energii elektrycznej 
może być trudniejsze, ponieważ uczestnictwo znacznej wielkości istniejących mocy wytwórczych 
w rynku mocy i zawarcie przez nich umów mocowych będzie miało wpływ na wysokość ceny ener-
gii elektrycznej na rynku. Ulegnie ona pewnej redukcji z uwagi na pozyskanie przez dużą cześć 
uczestników rynku umów mocowych.

Warto zwrócić uwagę, że wynagrodzenie za świadczenie obowiązku mocowego nie jest 
powiązane z żadną kategorią kosztów jednostki wytwórczej. Jeżeli w okresie obowiązywania 
umowy mocowej takie koszty wzrosną (np. na skutek zmiany cen paliwa albo na skutek zmiany 
prawa lub zwiększenia podatków innych niż podatek od towarów i usług) to okoliczność ta jest 

 8 Art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy.
 9 Art. 19 ust. 2 pkt. 4 ustawy.
10 Art. 60 ust. 4 ustawy.
11 Art. 65 ustawy.
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bez znaczenia dla rynku mocy. Pokrycie takich zwiększonych kosztów będzie możliwe tylko przez 
przychody z ceny energii elektrycznej. Wprowadzenie rynku mocy będzie miało jeszcze jeden 
dodatkowy skutek pośredni. Rynek mocy jest w pierwszej kolejności rynkiem dla istniejących 
jednostek wytwórczych, które będą zawierały umowy roczne w ramach aukcji głównych, a także 
umowy kwartalne w aukcjach dodatkowych. Pozyskane w ten sposób przychody wpłyną pozy-
tywnie na sytuację przedsiębiorstw energetycznych posiadających wiele działających jednostek 
wytwórczych, co zwiększy ich ogólną zdolność kredytową na poziomie całej grupy kapitałowej. 
Może to zostać wykorzystane pośrednio do wsparcia fi nansowania nowych jednostek wytwórczych 
w oparciu o bilans całej grupy energetycznej.

Można pokusić się o stwierdzenie, że przychód z rynku mocy będzie miał pozytywny wpływ 
na możliwość pozyskania fi nansowania dla nowej jednostki wytwórczej, jednak nie będzie to naj-
prawdopodobniej wpływ kluczowy.

III. Okres przychodów z rynku mocy
Nowa jednostka rynku mocy ma prawo zgłosić w aukcji obowiązek mocowy na maksymalnie 

15 okresów dostaw, czyli na okres 15 lat12. Możliwy jest okres 17 lat dla jednostek o emisji  CO2 
na poziomie równym 450kg/MWh – na okres 17 lat13. Jak wynika z praktyki fi nansowania inwe-
stycji w źródła wytwórcze i stosowanych okresów kredytowania jednostek wytwórczych, jest to 
okres obowiązywania umów mocowych dla nowych jednostek wytwórczych i należy go uznać za 
wystarczający.

IV. Umowa mocowa jako instrument zabezpieczenia fi nansowania
Ustawa wprowadziła kontrakt jako instrument prawny będący podstawą prawną do przekaza-

nia pomocy publicznej. Jest to nowe rozwiązanie, ponieważ w stosowanych wcześniej systemach 
pomocy publicznej w energetyce, czyli wypłatach kosztów osieroconych z tytułu przedterminowego 
rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej oraz w przypadku 
gwarancji pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii14, wypłaty 
pomocy publicznej dokonywane są wyłącznie na podstawie samej normy ustawowej. W przypad-
ku rynku mocy zastosowano rozwiązanie oparte na stosunku cywilnoprawnym nawiązywanym 
w trybie i na warunkach określonych w ustawie.

Umowa mocowa jest instrumentem, który ma szczególny charakter prawny z uwagi na zasto-
sowane w ustawie rozwiązania. Essentialia negotii umowy mocowej zostały określone w ustawie. 
Ustawa normuje sposoby jej zawierania, zmiany i rozwiązywania. Szczegółowe warunki współpracy 
uczestników rynku mocy określa regulamin rynku mocy15 opracowywany przez operatora syste-
mu przesyłowego (dalej: OSP), a zatwierdzany decyzją administracyjną przez Prezesa URE16. 
Szczegółowa treść umowy mocowej jest kształtowana przez regulamin rynku mocy, którego część 

12 Art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy.
13 Art. 25 ust. 5 pkt 1 ustawy. 
14 Zob. rozdz. 4 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2018, poz. 1296).
15 Regulamin Rynku Mocy z dnia 27.03.2018 r., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Pozyskano z: https://www.pse.pl/regulamin-rynku-mocy 
(20.07.2018) (dalej: regulamin, regulamin rynku mocy).
16 Zob. art. 82–84 ustawy.
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stanowi wzorzec umowy mocowej17. Wzorzec ten może być zmieniany jedynie w drodze zmiany 
regulaminu w trybie przewidzianym w ustawie18. Nie jest dopuszczalne nawet prowadzenie indy-
widualnych rozmów na temat zmiany treści umowy mocowej19. Prezes URE zatwierdził regulamin 
rynku mocy na wniosek OSP, który został zgodnie z art. 84 ust. 5 ustawy opublikowany na stronie 
internetowej OSP.

Umieszczenie wzoru umowy mocowej w regulaminie, który jest zatwierdzany przez Prezesa 
URE decyzją administracyjną, nadaje umowie mocowej charakter prawny zbliżony do instrukcji 
ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej uregulowanej w prawie energetycznym20. 
Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej jest traktowana w orzeczni-
ctwie sądowym jako wzorzec umowny, z czego judykatura wywodzi możliwość indywidualnego 
negocjowania niektórych jej postanowień przez użytkowników systemu21. Pogląd ten jest jednak 
krytykowany w literaturze jako stojący w kolizji z istotą instrukcji, której celem jest ujednolicenie 
zasad funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, a także umożliwienie Prezesowi URE 
kontroli postanowień instrukcji, co nie może mieć miejsca w przypadku negocjowania bilateral-
nych odstępstw (por. Gawin, Smagieł i Trypens, 2016, s. 1163). Pogląd ten de lege ferenda należy 
uznać za trafny, lecz powinien on znaleźć swoje odbicie w treści odpowiednich przepisów prawa 
energetycznego. Tego rodzaju wątpliwości nie będą występować w przypadku rynku mocy, po-
nieważ zastosowana konstrukcja umowy mocowej wyłącza możliwość zmian umowy mocowej 
dokonywanych przez uczestników rynku mocy.

Należy zwrócić uwagę, że ustawa jako podstawę prawną do wykonywania obowiązku moco-
wego wskazuje w pierwszej kolejności regulamin, a nie wzór umowy mocowej, który jest jedynie 
częścią regulaminu. W treści § 1 ust. 5 wzoru umowy mocowej zawartego w regulaminie wska-
zano wyraźnie, że zobowiązania stron w ramach rynku mocy stanowią łącznie regulamin oraz 
wzór umowy. Pojawia się więc pytanie, czy przy takim unormowaniu treści stosunku prawnego 
stron rynku mocy mamy do czynienia ze stosunkiem o charakterze cywilnoprawnym, publiczno-
prawnym czy może ze stosunkiem o charakterze hybrydowym? Odpowiedź na to pytanie winna 
brzmieć następująco: mamy do czynienia ze stosunkiem sensu stricto cywilnoprawnym, jednakże 
jest on poddany daleko idącym ograniczeniom w swobodzie jego kształtowania w sferze cywili-
stycznej. O ile kluczowe elementy podmiotowo istotne tego stosunku prawnego są kształtowane 
przez dostawcę mocy (cena, wielkość i czas trwania zobowiązania do świadczenia obowiązku 
mocowego), o tyle w zasadzie wszelkie pozostałe elementy treści tego stosunku są kształtowane 
jednostronnie w sferze administracyjnej, czyli w procesie ustalania treści regulaminu w postępo-
waniu administracyjnym albo są określane wprost w ustawie, a regulamin jedynie powtarza treść 
norm ustawowych. Umowa mocowa powstaje na podstawie aktu administracyjnego, który dopiero 
potem z mocy ustawy w relacjach pomiędzy uczestnikami rynku mocy nabywa charakteru sto-
sunku cywilnoprawnego o charakterze kontraktu. 

17 Art. 42 ust. 2 ustawy.
18 § 16 regulaminu rynku mocy.
19 Zob. § 16 ust. 4 regulaminu rynku mocy.
20 Zgodnie z art. 9g ust. 12 prawa energetycznego, który czyni z mocy ustawy instrukcję ruchu i eksploatacji częścią umowy o świadczenie usługi 
przesyłowych, dystrybucyjnych albo umowy o przyłączenie do sieci.
21 Zob. SA w Warszawie w wyr. z dnia 7.07.2015 r., VI ACa 1621/14.
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Ocena prawna rynku mocy jako środowiska prawnego pomagającego w zapewnieniu fi nansowa-
nia budowy nowych mocy wytwórczych wymaga poddania analizie umowy mocowej. Zastosowana 
w ustawie konstrukcja umowy, jako podstawy prawnej do wykonywania i realizacji obowiązku 
mocowego, jest precedensowa w polskim systemie prawnym. Umowa mocowa jest z mocy usta-
wy umową trójstronną. Do świadczenia obowiązku mocowego jest zobowiązany dostawca mocy 
dysponujący jednostką rynku mocy, który wygrał aukcję albo nabył obowiązek mocowy na rynku 
wtórnym. Odbiorcą świadczenia obowiązku mocowego, będącym w stanie stwierdzić czy obowiązek 
mocowy jest wykonywany zgodnie z ustawą i regulaminem rynku mocy, jest OSP. Trzecia strona 
umowy mocowej, Zarządca Rozliczeń S.A., jest zobowiązany jedynie do wypłaty wynagrodzenia 
dostawcom mocy22 i wykonuje czynności faktyczne związane z poborem opłaty mocowej.

Sama opłata mocowa od chwili jej otrzymania od operatora systemu dystrybucyjnego lub 
przesyłowego, lub odbiorcy końcowego do chwili jej wypłaty dostawcy mocy jest własnością OSP23. 
Podmiotem zobowiązanym do wypłaty wynagrodzenia dostawcom mocy jest Zarządca Rozliczeń S.A.

Pozyskiwanie fi nansowania dla nowych inwestycji wiąże się z koniecznością zabezpieczenia 
spłaty tego zadłużenia. Do standardowych zabezpieczeń ustanawianych przez kredytobiorców 
należy cesja (przelew) na zabezpieczenie wierzytelności kredytobiorcy z zawartych przez niego 
umów na rzecz stron udzielających fi nansowania. Zastosowana przez ustawodawcę konstrukcja 
umowy mocowej każe zastanowić się nad zagadnieniem, czy dostawca mocy może dokonać 
cesji (przelewu) na zabezpieczenie wierzytelności wynagrodzenia za wykonywanie obowiązku 
mocowego na rzecz strony fi nansującej jego inwestycję.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przeanalizować ustawowe przesłanki dopuszczalności 
cesji określone w art. 509 kodeksu cywilnego24 i ich relacje z przepisami ustawy. Artykuł 509 k.c. nie 
pozostawia wątpliwości, że każda wierzytelność może być przedmiotem przelewu, a ustawowe 
wyłączenia mają charakter wyjątków od tej reguły. Ustawa nie zakazuje wprost przelewu wierzy-
telności dostawcy mocy z tytułu świadczenia obowiązku mocowego. Powszechnie przyjmuje się, 
że dopuszczalne jest dokonywanie cesji wierzytelności przyszłych i warunkowych, które mają po-
wstać dopiero w przyszłości (por. Ciepła, 2018, s. 1300). W związku z tym fakt, że wynagrodzenie 
za wykonywanie obowiązku mocowego staje się należne dopiero z dniem rozpoczęcia okresu 
dostaw, a w przypadku nowych jednostek rynku mocy konieczne jest dodatkowo ukończenie jed-
nostki wytwórczej i wykazanie spełnienia parametrów określonych w art. 52 ust. 2 ustawy, to tych 
przepisów nie można potraktować jako przeszkody prawnej w dokonaniu cesji.

Ustawa istotnie ogranicza autonomię woli stron umowy mocowej w kształtowania jej treści 
do enumeratywnie wyliczonych w ustawie przypadków. Jednym z takich ograniczeń jest forma 
prawna umowy mocowej. Ustawa wymaga zachowania szczególnej formy zawarcia umowy mo-
cowej określonej jako elektroniczna pod rygorem nieważności25. Nawiązanie stosunku umownego 
następuje z chwilą ogłoszenia wstępnych wyników aukcji, pod warunkiem zawieszającym ogło-
szenia wyników ostatecznych aukcji26. Sama aukcja jest prowadzona w sposób elektroniczny na 
podstawie wpisów do rejestru rynku mocy, które dokonywane są w elektronicznym rejestrze rynku 

22 Art. 41 pkt 3 ustawy.
23 Art. 77 ust. 1 ustawy.
24 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. 2018, poz. 1025, 1104) (dalej: k.c.).
25 Art. 45 ustawy.
26 Art. 44 ust. 1 ustawy.
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mocy. Do zawarcia umowy mocowej niezbędne jest uzyskanie certyfi katu w ramach obowiązko-
wej corocznej certyfi kacji ogólnej27. Kolejna elektroniczna czynność prawna przyszłego dostawcy 
mocy to złożenie wniosku do OSP i uzyskanie certyfi katu do aukcji głównej i aukcji dodatkowych. 
Posiadanie elektronicznego certyfi katu jest warunkiem prawnym do wzięcia udziału w aukcji głów-
nej i aukcjach dodatkowych. Mamy więc do czynienia z całkowitą dematerializacją i digitalizacją 
formy stosunku prawnego, jakim jest umowa mocowa. Powyższe wymagania ustawowe wpro-
wadzają istotne wymagania o charakterze podmiotowym dla dostawcy mocy jako strony umowy 
mocowej. O ile OSP i Zarządca Rozliczeń S.A. są stronami umowy mocowej z mocy samej ustawy, 
o tyle dostawcą mocy, jako stroną umowy mocowej, może być jedynie taki podmiot, który może 
świadczyć obowiązek mocowy, czyli sam dysponuje jednostką rynku mocy mogącą świadczyć 
obowiązek mocowy i dopełnił obowiązków ustawowych w zakresie certyfi kacji takiej jednostki.

Zgodnie z § 16 wzoru umowy mocowej stanowiącej załącznik do regulaminu, zmiana umowy 
mocowej może nastąpić jedynie przez zmianę regulaminu przez OSP w trybie przewidzianym 
w ustawie, czyli po zatwierdzeniu tej zmiany przez Prezesa URE w drodze decyzji administracyjnej. 
Ponieważ sam regulamin ma formę elektroniczną, należy uznać, że zasada zachowania formy 
elektronicznej w przypadku zmiany umowy mocowej dokonana w tym trybie jest spójna z formą 
przewidzianą do zawarcia umowy mocowej w drodze wygrania aukcji.

W dalszej kolejności ustawodawca dopuszcza przenoszenie obowiązku mocowego przez 
dostawców mocy w ramach ściśle uregulowanego w Rozdziale 7 ustawy rynku wtórnego. To drugi 
obok wygrania aukcji sposób zawarcia umowy mocowej. W przypadku rynku wtórnego ustawo-
dawca nie zachował jednak pełnej spójności wewnętrznej przepisów ustawy co może utrudniać 
jej prawidłowe stosowanie. Artykuł 49 ust. 1 ustawy stanowi, że skuteczne przeniesienie obowiąz-
ku mocowego dokonuje się pod warunkiem zgłoszenia takiej transakcji obowiązkiem mocowym 
do rejestru rynku mocy w terminie określonym w ustawie. OSP ma prawo i obowiązek zgłosić 
w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia sprzeciw. W przypadku przeniesienia w całości 
obowiązku mocowego na innego dostawcę mocy i inną jednostkę rynku mocy zgodnie z art. 12.5 
regulaminu następuje rozwiązanie istniejącej i zawarcie nowej umowy mocowej. Pojawia się tu 
pytanie, w którym momencie dochodzi do zawarcia nowej umowy i rozwiązania istniejącej umowy 
mocowej i jak przewidziana w ustawie forma elektroniczna zostaje dochowana? Ustawodawca 
nie stanowi tego wprost, ale z istoty funkcjonowania rejestru rynku mocy wynika, że przeniesienie 
obowiązku mocowego może zostać dokonane tylko i wyłącznie na inny podmiot, który jest wpisa-
ny do rejestru rynku mocy w ramach certyfi kacji ogólnej jako dysponujący jednostką rynku mocy.

Wszelkie porozumienia między dotychczasowym i nowym dostawcą mocy mogą być zawie-
rane w dowolnej formie prawnej, jednakże z punktu widzenia OSP i ustawy dopiero dokonanie 
w określonym ustawą terminie zgłoszenia do rejestru transakcji przeniesienia obowiązku moco-
wego na innego dostawcę, rodzi skutki prawne względem umowy mocowej (zmiana, rozwiąza-
nie, nawiązanie stosunku prawnego w formie elektronicznej). §17 umowy mocowej, stanowiącej 
załącznik 11.1 do regulaminu, wyłącza jakąkolwiek inną możliwość przenoszenia obowiązku mo-
cowego w inny sposób niż w ramach uregulowanego w ustawie rynku wtórnego.

Wątpliwości rodzi fakt, że ustawodawca nie uregulował w ustawie wprost, że przeniesienie 
obowiązku mocowego na innego dostawcę mocy powoduje rozwiązanie poprzedniej umowy 
27 Art. 3–5 ustawy.
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mocowej, a jedynie zastrzegł w art. 49 ust. 1 ustawy warunek wpisu transakcji obowiązkiem 
mocowym do rejestru rynku mocy jako warunek jej skuteczności. Brak należytego unormowania 
tego zagadnienia w ustawie starają się sanować postanowienia regulaminu, choć można posta-
wić tu pytanie o dopuszczalność regulowania w ten sposób w regulaminie materii o charakterze 
ewidentnie ustawowym. Gdyby jednak nawet uznać, że regulamin nie może formułować prze-
słanek rozwiązania umowy mocowej, to skutek rozwiązania poprzedniej umowy mocowej należy 
wywieść z normy zawartej w art. 44 ust. 2 ustawy, który stwierdza, że wpisanie do rejestru rynku 
mocy transakcji dokonanej na rynku wtórnym prowadzi do zawarcia nowej umowy mocowej. 
Wpisanie transakcji z rynku wtórnego do rejestru rynku mocy oznacza więc nie tylko zawarcie 
umowy mocowej przez nowego dostawcę mocy, o czym wprost mówi art. 44 ust. 2 ustawy, lecz 
także unicestwienie umowy mocowej poprzedniego dostawcy mocy nie tylko w zakresie samego 
obowiązku mocowego, o którym wprost mówi ustawa w art. 48 i 49 ust. 1, ale również w zakresie 
wynagrodzenia za obowiązek mocowy. Pomimo że art. 48 ustawy mówi o przeniesieniu obowiązku 
mocowego, nie mamy tutaj do czynienia z przeniesieniem zobowiązania i wierzytelności, lecz ze 
swego rodzaju nowacją stosunku prawnego z udziałem nabywcy obowiązku mocowego. Skutkiem 
tego wszelkie roszczenia, jakie może mieć OSP względem dotychczasowego dostawcy mocy, 
jak również wszelkie roszczenia, jakie może mieć dostawca mocy względem OSP i Zarządcy 
Rozliczeń S.A. nie przechodzą na nowego dostawcę mocy. Nabyty na rynku wtórnym obowiązek 
mocowy należy uznać za wolny od wszelkich obciążeń. Z punku widzenia przelewu wierzytelności 
na zabezpieczenie, oznacza to, że cesja na zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z umowy 
mocowej wygasa wraz z wygaśnięciem stosunku prawnego umowy mocowej, czyli w chwili wpi-
sania do rejestru rynku mocy transakcji zawartej na rynku wtórnym.

Zarówno rozdział 7 ustawy o rynku wtórnym, jak i regulamin posługują się pojęciem „prze-
niesienia całości lub części obowiązku mocowego”. Zgodnie z defi nicją zawartą w art. 2 pkt 23 
ustawy, obowiązek mocowy to „zobowiązanie dostawcy mocy do pozostawania w gotowości 
do dostarczania określonej mocy elektrycznej do systemu przez jednostkę rynku mocy oraz do 
dostawy określonej mocy elektrycznej do systemu w okresach zagrożenia”. Świadczeniem wza-
jemnym dla dostawcy mocy jest zapłata wynagrodzenia za wykonywanie obowiązku mocowego28 
dokonywana przez Zarządcę Rozliczeń S.A. OSP jest odbiorcą mocy elektrycznej dostarczanej 
przez dostawcę mocy oraz stroną egzekwującą wykonanie świadczenia przez dostawcę mocy29. 
Można więc wyraźnie oddzielić świadczenie obowiązku mocowego od wierzytelności pieniężnej 
zapłaty wynagrodzenia. Konstrukcja ustawy adresuje szereg norm prawnych, zwłaszcza w za-
kresie rynku wtórnego, jedynie do obowiązku mocowego i pomija milczeniem losy świadczenia 
wzajemnego. Można więc przyjąć, że wolą ustawodawcy było wprowadzenie istotnych ograniczeń 
w zakresie przenoszenia (de iure rozwiązywania i nawiązywania obowiązku mocowego), ale po-
zostawienie większej swobody w zakresie samej tylko wierzytelności dostawcy mocy. Oznacza to, 
że przelew wierzytelności za wykonywanie obowiązku mocowego nie podlega rygorowi wynikają-
cemu z art. 49 ust. 1 ustawy, czyli obowiązkowi wpisu do rejestru rynku mocy jako warunku jego 
skuteczności. Gdy obowiązek mocowy jest przenoszony w ramach rynku wtórnego na nowego 
dostawcę, prawo do wynagrodzenia za moc podlega takiemu przeniesieniu, ponieważ zgodnie 

28 Zob. art. 41 pkt 3 ustawy.
29 Zob. art. 41 pkt 2 ustawy.
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z art. 44 ust. 2 ustawy nawiązuje się nowa umowa mocowa, obejmująca wszystkie świadczenia 
i wierzytelności będące jej treścią.

Spójność powyższej konstrukcji prawnej została zaburzona przez postanowienia regulaminu 
rynku mocy. W tym punkcie regulamin różnicuje skutki prawne transakcji obowiązkiem mocowym 
na rynku wtórnym w zależności od tego czy przedmiotem transakcji jest jedynie część, czy też ca-
łość danego obowiązku mocowego. W przypadku transakcji jedynie częścią obowiązku mocowego 
regulamin stwierdza, że dochodzi do zmiany istniejącej umowy mocowej. W pierwszej kolejności 
należy zwrócić uwagę na okoliczność, że ustawa w art. 48 ust. 1 dopuszcza przeniesienie obo-
wiązku mocowego zarówno w całości, jak i jedynie w części na nowego dostawcę mocy. Należy 
więc się zastanowić czy w świetle zapisów ustawy regulamin może przewidywać dwa różne re-
żimy dla przenoszenia obowiązku mocowego. Jeżeli uwzględnić art. 41 ustawy, to w przypadku 
zbycia jedynie części obowiązku mocowego powinno dojść do zawarcia nowej umowy mocowej 
na zbywaną cześć obowiązku mocowego. Ustawodawca nie uregulował jednak wprost statusu 
tej części obowiązku mocowego, której zbycia nie dokonano. Jak wykazywano powyżej, ustawa 
tworzy stan prawny, w którym z chwilą dokonania rejestracji w transakcji obowiązkiem mocowym 
na rynku wtórnym w rejestrze rynku mocy dochodzi do rozwiązania jednej umowy mocowej i do 
zawarcia nowej umowy mocowej z nabywcą obowiązku mocowego. Konsekwencją takiego po-
dejścia z braku odmiennych uregulowań w ustawie jest konieczność uznania, że w przypadku 
zbycia jedynie części obowiązku mocowego umowa mocowa w pozostałej części również ulega 
rozwiązaniu, a jednocześnie zostaje zawarta nowa umowa mocowa na pozostałą część obowiązku 
mocowego z udziałem tego samego dostawcy mocy.

Kwestia powyższa może mieć istotne znaczenie w przypadku umów mocowych zawartych 
na więcej niż jeden okres dostaw, ponieważ, z uwagi na ograniczenia czasowe w obrocie obo-
wiązkiem mocowym wynikające z art. 48 ustawy, to dostawca mocy będący stroną umowy wielo-
letniej może być zainteresowany sprzedażą jedynie części obowiązku mocowego w danym roku 
dostaw przy jednoczesnym zachowaniu umowy mocowej na pozostałe okresy dostaw umowy 
mocowej. Z punktu widzenia cesji wierzytelności należy mieć na względzie, że rozwiązanie umowy 
mocowej po zbyciu części obowiązku mocowego ma znaczenie dla istnienia cesji wierzytelności. 
Wierzytelność ta przestaje bowiem istnieć. Nowa umowa mocowa oznacza nową wierzytelność, 
która musi być ponownie przedmiotem cesji. Praktyka obrotu gospodarczego w podobnych sytu-
acjach wskazuje, że problemy wynikające z tych wątpliwości będą eliminowane najprawdopodob-
niej w drodze odpowiednich sformułowań umowy cesji. De lege ferenda należałoby postulować 
nowelizację ustawy w taki sposób, żeby przynajmniej w przypadku częściowego zbycia obowiązku 
mocowego nie dochodziło do rozwiązania pozostałej części umowy mocowej, a jedynie do jej 
zmiany. W takim przypadku nowacja cesji nie byłaby konieczna.

Kolejnym zagadnieniem, które należy rozważyć, jest to czy na przeszkodzie do cesji wie-
rzytelności nie leży właściwość zobowiązania wynikającego z umowy mocowej. Powszechnie 
przyjmuje się, że do tej kategorii ograniczeń zalicza się między innymi osobisty charakter świad-
czenia (np. alimenty) oraz takie przypadki, kiedy dłużnikowi nie jest obojętne komu świadczy (np. 
wierzytelności z umowy przestępnej) (zob. Zawada, 2018, s. 1400). Wątpliwości na gruncie oce-
ny właściwości zobowiązania mogą pojawić się nie tylko w oparciu o kwestię omawianej wyżej 
formy elektronicznej umowy mocowej i kwestii skuteczności przelewu samej wierzytelności bez 
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zachowania formy elektronicznej i bez zgłoszenia cesji do rejestru rynku mocy. Mogą powstać 
także na gruncie art. 60 ust. 1 ustawy, która posługuje się pojęciem „otrzymywania wynagrodzenia 
przez dostawcę” na dokonywanie zapłaty wynagrodzenia za świadczenie obowiązku mocowego 
oraz art. 61 ust. 3 ustawy wymagającego pisemnej dyspozycji OSP wypłaty wynagrodzenia dla 
dostawcy mocy dla Zarządcy Rozliczeń S.A. Trudno jest uznać, że właściwość zobowiązania do 
zapłaty wynagrodzenia za wykonanie obowiązku mocowego ma charakter osobisty lub też że 
natura obowiązku mocowego doznaje uszczerbku, gdy zapłata wynagrodzenia zostaje dokonana 
za zgodą wierzyciela na rzecz podmiotu trzeciego.

Za dopuszczalnością przelewu prawa do wynagrodzenia za świadczenie obowiązku mo-
cowego przemawia także wykładnia systemowa ustawy. Skoro cały rynek mocy został zgodnie 
z decyzją KE wprowadzony jako środek mający na celu zapobieżenie defi cytom mocy w syste-
mie elektroenergetycznym, a budowa nowych źródeł energii elektrycznej z pewnością zmniejsza 
bądź wręcz eliminuje ryzyko powstania takich defi cytów, możliwość dokonania cesji wierzytel-
ności z umowy mocowej na strony fi nansujące takie źródło w celu zwiększenia jej bezpieczeń-
stwa prawnego należy uznać za zgodne z gospodarczym przeznaczeniem tego prawa, w celu 
wprowadzenia rynku mocy, a co za tym idzie z właściwością zobowiązań wynikających z umowy 
mocowej.

Cesja wierzytelności z umów, których zawarcie wymaga szczególnej formy prawnej, nie 
wymaga zachowania szczególnej formy prawnej. Artykuł 510 k.c. zastrzega dla wierzytelności 
stwierdzonych pismem obowiązek zachowania dla umowy cesji formy pisemnej dla celów dowodo-
wych. Wymienione w art. 510 k.c. stwierdzenie wierzytelności pismem jest pojęciem szerszym niż 
pojęcie samej formy pisemnej i nie budzi kontrowersji. Oznacza to, że zachowanie formy pisem-
nej jest wystarczające dla dokonania cesji wierzytelności wynikającej nie tylko z umowy zawartej 
w formie pisemnej, lecz także w formie szczególnej, np. w formie notarialnej lub też stwierdzonej 
w jakikolwiek inny sposób. W przypadku umowy mocowej mamy do czynienia z formą elektronicz-
ną, którą można zakwalifi kować jako odmianę formy pisemnej w rozumieniu kodeksu cywilnego 
albo inną formę pisemnego stwierdzenia istnienia wierzytelności. Mając na względzie powyższe 
rozumowanie, należy przyjąć, że dokonanie przelewu wierzytelności z umowy mocowej powinno 
nastąpić w formie pisemnej dla celów dowodowych, a forma elektroniczna nie jest wymagana dla 
jego ważności bądź skuteczności.

Pewne wątpliwości interpretacyjne może rodzić przepis art. 48 ustawy, który stwierdza, że 
obowiązek mocowy może być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym po zakończeniu aukcji 
dodatkowych na dany rok dostaw. Przepis ten ma znaczenie w przypadku umów mocowych za-
wieranych na okres wielu lat i każe zastanowić się czy nie ogranicza on prawa do cesji w czasie, 
tworząc stan prawny, w którym cesja wierzytelności dokonana na wiele lat przed zakończeniem 
aukcji dodatkowych na dany rok dostaw nie byłaby prawnie skuteczna. Wątpliwości te można 
rozwiać, stosując konsekwentnie podział przepisów ustawy ograniczających swobodę woli stron 
umowy mocowej na ograniczenia mające zastosowanie wyłącznie do świadczenia obowiązku 
mocowego oraz na pozostałe. Z uwagi na fakt, że art. 48 ustawy ma zastosowanie wyłącznie 
do samego obowiązku mocowego należy stwierdzić, że wynikające z niego ramy czasowe dla 
dokonywania transakcji obowiązkiem mocowym nie mają zastosowania do wierzytelności wyna-
grodzenia za świadczenie usługi mocowej.
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Mając więc na uwadze, że ani sama umowa mocowa, ani też regulamin nie zawierają zaka-
zu przelewu wierzytelności za wykonywanie obowiązku mocowego bez zgody OSP i Zarządcy 
Rozliczeń S.A., które gdyby istniało należałoby kwalifi kować jako umowny zakaz przelewu wy-
mieniony w art. 509 k.c., należy przyjąć, że wierzytelność ta może być przedmiotem skutecznej 
cesji na zabezpieczenie.

Wielkość środków zbieranych z opłaty mocowej zależy od wielkości opłaty mocowej zbie-
ranej od odbiorców końcowych przez operatorów i jej sprawnego przekazywania do Zarządcy 
Rozliczeń SA. Brakuje bezpośredniej gwarancji wypłacalności Zarządcy Rozliczeń S.A. ze strony 
Skarbu Państwa.

V. Podsumowanie
Należy stwierdzić, że umowa mocowa, choć wpływa pozytywnie na sytuację fi nansową 

dostawcy mocy, nie pokrywa żadnego ryzyka zmiany prawa czy okoliczności funkcjonowania 
dostawcy mocy z wyjątkiem zmian podatku od towarów i usług. Środki z opłaty mocowej będą 
traktowane w modelach fi nansowych analogicznie do wypłat kosztów osieroconych lub gwarancji 
pokrycia ujemnego salda i nie będą uznawane za instrument istotnie ograniczający ryzyko da-
nej inwestycji. Można więc postawić pytanie, czy wobec tego rodzaju wniosków wprowadzenie 
rynku mocy ma uzasadnienie. Z punktu widzenia wymagań fi nansowania inwestycji w strukturze 
project fi nance bez regresu (non-recourse) do spółki-matki spółki sponsora inwestycji wskazane 
wyżej uwarunkowania prawne czynią rynek mocy rozwiązaniem o ograniczonym zastosowaniu. 
W przypadku project fi nance z ograniczonym regresem (limited recourse) do spółki-matki spółki 
sponsora inwestycji, rynek mocy będzie miał większe znaczenie, jeżeli w ramach grupy kapitało-
wej będzie istniała grupa istniejących jednostek wytwórczych energii elektrycznej, które wygrają 
roczne umowy mocowe. W bilansie takiej grupy kapitałowej pojawi się bowiem strumień pienią-
dza z umów mocowych, poprawiający jej płynność fi nansową, a więc wpływający pozytywnie na 
możliwość udzielania poręczeń długu zaciąganego przez spółki celowe budujące nowe jednostki 
wytwórcze. Wyniki aukcji na lata 2021–2023, które będą przeprowadzone jeszcze w tym roku, 
pozwolą na lepszą ocenę zasadności przyjęcia ustawy i wdrożenia rynku mocy.
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Mechanizmy mocowe – defi nicja, klasyfi kacja 
i przyszłość rynku dwutowarowego w Unii Europejskiej
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II. Mechanizmy mocowe – próba określenia granic pojęcia i klasyfi kacji
III. Pomoc publiczna – orzecznictwo TSUE jako matryca oceny mechanizmów mocowych
IV. Pytanie o przyszłość mechanizmów mocowych w świetle regulacji tzw. pakietu zimowego
V. Podsumowanie

Streszczenie 
Celem artykułu jest próba określenia granic pojęcia „mechanizmu mocowego”, przedstawienie 
klasyfi kacji mechanizmów występujących w państwach członkowskich UE oraz udzielenia odpo-
wiedzi na pytanie o przyszłość rynku dwutowarowego w świetle najnowszych kierunków rozwoju 
prawodawstwa. Dodatkowym celem jest weryfi kacja tezy dotyczącej możliwości świadczenia usług 
obejmujących udostępnianie mocy dyspozycyjnej na warunkach niepowiązanych z udzielaniem 
pomocy publicznej. 

Słowa kluczowe: mechanizmy mocowe; rynek mocy; pomoc publiczna; pakiet zimowy.

JEL: K23, K32, K33

I. Wprowadzenie
Przemiany szeroko pojętego otoczenia regulacyjnego rynku energii, takie jak zaostrzanie 

reżimu prawa ochrony środowiska poprzez wprowadzanie restrykcyjnych wymogów w zakresie 
dopuszczalnej wielkości emitowanych zanieczyszczeń1 wymuszające rezygnację z niektórych naj-
bardziej emisyjnych źródeł spalania, jak również wzrost ilości źródeł odnawialnych, które w związku 
z ich charakterystyką nie stanowią odzwierciedlenia stabilnego profi lu wytwarzania spowodowały, 
że niektóre państwa zaczęły borykać się z ryzykiem braku wystarczalności mocy dyspozycyjnej 
w swoich systemach elektroenergetycznych. Dodatkowymi, pozaregulacyjnymi i niezwiązanymi ze 
zmianą kierunków polityki energetycznej czynnikami wpływającymi na występowanie tego zjawiska 

* Counsel w kancelarii prawnej Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp. k. (SSW Pragmatic Solutions), specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu 
prawa energetycznego, ochrony środowiska oraz prawa pomocy publicznej, w trakcie opracowywania pracy doktorskiej z tego zakresu; e-mail: glpizon@
gmail.com. 
1 Mowa tu w szczególności o przepisach dyrektywy 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobie-
ganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010 r., s. 17) oraz wydanych na ich podstawie decyzji, w tym decyzji Wykonawczej 
Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych 
obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. UE L 212 z 17.8.2017 r., s. 1) czy też Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 w sprawie 
ograniczenia niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP) (Dz. Urz. UE L 313 z 28.11.2015 r., s. 1).
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są wzrastające ceny i niepewność dostaw ograniczonych zasobów, takich jak gaz ziemny oraz 
węgiel (Huhta, Kroeger, Oyewunmi i Eiamchamronnlarp, 2014, s. 76).

Co więcej, bilansowanie jednotowarowego rynku energii elektrycznej oparte na zasadzie 
porządku (merit order), w ramach którego kreacja ceny oparta jest na krańcowych kosztach wy-
twarzania energii elektrycznej, nacechowane jest swoistą zawodnością, polegającą na tym, że 
w okresach szczytowego zapotrzebowania podaż i popyt na energię nie zawsze się pokrywają. 
To natomiast bezpośrednio przekładać się może na brak sygnału cenowego, który byłby w stanie 
zapewnić poziom wytwarzania wystarczający do pełnego pokrycia zapotrzebowania. Problem ten, 
zwany jest także problemem brakujących środków (missing money) (Hancher, De Hauteclocque 
i Jones, 2016, s. 797).

Rozwiązaniem wskazanych rodzajów ryzyka i problemów w systemach elektroenergetycz-
nych występujących w znacznej ilości państw członkowskich Unii Europejskiej jest zastosowanie 
odgórnych mechanizmów regulacyjnych. Mechanizmy te oznaczałyby środek zaradczy w celu 
zapewnienia wystarczającej ilości mocy dyspozycyjnej w okresach szczytowego zapotrzebowa-
nia i stanowiłyby dodatkowy element architektury sektora zagrożonego niedostatkiem mocy wy-
twórczych. Zwane są one mechanizmami mocowymi i opierają się na utrzymywaniu w systemie 
energetycznym pewnej ilości źródeł wytwórczych, które byłyby uruchamiane wyłącznie w od-
powiedzi na sygnał zwiększonego zapotrzebowania na moc w systemie elektroenergetycznym. 
Mechanizmy mocowe mogą obejmować również dobrowolną współpracę z dużymi odbiorcami 
energii elektrycznej bądź agregatorami popytu zobowiązującymi się do zredukowania zapotrze-
bowania na moc w ramach tzw. odpowiedzi strony popytowej (demand side response). W istocie 
mechanizmy te przyjmują różnorodną postać, a ich wspólna cecha dotyczy zapłaty za świadcze-
nie usługi polegającej na rzeczywistym udostępnieniu bądź jedynie pozostawaniu w gotowości 
do udostępnienia określonej ilości mocy na wezwanie danego podmiotu.

Podstawą prawną do tworzenia mechanizmów mocy w prawie Unii Europejskiej jest art. 5 
ust. 1b) dyrektywy 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. doty-
czącej działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji 
infrastrukturalnych2. Zgodnie z nim, państwa członkowskie zobowiązane są do podjęcia właściwych 
środków mających na celu utrzymanie równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem na energię i do-
stępnością mocy wytwórczych, w tym w szczególności poprzez wymaganie od operatorów syste-
mów przesyłowych zapewnienia dostępności odpowiedniego poziomu rezerw mocy wytwórczych 
dla celów zbilansowania lub przyjęcia równoważnych mechanizmów rynkowych. Warto zauważyć, 
że przepis ten odnosi się do przyjmowania mechanizmów rynkowych. Można byłoby pokusić się 
o stwierdzenie, że posłużenie się tym sformułowaniem przez unijnego prawodawcę miało na celu 
podkreślenie rynkowego, a więc niepowiązanego z udzielaniem pomocy publicznej, charakteru 
przyjmowanych mechanizmów. Podobnie zresztą punkt 10 preambuły przedmiotowej dyrektywy 
przewiduje, że środki, które mogą być wykorzystane w celu zapewnienia utrzymania odpowied-
nich poziomów rezerwowych mocy wytwórczych powinny być niedyskryminacyjne i opierać się 
na mechanizmach rynkowych. Przykładowo wskazane w tym zapisie środki objęły gwarancje 
i porozumienia umowne oraz opcje i zobowiązania mocowe, a także „inne niedyskryminacyjne 
instrumenty, takie jak opłaty za moc”.
2 Dz. Urz. UE L 33 z 4 lutego 2006 r., s. 22.
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Trafne wydaje się zatem stwierdzenie, że dyrektywa dotycząca działań na rzecz zagwaranto-
wania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych przesądza o ist-
nieniu niedyskryminacyjnych, funkcjonujących na zasadach rynkowych mechanizmów mających 
na celu zabezpieczenie wystarczającej ilości mocy dyspozycyjnej, stanowiących sztandarowy3 
przykład rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo dostaw, do przyjęcia których dyrektywa ta 
zobowiązała państwa członkowskie. „Niedyskryminacyjny” i „rynkowy” charakter tych mechani-
zmów przesądza o tym, że mechanizmy te nie stanowią pomocy publicznej, w tym szczególnie 
w przypadku, w którym wszyscy oferenci mogą mieć swobodny dostęp do świadczenia usług 
wchodzących w ich skład.

Prawo unijne nie posiada jednak statycznego charakteru, a orzecznictwo TSUE nie pozostaje 
bez wpływu na ocenę instrumentów regulacyjnych4. Z uwagi na powszechne stosowanie mecha-
nizmów mocowych ich wpływ na sektory energetyczne państw członkowskich oraz, potencjalnie, 
konkurencję na ciągle tworzącym się5 wewnętrznym rynku energii elektrycznej Unii Europejskiej 
Komisja Europejska ujęła w kolejnej iteracji Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ochro-
nę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–20206 w pewną uniwersalną matrycę, 
pozwalającą na rozeznanie odnośnie do zgodności projektowanego przez państwa rozwiązania 
z rynkiem wewnętrznym, przesądzając jednocześnie, że mechanizmy mocowe mogą mieć charakter 
pomocy publicznej. Wcześniejsze wątpliwości w tym zakresie mogły sprawiać, że państwa człon-
kowskie, pomimo stosowania mechanizmów mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa 
energetycznego, z uwagi na niepewność regulacyjną i strategiczny charakter zagadnienia wolały 
pominąć etap postępowania notyfi kacyjnego i wprowadzać podobne systemy bez zastosowania 
klauzuli zawieszającej. W efekcie Komisja Europejska wszczęła tzw. postępowanie sektorowe 
mające na celu przeprowadzenie dogłębnej analizy mechanizmów mocowych funkcjonujących 
w 11 państwach członkowskich7.

Decyzja o zakończeniu tego postępowania oraz towarzyszący jej raport roboczy nie przynio-
sły jednak skutku w postaci nakłonienia państw członkowskich do zmiany polityki energetycznej, 
pomimo że, jak wykazano w raporcie, niektóre mechanizmy mocowe w istocie mogą negatywnie 
wpływać na stan konkurencji i wymianę transgraniczną8. W ocenie autora postępowanie to ujawniło, 
iż stosowanie prawa pomocy publicznej nie może stanowić skutecznego narzędzia harmonizacji 
3 „Sztandarowy” charakter mechanizmów mocowych jako sposobu na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii wynika z ujęcia ich jako jednego 
z dwóch przykładów w otwartym, ze swej natury, katalogu środków przewidzianych w art. 5 ust. 1 dyrektywy.
4 Znaczna część spośród mechanizmów mocowych spełnia kryteria uznania za pomoc publiczną, w szczególności, jeżeli przy ich ocenie posłużymy 
się dorobkiem orzeczniczym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym tezami z orzeczeń wydanych w sprawach dotyczących wsparcia źródeł 
odnawialnych. Podobieństwo pomiędzy systemami wsparcia źródeł odnawialnych oraz mechanizmami mocowymi polega w szczególności na tym, że 
w obydwu przypadkach źródła korzystające ze wsparcia są najczęściej wybierane w drodze procedury przetargowej, środki przeznaczane na wsparcie 
gromadzone są od prywatnych podmiotów przez wyznaczony do tego podmiot lub organ (najczęściej – operatora systemu przesyłowego) i rozdyspono-
wywane przez ten podmiot do ostatecznych benefi cjentów, ostateczna wysokość uzyskanej pomocy zależy zaś od ilości wprowadzonej do sieci energii 
elektrycznej czy też ilości mocy dyspozycyjnej pozostającej w gotowości do świadczenia usług mocowych; więcej odnośnie porównania systemów 
wsparcia energetyki odnawialnej oraz mechanizmów mocowych.
5 To sformułowanie ma na celu odzwierciedlenie opinii autora, którego zdaniem, z uwagi na brak skoordynowania mechanizmów mocowych oraz ist-
niejące ograniczenia w wymianie międzynarodowej, wspólny rynek energii jest cały czas projektem w budowie. Inną zgoła opinię wyraziły organy Unii 
Europejskiej w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów 
z dnia 15 listopada 2012 r., Making the internal market work, COM(2012), dokument w wersji ostatecznej, wskazującym, że budowa ta miała zostać 
zakończona w 2014 roku.
6 Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020, Dz. Urz. UE 
C 200 z 28.6.2014 r., s. 1.
7 Wątpliwości co do charakteru mechanizmów mocowych, ich wpływu na konkurencję oraz handel transgraniczny zaowocowały wszczęciem przez 
Komisję Europejską dnia 29 kwietnia 2015 r. badania sektorowego, w ramach którego Komisja przeprowadziła badanie mechanizmów istniejących 
w 11 krajach UE (Belgia, Chorwacja, Dania, Francja, Niemcy, Hiszpania, Irlandia, Włochy, Polska, Portugalia i Szwecja).
8 Komisja Europejska, Sprawozdanie końcowe z badania sektorowego dotyczącego mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze z dnia 30 li-
stopada 2016 r., C(2016) 752, s. 19.
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polityki państw członkowskich w tak kluczowych aspektach, jak bezpieczeństwo dostaw energii. 
Dodatkową, istotną okolicznością na poparcie tej tezy jest to, że nie każdy mechanizm mocowy 
musi stanowić pomoc publiczną (Hancher, 2015, s. 157).

Potrzeba ujednolicenia podejścia w zakresie stosowania mechanizmów mocowych zaowoco-
wała wprowadzeniem do regulacji wchodzących w skład tzw. pakietu „czysta energia dla odbior-
ców” (dalej: pakiet zimowy), zapisów zawierających dodatkowe, poddane intensywnej politycznej 
debacie kryteria, jakim muszą sprostać mechanizmy mocowe by mogły być one utrzymywane 
w krajowych systemach elektroenergetycznych państw członkowskich. 

Celem niniejszego artykułu jest próba określenia granic pojęcia „mechanizmu mocowego”, 
przedstawienie klasyfi kacji mechanizmów występujących w państwach członkowskich Unii oraz 
udzielenia odpowiedzi na pytanie o przyszłość rynku dwutowarowego w świetle najnowszych kie-
runków rozwoju prawodawstwa. Dodatkowym celem jest weryfi kacja tezy dotyczącej możliwości 
świadczenia usług obejmujących udostępnianie mocy dyspozycyjnej na warunkach niepowiąza-
nych z udzielaniem pomocy publicznej.

II. Mechanizmy mocowe – próba określenia granic pojęcia 
i klasyfi kacji

Pomimo zaliczenia do kategorii mechanizmów mocowych szeregu instrumentów regulacyjnych 
zarówno w krajowej, jak i w zagranicznej literaturze przedmiotu trudno jest odnaleźć precyzyjną 
defi nicję takiego mechanizmu, inną niż te najbardziej ogólne, oparte bądź to na okoliczności, 
zgodnie z którą moc dyspozycyjna w ramach tych mechanizmów staje się swoistym towarem, 
bądź też na skutku w postaci jej udostępnienia, bez względu na to czy następuje ono za wyna-
grodzeniem, czy też nie9.

Komisja Europejska defi niuje mechanizmy mocowe za pomocą następującego zestawu cech: 
zaangażowanie państwa w zainicjowanie mechanizmu, podstawowy cel w postaci zapewnienia 
bezpieczeństwa systemowi elektroenergetycznemu oraz wynagrodzenie dostawców mocy za 
moc dyspozycyjną, istniejące obok lub zastępujące wynagrodzenie za rzeczywistą utylizację10.

Co się zaś tyczy ich klasyfi kacji, mechanizmy te najczęściej dzieli się:
a) ze względu na sposób ich organizacji (obecność bądź brak obecności centralnego kupujące-

go, którym w przypadku mechanizmów scentralizowanych jest najczęściej operator systemu 
przesyłowego) – scentralizowane i zdecentralizowane;

b) ze względu na sposób kreowania ceny lub wynagrodzenia – regulacyjne, a więc takie, w przy-
padku których cena kreowana jest odgórnie przez organy państwa i rynkowe, w przypadku 
których kreacja ceny następuje poprzez zastosowanie mechanizmów aukcyjnych bądź po-
przez negocjacje (co ma miejsce w niektórych systemach zdecentralizowanych);

 9 Poza wspomnianą w punkcie I defi nicją, zgodnie z którą są to mechanizmy, w ramach których oferowana jest zapłata za moc dyspozycyjną, w doktrynie 
można natknąć się także na defi nicję akcentującą udział organów państwa w przyjmowaniu mechanizmów mocowych oraz ich cel ich funkcjonowania (tak 
np. Righini i Gonzalez Fernandes, 2016), które w zupełności pomijają aspekt świadczenia usługi powiązanej z udostępnieniem mocy dyspozycyjnej czy 
też zapłaty za moc. Na marginesie warto zauważyć, że przyjęcie takiej defi nicji pozwoliłoby uznać za mechanizmy mocowe także środki przymusowe, 
takie jak tzw. stopnie zasilania (istniejące m.in. w Polsce) czy też zrzut obciążenia (load shedding, występujący np. w Wielkiej Brytanii), co wydaje się 
błędne, przynajmniej biorąc pod uwagę przytoczone zapisy dyrektywy 2005/89/WE, wymagające by mechanizmy te miały charakter „rynkowy” i „pozba-
wiony dyskryminacji”, wskazujące jako przykład instrumenty zakładające odpłatny charakter usług mocowych.
10 Komisja Europejska, Sprawozdanie z przebiegu badania sektorowego (interim report)…, s. 29.
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c) ze względu na wartość podstawową, która określana jest przez organy państwa, którą może 
być cena bądź wynagrodzenie lub ilość mocy przy cenie określanej za pomocą mechanizmów 
rynkowych – na oparte na cenie i oparte na wolumenie;

d) ze względu na zasięg – na obejmujące cały system elektroenergetyczny państwa bądź sku-
pione na ograniczonym obszarze (Gonzalez-Diaz, 2015, s. 10) lub też skierowane do wąskiej, 
z góry określonej grupy benefi cjentów (Breuvart, 2016).
Zaprezentowana w 2013 r. przez unijną Agencję ds. Współpracy Regulatorów Energii (ACER) 

typologia mechanizmów mocowych wydaje się zachowywać aktualność, pomimo faktu, że jej 
opublikowanie poprzedza ukazanie się raportów z badania sektorowego, wytycznych EEAG 
2014–2020 i serii decyzji Komisji Europejskiej, zatwierdzających kolejne tego typu mechanizmy. 
Wskazane przez ACER modele mechanizmów mocowych zobrazowane zostały na wykresie 1. 
Godzi się zauważyć, że także ACER kwalifi kuje do mechanizmów mocowych wyłącznie te, które 
ze swojej natury nie są oparte na środkach przymusu, a – na wynagrodzeniu za moc. 

Wykres 1. Modele mechanizmów mocowych wg ACER 

Mechanizmy
mocowe wg ACER

oparte na cenie

opłata za moc

oparte na
wolumenie

ograniczone

rezerwa
strategiczna

ogólnosektorowe

zobowiązania
mocowe aukcje mocowe

opcje na
niezawodność

Źródło: opracowanie własne na podstawie: ACER, Raport w sprawie mechanizmów wynagradzających moc oraz wewnętrznego rynku energii, 2013.

Rezerwa strategiczna opiera się z kolei na jednostkach niebiorących udziału w rynku energii 
elektrycznej, wyłączonych z obiegu. Jednostki te uruchamiane są zwykle na wezwanie operato-
ra albo też po spełnieniu określonych warunków, jak np. osiągnięcie pewnego pułapu cenowego 
przez rynek bilansujący. Rezerwy strategiczne występują, przykładowo, w Polsce, Niemczech11 
i Belgii12. Podobnym mechanizmem, występującym jednak w wielu wariantach i stosowanym 
często na trudno dostępnym obszarze są opłaty za moc, z tą jednak różnicą, że w tym modelu 
regulator określa wysokość wynagrodzenia, a podmioty dysponujące mocą (które nie muszą być 
jednocześnie jednostkami wyłączonymi z obiegu) same określają możliwość dostarczenia mocy 
po określonej w ten sposób cenie13.
11 Dec. Komisji z dnia 7 lutego 2018 r. wydana w postępowaniu w sprawie SA.45852 – Niemcy – Rezerwa strategiczna, C(2018) 612, wersja ost.
12 Dec. Komisji z dnia 7 lutego 2018 r. wydana w postępowaniu w sprawie SA.48648 – Belgia – Rezerwa strategiczna, C(2018) 589, wersja ost.
13 Wstępne sprawozdanie Komisji Europejskiej z badania sektorowego dotyczącego mechanizmów zapewniających moce wytwórcze z dnia 13 kwietnia 
2016 r., C (2016) 2107 wersja ost.
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Zobowiązania mocowe obejmują z kolei obowiązek nakładany na dużych odbiorców energii 
dotyczący zakontraktowania pewnego poziomu mocy, który powiązany jest z prognozą ich przy-
szłego zapotrzebowania na moc. Co do zasady, ilość kontraktowanej mocy jest wyższa niż wyni-
kałoby to z prognozowanego profi lu, a poziom marży określany jest przez organ państwowy. Model 
zobowiązań mocowych stanowić może podstawę do utworzenia zdecentralizowanego rynku mocy, 
zapewniającego także wtórny obrót zobowiązaniami mocowymi, na wzór modelu francuskiego14.

Aukcje mocowe opierają się zwykle na określeniu, z kilkuletnim wyprzedzeniem, ilości mocy, 
która zostanie zakontraktowana przez wyznaczony do tego organ (najczęściej – przez centralnego 
kupującego). Przeprowadzane następnie postępowanie przetargowe według różnych modeli aukcyj-
nych ma za zadanie wyłonić grono podmiotów gotowych zaoferować moc po możliwie najniższej 
cenie. Aukcje te mają najczęściej na celu dostarczenie dodatkowych bodźców inwestycyjnych, 
a jednostki których dotyczą zawarte kontrakty są najczęściej jednostkami, które wytwarzają i ofe-
rują energię na rynku jednotowarowym. Na aukcjach mocowych opiera się np. rynek mocy, który 
z założenia uzupełnia element aukcji o możliwość wtórnego obrotu zobowiązaniami. Przykładem 
takiego rozwiązania jest chociażby brytyjski15 czy też polski rynek mocy wprowadzony na gruncie 
ustawy pod koniec zeszłego roku16.

Opcje na niezawodność (przykładowo, wprowadzone niedawno w systemie włoskim i irlandz-
kim) opierają się na kontraktach opcyjnych wystawianych przez wytwórców energii elektrycznej po 
ustalonej przez siebie cenie wykonania oraz za ustalonym wynagrodzeniem w postaci premii za 
opcję. Drugą stroną takiego kontraktu są podmioty sprzedające energię elektryczną. Jednocześnie 
wytwórcy zobowiązani są do zapłaty różnicy w przypadku, w którym referencyjna cena energii 
elektrycznej przekroczy cenę wykonania. Zaangażowanie państwa w przypadku tworzenia takich 
mechanizmów najczęściej opiera się na organizacji aukcji oraz pośrednictwie w redystrybucji 
środków. Wydaje się jednak, że w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, opcje na niezawodność 
mogłyby funkcjonować w sposób niezależny od państwa, na zasadach rynkowych.

Niektóre mechanizmy mocowe umożliwiają powstawanie wtórnych rynków zobowiązań (jak 
w przypadku polskiego rynku mocy) bądź praw majątkowych (jak w przypadku rynku francuskie-
go). Jednak w odniesieniu do tych systemów trudno jest stwierdzić, że ucieleśniają one rynek 
dwutowarowy. Warto zauważyć, że obrót ten zależy od organizacji mechanizmu pierwotnego, 
który z kolei wymaga pewnego stopnia zaangażowania państwa.

W praktyce prawniczej coraz częściej można jednakże napotkać sytuacje, w których przed-
siębiorstwa energetyki zawodowej proponują największym odbiorcom energii elektrycznej zapłatę 
za moc w relacji bilateralnej. Porozumienie takie obejmuje najczęściej mechanizm reakcji strony 
popytowej, w ramach którego odbiorca zobowiązuje się do redukcji zapotrzebowania na odpo-
wiednio sformułowany przez sprzedawcę wniosek w zamian za stałą zapłatę za gotowość lub 
zapłatę za rzeczywistą redukcję bądź też wynagrodzenie łączące te komponenty albo mechanizm 
przewidujący system nagród i kar za poprawność planowania profi lu poboru. Wydaje się, że w wa-
runkach istotnej wielkości amplitudy wahań cenowych na rynku giełdowym, zapisy przewidujące 

14 Dec. Komisji z dnia 8 listopada 2016 r. wydana w postępowaniu w sprawie SA.39621 – Francja – Ogólnokrajowy rynek mocy, C (2016) 7086, wersja ost.
15 Schemat pomocy publicznej zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 23 lipca 2014 r., wydaną w postepowaniu SA.35980 – Wielka Brytania 
– Rynek mocy, C (2014) 5083, wersja ost.
16 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. – o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r., poz. 9); decyzja Komisji Europejskiej z dnia 7 lutego 2018 r. wydana w postępo-
waniu SA. 46100 – Planowany polski rynek mocy, C (2018) 601, wersja ost.
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odpowiedź strony popytowej mogą stać się stałym elementem umów sprzedaży energii elektrycz-
nej w relacji pomiędzy sprzedawcą i dużym odbiorcą przemysłowym, jak również funkcjonować 
w sposób niezależny od występujących w danym systemie mechanizmów mocowych.

III. Pomoc publiczna – orzecznictwo TSUE jako matryca oceny 
mechanizmów mocowych

Art. 107 ust. 1 TFUE defi niuje pomoc państwa jako „wszelką pomoc przyznawaną przez pań-
stwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca 
lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji 
niektórych towarów […] w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami 
członkowskimi”.

Na podstawie powyższego przepisu literatura przedmiotu wyróżnia najczęściej cztery prze-
słanki, które muszą zostać spełnione łącznie w celu uznania, że dany środek stanowi zakazaną 
pomoc państwa17. Są to mianowicie: a) przyznanie przez państwo oraz ze źródeł państwowych; 
b) istnienie korzyści; c) selektywny charakter korzyści oraz d) wpływ na handel między państwami 
członkowskimi.

Na gruncie dotychczasowego orzecznictwa nie budzi już wątpliwości, że przypadek, w którym 
centralny kupujący uprawniony jest, na mocy aktu prawnego, do pobierania opłat mających na 
celu sfi nansowanie wynagrodzenia, którego celem jest pokrycie kosztów funkcjonowania danego 
rozwiązania stanowi interwencję państwową z udziałem środków publicznych18 i to bez względu 
na fakt czy środki te zaliczane są wstępnie do środków budżetowych, a następnie – redystrybu-
owane przez organ państwowy, czy też nie19. W większości przypadków wątpliwości nie budziła 
również okoliczność, zgodnie z którą środek posiada selektywny charakter w przypadku, w którym 
benefi cjentami tego środka mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do udziału w przetargu 
i zdolne do przedstawienia najbardziej korzystnej oferty20.

Jedyna decyzja, w której Komisja stwierdziła brak spełnienia przesłanek istnienia pomocy 
publicznej w odniesieniu do mechanizmu mocowego została wydana w postępowaniu w sprawie 
greckiego mechanizmu reakcji strony popytowej21. Decyzja ta, ze względu na interesujący sposób 
zastosowania testu prywatnego inwestora, zasługuje na nieco bardziej szczegółowe omówienie.

Mechanizm ten opiera się na usłudze redukcji zapotrzebowania na moc na wezwanie ope-
ratora systemu przesyłowego. Usługa ta może być świadczona przez odbiorców przyłączonych 
do sieci wysokich i najwyższych napięć, zdolnych do zaoferowania redukcji zapotrzebowania na 
poziomie minimum 5 MW. Warunkiem podpisania kontraktu z operatorem przesyłu jest wcześ-
niejsze uczestnictwo w zorganizowanym przezeń przetargu. 

W postępowaniu grecki rząd argumentował, że wprowadzenie tego mechanizmu jest podyk-
towane żywotną potrzebą krajowego systemu elektroenergetycznego oraz, że wynagrodzenie 

17 Doktryna identyfi kuje także innego rodzaju klasyfi kacje przesłanek występowania pomocy publicznej. Przykładowo T. Skoczny proponuje wyróżnienie 
następujących przesłanek pozwalających na stwierdzenie, że interwencja państwowa stanowi zakazaną pomoc publiczną: a) występowanie pomocy 
państwa, b) środek faworyzuje benefi cjentów, c) środek posiada charakter antykonkurencyjny oraz d) środek wpływa na handel wewnątrzwspólnotowy 
(tak: Skoczny, 2006, s. II–422).
18 W tym zakresie por. np. wyr. w sprawie Vent de Colere, EU:C:2013:851.
19 Wyr. Sądu w sprawie T-47/15 Niemcy przeciwko Komisji, ECLI:EU:T:2016:281.
20 Tak np. dec. Komisji Europejskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie SA.42011 – Włoski mechanizm mocowy; C(2018) 617, wersja ost., pkt 119.
21 Dec. Komisji z dnia 15 października 2014 r. w sprawie SA. 38711 – Systemowa usługa przerywalności w Grecji.
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wypłacane odbiorcom nie przekracza wynagrodzenia, jakie rozsądny podmiot działający na 
warunkach rynkowych, mierzący się z tą samą potrzebą, byłby w stanie zapłacić za jej zaspo-
kojenie. Komisja przychyliła się do tej argumentacji, z uwagi na fakt, iż to do decyzji operatora 
pozostawiona została kwestia ilości mocy, jaką ten, kierując się żywotną potrzebą, będzie gotów 
zakontraktować. Co więcej, kryteria kwalifi kowalności uzasadnione były, w ocenie Komisji, tech-
nicznymi warunkami funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, takimi jak możliwość po-
miaru rzeczywistej redukcji czy efektywność zarządzania świadczoną usługą. Ostatecznie Komisja 
nie dopatrzyła się pomocy publicznej w systemie greckim, z uwagi na spełnienie kryteriów usługi 
świadczonej w ogólnym interesie ekonomicznym, wskazanych w orzeczeniu w sprawie Altmark22, 
w tym w szczególności sposób kalkulacji wynagrodzenia, który wykluczał udzielanie nadmiernej 
kompensacji w stosunku do wartości zamawianej usługi.

Warto zauważyć, że mechanizm grecki ma za zadanie wyłącznie rozwiązanie przejściowych 
trudności operatora przesyłu z utrzymaniem wystarczającej ilości mocy w systemie krajowym. 
Trudno jednak byłoby dopatrywać się możliwości spełnienia przesłanek uznania za usługi świad-
czone w ogólnym interesie gospodarczym23, a w rezultacie także – braku pomocy – w odniesieniu 
do większości mechanizmów mocowych, które mają, przynajmniej częściowo, dostarczać dodat-
kowych sygnałów inwestycyjnych oraz stanowić odpowiedź na problem brakujących środków.

IV. Pytanie o przyszłość mechanizmów mocowych 
w świetle regulacji tzw. pakietu zimowego

Zaprezentowany wraz z końcem listopada 2016 r. projekt rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej24, wchodzący w skład 
pakietu propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej zawiera przepisy zmierzające do zwiększenia 
stopnia harmonizacji rozwiązań dotyczących mechanizmów mocowych stosowanych w niektórych 
państwach członkowskich. 

Warto zauważyć, że stosowanie prawa pomocy publicznej nie było skutecznym mechanizmem 
harmonizacji z kilku powodów. Po pierwsze, zmierzało ono do odpowiedzi na pytanie czy dany 
instrument stanowi wsparcie państwa, a jeśli tak to czy jest on zgodny z rynkiem wewnętrznym, 
z pominięciem takich aspektów polityki energetycznej, jak ochrona środowiska i klimatu. Po dru-
gie, istniała możliwość zaprojektowania mechanizmów mocowych, które nie stanowią pomocy 
państwa (czego przykładem może być chociażby wspomniany w punkcie III artykułu przykład 
mechanizmu greckiego). Po trzecie natomiast, jak wykazało chociażby wzmiankowane badanie 
sektorowe, znacząca część mechanizmów mocowych nie była notyfi kowana jako schematy pomocy 
publicznej, a w rezultacie Komisja nie miała świadomości dotyczącej zasad ich funkcjonowania 
oraz rzeczywistego wpływu na tworzący się rynek wewnętrzny.

Zastosowanie formy rozporządzenia, jako aktu bezpośredniego stosowania powoduje, że 
mechanizmy mocowe, jakie państwa będą zamierzały implementować po wejściu w życie tego 

22 Wyr. w sprawie C-280/00 Altmark [2003], ECR I-7747.
23 Więcej o kryteriach zawartych w orzeczeniu w sprawie Altmark, np. w: Cyndecka, M., The Market Economy Investor Test in EU State Aid Law. 
Applicability and Application, Wolters Kluwer 2016, s. 86 i n.
24 Według stanu na dzień 26 lipca 2018 r., rozporządzenie znajdowało się w trakcie procedury uzgodnień trójstronnych pomiędzy Komisją, Parlamentem 
Europejskim i Radą (trilogu), po stanowisku Rady wzywającej do przedstawienia uwag do kompromisowego stanowiska Rady przedstawionego po po-
siedzeniu z dnia 24 lipca 2018 roku.
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aktu, będą musiały spełniać wskazane w tym rozporządzeniu warunki, pod rygorem kary, jaka 
mogłaby zostać nałożona na państwo członkowskie w przypadku naruszenia prawa unijnego. 
Wprowadzenie schematu pomocy publicznej bez notyfi kacji nie wywołuje takiego skutku.

Mechanizmów mocowych dotyczą art. 18, 23 i 24 proponowanego rozporządzenia. Przewidują 
one dodatkowe kryteria, jakie państwa, które będą zamierzały wprowadzić mechanizm mo-
cowy do swojego porządku prawnego, muszą wziąć pod uwagę. Burzliwa dyskusja odnośnie 
do pożądanego ostatecznego brzmienia tych przepisów zaowocowała przedstawieniem se-
rii poprawek przez organy unijne. Niemniej jednak na potrzeby niniejszego artykułu jego au-
tor posłużył się pierwotną wersją zapisów przedstawioną przez Komisję oraz wersją obecnie 
procedowaną.

Zgodnie z zapisami art. 23 rozporządzenia, państwa członkowskie mogą wprowadzać mecha-
nizmy mocowe w przypadku, w którym zastosowanie innych środków, takich jak zwiększenie prze-
pustowości transgranicznych, magazynowanie energii, efektywność energetyczna czy mechanizmy 
strony popytowej nie spowodowałoby wyeliminowania obaw odnośnie do wystarczalności mocy 
w systemie krajowym. Procedowana obecnie wersja tego przepisu zakłada, że należy go stoso-
wać bez uszczerbku dla zasad pomocy publicznej wskazanych w art. 107 i 108 TFUE. W ocenie 
autora oznacza to w szczególności, że zapisy rozporządzenia pozostają neutralne wobec zasad 
pomocy publicznej w dwóch aspektach. Z jednej strony, państwa członkowskie wprowadzające 
mechanizm mocowy nie będą mogły polegać wyłącznie na zgodności z warunkami zawartymi 
w rozporządzeniu, gdyż niezbędna może okazać się także notyfi kacja. Z drugiej zaś – zapisy 
rozporządzenia należy uwzględniać przy stosowaniu mechanizmów mocowych bez względu na 
to czy dany mechanizm można uznać za pomoc publiczną, czy też nie.

Rozporządzenie wprowadza również obowiązek skonsultowania decyzji o zastosowaniu me-
chanizmu mocowego z państwami członkowskimi, z których systemami elektroenergetycznymi 
krajowy system posiada bezpośrednie połączenie.

Kryteria odnośnie do samych mechanizmów mocowych można podzielić na ogólne i szcze-
gółowe, dotyczące wybranych modeli ich organizacji. Zgodnie z ogólnymi kryteriami zawartymi 
w art. 23 ust. 3 procedowanego rozporządzenia, mechanizmy mocowe:
a) nie powinny ograniczać handlu międzynarodowego i kreować niepotrzebnych zakłóceń 

konkurencji;
b) muszą być oparte na mechanizmach rynkowych;
c) powinny dopuszczać udział wszystkich źródeł spełniających określone wymagania techniczne 

zgodnie z zasadą neutralności technologicznej oraz poprzez zastosowanie sprawiedliwych 
i przejrzystych zasad;

d) muszą mieć przejściowy charakter;
e) być proporcjonalne do celu w postaci zwalczania wątpliwości odnośnie do adekwatności 

zasobów;
f) powinny opierać się na kontraktach przyznawanych maksymalnie na jeden rok (zapis ten 

należy jednak interpretować, zgodnie z rozporządzeniem, bez uszczerbku dla dłuższych 
kontraktów zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia).
Dodatkowo, z perspektywy państw bazujących na miksie energetycznym opartym na pali-

wach kopalnych, najbardziej kontrowersyjne kryterium dotyczy poziomu emisyjności jednostki 
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biorącej udział w mechanizmach mocowych. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem zapisu roz-
porządzenia zaproponowanym przez Komisję, źródła co do których ostateczna decyzja inwe-
stycyjna została podjęta po wejściu w życie rozporządzenia, będą mogły być stronami umów 
mocowych wyłącznie w przypadku, w którym ich emisyjność w gramach dwutlenku węgla na 
kWh energii elektrycznej nie przekracza poziomu 550 jednostek. Zdanie drugie tego samego 
przepisu w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję zawiera podobne ograniczenie dotyczą-
ce wszystkich źródeł o emisyjności 550g CO2/kWh lub wyższej, przewidując jedynie możliwości 
włączania do mechanizów mocowych wszystkich takich źródeł po okresie przejściowym, wyno-
szącym 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia25. Naturalnie, przyjęcie takiego rozwiązania 
wykluczałoby w dłuższym okresie możliwość udziału źródeł opartych na węglu w mechanizmach 
mocowych. W późniejszym roboczym stanowisku Rada zaproponowała przedłużenie okresu, 
w jakim jednostki niespełniające limitu emisyjności będą mogły brać udział w mechanizmach 
mocowych do 2030 r., przy jednoczesnym dodaniu limitu 700 kg emisji CO2 na 1 MW mocy 
zainstalowanej.

Kolejny restrykcyjny przepis wskazuje, że mechanizmy mocowe nie powinny być wprowa-
dzane, a wprowadzone mechanizmy podlegać wygaszaniu w przypadku, w którym ogólnounijna 
ocena w zakresie wystarczalności mocy nie wykaże ich niezbędności.

Dodatkowe kryteria szczególne dotyczą mechanizmu rezerwy strategicznej. Rozporządzenie 
przewiduje, że tego rodzaju mechanizmy powinny być uruchamiane wyłącznie w przypadku, 
w którym operatorzy systemu przesyłowego wykorzystali swoje zdolności bilansowe. Wytworzona 
w takim przypadku energia nie powinna być odsprzedawana na rynkach hurtowych.

Co więcej, zgodnie z art. 24 rozporządzenia, mechanizmy mocowe istniejące w momen-
cie wejścia w życie tego aktu powinny zostać dostosowane do wynikających zeń wymogów, co 
według stanowiska Rady nastąpić ma „bez uszczerbku dla decyzji z zakresu pomocy publicznej 
w zakresie zgodności z rynkiem wewnętrznym” wydanych przed dniem wejścia w życie tego aktu. 
Trudno określić, co w tym przypadku oznacza sformułowanie „bez uszczerbku”. Teoretycznie moż-
na byłoby dopatrywać się w nim zabezpieczenia trwałości kontraktów zawartych przed wejściem 
w życie rozporządzenia bądź też, co mogłoby być jednak nazbyt daleko idące, przesądzenia, że 
mechanizmy zatwierdzone przez Komisję Europejską nie wymagają dostosowania do nowych, 
restrykcyjnych przepisów. Wydaje się, że interpretacja tego zapisu powinna być możliwie ostrożna, 
tym bardziej że w samych decyzjach, na mocy których Komisja zatwierdza mechanizmy moco-
we jako zgodne z rynkiem wewnętrznym zawarta jest klauzula zgodnie z którą „decyzja powinna 
być interpretowana w świetle relewantnych aktów prawa wtórnego, w tym także legislacji, która 
nie została jeszcze przyjęta na czas wydania decyzji. W tym zakresie Komisja pragnie wskazać 
na projekt Rozporządzenia o wewnętrznym rynku energii elektrycznej (…) a w szczególności na 
zasady (takie jak wymagania dotyczące limitów emisyjnych CO2, które mechanizmy mocowe 
powinny inkorporować i do których powinny się stosować, nawet jeśli (mechanizmy te) są już 
w mocy i zostały uznane za zgodne z zasadami pomocy publicznej w Unii, zgodnie z ostatecznym 

25 W kontekście włączania źródeł do mechanizmów mocowych Komisja użyła sformułowania shall not be committed, które można tłumaczyć jako 
zaangażowanie danego podmiotu w wykonanie określonych działań. Sformułowanie to budziło pewne praktyczne wątpliwości interpretacyjne. Nie było 
bowiem jasne czy oznacza ono konieczność wyłączenia wszystkich tego rodzaju źródeł z udziału w mechanizmach mocowych po upływie terminu pię-
ciu lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czy raczej ograniczenie możliwości wyboru tych jednostek jako usługobiorców w ramach mechanizmów 
mocowych, przy zachowaniu trwałości kontraktów zawartych przed wejściem w życie tej regulacji.
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brzmieniem Rozporządzenia kiedy tylko stanie się ono wiążące”26. W ocenie autora sformułowanie 
to oznacza, że mechanizmy mocowe będą musiały zostać dostosowane do przepisów rozporzą-
dzenia także w przypadku wcześniejszego stwierdzenia ich zgodności z rynkiem wewnętrz-
nym, co jednak nie powinno wpływać na trwałość zobowiązań zawartych przed jego wejściem 
w życie. Każda kolejna umowa zawierana w ramach mechanizmów mocowych musiała będzie 
jednak spełniać warunki podmiotowe i przedmiotowe, jakie zostaną ujęte w ostatecznej wersji 
rozporządzenia.

Reasumując, wejście w życie rozporządzenia najprawdopodobniej w istotny sposób zmieni 
architekturę rozwiązań mocowych stosowanych w poszczególnych krajach UE oraz, z uwagi na 
zapisy dotyczące wzmocnionej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, w dłuższej per-
spektywie czasowej uczyni z nich mechanizm podlegający zasadom rynku wewnętrznego. Co 
istotne, stanowi ono instrument harmonizacji, a jego przepisy obejmują zarówno mechanizmy 
stanowiące pomoc publiczną, jak i te, które za pomoc publiczną nie mogą być uznane, ale których 
funkcjonowanie jest regulowane przez państwo.

V. Podsumowanie
W państwach członkowskich UE w ostatnich dziesięcioleciach funkcjonowały lub funkcjonu-

ją nadal rozmaite mechanizmy przewidujące wynagrodzenie za moc dyspozycyjną. Z uwagi na 
rozwój orzecznictwa TSUE, w tym w szczególności orzeczenia zapadłe w sprawach z zakresu 
wsparcia energetyki odnawialnej, znacząca większość tych mechanizmów daje się zaklasyfi ko-
wać jako pomoc publiczną. Docelowo jednak, z uwagi na dobro tworzonego wewnętrznego ryn-
ku energii, organy unijne nie zamierzają ograniczyć nadzoru nad podobnymi mechanizmami do 
stosowania prawa pomocy publicznej, które okazuje się nie gwarantować dostatecznego stopnia 
harmonizacji. Tworzone obecnie przepisy rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii 
elektrycznej w znaczący sposób wpłyną na zarówno przyszły kształt, jak i dopuszczalność stoso-
wania mechanizmów mocowych w państwach członkowskich. Naturalnie poza regulacją ze strony 
organów Unii i państw członkowskich pozostaną rozwiązania umowne, w tym w szczególności 
dotyczące redukcji zapotrzebowania oraz kontrakty opcyjne stosowane pomiędzy wytwórcami, 
sprzedawcami i dużymi odbiorcami energii.
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Streszczenie 
Rynek mocy stanowi system wsparcia dla budowy nowych elektrowni konwencjonalnych oraz 
modernizacji i utrzymywania istniejących, mający na celu zapewnienia długoterminowego bez-
pieczeństwa energetycznego kraju. Rynek wtórny jest istotnym elementem prawidłowego funk-
cjonowania tego mechanizmu. Wpisuje się on bowiem w przyjętą przez polskiego ustawodawcę 
koncepcję zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego przez stworzenie systemu wsparcia 
dla inwestycji w energetykę konwencjonalną. W niniejszej pracy podjęto się pierwszej próby na-
ukowej analizy znaczenia rynku wtórnego dla polskiego rynku mocy. W opracowaniu omówiono 
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przyczyny wprowadzenia rynku mocy, a także określenia istoty rynku wtórnego. W opracowaniu 
zostały przedstawione najważniejsze zasady funkcjonowania rynku wtórnego, a także dwa rodzaje 
transakcji, jakie się na nim dokonują (obrót obowiązkiem mocowym oraz realokacja wolumenu). 
Dalej zostały omówione warunki skuteczności transakcji na rynku wtórnym. Istotną część artyku-
łu stanowi omówienie funkcjonowania rynku wtórnego dla rynku mocy w Wielkiej Brytanii. Takie 
ujęcie tematyki wydaje się być w pełni uzasadnione, albowiem ustawa o rynku mocy wzorowana 
jest na brytyjskich regulacjach, a sam rynek wtórny funkcjonuje od kilku lat w Wielkiej Brytanii. 

Słowa kluczowe: rynek mocy; rynek wtórny; bezpieczeństwo energetyczne; obrót wtórny obo-
wiązkiem mocowym; relokacja wolumenu; obowiązek mocowy.

JEL: K23, K32, K33

I. Wprowadzenie
Zgodnie z ustawą z dniem 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy1 (dalej: ustawa, ustawa o rynku 

mocy) rynek wtórny jest jednym z elementów mechanizmu rynku mocy w Polsce. Uregulowany 
element nie został jeszcze wykorzystany w obrocie gospodarczym. Rynek mocy w Polsce złożony 
jest bowiem z trzech następujących po sobie etapów: (i) certyfi kacji ogólnej oraz certyfi kacji do 
aukcji głównej i dodatkowych; (ii) aukcja główna oraz aukcja dodatkowa; (iii) rynek wtórny. A zatem 
praktyczne zastosowanie rynku wtórnego będzie miało miejsce po zakończeniu poprzedzających 
go etapów. Z tych względów należy podjąć się naukowej analizy tego zagadnienia, która pozwoli 
ustalić znaczenie rynku wtórnego dla rynku mocy i wskazać możliwe kierunki rozwoju rynku mocy 
w Polsce. Mając na uwadze początkową fazę rozwoju rynku mocy w Polsce nie można poprze-
stać na analizie krajowego ustawodawstwa. Polski rynek wtórny dla rynku mocy jest wzorowany 
na mechanizmie funkcjonującym w brytyjskim sektorze energetycznym. Prawnoporównawcza 
analiza rynku wtórnego pozwoli zatem określić znaczenie rynku wtórnego oraz jego praktyczne 
zastosowanie w obrocie.

Rynek wtórny stanowi narzędzie, które ma na celu zapewnienie większej elastyczności 
i efektywności rynku mocy, a także zwiększenia tym samym poziomu bezpieczeństwa energe-
tycznego. Stanowi on również urynkowienie rynku mocy, który ze swej istoty jest pomocą państwa 
dla sektora energetycznego. Uzasadnienie powyższych stwierdzeń będą stanowiły odpowiedzi 
na następujące pytania badawcze: Jakie jest znaczenie rynku mocy dla sektora energetyczne-
go? Dlaczego wydolność rynku mocy jest istotna dla sektora energetycznego? Czym jest rynek 
wtórny dla rynku mocy? Jakie funkcje spełnia rynek wtórny dla rynku mocy? Jakie rodzaje ryzyka 
występują w związku z przystąpieniem do rynku mocy? Jakie są założenia konstrukcyjne rynku 
wtórnego? Jakie może być znaczenie rynku wtórnego w praktyce obrotu? W jakim kierunku bę-
dzie rozwijał się rynek wtórny w Polsce?

Celem opracowania jest uzyskanie odpowiedzi na wyżej postawione pytania, które następnie 
pozwolą uzasadnić następującą tezę: rynek wtórny stanowi istotny element mechanizmu rynku 

1 Dz.U. 2018, poz. 9.
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mocy, konieczny dla zapewnienia jego elastyczności, bezpieczeństwa oraz ograniczenia ryzyka 
wynikającego z udziału w nim. W pierwszej kolejności uwaga zostanie zwrócona na znaczenie 
samego rynku mocy dla sektora energetycznego. Pierwsza część pracy jest istotna z tego względu, 
iż pozwala określić przyczynę rozluźnienia mechanizmów regulacyjnych na rzecz bilateralnych 
i nieformalizowanych prawem publicznym porozumień dostawców mocy. Następnie wskazana 
zostanie istota rynku wtórnego oraz jego najważniejsze założenia konstrukcyjne. Dalej zostanie 
omówiona skuteczność transakcji dokonanej na rynku wtórnym. Istotną część artykułu stanowi 
omówienie konstrukcji i funkcjonowania brytyjskiego rynku wtórnego. Takie ujęcie tematyki wy-
daje się być w pełni uzasadnione, ponieważ ustawodawca polski wzorował się na regulacjach 
obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Odwołanie się do brytyjskich doświadczeń pozwala także 
określić praktyczne znaczenie rynku wtórnego i konsekwencje przepisów ustawy o rynku mocy 
dla obrotu gospodarczego. Ze względu na znaczne różnice występujące w mechanizmach rynku 
mocy funkcjonujących w innych krajach europejskich, a także na ograniczony zakres niniejszej 
pracy, analiza funkcjonowania zagranicznych mechanizmów rynku mocy została ograniczona 
wyłącznie do rozwiązań brytyjskich.

II. Znaczenie rynku mocy dla sektora energetycznego
Sektor energetyczny jest jednym z kluczowych obszarów aktywności zarówno gospodarczej, 

społecznej, jak i politycznej państwa oraz uczestników obrotu gospodarczego. Trudno wyobrazić 
sobie funkcjonowanie gospodarek współczesnych państw i ich systemów obronnych bez należytego 
zabezpieczenia dostępu do energii elektrycznej. W nauce prawa podnosi się, iż przepisy krajowe 
powinny uwzględniać konieczność zapewnienia społeczeństwu, a także instytucjom państwowym, 
nieprzerwanego dostępu do energii, co można uznać współcześnie za jedną z najważniejszych 
funkcji administracji gospodarczej (Strzyczkowski, 2011, s. 159 i n.; Pawełczyk, 2013, s. 411 i n.; 
Domagała, 2008, s. 20 i n.; Pawełczyk i Kraśniewski, 2018, s. 4). Z tych względów państwo in-
tensyfi kuje działalność legislacyjną w obszarze energetyki. Państwo za pomocą regulacji ingeruje 
w mechanizmy funkcjonujące w sektorze energetycznym oraz je kreuje. Rola regulacji sprowa-
dza się jednak nie tylko do liberalizacji poszczególnych sektorów infrastrukturalnych, lecz także 
prowadzi do tworzenia systemu wsparcia fi nansowego pozwalającego na wprowadzanie nowych 
i innowacyjnych technologii.

Wprowadzenie rynku mocy jest przykładem realizacji przez państwo jednej z podstawowych 
wartości prawa energetycznego jaką jest bezpieczeństwo energetyczne2. Bezpieczeństwo ener-
getyczne rozumie się przede wszystkim jako bezpieczeństwo dostaw, które w prawie polskim 
oznacza zdolność systemu elektroenergetycznego do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci 
elektroenergetycznej oraz równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę 
energię3. Rozwój gospodarki oraz wprowadzanie nowych technologii prowadzi do regularnego 
wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną. Częściowe rozwiązanie, choć bardzo ograniczone 
w polskich realiach, przynosi system instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Wzrost 
inwestycji w odnawialne źródła energii skutkuje jednak zmniejszeniem inicjatyw do fi nansowania 

2 O bezpieczeństwie energetycznym jako wartości zob.: Będkowski-Kozioł, 2014, s. 4 i n.; Szafrański, 2014, s. 168 i n.; Pawełczyk, 2013, s. 25 i n.; 
IEA, 2018.
3 Art. 3, pkt 16a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2017, poz. 220 ze zm.).
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budowy, utrzymywania i modernizowania jednostek wytwórczych wykorzystujących energię kon-
wencjonalną. Skala redukcji mocy wytwórczych i konieczność budowy nowych elektrowni kon-
wencjonalnych jest zauważalna w wielu krajach Europy. Przykładowo wymienić należy reformę 
przeprowadzoną w Wielkiej Brytanii, u podstaw której legła zauważalna od ponad dwudziestu lat 
redukcja elektrowni konwencjonalnych (Department of Energy & Climate Change, 2012). Można 
zatem uznać, że celem wprowadzenia rynku mocy jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw 
energii elektrycznej w warunkach niedostatecznych inwestycji na rynku energii konwencjonalnej. 
Państwo przejmuje zatem inicjatywę w zakresie budowy właściwej infrastruktury energetycznej 
i tworzy system wsparcia dla ochrony bezpieczeństwa energetycznego.

Długoterminowy i ogólnosystemowy charakter rynku mocy ma na celu stworzenie warunków 
umożliwiających realizację największych projektów energetycznych. Projekty energetyczne są 
największymi przedsięwzięciami realizowanymi w niemal każdym państwie4. Przyczyniają się one 
zatem do wzrostu gospodarczego, zwiększenia liczby miejsc pracy, a także rozwoju nauki i techniki 
dla sektora energetycznego. Należy zatem rynek mocy traktować jako instrument interwencjonizmu 
państwowego w gospodarkę ukierunkowanego na wzrost inwestycji dla sektora energetycznego. 
Trzeba w tym miejscu nadmienić, iż rynek mocy jest traktowany jako projekt strategiczny w per-
spektywie średnio- i długoterminowej zgodnie ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju5.

Wprowadzenie mechanizmu rynku mocy w Polsce należy łączyć również z projektem elektry-
fi kacji transportu. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych6 ma stanowić przyczynek 
do rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, która w założeniu ma przełożyć się na znaczący 
wzrost liczby pojazdów elektrycznych na polskich drogach. Elektromobilność może zatem pozwo-
lić na prośrodowiskowe przemodelowanie systemu transportowego w Polsce. Jednak przyczyni 
się ona do wzrostu zużycia energii elektrycznej. Budowa nowych mocy wytwórczych jest zatem 
warunkiem sine qua non dla elektryfi kacji transportu w Polsce. 

Znaczenie rynku mocy dla całego sektora energetycznego wymaga przyjęcia przemyślanych 
rozwiązań prawnych pozwalających na pełną realizację założonych celów. Można zatem uznać, 
że wskazanym jest wprowadzenie obok publicznoprawnej regulacji swoistego komponentu po-
zwalającego na bilateralne i niesformalizowane transakcje na rynku mocy. Powinny one zabez-
pieczać sektor przed ryzykiem związanym z niemożnością wykonania obowiązków mocowych 
przez część podmiotów będących uczestnikami rynku mocy, a przez to doprowadzić do efektyw-
niejszego funkcjonowania rynku mocy. 

III. Próba zdefi niowania rynku wtórnego
Ustawa o rynku mocy nie zawiera defi nicji legalnej rynku wtórnego. Wydaje się zatem celo-

wym, aby w pierwszej kolejności podjąć próbę jego zdefi niowania.
Podstawowe zasady funkcjonowania rynku wtórnego zostały uregulowane w art. 48 i 49 usta-

wy. Dodatkowe normy dla rynku wtórnego zawiera Regulamin Rynku Mocy7. Zostaną one także 

4 W ofi cjalnych dokumentach rządu brytyjskiego znaleźć można stwierdzenie, iż koszty budowy nowych konwencjonalnych mocy wytwórczych, które 
pozwolą na zapewnienie energii elektrycznej gospodarce są równoważne kosztom budowy dwudziestu stadionów olimpijskich. Zob. Department of 
Energy & Climate Change, 2012, s. 7 i n. 
5 Na temat Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego zob.: Szafrański, 2017, s. 10–16; Kraśniewski, 2018, s. 91–107.
6 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018, poz. 317). 
7 Regulamin Rynku Mocy z dnia 27 marca 2018 r., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.. Pozyskano z: https://www.pse.pl/regulamin-rynku-mocy 
(20.07.2018).
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określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ustawie: projekt rozporządzenia Ministra Energii 
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania 
i demonstrowania oraz szczegółowych warunków zawierania transakcji na rynku wtórnym z dnia 
19 maja 2018 r.8

Zakres norm regulujących funkcjonowanie rynku wtórnego ogranicza się wyłącznie do me-
chanizmu rynku mocy, zatem rynek wtórny stanowi jeden z elementów funkcjonowania rynku 
mocy, który jest nierozerwalnie z nim związany.

Zakres podmiotowy rynku wtórnego obejmuje dostawców mocy, którzy są właścicielami 
jednostek rynku mocy certyfi kowanych na ten sam rok dostaw i które muszą spełniać warunki 
określone w ustawie, a także Operatora Systemu Przesyłowego, który w ramach rynku wtórnego 
odgrywa rolę ewidencyjno-kontrolną. Zgodnie z ustawą Operator Systemu Przesyłowego ma pra-
wo zgłoszenia sprzeciwu wobec transakcji dokonywanych na rynku wtórnym, a także obowiązek 
wpisania transakcji do rejestru mocy.

Zakres przedmiotowy rynku wtórnego obejmuje dwa rodzaje transakcji: (i) przeniesienia 
na jednostkę rynku mocy innego dostawcy mocy obowiązku mocowego w części lub w całości, 
w odniesieniu do całości okresu dostaw lub jego części po zakończeniu aukcji dodatkowych 
(obrót wtórny obowiązkiem mocowym) oraz (ii) rozliczenia w całości lub w części niewykonania 
obowiązku mocowego dostarczeniem mocy przez inną jednostkę rynku mocy ponad wielkość wy-
maganą w tym okresie zagrożenia w odniesieniu do tej jednostki po okresie zagrożeń (realokacja 
wielkości wykonanego obowiązku mocowego).

Na podstawie powyższego należy rynek wtórny zdefi niować jako element rynku mocy umoż-
liwiający dostawcom mocy, których jednostki rynku mocy przeszły proces certyfi kacji do aukcji 
głównej lub dodatkowej, w określonych warunkach, do zawierania transakcji przeniesienia na 
jednostkę rynku mocy innego dostawcy mocy obowiązku mocowego w części lub w całości, 
w odniesieniu do całości okresu dostaw lub jego części po zakończeniu aukcji dodatkowych oraz 
rozliczenia w całości lub w części niewykonania obowiązku mocowego dostarczeniem mocy przez 
inną jednostkę rynku mocy ponad wielkość wymaganą w tym okresie zagrożenia w odniesieniu do 
tej jednostki po okresie zagrożeń, co do których Operator Systemu Przesyłowego może zgłosić 
sprzeciw i które Operator wpisuje do rejestru mocy w przypadku niezgłoszenia sprzeciwu. 

IV. Istota rynku wtórnego
Rynek wtórny stanowi istotny komponent przyjętego w Polsce rynku mocy, ponieważ ma na 

celu przyczynienie się do prawidłowego funkcjonowania tego mechanizmu. Istota rynku wtórnego 
została sprowadzona przez ustawodawcę do możliwości zarządzania przez dostawcę mocy ry-
zykiem niedotrzymania obowiązków wynikających z umowy mocowej9. Ustawowym celem rynku 
wtórnego jest zatem mitygowanie tego ryzyka. 

Istotne ryzyko dla podmiotu wiąże się z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obo-
wiązku mocowego, które prowadzi do nałożenia na ten podmiot kary pieniężnej. Należy w tym 
miejscu zauważyć, że taki stan może być wynikiem m.in. nieplanowanego postoju lub awarii 

8 Rządowe Centrum Legislacji, Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków i sposobu wykonania obowiązku moco-
wego, jego rozliczania i demonstrowania oraz szczegółowych warunków zawierania transakcji na rynku wtórnym. Pozyskano z: http://legislacja.rcl.gov.
pl/projekt/12311700 (20.07.2018); dalej: projekt rozporządzenia.
9 Ibidem, s. 24.
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jednostki wytwórczej, a więc czynnika niezależnego od podmiotu odpowiedzialnego za daną jed-
nostkę rynku mocy. Wysokość kar pieniężnych przewidzianych w ustawie10 sprawia, że stanowią 
one istotny aspekt otoczenia regulacyjnego dla dostawców mocy. Zagrożenie wysokimi karami jest 
w pełni uzasadnione, ponieważ gwarantują one skuteczność mechanizmu rynku mocy i realizację 
założonego celu przez ustawodawcę. Stanowią one motywację do wywiązania się przez dostaw-
ców mocy z obowiązków określonych w umowie mocowej. Z biznesowego punktu widzenia kary 
pieniężne stanowią istotne ryzyko dla podmiotów uczestniczących w rynku mocy. Tego rodzaju 
ryzyko jest czynnikiem wpływającym na decyzję uczestników o przystąpieniu do tego mechani-
zmu. Z tych względów rynek wtórny stanowi instrument pozwalający na zarządzanie powyższym 
ryzykiem zarówno ex ante poprzez przenoszenie obowiązku mocowego na jednostkę rynku mocy 
innego dostawcy, jak i ex post w przypadku naruszenia obowiązku mocowego dla okresu zagrożeń. 
Rynek wtórny w pierwszej kolejności jest niewątpliwie narzędziem pozwalającym na ograniczenie 
ryzyka nałożenia kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku mocowego. Ryzyko 
nałożenia kary z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku mocowego nie jest 
jedynym ryzykiem związanym z przystąpieniem do rynku mocy.

Należy wyróżnić również inne rodzaje ryzyka, które są w pewnym zakresie ograniczane 
przez rynek wtórny:
– ryzyko braku możliwości odzyskania nakładów poniesionych przez jednostkę wytwórczą na 

zakwalifi kowanie do udziału w rynku mocy (przystąpienie do rynku mocy wymaga odpowied-
niego przygotowania jednostki wytwórczej do certyfi kacji11, które pozwoli na etapie certyfi kacji 
do aukcji głównej wskazać jednostki przygotowane technicznie i ekonomicznie do realiza-
cji obowiązku mocowego. Dostawca mocy wnioskujący o certyfi kację musi potwierdzić, że 
w przypadku wygrania aukcji będzie posiadał zdolność dostawy mocy przez jednostkę rynku 
mocy. W tym celu musi on posiadać odpowiednie zasoby paliw lub wskazać, że ma zapew-
nioną ich dostępność w odpowiedniej ilości. Ponadto jednostka mocy przedstawia informacje 
o charakterze technicznym – charakterystyka rozruchu, dopuszczalny zakres pracy, szyb-
kość zmian wielkości wytwarzania energii elektrycznej12. Przekazanie w certyfi kacji danych 
lub informacji nieprawdziwych lub niepełnych zagrożone jest karą pieniężną13. Pozyskane 
informacje pozwalają na określenie etapów i terminów realizacji inwestycji, a także długofa-
lowej specyfi ki działania konkretnego źródła mocy14. W przypadku niepowodzenia certyfi kacji 
poniesione koszty nie są zwracane jednostce);

– ryzyko związane z terminowym wykonaniem inwestycji (dotyczy jednostek, które uzyskały 
zachętę do inwestycji w nowe źródła, jak i modernizacji dotychczas istniejących);

– ryzyko rezygnacji z innych form wsparcia w związku z przystąpieniem do rynku mocy (rezyg-
nacja z operacyjnej mocy oraz interwencyjnej rezerwy zimnej)15. 

10 Zob. art. 85 ustawy. 
11 Art. 16 ust. 1 ustawy. 
12 Rządowe Centrum Legislacji, Uzasadnienie…, s. 19. 
13 Art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy. Ustawa, mimo że rynek mocy jest dobrowolny, zakłada obowiązek regulacyjny zagrożony karą pieniężną jakim jest 
zgłoszenie jednostki wytwórczej o mocy osiągalnej nie mniejszej niż 2 MW w certyfi kacji ogólnej, tj. złożenie wniosku o jej wpis do rejestru rynku mocy 
(art. 11 ustawy). 
14 Przedstawienie wymaganych parametrów dotyczy zarówno nowych jednostek, jak i jednostek modernizowanych (parametry techniczno-ekonomiczne 
modernizacji). 
15 Raport z konsultacji Projektu rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy z dnia 30 września 2016 r.
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Skala rodzajów ryzyka i ich biznesowa konotacja sprawia, iż rynek wtórny pełni funkcję zabez-
pieczającą dostawców mocy przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z przygotowania 
się i przystąpienia do rynku mocy. Trzeba bowiem pamiętać, że rynek mocy stanowi przejaw inge-
rencji państwa zakłócającej działanie sił rynkowych w sektorze energetycznym. Z tych względów, 
obok zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego, istotne jest zabezpieczenie interesów 
dostawców mocy. Część ryzyk jaka powstaje w związku z realizacją obowiązku mocowego jest 
wynikiem niezawinionej przez dostawcę niezdolności dostarczenia odpowiedniej mocy. Rynek 
wtórny dla rynku mocy wydaje się być odpowiednim mechanizmem dla zabezpieczenia interesów 
dostawców mocy, albowiem zmniejsza on występujące rodzaje ryzyka i umożliwia zarządzanie 
nimi. Rynek wtórny nie stanowi jednak ograniczenia dla ryzyka powstającego w związku z nie-
terminową realizacją inwestycji.

Funkcją rynku mocy jest również urynkowienie rynku mocy. Wprowadzony w Polsce rynek 
mocy stanowi dozwoloną pomoc publiczną dla energetyki16. Koncepcja rynku wtórnego dla rynku 
mocy umożliwia natomiast tworzenie przez dostawców mocy konstrukcji cywilnoprawnych, które 
mogą stanowić odpowiedź na bieżące potrzeby i powstałe ryzyko związane z realizacją obowiązku 
mocowego. Rynek wtórny umożliwia w pewnym zakresie pozostawienie obrotu wtórnego pomię-
dzy uczestnikami poza publicznoprawną regulacją. Urynkowienie rynku mocy pozwala również 
na zwiększenie przychodów z rynku mocy w wyniku sprzedaży nadwyżki mocy podczas okresu 
zagrożenia. Dostawca mocy, może bowiem otrzymać premię, o której mowa w art. 66 ust. 1 usta-
wy albo nadwyżkę mocy sprzedać po cenie ustalonej na rynku wtórnym. Dostarczenie mocy jest 
zatem elementem rynkowym działalności podmiotu, który może pozwolić na zwiększenie jego 
przychodów – podmiot jest ekonomicznie zainteresowany dostarczeniem mocy, a nie wyłącznie 
zobowiązanym na podstawie umowy mocowej.

Rynek wtórny można również postrzegać jako dodatkowy bodziec inwestycyjny. Dostawca 
mocy może bowiem sprzedać moc na rynku wtórnym, co pozowali mu na przeznaczenie uzyska-
nej ze sprzedaży ceny na dokonanie inwestycji w nowe moce wytwórcze. Jednocześnie nie jest 
on zagrożony karami pieniężnymi z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku 
mocowego oraz nieterminowej realizacji inwestycji. W ten sposób rynek wtórny stanowi inicjatywę 
dla dostawców mocy do wytwarzania jak największej ilości energii, w szczególności w przypadku 
okresu zagrożeń, a także do dalszego zwiększania mocy jednostek wytwórczych w okresie do-
staw, co pomaga w realizacji ustawowego celu wprowadzenia rynku mocy.

Rynek wtórny pełni również funkcję uelastycznienia rynku mocy. Ustawa zakłada, że udział 
w obrocie na rynku wtórnym może wziąć jednostka rynku mocy certyfi kowana na ten sam rok 
dostaw17. Przyjęte rozwiązanie umożliwia zatem dostarczenie mocy także tym podmiotom, które 
nie wygrały aukcji, ale uczestniczyły w procesie certyfi kowania jednostek rynku mocy do tej samej 
aukcji. Rynek wtórny najprawdopodobniej stanowić będzie jedyną możliwość dostarczenia mocy 
przez podmioty, które nie zakwalifi kowały się w aukcji głównej, gdyż istnieje wysokie prawdopo-
dobieństwo, że jednostki, które nie wygrały pierwszej aukcji nie zawrą kontraktu także w aukcji 
dodatkowej (Porter, 2015, s. 6 i n.). Warunkiem udziału w transakcji na rynku wtórnym jest jednak 

16 Komisja Europejska, Pomoc państwa: Komisja zatwierdza sześć mechanizmów zdolności wytwórczych zapewniających bezpieczeństwo dostaw 
energii w Belgii, Francji, Niemczech, Grecji, we Włoszech i w Polsce (komunikat prasowy), Bruksela 7 lutego 2018 r. Pozyskano z: http://europa.eu/rapid/
press-release_MEMO-18-681_pl.htm (20.07.2018).
17 Art. 48, ust. 2 pkt 1, lit. a ustawy. 
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udział w certyfi kacji do tej samej aukcji. Rynek wtórny tworzy zatem mechanizm wspierający 
dostarczanie mocy do systemu w sytuacji zagrożenia. W wyniku uelastycznienia dochodzi do 
rozszerzenia katalogu dostawców mocy do systemu.

Trzeba również nadmienić, iż rynek wtórny jest obok aukcji głównej i aukcji dodatkowej jed-
ną z trzech form kontraktacji mocy. Formy kontraktacji różnią się względem siebie poziomem 
ryzyka – w przypadku rynku wtórnego poziom ryzyka jest najniższy. Poszczególne formy nie są 
prowadzone symultanicznie, ale następują każda po sobie w określonych okresach czasowych. 
Przebieg wcześniejszych etapów rynku mocy pozwala określić poziom ryzyka w ostatnim etapie 
(rynek wtórny). Uczestnicy rynku mocy, znając wyniki aukcji głównej i aukcji dodatkowej mogą 
również określić stronę popytową i podażową rynku wtórnego.

Co ważne rynek wtórny dla rynku mocy stanowi jedyny wyjątek od zasady nieprzenoszalności 
obowiązku mocowego18. Obrót obowiązkiem mocowym następuje w trybie niesformalizowanym 
przez prawo publiczne. Można zatem mówić o rozluźnieniu nowego mechanizmu regulacyjnego 
wprowadzonego w sektorze energetycznym.

V. Zawarcie transakcji na rynku wtórnym
1. Uwagi ogólne

Warunki transakcji zawieranej na rynku wtórnym mają charakter rynkowy i nie podlegają one 
co do zasady regulacji przez ustawę o rynku mocy oraz Regulamin Rynku Mocy. Ustawa pozosta-
wia w gestii stron określenie takich warunków, jak cena za przenoszony obowiązek mocowy oraz 
prowizje. Ustawa o rynku mocy nie określa standardów umów zawieranych pomiędzy dostawcami 
mocy przy przenoszeniu obowiązku mocowego czy w celu realokacji wolumenu. Forma kontrakta-
cji nie jest zatem zdeterminowana przez regulację, ale pozostawiona do bilateralnych uzgodnień. 
Regulamin Rynku Mocy stanowi, że transakcje na rynku wtórnym zawierane są przez dostawców 
mocy w dowolnej formie, bez udziału Operatora Systemu Przesyłowego19. Rynek wtórny ma działać 
w sposób zdecentralizowany – zarówno jako rynek pozagiełdowy (OTC), jak i za pośrednictwem 
zorganizowanych platform, takich jak giełda towarowa (Będkowski-Kozioł, 2018, s. 141). Ustawa 
o rynku mocy nie określa jednak platformy, na której odbywać się będzie kojarzenie dostawców 
mocy, przez co możliwe są zarówno transakcje bilateralne, jak i stworzenie rynku zorganizowanego20.

Transakcje na rynku wtórnym muszą jednak uzyskać pośrednią akceptację i potwierdzenie 
Operatora Systemu Przesyłowego wyrażoną w formie braku zgłoszenia sprzeciwu wobec zawie-
ranej transakcji. Konieczność zapewniania Operatorowi prawa do zgłoszenia sprzeciwu wynika 
z potrzeby zapewnienia pełnej przejrzystości obowiązków mocowych w każdym momencie okre-
su dostaw21. Sam Operator nie jest jednak podmiotem prowadzącym rynek wtórny w rozumieniu 
przepisów o rynkach towarowych i fi nansowych. 

Na rynku wtórnym występują dwa rodzaje transakcji: 
– obrót wtórny obowiązkiem mocowym (art. 48 ust. 4 pkt 1 ustawy); 
– realokacja wielkości wykonanego obowiązku mocowego (art. 48 ust. 4 pkt 2 ustawy).

18 Art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy; Regulamin…, s. 69. 
19 Ibidem.
20 Rządowe Centrum Legislacji, Uzasadnienie…, s. 25. 
21 Ibidem, s. 25.
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2. Zakres podmiotowy rynku wtórnego

Stronami transakcji zawieranych na rynku wtórnym mogą być dostawcy będący właścicielami 
jednostek rynku mocy certyfi kowanych na ten sam rok dostaw, przy czym jednostka rynku mocy 
redukcji zapotrzebowania musi posiadać status jednostki potwierdzonej. Certyfi kacja jednostki 
rynku mocy do aukcji jest zatem warunkiem koniecznym dla udziału w rynku mocy. Modelowo 
dostawca mocy powinien być zainteresowany zawarciem umowy w aukcji głównej22. Art. 15 ust. 1 
pkt 1 ustawy o rynku mocy dopuszcza jednak możliwość złożenia wniosku o utworzenie jednostki 
mocy i dopuszczenie jej wyłącznie do udziału w rynku wtórnym. Istnieje zatem możliwość udziału 
w rynku wtórnym bez konieczności wygrania aukcji mocy i zawarcia umowy mocowej. 

Należy również zwrócić uwagę, iż zasadą udziału w rynku wtórnym jest udział jednostek rynku 
mocy składających się z jednostek fi zycznych zlokalizowanych w tym samym systemie przesy-
łowym, w praktyce oznacza to możliwość zawierania transakcji na rynku wtórnym wyłącznie po-
między dostawcami mocy, których jednostki są zlokalizowane w tym samym kraju. Ustawodawca 
przewidział jednak wyjątek od powyższej zasady dla zagranicznych jednostek wytwórczych, które 
zostały dopuszczone w ten sposób do udziału w rynku wtórnym. Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. b 
in fi ne ustawy, obowiązek mocowy jednostki rynku mocy składającej się z jednostek fi zycznych 
zagranicznych może być przeniesiony także na jednostkę rynku mocy składającą się z jednostek 
fi zycznych zlokalizowanych w systemie, tj. Krajowym Systemie Energetycznym. Dostawcy mocy 
zagranicznych jednostek rynku mocy mogą zatem uczestniczyć w rynku wtórnym w ramach swojej 
strefy rynku mocy, tj. w obszarze danego systemu przesyłowego połączonego z polskim systemem 
elektroenergetycznym, a także będą mogli przenieść swoje obowiązki mocowe (lub ich część) na 
jednostki rynku mocy zlokalizowane w Polsce (Będkowski-Kozioł, 2018, s. 141).

Ustawa o rynku mocy przewiduje również ograniczenia podmiotowe dla uczestników rynku 
wtórnego. Transakcja na rynku wtórnym nie może zostać zawarta przez dostawcę mocy, który: 
a) nie osiągnął fi nansowego kamienia milowego oraz operacyjnego kamienia milowego, o któ-

rym mowa w art. 52 ustawy;
b) nie uiścił kary, o której mowa w art. 59 ustawy;
c) jest właścicielem jednostek rynku mocy redukcji zapotrzebowania, które nie wykonały testu 

zdolności redukcji zapotrzebowania;
d) jest właścicielem jednostek rynku mocy, które zakończyły testowy okres zagrożenia z wyni-

kiem negatywnym – do dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w art. 67 ust. 9 ustawy;
e) jest właścicielem jednostek rynku mocy składających się z jednostek fi zycznych połączenia 

międzysystemowego.

3. Obrót wtórny obowiązkiem mocowym

Obrót wtórny obowiązkiem mocowym stanowi możliwość przeniesienia przez dostawcę mocy 
ex ante części lub całości zakontraktowanego wolumenu mocy na inną jednostkę rynku mocy. 
W wyniku transakcji na rynku wtórnym przenoszone są wyłącznie obowiązki mocowe poszcze-
gólnych jednostek rynku mocy, przy czym przeniesienie obowiązku mocowego na inną jednostkę 
rynku mocy pozostaje bez wpływu na cenę przenoszonego obowiązku mocowego ze względu 

22 Ibidem, s. 17.
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na to, że cena ta jest ustalana w drodze aukcji i jest jednakowa dla wszystkich podmiotów dla 
danego okresu dostaw23. Przedmiotem tego obrotu jest część lub całość obowiązku mocowego 
danej jednostki rynku mocy. Przeniesienie obowiązku mocowego określonej jednostki rynku mocy 
na jednostkę mocy innego dostawcy jest traktowane jak: 
– zmiana umowy mocowej jednostki rynku mocy, z której przenoszony jest obowiązek mocowy 

– jeżeli obowiązek mocowy przenoszony jest w części albo
– rozwiązanie umowy mocowej, z której przenoszony jest obowiązek mocowy – jeżeli obowią-

zek mocowy przenoszony jest w całości
oraz
– zawarcie umowy mocowej – w odniesieniu do jednostki rynku mocy nieobjętej dotychczas 

obowiązkiem mocowym, albo
– zmiana umowy mocowej – w odniesieniu do jednostki rynku mocy objętej umową mocową24. 

Stronami transakcji obrotu wtórnego są:
1) sprzedający – dostawca mocy, który dokonuje przeniesienia części lub całości obowiązku 

mocowego, wykonywanego za pomocą swojej jednostki rynku mocy na inną jednostkę rynku 
mocy;

oraz
2) kupujący – dostawca mocy, który nabywa i przejmuje część lub całość obowiązku mocowego. 

Kupujący może być właścicielem jednostki rynku mocy objętej umową mocową, jak również 
nieobjętą taką umową. Kupujący musi natomiast posiadać fi zyczne możliwości dostawy 
mocy w wysokości nie mniejszej niż posiadany obowiązek mocowy powiększony o wielkość 
nabywanego obowiązku mocowego.
Dostawcy mocy mogą dokonywać między sobą transakcji polegającej na obrocie wtórnym 

obowiązkiem mocowym w dowolnym momencie, jednak zmiany w umowach mocowych w na-
stępstwie obrotu wtórnego obowiązkami mocowymi na dany rok dostaw mają miejsce od zakoń-
czenia aukcji dodatkowej na dany rok dostaw do zakończenia roku dostaw, przy uwzględnieniu 
warunku, że przedmiotem obrotu może być wyłącznie pozostała część roku dostaw licząc od daty 
transakcji (obrót ex ante).

4. Realokacja wielkości wykonanego obowiązku mocowego

Realokacja wielkości wykonanego obowiązku mocowego stanowi transakcję polegająca na 
rozliczeniu w całości lub w części niewykonania obowiązku mocowego przez jedną jednostkę 
rynku mocy dostarczeniem przez inną jednostkę rynku mocy ponad wielkość wymaganą w okre-
sie zagrożenia. Relokacja wolumenu stanowi zatem możliwość saldowania ex post wytworzonej 
energii elektrycznej podczas okresu zagrożenia przez jedną jednostkę, inną jednostkę lub kilka 
jednostek, które nie wytworzyły wystarczającej ilości energii elektrycznej.

Realokacja wolumenu sprowadza się zatem do sprzedaży i zakupu wolumenu wykonania 
skorygowanego obowiązku mocowego dla danego okresu. Oznacza to zatem, że dopuszcza 
się możliwość przeniesienia na inną jednostkę rynku mocy nadwyżki wykonania skorygowane-
go obowiązku mocowego powstałej przy wykonywaniu obowiązku w okresie zagrożenia. W ten 

23 Regulamin…, s. 69.
24 Ibidem.
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sposób rynek mocy dopuszcza swoistą opcję wyjścia z niego, co pozwala zminimalizować lub 
wyeliminować zagrożenie sankcjami przewidzianymi w ustawie. Ponadto realokacja wolumenu 
minimalizuje zagrożenia dla systemu elektroenergetycznego wynikającego z nieplanowanego 
odstawienia bloku.

Wydaje się, że dostawca mocy, którego jednostka rynku mocy nie wytworzyła wystarcza-
jącej ilości energii elektrycznej może rozliczyć jedynie tyle energii, ile wytworzenia zabrakło do 
wykonania obowiązku mocowego. Dokonywana transakcja realokacji wolumenu mocy nie może 
skutkować tym, że dostawca mocy, który nie wytworzył wystarczającej ilości mocy będzie miał po 
dokonaniu transakcji nadwyżkę wytworzonej energii eklektycznej powyżej obowiązku mocowego.

VI. Skuteczność transakcji na rynku wtórnym
1. Warunki skuteczności transakcji na rynku wtórnym

Zgodnie z art. 49 ustawy o rynku mocy transakcja dokonana na rynku wtórnym pomiędzy 
dostawcami mocy jest skuteczna pod następującymi warunkami: 
1) zgłoszenia transakcji do rejestru rynku mocy, 
2) niezgłoszenia sprzeciwu przez Operatora wobec transakcji
oraz 
3) dokonania przez Operatora wpisu tej transakcji do rejestru rynku mocy.

Przed spełnieniem powyższych warunków czynność prawna, jaką jest zawarcie umowy prze-
noszącej obowiązek mocowy lub rozliczającej niewykonanie obowiązku mocowego dokonana na 
podstawie art. 48 ustawy, będzie ważna, ale nie będzie wywoływała skutków prawnych.

Uzależnienie skuteczności transakcji dokonywanych na rynku wtórnym od spełnienia powyż-
szych warunków ma dwoisty cel. Po pierwsze, warunki te mają charakter ewidencyjny, a po drugie 
– prewencyjno-kontrolny. Istotnym elementem polskiego rynku mocy jest rejestr rynku mocy pro-
wadzony przez Operatora Systemu Przesyłowego na podstawie ustawy o rynku mocy w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo, aktualność i trwałość danych w nim zapisanych. Dane zapisane 
w rejestrze cieszą się domniemaniem zgodności ze stanem faktycznym. Ze względu na charak-
ter wykonywania obowiązku mocowego, a w szczególności sankcje administracyjne grożące za 
jego naruszenie, istotnym jest, aby dane w nim zawarte były aktualne i prawidłowo odzwierciedlały 
stan faktyczny. Obowiązek zgłoszenia transakcji dokonanej na rynku wtórnym oraz jej wpisu przez 
Operatora Systemu Przesyłowego do rejestru rynku mocy ma na celu zagwarantowanie aktualności 
i poprawności danych gromadzonych w rejestrze, a także jego transparentność. Ponadto wprowa-
dzenie warunku niezgłoszenia przez Operatora Systemu Przesyłowego sprzeciwu wobec dokonanej 
transakcji ma na celu zagwarantowanie kontroli legalności dokonywanych transakcji na rynku wtórnym.

2. Warunek zgłoszenia transakcji do rejestru rynku mocy

Ustawa o rynku mocy nie precyzuje w jakim trybie należy dokonywać zgłoszenia transakcji 
do rejestru rynku mocy. Kwestia ta została uregulowana w Regulaminie Rynku Mocy, zgodnie 
z którym za moment zgłoszenia transakcji do rejestru przyjmuje się chwilę potwierdzenia zawarcia 
danej transakcji przez obie strony25. Potwierdzenie zawarcia transakcji dokonywane jest w formie 

25 Ibidem.
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elektronicznej z wykorzystaniem rejestru mocy. Oznacza to de facto, że z chwilą akceptacji przez 
obu dostawców transakcji w elektronicznym systemie dokonane jest zgłoszenie do rejestru rynku 
mocy, a zatem zostaje spełniony pierwszy warunek skuteczności transakcji oraz rozpoczyna się 
bieg terminu na zgłoszenie sprzeciwu wobec transakcji przez Operatora Systemu Przesyłowego. 
Należy wskazać, że strony transakcji muszą dokonać zgłoszenia w terminie przewidzianym na to 
w ustawie. Dla obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym termin ten wynosi dobę przed rozpoczę-
ciem okresu, którego dotyczy, a dla transakcji realokacji wielkości wykonanego obowiązku moco-
wego termin ten wynosi 5 dni od zakończenia dotyczącego go okresu zagrożenia. Niezgłoszenie 
transakcji w terminie przewidzianym w ustawie o rynku mocy stanowi podstawę do zgłoszenia 
przez Operatora Systemu Przesyłowego sprzeciwu wobec takiej transakcji. 

3. Warunek niewyrażenia sprzeciwu wobec transakcji

Drugim z warunków, który musi zostać spełniony, aby transakcja zawarta pomiędzy dostaw-
cami na rynku wtórnym była skuteczna jest niezgłoszenie przez Operatora Systemu Przesyłowego 
sprzeciwu w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia do rejestru rynku mocy. Jak zostało 
wskazane wyżej, bieg terminu na zgłoszenie przez Operatora Systemu Przesyłowego sprzeciwu 
de facto rozpoczyna się począwszy od potwierdzenia przez dostawców mocy dokonania trans-
akcji w elektronicznym systemie rejestru mocy. Instytucja sprzeciwu uregulowana w ustawie ma 
nietypowy charakter. Po pierwsze, należy wskazać, że zarówno Operator Systemu Przesyłowego, 
jak i Zarządca Rozliczeń S.A. są stronami umowy mocowej, która jest zmieniana lub rozwiązy-
wana w drodze transakcji dokonywanej na rynku wtórnym. Zarządca Rozliczeń S.A. jest jednak 
pozbawiony jakiejkolwiek możliwości blokowania lub wpływania na transakcje zawierane na ryn-
ku wtórnym dotyczące umów mocowych, których jest stroną. Z kolei możliwość wpływania przez 
Operatora Systemu Przesyłowego na te transakcje jest ograniczona wyłącznie do zgłoszenia 
sprzeciwu w trybie określonym w ustawie. 

Operator Systemu Przesyłowego może zgłosić sprzeciw wobec transakcji wyłącznie w ter-
minie trzech dni roboczych od jej zgłoszenia w przypadku, w którym: 
1) transakcja nie spełnia warunków określonych w ustawie
oraz 
2) w przypadku, gdy osoby reprezentujące dostawców mocy, potwierdzające zawarcie transakcji 

nie były właściwie do tego umocowane. 
Nie ulega wątpliwości, że ustawodawca wprowadził wyłączenie legalnościowe kryterium 

kontroli przez Operatora Systemu Przesyłowego transakcji dokonywanych na rynku wtórnym. 
Oznacza to, że mimo iż Operator Systemu Przesyłowego pozostaje stroną umowy mocowej 
zmienianej lub rozwiązywanej na podstawie przeprowadzonej transakcji, to nie może on oceniać 
zasadności czy celowości dokonywanej transakcji. 

Z literalnego brzmienia art. 49 ust. 2 ustawy wynika, że Operator Systemu Przesyłowego ma 
swobodę w zakresie korzystania z instytucji sprzeciwu, co w konsekwencji oznacza, że teoretycznie 
istnieje możliwość, aby Operator wpisał do rejestru transakcje naruszającą art. 48 ust. 2 ustawy. 
Ponadto należy zauważyć, że nie istnieje norma sankcjonująca, która by stanowiła podstawę do 
nałożenia kary na Operatora Systemu Przesyłowego w takim przypadku. Wydaje się, że takie 
uregulowanie instytucji sprzeciwu nie było celowe i mamy tu do czynienia z luką prawną. W tym 
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zakresie wydaje się zasadne albo nałożenia na Operatora Systemu Przesyłowego obowiązku 
wydania sprzeciwu w przypadku naruszenia przez transakcje art. 48 ust. 2 ustawy, albo stwo-
rzenie normy sankcjonującej, która by stanowiła dla Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: 
Prezes URE) podstawę do nałożenia w takim przypadku na Operatora Systemu Przesyłowego 
kary pieniężnej. Ewentualnie fakultatywność w zakresie zgłaszania przez Operatora Systemu 
Przesyłowego sprzeciwu można ograniczyć do przypadków naruszeń określonych w art. 48 ust. 2 
pkt 2 lit. b ustawy, tj. jednostek rynku mocy, w odniesieniu do których dostawca mocy nie uiścił 
kary za niewykonanie obowiązku mocowego. W pozostałych przypadkach niezgłoszenie przez 
Operatora Systemu Przesyłowego sprzeciwu i dokonanie wpisu do rejestru mocy naruszałoby 
funkcjonowanie systemu rynku mocy.

Konstrukcyjnie uprawnienie Operatora Systemu Przesyłowego do zgłoszenia sprzeciwu 
przypomina instytucję milczącego załatwienia sprawy uregulowaną w kodeksie postępowania 
administracyjnego26. Mimo iż nie ulega wątpliwości, że na gruncie ustawy Operator Systemu 
Przesyłowego pełni funkcje z zakresu administracji publicznej, to wydaje się, że do sprzeciwu 
uregulowanego w ustawie nie ma zastosowania kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 1 k.p.a. zakres przedmiotowy kodeksu obejmuje postępowania przed organa-
mi administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych 
rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej albo załatwianych milcząco. W doktrynie podkre-
śla się, że postępowanie administracyjnie jest działem prawa regulującym tryb wydawania aktów 
administracyjnych oraz uprawnień, jakie przysługują adresatom tych aktów podczas wydawania 
(Gołaszewski i Wąsowski, 2017, s. 6). Instytucja spraw załatwianych milcząco nie stanowi odejścia 
od tej zasady, ponieważ dotyczy ona w rzeczywistości spraw zawsze rozstrzyganych w drodze 
decyzji administracyjnej, które w aspekcie formalnym mogą być załatwione poprzez niewydanie 
przez dany organ decyzji lub postanowienia kończącego daną sprawę (Gołaszewski i Wąsowski, 
2017, s. 16; Adamiak, 2017, s. 645).

W przypadku sprzeciwu uregulowanego w art. 49 ustawy nie można mówić o rozstrzygnięciu 
zapadającym w formie decyzji administracyjnej, wobec czego nie można również mówić o sprawie 
administracyjnej, a zatem przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące spraw 
załatwianych w drodze milczącej zgody nie znajdują w tym przypadku zastosowania. W konse-
kwencji od sprzeciwu zgłoszonego przez Operatora Systemu Przesyłowego nie przysługuje od-
wołanie w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Operatora Systemu Przesyłowego wobec zawarcia 
transakcji strony niezadowolone z rozstrzygnięcia mogą na podstawie regulaminu rynku mocy 
złożyć reklamację wobec dokonanego przez Operatora Systemu Przesyłowego wpisu o sprze-
ciwie w terminie dwóch dni roboczych od dokonania wpisu. Na rozpatrzenie reklamacji Operator 
Systemu Przesyłowego ma 5 dni kalendarzowych.

W przypadku reklamacji rozpatrzonej negatywnie, na podstawie art. 79 ustawy stronom 
transakcji przysługuje wniosek do Prezesa URE o rozstrzygnięcie sporu w drodze decyzji admi-
nistracyjnej. Postępowanie to stanowi administracyjnoprawną kontrolę dokonywania sprzeciwu 
przez Operatora Systemu Przesyłowego. Od decyzji wydanej przez Prezesa URE w przedmiocie 
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego wydania sprzeciwu przez Operatora przysługuje odwołanie do 
26 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017, poz. 1257) (dalej: k.p.a.).
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Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni 
od dnia jej doręczenia. 

4. Warunek wpisu transakcji do rejestru rynku mocy

Ostatnim z warunków, który musi zostać spełniony, aby transakcja dokonana na rynku wtórnym 
była skuteczna jest wpisanie tej transakcji do rejestru rynku mocy. Ustawa ani Regulamin Rynku 
Mocy nie precyzują, w jakim terminie powinien być dokonany wpis do rejestru mocy. W związku 
z tym, że prowadzenie rejestru rynku mocy przez Operatora Systemu Przesyłowego ma charakter 
wykonywania funkcji z zakresu administracji publicznej, to należy przyjąć, że Operator stosow-
nego wpisu powinien dokonać niezwłocznie. Sama czynność dokonania wpisu jest czynnością 
faktyczną, wywołującą skutki prawne o charakterze materialno-technicznym. Zgodnie z doktryną 
za czynności o charakterze materialno-technicznym uznaje się takie działania organów admini-
stracji, które, stanowiąc czynności faktyczne, oparte są na wyraźnej podstawie prawnej i które 
wywołują konkretne skutki prawne (Wierzbowski i Wiktorowska, 2017, s. 303). Wydaje się również, 
że nie ma przeszkód, aby uznać, że Operator Systemu Przesyłowego może dokonać wpisu do 
rejestru przed upłynięciem trzydniowego terminu do zgłoszenia sprzeciwu. W takim przypadku 
należy przyjąć, że Operator Systemu Przesyłowego traci uprawnienie do zgłoszenia sprzeciwu, 
a zatem sama transakcja staje się skuteczna z chwilą dokonania wpisu.

VII. Funkcjonowanie rynku wtórnego na przykładzie rynku mocy 
w Wielkiej Brytanii

1. Uwagi ogólne

Brytyjski rynek mocy (capacity market), który stanowił główny wzór dla polskich regulacji, 
wprowadzony w ramach reformy brytyjskiego rynku energii elektrycznej na podstawie ustawy 
Electricity Act 2013 funkcjonuje od 2014 r. Podobnie jak w przypadku Polski, reforma rynku energii 
w Wielkiej Brytanii miała stanowić odpowiedź na problemy związane z zagrożeniem bezpieczeństwa 
energetycznego kraju. Ze względu na rosnący udział wytwórców energii z odnawialnych źródeł 
energii w rynku, starzejące się elektrownie wytwarzające energię ze źródeł konwencjonalnych 
i brak inicjatyw do budowania nowych szacuje się, że do 2020 r. Wielka Brytania może stracić 
22% obecnej mocy wytwórczej (Yiakoumi i Rouaix, 2016, s. 1; Hach, Chyoung i Spinler, 2014).

Rozwiązania brytyjskiego rynku mocy funkcjonują w formie scentralizowanego modelu op-
artego na aukcjach mocy. Centralną rolę w rynku mocy odgrywa brytyjski operator systemu prze-
syłowego – National Grid Electricity Transmission plc (dalej: National Grid lub brytyjski operator 
systemu przesyłowego) sprawujący nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem. Tak jak 
w przypadku polskiego Operatora Systemu Przesyłowych, to National Grid jest odpowiedzialny za 
oszacowanie zapotrzebowania na wolumen mocy, który będzie oferowany w aukcjach (Newbery, 
2015, s. 11).

Podobnie jak w przypadku polskiego systemu dostawcy mocy biorą udział w aukcjach mocy 
i po ich wygraniu zawierają umowy mocowe, na podstawie których zobowiązują się oni do pozo-
stawania w gotowości do wytworzenia energii elektrycznej oraz do faktycznego jej wytworzenia 
i dostarczenia w okresie zagrożeń. Ogólne zasady dotyczące funkcjonowania brytyjskiego rynku 
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mocy normuje Energy Act 201327, natomiast szczegółowe regulacje zawierają wydane na jej 
podstawie Capacity Market Rules28.

2. Zasady funkcjonowania rynku wtórnego w Wielkiej Brytanii

Jednym z elementów brytyjskiego rynku mocy mającym na celu zabezpieczenie dostawców 
mocy przed ryzykiem związanym z niewypełnieniem obowiązków mocowych jest umożliwienie 
im przenoszenia ich pomiędzy swoimi jednostkami rynku mocy w ramach obrotu wtórnego doko-
nywanego ex ante przed okresem dostaw, którego obowiązek dotyczy (secondary trading) oraz 
poprzez umożliwienie realokacji wielkości wykonanego obowiązku mocowego dokonywanej ex 
post po zakończeniu okresu zagrożeń (volume reallocation). Szczegółowe zasady funkcjono-
wania rynku wtórnego uregulowane są w rozdziale 9 dotyczącym obrotu wtórnego obowiązkiem 
mocowym oraz w rozdziale 10 Capacity Market Rules dotyczącym realokacji wielkości obowiązku 
mocowego.

Pomimo iż rozwiązania stosowane w polskim rynku wtórnym są bardzo zbliżone do rozwią-
zań brytyjskich, to jednak można wskazać kilka istotnych różnic pomiędzy oboma systemami. 
Ponadto rynek wtórny w Wielkiej Brytanii funkcjonuje od kilku lat, natomiast w Polsce w praktyce 
zacznie on funkcjonować dopiero po przeprowadzeniu pierwszych aukcji dodatkowych, dlatego 
analiza rozwiązań brytyjskich pozwoli wskazać różnice pomiędzy wspomnianymi systemami, 
ocenić wady i zalety przyjętych rozwiązań, a także przewidzieć, w jakiej formie w praktyce będzie 
funkcjonował rynek wtórny w Polsce.

3. Obrót wtórny obowiązkiem mocowym

Podobnie jak na gruncie regulacji polskich, brytyjscy dostawcy mocy mogą przenosić po-
między swoje jednostki rynku mocy część lub całość obowiązku mocowego na część lub całość 
okresu dostaw liczonego w dniach kalendarzowych. Pozwala to ograniczyć ryzyko dostawcy mocy 
związane z możliwym częściowym lub pełnym przestojem w produkcji przez jego jednostki rynku 
mocy energii elektrycznej.

Obrót wtórny może się odbywać wyłącznie pomiędzy dostawcami mocy, których jednostki 
rynku mocy przeszły proces prekwalifi kacji do aukcji mocy przeprowadzonej dla tego samego 
okresu dostaw liczonego w latach lub zostały zakwalifi kowane przez National Grid jako uczestni-
cy obrotu wtórnego, co w praktyce wiąże się z obowiązkiem spełnienia analogicznych wymagań, 
jak do prekwalifi kacji do aukcji mocy. Podobnie w art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy przewidziano moż-
liwość złożenia przez dostawcę mocy wniosku o dopuszczenie do udziału w rynku wtórnym bez 
konieczności przechodzenia procesu certyfi kacji do aukcji głównej lub dodatkowej.

Ponadto nowe jednostki mocy, ale także jednostki modernizowane muszą spełnić w określo-
nym terminie tzw. osiągnięcie znacznych kamieni milowych (Substantial Completion Milestone), 
tj. potwierdzenia możliwości do wytworzenia określonej ilości mocy oraz poniesienia określonych 
nakładów inwestycyjnych na budowę lub modernizację jednostki mocy.

Proces obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym składa się z następujących czterech kroków:

27 Energy Act 2013. Pozyskano z: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/32/contents/enacted (20.07.2018).
28 Consolidated version of the capacity market rules. This consolidated version of the Capacity Market Rules is not a formal document and should not 
be relied upon, 19.07.2018. Pozyskano z: https://www.ofgem.gov.uk/system/fi les/docs/2018/07/consolidated_capacity_market_rules.pdf (20.07.2018).
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1) dostawca mocy, na którym ciąży obowiązek mocowy (dostawca A), oraz dostawca mocy 
uprawniony do udziału w rynku wtórnym, na którego zostanie przeniesiony obowiązek mo-
cowy (dostawca B) uzgadniają między sobą warunki transakcji. Z zastrzeżeniem wymogów 
wynikających z zasad rynku wtórnego, dostawcy mocy mają pełną dowolność w ustalaniu 
warunków komercyjnych przeprowadzanej transakcji. Na tym etapie nie uczestniczy operator 
systemu przesyłowego; 

2) dostawca A składa wniosek o przeniesienie obowiązku mocowego przez dedykowaną plat-
formę internetową prowadzoną przez National Grid, a dostawca B akceptuje wniosek w ciągu 
co najmniej 5 dni roboczych przed wejściem w życie obowiązku, którego dotyczy transakcja. 
W takim wniosku wskazuje się strony transakcji, okres obowiązku mocowego, który zostaje 
przeniesiony oraz wielkość obowiązku mocowego, która zostaje przeniesiona;

3) National Grid przetwarza wniosek w ciągu 5 dni roboczych i powiadamia strony transakcji 
o akceptacji lub oddaleniu wniosku;

4) w razie zaakceptowania transakcji jej szczegóły są umieszczane przez operatora systemu 
przesyłowego w rejestrze w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku oraz od-
notowuje zmiany w obowiązkach mocowych dostawców na potrzeby przyszłych rozliczeń. 
Transakcja staje się skuteczna z chwilą dokonania wpisu w rejestrze.
Proces dokonywania transakcji przebiega zatem analogicznie do przypadku obrotu wtór-

nego na polskim rynku mocy, z tym że brytyjski operator systemu przesyłowego musi aktywnie 
zaakceptować transakcje. Wydaje się, że wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę oma-
wianej w poprzedniej części opracowania instytucji sprzeciwu jest korzystniejsze dla dostawców 
mocy, ponieważ pozostawanie przez niego w bierności zapewnia im de iure zaakceptowanie 
transakcji.

Podobnie jak w przypadku polskich regulacji, kontrola transakcji ograniczona jest wyłącznie 
do kryterium lojalnościowego. Operator systemu przesyłowego bada czy strony spełniają usta-
wowe wymogi zawarcia transakcji, możliwość wyprodukowania mocy nabywanej przez stronę 
transakcji oraz spełnienie pozostałych wymogów, w tym wymogów dotyczących minimalnej wiel-
kości obowiązku mocowego, która musi pozostać u każdej z jednostek rynku mocy w przypadku 
przeniesienia części obowiązku mocowego.

Minimalny okres przenoszonego pomiędzy jednostkami rynku mocy obowiązku mocowego 
wynosi jeden dzień, natomiast maksymalny wynosi cały roczny okres dostaw. Z kolei minimalna 
wielkość przenoszonego obowiązku mocowego wynosi 2 MW, z zastrzeżeniem, że w każdej jed-
nostce rynku mocy po dokonaniu transakcji obejmującej tylko część obowiązku mocowego musi 
pozostać obowiązek mocowy o wielkości przynajmniej 2 MW. Oczywiście w sytuacji, gdy prze-
noszony jest cały obowiązek mocowy, wymogu tego nie stosuje się. Dostawcy mocy nie mogą 
przenieść wolumenu przekraczającego możliwości wytwórcze danej jednostki mocy.

W tym zakresie ustawodawca brytyjski zapewnił mniejszą dowolność w kształtowaniu transak-
cji niż w projekcie rozporządzenia, które umożliwia przeniesienie minimalnej wielkości obowiązku 
mocowego w wysokości 0,001 MW oraz dla minimalnego okresu jednej godziny.

Skutkiem wpisu transakcji do rejestru jest przeniesienie pomiędzy jednostki obowiązku mo-
cowego, obowiązku zapłacenia kar w przypadku jego niewykonania oraz prawa do otrzymywania 
wynagrodzenia za jego wykonanie.
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4. Realokacja wielkości wykonanego obowiązku mocowego

Właściciele jednostek rynku mocy są zobowiązani w okresie zagrożenia (System Stress 
Event) do fi zycznego dostarczenia lub zredukowania poboru energii zadeklarowanej w aukcji 
mocy. W przypadku niewywiązania się z niniejszego obowiązku zobowiązani są do zapłaty kary 
w wysokości odpowiadającej stopniowi niewykonania obowiązku.

W celu zabezpieczenia dostawców mocy przed powyższym ryzykiem Capacity Market Rules 
zawierają normy dające uprawnienia do przenoszenia nadwyżki wytworzonej energii z jednej jed-
nostki rynku mocy na jednostkę rynku mocy, która nie wykonała w części lub w całości obowiązku 
mocowego w okresie zagrożenia.

Realokacja wielkości wykonanego obowiązku mocowego odbywa się, podobnie jak w przy-
padku obrotu wtórnego, pomiędzy jednostkami rynku mocy, które przeszły proces prekwalifi kacji 
do aukcji mocy przeprowadzonej dla tego samego okresu dostaw liczonego w latach lub spełniają 
wymagania do zakwalifi kowania przez National Grid jako uczestnicy obrotu wtórnego i zostały 
przez niego zakwalifi kowane jako zarejestrowani uczestnicy rynku realokacji wielkości (CMVR). 
Oznacza to, że jednym z podmiotów transakcji może być dostawca mocy, którego jednostka mocy 
nie wygrała aukcji mocy, a zatem dostawca, na którym nie ciąży obowiązek mocowy. W obecnym 
brzmieniu art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy wydaje się, że na polskim rynku wtórnym możliwa jest rea-
lokacja wielkości wykonanego obowiązku wyłącznie pomiędzy jednostkami, które wygrały aukcję 
mocy przeprowadzoną na ten sam okres dostaw.

W odróżnieniu od obrotu wtórnego nadzór nad realokacją wielkości wykonanego obowiązku 
mocowego sprawuje EMR Settlement Limited (dalej: EMR SL) podmiot powołany jako wykonaw-
ca funkcji organu rozliczającego (Settlement Body). Ponadto, w odróżnieniu od obrotu wtórnego, 
który odbywa się ex ante, realokacja wielkości odbywa się zawsze ex post po zakończeniu okresu 
zagrożenia.

W odróżnieniu od transakcji dokonywanej w ramach obrotu wtórnego przy realokacji wyko-
nanego obowiązku mocowego podmioty zainteresowane dokonaniem transakcji zgłaszają taką 
wolę bezpośrednio do EMR SL, który wpisuje transakcję do rejestru wolumenu mocy (Capacity 
Volume Register). Zarówno podmioty, który wytworzyły nadwyżkę mocy, jak i te, które nie wytwo-
rzyły wystarczającej ilości mocy mogą sprzedać nadwyżkę lub uzupełnić braki w ramach wielu 
transakcji.

W praktyce realokacja wolumenu mocy zaczyna się wraz z końcem miesiąca, w którym wy-
stąpił okres zagrożenia. Do godziny 17:00 dziesiątego dnia roboczego następującego dzień po 
zakończeniu miesiąca, w którym wystąpił okres zagrożenia, EMR SL publikuje rejestr wolumenu 
mocy. Wskazywane są w nim jednostki, które nie wyprodukowały wystarczającej ilości energii oraz 
te, które wyprodukowały jej nadmiar. Następnie pomiędzy jedenastym a dziewiętnastym dniem 
roboczym przypadającym po dniu następującym po zakończeniu miesiąca, w którym wystąpił okres 
zagrożenia, dostawcy mocy mogą zgłaszać chęć dokonania transakcji. W dniu przypadającym po 
ostatnim dniu terminu na zgłoszenie chęci zawarcia transakcji EMR SL publikuje aktualizowaną 
wersję rejestru rynku mocy oraz nakłada kary na te jednostki, które nadal mają niedobór wypro-
dukowanej mocy. Terminy na dokonanie transakcji są zdecydowanie dłuższe niż te przewidziane 
w ustawie, wynoszące 5 dni roboczych po zakończeniu okresu zagrożenia.
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VIII. Podsumowanie

Poczynione powyżej rozważania na temat rynku wtórnego wskazują, że może on stanowić 
w praktyce niezwykle istotny element mechanizmu rynku mocy. Pozwoli on bowiem na zabezpie-
czanie się dostawców mocy przed częścią różnych rodzajów ryzyka związanych z uczestnictwem 
w rynku mocy, jego uelastycznienie oraz urynkowienie. Ponadto stanowi on dodatkową inicjatywę 
dla dostawców mocy do wytwarzania większej ilości energii elektrycznej, a także do inwestowania 
w jednostki wytwórcze w celu zwiększenia ich maksymalnego wolumenu. Wydaje się, że przy-
jęty mechanizm może znacząco pomóc w realizacji celów ustawy o rynku mocy. Trzeba w tym 
miejscu podnieść, iż mechanizm rynku mocy stanowi strategiczny projekt dla polskiej gospodarki 
w obszarze energetyki. Z tych względów pełna wydolność rynku mocy jest szczególnie ważna. 
Pozwoli ona bowiem na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także rozwój inwestycji 
w sektorze energetycznym. Ponadto skala ryzyka związana z przygotowaniem się dostawcy mocy 
i jego przystąpieniem do rynku mocy przemawia za przyjęciem mechanizmu ograniczającego te 
zagrożenia. Z tych względów wprowadzenie rynku wtórnego dla rynku mocy zasługuje na pełną 
aprobatę. 

Nałożenie przez ustawę obowiązku spełniania określonych warunków dla skuteczności 
czynności prawnej, jaką jest zawarcie transakcji na rynku wtórnym, ma na celu zapewnienie 
transparentności tych transakcji, a także kontroli ich zgodności z obowiązującymi regulacjami. 
Jednakże wydaje się, że fakultatywny charakter sprzeciwu połączony z brakiem korespondują-
cych norm sankcjonujących może potencjalnie doprowadzić do sytuacji, w których za skuteczne 
zostaną uznane transakcje niespełniające ustawowych wymogów. Niejasna jest również sama 
natura prawna sprzeciwu jako czynności prawnej – wykazuje ona elementy charakterystyczne 
dla milczącej zgody uregulowanej w Kodeksie postępowania administracyjnego, jednocześnie 
nie można jednak uznać, że w przypadku wyrażenia sprzeciwu mamy do czynienia ze sprawą 
administracyjną. Wydaje się też, że wprowadzenie terminu dla Operatora Systemu Przesyłowego 
na dokonanie wpisu do rejestru mocy mogłoby rozwiązać ewentualne spory dotyczącego tego, 
w jakim terminie powinien ten wpis zostać dokonany.

Po przeprowadzonej analizie należy stwierdzić, że rynek wtórny w Wielkiej Brytanii i w Polsce 
opiera się na bardzo podobnych założeniach. Zauważalne są jednak różnice pomiędzy omówionymi 
mechanizmami. W zakresie obrotu wtórnego wydaje się, że polskie regulacje zapewniają więk-
szą swobodę dostawcom mocy na dokonywanie transakcji, ze względu na łagodniejsze wymogi 
dotyczące minimalnej wielkości obowiązku, który może zostać przeniesiony, a także ze względu 
na zastosowanie instytucji sprzeciwu wobec transakcji zamiast aktywnej zgody przewidzianej 
w rozwiązaniach brytyjskich. Jednakże w zakresie realokacji wolumenu wykonanego obowiązku 
wolumenu mocowego to regulacje brytyjskie zapewniają znacznie więcej czasu na dokonanie 
transakcji, co może istotnie poprawiać bezpieczeństwo jednostek rynku mocy, które nie wykona-
ły całości obowiązku mocowego w okresie dostaw. Ponadto wciąż nie wiadomo, jak w praktyce 
będzie wyglądała w Polsce realokacja wolumenu. W szczególności pozostaje otwartym pytanie, 
czy będzie ona wzorowana na rozwiązaniach brytyjskich, czy też będzie dokonywana analo-
gicznie do obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym. Praktyka brytyjska pokazuje, że efektywne 
działanie rynku wtórnego nie wymaga zastosowania zorganizowanej platformy obrotu, a związku 
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z tym wydaje się mało prawdopodobne, aby w najbliższym czasie transakcje na rynku wtórnym 
w Polsce były zawierane przy udziale Towarowej Giełdy S.A.

Należy jednak również wskazać, że ostatnie lata funkcjonowania rynku mocy w Wielkiej 
Brytanii zdają się pokazywać, że samo zapewnienie możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem 
w drodze dokonywanych transakcji na rynku wtórnym nie jest wystarczające do zagwarantowania 
efektywności działania całego rynku mocy. Jako główne przyczyny porażki mechanizmu rynku 
mocy w Wielkiej Brytanii wskazuje się przede wszystkim przekazanie znacznych środków dla jed-
nostek mocy, którym środki te nie były potrzebne do kontynuowania wytwarzania energii, a także 
brak wprowadzenia oddzielnych koszyków aukcyjnych dla nowych i istniejących jednostek rynku 
mocy. Rynek wtórny, choć stanowi istotny element rynku mocy, okazał się być niewystarczającym 
środkiem do skutecznego zwalczania jego niedoskonałości (Orme, 2016, s. 3–4).
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I. Wprowadzenie
Jednym z podstawowych obowiązków konstytucyjnych państwa wobec obywateli jest za-

pewnienie im bezpieczeństwa (art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.)1. 
Bezpieczeństwo w rozumieniu konstytucyjnym ma niewątpliwie szeroki zakres i obejmuje za-
równo bezpieczeństwo sensu stricto, rozumiane jako zapewnienie integralności granic państwa, 
jak i bezpieczeństwo sensu largo polegające na konieczności zapewnienia dostępu obywateli 
do podstawowych mediów i usług. Ze względu na ich doniosłość, gwarantem wspomnianych me-
diów jest państwo (Complak, 2014, komentarz do art. 5 Konstytucji RP). Jak słusznie zauważa 
ustawodawca, jednym z komponentów bezpieczeństwa narodowego jest również bezpieczeństwo 
energetyczne (uzasadnienie do projektu ustawy o rynku mocy, s. 1).

W konsekwencji powyższych rozważań wskazać należy, że jednym z konstytucyjnych obo-
wiązków polskiego państwa jest konieczność zapewnienia występowania odpowiedniej ilości mocy 
w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE)2. 

Wobec rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, w szczególności w okresach 
wzmożonego zapotrzebowania w okresach zimowych, uzyskanie większej efektywności polskiego 
systemu elektroenergetycznego stało się jednym z priorytetów i jednocześnie najbardziej palących 
problemów, wobec których stanął w ostatnim czasie polski ustawodawca. 

Sygnałem alarmowym dla ustawodawcy był w dużej mierze sierpień 2015 r., kiedy to dla za-
chowania bezpieczeństwa funkcjonowania KSE konieczne stało się wprowadzenie ograniczeń 
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na obszarze całego kraju (OSR3, s. 1). Nie był to 
jednak moment największego zapotrzebowania na energię elektryczną w historii współczes-
nej Polski. Według Polskich Sieci Elektroenergetycznych dnia 28 lutego 2018 r. około godzi-
ny 18.30 doszło do największego zapotrzebowania na moc w historii KSE. Wyniosło ono aż 
26 448 MW (PSE, 2018a).

Świadomy rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, polski ustawodawca, wbrew 
prawdzie wynikającej z przysłowia „mądry Polak po szkodzie”, podjął decyzję o wprowadzeniu 
w Polsce rynku mocy w ustawie z 8 grudnia 2017 r. o tej samej nazwie. Decyzja ta jest o tyle 
istotna, że będzie ona determinowała kształt polskiego systemu energetycznego w perspektywie 
kolejnych kilku, a nawet kilkunastu lat.

II. Rynek mocy

1. Uwagi ogólne

Rynek mocy (capacity market) to w istocie zagwarantowanie sobie przez operatora systemu 
przesyłowego dostępności mocy wytwórczej w zdefi niowanym horyzoncie czasowym, za którą 
to dostępność operator systemu przesyłowego płaci, niezależnie od ceny za energię elektryczną 
dostarczaną przez wytwórców objętych systemem (Gałczyński i Zajdler, 2015, s. 1–3).

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483).
2 Krajowy System Elektroenergetyczny stanowi zbiór urządzeń przeznaczonych do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, magazynowania i użytkowa-
nia energii elektrycznej, połączonych ze sobą funkcjonalnie w system umożliwiający realizację dostaw energii elektrycznej na terenie kraju w sposób 
ciągły i nieprzerwany.
3 Ocena skutków regulacji (OSR) projektu ustawy o rynku mocy nr UD178 z 23 czerwca 2017 r.
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Polski ustawodawca, przewidując, że brak rozwiązania palącego problemu, polegającego 
na występowaniu okresów niedoborów mocy w systemie elektroenergetycznym, przełoży się 
w przyszłości na straty gospodarcze, społeczne oraz wizerunkowe Polski (OSR, s. 1), zdecydował 
się na wprowadzenie wyżej wymienionego rozwiązania kwalifi kowanego jako pomoc publiczna 
(Mańko, 2016, s. 4). 

Nadrzędnym zadaniem rynku mocy ma być wsparcie dla sektora elektroenergetycznego. 
Celem tego rozwiązania jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców 
końcowych w horyzoncie średnio- i długoterminowym (ME, 2016). Rynek mocy w polskim wydaniu 
to mechanizm mający stanowić dodatkowe źródło wynagrodzenia dla operatorów elektrowni w za-
mian za gotowość do zaoferowania w razie potrzeby określonych mocy. Za tę gotowość ponieść 
koszt mają odbiorcy energii w postaci tzw. opłaty mocowej doliczanej do rachunków za energię 
(art. 69 ustawy o rynku mocy).

Gotowość dostarczenia dodatkowej ilości mocy na rzecz operatorów sieci energetycznych 
zdaje się być niezbędna, gdyż zgodnie z prognozami rządowymi istnieje realne ryzyko wystąpie-
nia niedoborów mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym po 2020 r. Zagrożenie wynika 
w głównej mierze z braku potencjalnych środków pozwalających na budowę nowych źródeł wy-
twórczych bądź też na modernizację istniejących. Inwestowanie w nowe, konwencjonalne jed-
nostki wytwórcze nie jest bowiem opłacalne, a wraz z zamykaniem najstarszych źródeł energii 
pojawia się ryzyko, że w ich miejsce nie zostaną stworzone nowsze odpowiedniki. Ze względu 
na niebagatelne koszty budowy dodatkowych bloków energetycznych, pewny zastrzyk gotówki 
dla dostawców energii może stanowić niezbędny impuls fi nansowy stymulujący rozwój polskiego 
przemysłu energetycznego (Kulesa, 2018, s. 63–64).

Ponadto, spadające ceny energii elektrycznej i wzrost udziału odnawialnych źródeł energii 
w krajowym miksie energetycznym sprawiają, iż obecne tendencje inwestycyjne wydają się być 
nieodwracalne. Warto zaznaczyć, że mimo niewątpliwych walorów ekologicznych, źródła odnawial-
ne bywają zawodne. Podczas kryzysowych epizodów rynek czerpie przede wszystkim z tradycyj-
nych mocy wytwórczych. Problem polega jednak na fakcie, iż ustawiczne utrzymanie w gotowości 
dodatkowych mocy wymaga niebagatelnych nakładów, które, jak pokazuje bilans zysków i strat, 
są po prostu nieopłacalne. Z tego też powodu, w ocenie ustawodawcy, konieczne stało się wy-
pracowanie rozwiązania stymulującego inwestycje konwencjonalne mające na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa dostaw energii (uzasadnienie do projektu ustawy o rynku mocy, s. 4–8). 

Zgodnie z przedstawionymi wcześniej założeniami rynku mocy, dla operatora systemu 
przesyłowego korzyścią jest zatem gwarancja dostępności mocy w sytuacji niewystarczającej 
zdolności wytwórczej w przyszłości lub skoków zapotrzebowania, jak to miało uprzednio miejsce 
np. we Francji czy w Wielkiej Brytanii (Gałczyński i Zajdler, 2015a, s. 1). Korzyścią dla dostawcy 
mocy jest z kolei dodatkowe wynagrodzenie otrzymywane za samą dostępność dające również 
możliwość sfi nansowania nowych mocy wytwórczych lub utrzymania udziału rynkowego. Jak 
wynika z powyższego opisu, rynek mocy przynosi obopólne korzyści zarówno dla dostawców, 
jak i operatorów, jednakowoż nie jest rozwiązaniem pozbawionym wad. Co zdaje się być oczywi-
ste, ostateczne koszty gotowości dostawców energii zostaną przerzucone przez operatorów na 
ostatecznych odbiorców energii elektrycznej, o czym mowa będzie w dalszej części niniejszego 
opracowania (Poręba, Przybylski i Zapaśnik, 2015, s. 1–4).
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Jako efekt występowania stanów podwyższonego zapotrzebowania, w grudniu 2017 r. przez 
Sejm przyjęta została ustawa o rynku mocy, która weszła w życie 18 stycznia 2018 r. Następnie, 
decyzją Prezesa URE w dnia 30 marca 2018 r., zatwierdzony został Regulaminu Rynku Mocy4. 

Wprowadzenie mocy jako kolejnego towaru oznacza rewolucję w dotychczasowej architek-
turze rynku energii. Aktualnie jednotowarowy rynek został przekształcony na rynek dwutowarowy. 
Transakcjom tak kupna, jak i sprzedaży podlegać będzie nie tylko wytworzona energia elektrycz-
na, lecz także gotowość do dostarczania energii do sieci, czyli moc dyspozycyjna netto. Zgodnie 
z uchwaloną ustawą wytwórcy energii lub jednostki redukcji zapotrzebowania (DSR) mogą uzy-
skiwać wynagrodzenie za gotowość do dostarczania mocy do systemu przy jednoczesnym obo-
wiązku jej dostawy w sytuacji okresów zagrożenia, czyli momentach, w których zachodzi ryzyko 
wystąpienia problemów z zaspokojeniem szczytowego zapotrzebowania odbiorców na moc (Bayer 
i Rączka, 2017, s. 13–15).

2. Rynek mocy w Polsce na tle unormowań Unii Europejskiej

Rozwiązanie zdefi niowane jako rynek mocy nie stanowi polskiego rozwiązania autorskiego, 
lecz formę pomocy publicznej stosowaną powszechnie w ramach Unii Europejskiej dla uzdrowie-
nia rynku energetycznego. Jak wspomniano wcześniej, wynagrodzenie w ramach rynku mocy 
wypłacane jest podmiotom za wytwarzanie energii, ale również za gotowość jej dostarczenia. 
Całość stwarza więc zachętę do podejmowania decyzji inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz do 
odstąpienia od zamiaru przedwczesnego wycofywania z eksploatacji istniejących źródeł wytwór-
czych. Rynek mocy może więc kreować preferencyjne warunki gospodarcze, które nie pojawiłyby 
się w normalnych warunkach rynkowych (FAE, 2015). Z tych też powodów ustawa wprowadza-
jąca obowiązek mocowy wymagała notyfi kacji przez KE. Strona Polska wprowadziła do ustawy 
wiele zmian, dostosowując rynek mocy do obowiązujących regulacji unijnych z zakresu pomocy 
publicznej. Ostatecznie 7 lutego 2018 r. KE wydała zgodę na wdrożenie wsparcia sektorów ener-
getycznych w sześciu krajach unijnych: Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, Grecji oraz Belgii 
Niemczech (KE, 2018). 

Zdaniem KE, mechanizmy, na które wyraziła ona zgodę, przyczynią się do zagwarantowania 
bezpieczeństwa dostaw energii, zapewniając jednocześnie ochronę konkurencji na jednolitym 
rynku. Według polskiego resortu energetyki: „Rynek mocy jest jednym z najbardziej złożonych 
mechanizmów dotyczących polskiego sektora energetyki, który został do tej pory zgłoszony Komisji 
Europejskiej i uzyskał pozytywną decyzję”5.

Warto zaznaczyć, że celem rynku mocy nie jest przejmowanie na państwo całego ryzyka, 
wiążącego się z prowadzeniem działalności gospodarczej ukierunkowanej na wytwarzanie ener-
gii elektrycznej, a jedynie minimalizowanie tego ryzyka do poziomu, który pozwala na podejmo-
wanie racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Rynek mocy w dalszej perspektywie ma zapewnić 
transformację polskiej energetyki w kierunku niskoemisyjnym zgodnie z tendencjami panującymi 
na rynkach energetycznych państw tzw. starej Europy. Wskazuje się, że dzięki temu w sposób 

4 Komunikat Prezesa URE (nr 29/2018) w sprawie wydania przez Prezesa URE decyzji z dnia 30 marca 2018 r. (znak: DRR.WAR.7120.1.2018) 
zatwierdzającej regulamin rynku mocy, dostęp online: https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/7483,Komunikat-nr-292018.html (29.07.2018).
5 Decyzja Komisji Europejskiej 7.2.2018 C(2018) 601 fi nal. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/272253/272253_1977790_162_2.
pdf (29.07.2018).
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niedyskryminacyjny, efektywny kosztowo oraz zgodny z zasadami zrównoważonego zachowane 
zostanie bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorców końcowych (Kukuła, 2017, s. 5–9).

Sześcioma zatwierdzonymi w ostatnim czasie mechanizmami zdolności wytwórczych objęta 
została ponad połowa ludności Unii Europejskiej. Zakres instrumentów rynku mocy jest odmien-
ny w zależności od jurysdykcji i obejmuje szereg różnego rodzaju rozwiązań uwzględniających 
szczególne potrzeby danego państwa członkowskiego. 

Rysunek 1. Mechanizmy zdolności wytwórczych w sześciu krajach Unii Europejskiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: KE. (2018). Komunikat prasowy „Pomoc państwa: Komisja zatwierdziła sześć mechanizmów zdolności wy-
twórczych mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w Belgii, Francji, Niemczech, Grecji, we Włoszech i w Polsce. 
Komisja Europejska. Pozyskano z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-682_pl.htm.

Komisja wyraziła zezwolenie na stosowanie mechanizmów wspierających regulację zapotrze-
bowania w Grecji oraz Francji. Odbiorcy końcowi w tych krajach otrzymają zapłatę za zmniejszenie 
zużycia energii elektrycznej w szczytowych godzinach, gdy pobór energii jest największy. Francja 
wykazała, że system ten jest niezbędny w celu wzmocnienia sektora usług regulacji zapotrzebo-
wania, podając jako główny motyw regulacji skrajny wzrost zapotrzebowania na energię w czasie 
niskich temperatur. Argumenty Grecji również koncentrowały się na niskich temperaturach, które 
w latach 2016–2017 spowodowały trudną sytuację na rynku energetycznym kraju. W obydwu 
ww. państwach mechanizmy mają charakter tymczasowy, a wsparcie będzie zapewniane w dro-
dze regularnych, konkurencyjnych przetargów, aby ograniczyć koszty.

Niemcy oraz Belgia otrzymały zgodę na wprowadzenie rezerw strategicznych. Wymienione 
kraje przedstawiły zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw, do zminimalizowania których mają 
przyczyniać się rezerwy. Niemcy zaś jako powód swojego działania wskazały na trwającą reformę 
rynku energii elektrycznej oraz jednoczesne wycofywanie energii jądrowej. W przypadku Belgii 
rezerwa strategiczna ma za zadanie złagodzenie ryzyka związanego z podażą w odniesieniu do 
importowanej energii elektrycznej. W przypadku obu wymienionych krajów rozwiązanie w postaci 
rezerw strategicznych ma charakter przejściowy.

W przypadku Polski oraz Włoch, KE zezwoliła na stosowanie ogólnorynkowych mecha-
nizmów zdolności wytwórczych. Mają one zastosowanie w przypadku, gdy na rynkach energii 
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elektrycznej występują strukturalne problemy dotyczące bezpieczeństwa dostaw. Zarówno Włochy, 
jak i Polska swych problemów upatrują w ryzyku wystąpienia niewystarczających mocy wy-
twórczych, spowodowanych niskimi cenami energii, a tym samym w braku dochodów dla po-
tencjalnych inwestorów, chcących zbudować nowe zdolności wytwórcze lub zmodernizować 
obecne (KE, 2018). 

We wszystkich wymienionych przypadkach KE uznała, że zaproponowane rozwiązania są 
zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa i nie powodują nadmiernej ingerencji państwa 
w sektor energetyczny.

Jednym z kluczowych instrumentów rynku mocy zaadaptowanego w Polsce jest obowiązek 
mocowy, którego defi nicja ustawowa będzie stanowiła punkt wyjściowy dla dalszych rozważań 
zawartych w artykule.

III. Obowiązek mocowy – zagadnienia wstępne
Bezpieczeństwo dostaw w czasie rzeczywistym zapewniają mechanizmy w ramach rynku 

energii, takie jak usługi systemowe czy mechanizm centralnego bilansowania. Z kolei celem rynku 
mocy jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w horyzoncie średnio- i długoterminowym 
– tj. zapewnienie wystarczalności mocy wytwórczych (art. 1 ust. 2 ustawy o rynku mocy).

Obowiązek mocowy, stanowiący jeden z głównych instrumentów rynku mocowego zaadap-
towanego w Polsce, stanowi zobowiązanie dostawcy mocy do pozostawania w okresie dostaw 
w gotowości do dostarczania określonej mocy elektrycznej do systemu przez jednostkę rynku 
mocy oraz do dostawy określonej mocy elektrycznej do systemu w okresach zagrożenia (art. 2 
pkt 23 ustawy o rynku mocy). 

Przekładając ustawową defi nicję obowiązku mocowego na język zobowiązań, można wska-
zać, że obowiązek mocowy to cywilnoprawne zobowiązanie wobec operatora, które składa się 
z dwóch komponentów: (1) gotowości do dostarczenia mocy, polegającej na utrzymaniu jednostek 
fi zycznych w odpowiednim stanie przez cały okres dostaw, oraz (2) z dostarczenia mocy do sy-
stemu w okresie zagrożenia6. Moce mają być kontraktowane na aukcjach, których uczestnicy 
będą oferować w określonym czasie operatorowi tzw. obowiązek mocowy (art. 2 pkt 3 ustawy 
o rynku mocy).

Pierwsze aukcje w ramach rynku mocy mają odbyć się w dniach: 15 listopada, 5 grudnia 
i 21 grudnia 2018 r. Aukcje przeprowadzone zostaną w celu zakontraktowania dostaw energii 
odpowiednio na lata: 2021, 2022, 2023. W późniejszym okresie przewiduje się organizację jednej 
aukcji rocznie dotyczącej 5 letniego okresu dostaw. W latach 2019–2025 organizowana będzie 
co roku jedna aukcja główna na okresy dostaw przypadające odpowiednio na lata 2024–2030 
(art. 29 ust. 3 ustawy o rynku mocy).

Obowiązki mocowe ukształtowane w wyniku aukcji będą mogły podlegać dalszemu obrotowi 
na rynku wtórnym (art. 48 ustawy o rynku mocy).

W celu lepszego zrozumienia istoty obowiązku mocowego konieczne jest rozłożenie na czyn-
niki pierwsze najistotniejszych komponentów, wchodzących w skład jego ustawowej defi nicji. 
Ze względu na wysoce specjalistyczną dziedzinę, regulowaną przez ustawę o rynku mocy, defi nicja 

6 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2018, poz. 9).



65 Bartłomiej Pawlak, Marcin Ziarkowski            Realizacja obowiązku mocowego przez przedsiębiorstwa energetyczne

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 5(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.7.5

obowiązku mocowego składa się z wielu elementów, które również zostały zdefi niowane przez 
ustawodawcę.

IV. Podstawowe elementy składowe defi nicji obowiązku mocowego

1. Dostawca i jednostka rynku mocy

Uczestnikami biorącymi udział w aukcjach i dostarczającymi produkt na rynku mocy są tzw. 
dostawcy mocy, czyli podmioty dysponujące jednostkami rynku mocy (JRM) (art. 2 pkt 4 ustawy 
o rynku mocy). Są oni właścicielami lub osobami upoważnionymi przez właścicieli do dysponowania: 
1) jednostkami fi zycznymi redukcji zapotrzebowania (JFRZ) – moc do systemu dostarczana 

jest poprzez czasowe ograniczenie pobierania jej z sieci elektroenergetycznej;
2) jednostkami fi zycznymi wytwórczymi (JFW) – w tym: jednostkami wytwórczymi lub magazy-

nami energii elektrycznej posiadającymi zdolność do dostawy mocy do systemu.
Do grup JFRZ oraz JFW zalicza się także odpowiednio: jednostki fi zyczne zagraniczne redukcji 

zapotrzebowania i jednostki fi zyczne zagraniczne z państw członkowskich UE, których systemy 
elektroenergetyczne są przyłączone bezpośrednio do polskiego systemu elektroenergetyczne-
go. Jednostki te będą mogły wziąć udział w aukcji mocy pod warunkiem uzgodnienia takiego 
rozwiązania w odpowiedniej umowie zawartej pomiędzy właściwymi Operatorami Systemów 
Przesyłowych (OSP). Cały proces może zostać przeprowadzony również w drugą stronę – obo-
wiązek mocowy może zostać zaoferowany bezpośrednio przez OSP wyznaczonego dla systemu 
państwa członkowskiego UE przyłączonego bezpośrednio do polskiego systemu przesyłowego 
(Cichocki, Młodawski i Lewicki, 2018, s. 1–2).

Ustawa o rynku mocy nakłada na właścicieli jednostek fi zycznych wytwórczych o mocy osią-
galnej minimum 2 MW brutto, mogących wprowadzać energię do sieci, obowiązek corocznego 
przystąpienia do certyfi kacji ogólnej (art. 11 ustawy o rynku mocy). 

Brak wywiązania się z ustawowego obowiązku może skutkować wystosowaniem przez Prezesa 
URE kary w wysokości do 5% przychodów danego podmiotu w poprzednim roku podatkowym 
(art. 85 ust. 5 ustawy o rynku mocy). 

Warto zaznaczyć, że złożenie wniosku w certyfi kacji ogólnej przez dostawców nie jest jedno-
znaczne z koniecznością ich udziału w dalszych procesach rynku mocy – jest to tylko spełnienie 
wymogu ustawowego. Z kolei dla chętnych do osiągania przychodów z rynku mocy jest to pierwszy 
etap procesu, w ramach którego jednostki wytwórcze i jednostki redukcji zapotrzebowania będą 
mogły, w wyniku aukcji mocy, zawrzeć umowy mocowe, na podstawie których otrzymają wynagro-
dzenie. Aukcje mocy, które będą prowadzone w Polsce od listopada 2018 r., będą aukcjami typu 
holenderskiego, tj. składającymi się z wielu rund z ceną malejącą. Jednostki rynku mocy, które 
zostaną dopuszczone do udziału w aukcji, będą opuszczać aukcję, kiedy cena kolejnej rundy nie 
będzie już zapewniać ich oczekiwanego wynagrodzenia za moc. W efekcie, aukcje będą wygry-
wać najtańsze oferty przy zachowaniu neutralności technologicznej, co oznacza obowiązywanie 
zakazu dyskryminowania lub wspierania konkretnych rozwiązań technologicznych lub standardów 
(Kamiński i Saługa, 2017, s. 167–169).

Parametry aukcji zostaną określone przez ministra właściwego ds. energii, po zasięgnięciu 
opinii Prezesa URE, w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 34 ustawy o rynku mocy.
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2. Operator

Jak wskazano wcześniej, obowiązek mocowy to cywilnoprawne zobowiązanie dystrybutora 
wobec operatora. Operator jest zatem drugą stroną stosunku zobowiązaniowego wynikającego 
z obowiązku mocowego. 

Operator w ustawie o rynku mocy został określony jako operator systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego, z odwołaniem do ich 
defi nicji zawartych w art. 3 pkt 24 lub 28 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne7 
(art. 2 pkt 27 ustawy o rynku mocy). 

Ustawodawca odwołuje się tym konkretnym przypadku do przedsiębiorstwa energetycznego 
zajmującego się przesyłaniem energii elektrycznej, które jest odpowiedzialne za ruch sieciowy 
w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funk-
cjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci 
przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi bądź do przedsiębiorstwa 
energetycznego zarządzającego systemami połączonymi elektroenergetycznymi, w tym systemem 
przesyłowym i dystrybucyjnym albo systemem przesyłowym, dystrybucyjnym i magazynowania 
(Kukuła i Stoczkiewicz, 2017, s. 11–14).

Operator, jak wynika z powyższego, nabywa i egzekwuje zdolności wytwórcze lub redukcyj-
ne oferowane przez dostawców mocy, a ponadto odgrywa rolę analityczną, wyznaczając wielko-
ści niezbędne do planowania w zakresie pokrycia zapotrzebowania na moc i energię (Kamiński 
i Saługa, 2017a, s. 170–171).

3. Okres dostaw i okres zagrożenia 

Defi nicja obowiązku mocowego odnosi się również do okresów, w których dostawca jest 
zobowiązany świadczyć usługi na rzecz operatora.

Jak wynika z defi nicji rynku mocowego, Polski rynek mocy działa zgodnie z tzw. modelem 
dostawy (delivery), a nie wyłącznie gotowości (availability) (uzasadnienie do projektu ustawy o ryn-
ku mocy, s. 1). Model ten, oprócz gotowości do dostarczenia mocy, polegającej na utrzymaniu 
jednostek fi zycznych w odpowiednim stanie przez cały okres dostaw, zobowiązuje również pod-
miot obciążony obowiązkiem mocowym do dostarczenia mocy do systemu w okresie zagrożenia 
(uzasadnienia do projektu ustawy o rynku mocy, s. 13–14).

Zarówno obowiązek gotowości jak również dostawy korelują do odpowiednich okresów, 
w których świadczenia wynikające z obowiązku mocowego powinny być świadczone.

Obowiązek gotowości odnosi się do okresu dostaw, czyli roku kalendarzowego albo kwartału, 
dla którego jest przeprowadzana aukcja mocy (art. 2 pkt 25 ustawy o rynku mocy).

Z kolei obowiązek dostawy odnosi się do okresu zagrożenia, zdefi niowanego jako pełna 
godzina, w której nadwyżka mocy dostępnej dla operatora w procesach planowania dobowego 
pracy systemu jest niższa od wartości wymaganej, określonej zgodnie z art. 9g ust. 4 pkt 9 prawa 
energetycznego (art. 2 pkt 26 ustawy o rynku mocy). Okres zagrożenia defi niuje się więc jako 
godzinę, w której planowana rezerwa mocy dyspozycyjnej dostępna dla OSP (przekraczająca 
popyt) jest niższa niż poziom rezerwy minimalnej wymagany do bezpiecznego użytkowania sieci. 

7 Dz.U. 2018, poz. 755.
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Okres zagrożenia może wystąpić w dowolnej godzinie szczytowego zapotrzebowania między 
7:00 a 22:00 w dni robocze.

Nie wprowadza się żadnych ograniczeń co do liczby i czasu trwania przerw między kolejny-
mi okresami zagrożenia. Okres zagrożenia musi być poprzedzony ostrzeżeniem wydanym przez 
OSP z co najmniej ośmiogodzinnym wyprzedzeniem (Michalski i Sołtysik, 2016, s. 50).

V. Wykonanie obowiązku mocowego

1. Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych

Po zapoznaniu się z siatką pojęciową używaną przez ustawodawcę w ustawie o rynku mocy 
możliwe jest przejście do treści obowiązku mocowego (art. 57 ustawy o rynku mocy). 

Ustawa o rynku mocy określa zasady organizacji i funkcjonowania tego rynku oraz nakła-
da szereg obowiązków na uczestników rynku: operatorów systemów przesyłowego i dystrybu-
cyjnych, wytwórców energii elektrycznej, podmioty oferujące usługę redukcji zapotrzebowania, 
zarządcę rozliczeń, a także na organy administracji – Prezesa URE oraz ministra właściwego 
ds. energii.

Jednym z takich obowiązków jest udział w procesie certyfi kacji ogólnej, dotyczący wszyst-
kich właścicieli jednostek fi zycznych wytwórczych, których moc osiągalna brutto jest nie mniej-
sza niż 2 MW (art. 11 ustawy o rynku mocy). Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców 
prowadzących działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, również tych, którzy nie 
są objęci obowiązkiem uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej udzielonej przez 
Prezesa URE. Oznacza to, że każdy wytwórca energii elektrycznej, (np. elektrownia, elektrocie-
płownia, farma wiatrowa), niezależnie od obowiązku posiadania koncesji, jest zobowiązany do 
przekazania Polskim Sieciom Energetycznym S.A. wymaganych informacji oraz wpisania swojej 
jednostki do rejestru rynku mocy (Kania i Tyrakowska, 2018, s. 10).

Zgodnie z zapisami ustawy o rynku mocy, pierwsza certyfi kacja ogólna rozpoczęła się 
3 kwietnia i zakończyła się 29 maja 2018 r. Była ona przeprowadzona zgodnie z Regulaminem 
Rynku Mocy (PSE, 2018), w którym zostały określone m.in. zasady organizacji i przebieg pro-
cesu certyfi kacji. Za przeprowadzenie procesu certyfi kacji ogólnej odpowiadają Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne S.A. Certyfi kację ogólną przeprowadza się w celu pozyskania informacji 
o jednostkach fi zycznych oraz wpisaniu ich do rejestru rynku mocy. Zebrane informacje będą 
służyć przygotowaniu propozycji parametrów aukcji.

Brak przystąpienia do certyfi kacji ogólnej skutkuje możliwością nałożenia przez Prezesa URE 
kary administracyjnej na właściciela jednostki fi zycznej wytwórczej (URE, 2018).

Wykonywanie obowiązku mocowego polega na (art. 57 o rynku mocy): 
1) pozostawaniu w gotowości do dostarczania przez jednostkę rynku mocy określonej w umowie 

mocowej mocy elektrycznej do systemu oraz;
2) dostarczeniu mocy elektrycznej do systemu w okresach zagrożenia w wielkości równej sko-

rygowanemu obowiązkowi mocowemu, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o rynku mocy 
– w przypadku jednostki rynku mocy składającej się z jednostek fi zycznych zlokalizowanych 
w systemie oraz jednostki rynku mocy składającej się z jednostek fi zycznych połączenia 
międzysystemowego lub;
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3) dostarczeniu mocy elektrycznej do systemu przesyłowego państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, bezpośrednio połączonego z systemem lub pozostawanie w gotowości do do-
starczenia mocy, w okresach zagrożenia w wielkości równej skorygowanemu obowiązkowi 
mocowemu, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o rynku mocy – w przypadku jednostki 
rynku mocy składającej się z jednostek fi zycznych zagranicznych zlokalizowanych w tym 
systemie.
Jeśli chodzi o obowiązki nałożone na podmioty biorące udział w dystrybucji energii elektrycz-

nej, ustawa o rynku mocy wprowadza również odpowiednie obowiązki: 
1) obowiązek współpracy operatorów systemów dystrybucyjnych z Polskimi Sieciami 

Energetycznymi S.A. w procesie certyfi kacji na zasadach określonych w Regulaminie; współ-
praca dotyczy m.in. procesu pozyskiwania informacji o jednostkach wytwórczych; spółki dys-
trybucyjne będą odpowiedzialne m.in. za weryfi kację danych zgłaszanych przez wytwórców;

2) mniejsi operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSDn), nieposiadający bezpośrednich po-
łączeń z siecią przesyłową, będą z kolei realizować te obowiązki za pośrednictwem dużych 
operatorów (OSD); zasady współpracy również określa Regulamin; nieuzasadniona odmowa 
współpracy lub nieterminowa realizacja obowiązków przez OSD oraz OSDn zagrożona jest 
karą, w wysokości do 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalno-
ści koncesjonowanej osiągniętego w poprzednim roku podatkowym (art. 85 ustawy o rynku 
mocy).

2. Partycypacja w kosztach

Ważną kwestią związaną z rynkiem mocy jest również jego koszt. Utrzymanie spoczywać 
będzie bowiem na wszystkich odbiorcach energii: zarówno przedsiębiorcach, jak i gospodarstwach 
domowych. Do rachunków za energię elektryczną doliczane będą tzw. opłaty mocowe. Dla po-
szczególnych odbiorców ich stawki będą kształtowane osobno. Gospodarstwa domowe obciążone 
będą stawką miesięczną zależną od rocznego zużycia energii elektrycznej. 

Dla odbiorców komercyjnych stawka ustalana będzie w stosunku do energii elektrycznej 
pobranej w wybranych godzinach doby (godzinach szczytu). Celem takiego rozwiązania jest 
zachęcenie odbiorców do pobierania energii w czasie mniejszego zapotrzebowania, tak aby roz-
ładować obciążenie sieci elektroenergetycznej. Obecnie nie ma jeszcze możliwości wskazania 
wysokości przyszłych opłat. Z informacji uzasadnienia załączonego do projektu ustawy wynika 
jednak, że roczny koszty utrzymania rynku energii przez przedsiębiorców oraz gospodarstwa 
domowe przekraczać będzie 3 mld zł. Wywnioskować można więc, że opłata mocowa będzie 
zauważalną składową całkowitego kosztu energii – szczególnie dla przedsiębiorców. Co więcej, 
niepewność budzi również fakt, że obecnie nie wiadomo jeszcze które godziny będą uznane za 
tzw. godziny szczytowe, co wiązać będzie się ze zwiększeniem opłat. Istnieje ryzyko, że w celu 
polepszenia sytuacji sektora energetycznego stawki opłaty mocowych ustalone zostaną niepro-
porcjonalnie do rzeczywistego obciążenia sieci. Pierwsze opłaty mocowe mają zostać pobrane 
od października 2020 r. (Styczyński, 2018, s. 7).

Ustawodawca przewidział również możliwość skorzystania z ulg dotyczących opłat mocowych. 
Możliwość skorzystania z nich obarczona jest jednak warunkiem zużycia przynajmniej 100 GWh 
w roku poprzedzającym (art. 71 ustawy o rynku mocy). Tak wysoki wymóg zużycia energii oznacza 
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w praktyce, że kwalifi kować będą się tylko najwięksi krajowi odbiorcy przemysłowi. Dodatkowymi 
warunkami jest spełnienie wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej oraz 
prowadzenie określonego typu działalności gospodarczej wymienionego w ustawie. W związ-
ku z powyższym, koszty utrzymania rynku mocy najdotkliwiej odczują przedsiębiorcy z branż 
energochłonnych, którym niewiele brakuje do spełnienia wymagań uprawniających do ulgi (Pils 
i Skupień, 2018, s. 322–324). 

Koncepcja rynku mocy i jej wytyczne są naturalnie wsparciem dla elektrowni korzystają-
cych ze źródeł konwencjonalnych. Głównymi benefi cjentami rynku mocy będą więc koncerny 
energetyczne, jednakże na nowo powstałym rynku będzie również miejsce dla średnich i małych 
przedsiębiorstw. Warto zaznaczyć, że przeznaczeniem rynku mocy nie jest wyłącznie wygenero-
wanie i zagwarantowanie mocy wytwórczych. Innym rozwiązaniem jest zmniejszenie zapotrze-
bowania na energię w kluczowych momentach. Odbiorcy energii mogą być więc wynagradzani 
za tzw. negawaty (energię niepobraną), czyli zmniejszenie poboru w momentach szczytowego 
zapotrzebowania. W opozycji do tradycyjnych źródeł mocy, takich jak elektrownie, rynek mocy 
przewiduje więc także miejsca dla jednostek redukcji zapotrzebowania (Bayer, Kukuła, Rączka 
i Stoczkiewicz, 2016, s. 12–15). 

Forma ograniczenia poboru energii może odbywać się na wiele sposobów, takich jak:
1) zmiana organizacji pracy poprzez zmiany pory dnia energochłonnych procesów; 
2) odłączenie z sieci urządzeń, które nie są niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa;
3) użytkowanie własnych źródeł energii, takich jak magazyny energii lub agregaty prądo-

twórcze. 
Na rynku mocy przedsiębiorcy mogą również oferować redukcję zapotrzebowania na energię 

elektryczną bezpośrednio bądź poprzez łączenie się w agregaty – czyli systemy łączące wielu 
odbiorców oferujących wspólnie redukcję zapotrzebowania na energię. Warunkiem koniecznym 
uczestnictwa w rynku mocy jest minimalna moc osiągalnej redukcji zapotrzebowania, która wynosi 
2 MW (wartość ta odnosi się zarówno do pojedynczych podmiotów, jak i agregatów). Oznacza to, 
że przedsiębiorcy, którzy samodzielnie nie spełniają wymogu 2 MW redukcji, mogą uczestniczyć 
w rynku mocy poprzez przystąpienie do agregatów. W przypadku agregatów przewiduje się rów-
nież górną granicę oferowanej redukcji zapotrzebowania – 50 MW8.

VI. Podsumowanie
Nie ma wątpliwości, że wprowadzenie rynku mocy w Polsce pociągnie za sobą istotne zmiany 

w funkcjonowaniu sektora wytwarzania energii i będzie miało na niego wpływ przez kolejne lata. 
Niemniej, wprowadzenie rynku mocowego i jednoczesne obciążenie przedsiębiorstw ener-

getycznych obowiązkiem mocowym, pomimo niewątpliwych plusów, które nie podlegają dyskusji, 
może być jednak mieczem obosiecznym. Jego wprowadzenie wiąże się bowiem również z ewen-
tualnymi negatywnymi konsekwencjami.

Przykładowo, może bowiem dojść do paradoksalnej sytuacji, w której istniejące konwen-
cjonalne bloki będą eksploatowane do granic możliwości, a system mający w istocie promować 
inwestycje w nowe moce wytwórcze będzie realnie je wstrzymywał.

8 Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 22/2018) przedstawiająca wykaz usług, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o rynku 
mocy. Pozyskano z: https://www.ure.gov.pl/download/1/9068/KW104724DRRPLIK1.pdf (29.07.2018). 
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Poza tym, wprowadzenie obowiązku mocowego może doprowadzić również do spadku wy-
dajności i efektywności całego systemu elektrycznego, gdyż ocena zapotrzebowania na energię 
elektryczną w horyzoncie kilku najbliższych lat jest obarczona ryzykiem przeszacowania. Będzie 
to miało niewątpliwie wpływ na zwiększenie kosztów utrzymania całego systemu energetycznego, 
których ciężar tradycyjnie spadnie na odbiorców końcowych (Rączka, 2017, s. 60–62).

Pomimo niewątpliwych plusów systemu opartego na rynku mocy, nie sposób jednak zapo-
minać, że rozwiązanie to nie jest pozbawione wad i może być źródłem wielu problemów w przy-
szłości. W końcu tworzenie krajowych rynków mocy odbywa się obecnie w oparciu o krajowe 
schematy wsparcia, różnicujące warunki konkurencji w państwach członkowskich. Może to kłócić 
się z przyjmowanymi rozwiązaniami w zakresie paneuropejskiego rynku dnia bieżącego, rynku 
dnia następnego oraz bilansowania, które wynikają z wdrażanych kodeksów sieci. 

Ponadto, istnieje prawdopodobieństwo zahamowania rozwoju mechanizmów strony popy-
towej rynku (demand side response), które poprzez agregację wolumenów stanowią potencjalne 
alternatywne źródło mocy na potrzeby bilansowania systemu bez konieczności inwestowania 
w nowe moce wytwórcze (Jones, Sakhle, Buck i Greichen, 2017, s. 23).

Bibliografi a
Bayer, E. i Rączka, J. (2017). Jak rozwinąć potencjał DSR w Polsce i obniżyć koszty systemu energetycz-

nego. Pozyskano z: http://forum-energii.eu/fi les/fi le_add/fi le_add-54.pdf (29.07.2018). 
Bayer, E., Kukuła W., Rączka, J. i Stoczkiewicz, M. (2016). Założenia rynku mocy w Polsce – analiza 

prawna i ekonomiczna. Pozyskano z: https://www.documents.clientearth.org/wp-content/uploads/
library/2016-07-14-zalozenia-rynku-mocy-w-polsce-%E2%80%93-analiza-prawna-i-ekonomiczna-
coll-pl.pdf (29.07.2018).

Będkowski-Kozioł, M. (2018). Rynek mocy jako nowy instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycz-
nego w Polsce. W: M. Pawełczyk (red.), Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego – 
sektor gazowy i energetyczny. Warszawa: Wydawnictwo Ius Publicum.

Buck, M., Greichen, P., Jones, D. i Buck, M. (2017). The European Power Sector in 2017. Pozyskano z: 
https://sandbag.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/EU-power-sector-report-2017.pdf (29.07.2018). 

Chyoung, C., Hach, D. i Spinler, S. (2014). Capacity market design options: a capacity expansion model 
and a GB case study. Pozyskano z: https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2435165_
code2046294.pdf?abstractid=2435165&mirid=1 (29.07.2018).

Cichocki, K., Lewicki M. i Młodawski, T. (2018). Model rynku mocy w Polsce. Pozyskano z: https://skslegal.
pl/wp-content/uploads/2018/01/Za%C5%82o%C5%BCenia-rynku-mocy-stycze%C5%84-2018-1.pdf 
(29.07.2018). 

Coibion, A. i Pickett, J. (2014). Capacity mechanisms: reigniting Europe’s energy markets. Brussels: Linklaters. 
Pozyskano z: http://www.linklaters.com/pdfs/mkt/london/6883_LIN_Capacity_Markets_Global_Web_
Single_Final_1.pdf (29.07.2018).

Complak, K. (2014). W: M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: 
LexisNexis. 

FAE. (2015). Rynek Mocy w Wielkiej Brytanii – Doświadczenie ważne dla Polski. Warszawa: Forum Analiz 
Energetycznych. Pozyskano z: http://forum-energii.eu/fi les/fi le_add/fi le_add-28.pdf (29.07.2018).



71 Bartłomiej Pawlak, Marcin Ziarkowski            Realizacja obowiązku mocowego przez przedsiębiorstwa energetyczne

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 5(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.7.5

Gałczyński, M. i Zajdler, R. (2015). Czy Polska rzeczywiście potrzebuje rynku mocy? Pozyskano z: https://
www.cire.pl/pliki/2/rynek_mocy_02_09_2015.pdf (29.07.2018).

Kania, M. i Tyrakowska, M. (2018). Rynek mocy czyli zapobieganie blackoutom. Dziennik Gazeta Prawna, 
19 stycznia.

KE. (2018). Pomoc państwa: Komisja zatwierdziła sześć mechanizmów zdolności wytwórczych mających 
na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w Belgii, Francji, Niemczech, 
Grecji, we Włoszech i w Polsce. Komunikat prasowy. Komisja Europejska. Pozyskano z: http://europa.
eu/rapid/press-release_IP-18-682_pl.htm (29.07.2018)

Kukuła, W. (2017). Ocena ustawy o rynku mocy. Pozyskano z: https://www.cire.pl/pliki/1/2017/2017_12_12_
ocena_ustawy_o_rynku_mocy_ce_pl.pdf (29.07.2018). 

Kukuła, W. i Stoczkiewicz, M. (2017). Rządowy projekt ustawy o rynku mocy. Wątpliwości prawne, środo-
wiskowe i ekonomiczne. Warszawa: ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Kulesa, M. (2018). Ustawa o rynku mocy jako nowy element architektury modelu polskiej elektroenerge-
tyki. W: P. Połecki, P. Pijarski, (red.), Rynek energii elektrycznej Rozwój, polityka, ekonomia. Lublin: 
Politechnika Lubelska.

Mańko, A. (2016). Tzw. rynek mocy jako element rynku energetycznego. Pozyskano z: https://www.cire.pl/
pliki/2/amanko5miejsce.pdf (29.07.2018). 

ME. (2016). Rozwiązania funkcjonalne rynku mocy. Warszawa: Ministerstwo Energii. Pozyskano z: https://r.
dcs.redcdn.pl/https/o2/tvn/web-content/m//p121/f/84f0f20482cde7e5eacaf7364a643d33/22c51182-
9bba-47f7-bf11-f9f32217047e.pdf (29.07.2018).

Michalski, D. i Sołystik, M. (2016). Rynek Mocy. Kolejny etap tworzenia zliberalizowanego rynku energii 
elektrycznej w Unii Europejskiej. Unia Europejska.pl, 3, 49–59. 

Pils, P. i Skupień, M. (2018). Rynek mocy, usługi eksperckie przy wprowadzaniu jednostek wytwórczych na 
rynek. Pozyskano z: https://rynekmocy.com/media/karta_RynekMocy.pdf (29.07.2018). 

Poręba, S., Przybylski, M. i Zapaśnik, M. (2015). Rynek mocy krajowego systemu elektroenergetycznego. 
Nowa Energia, 1. 

PSE. (2018). Regulamin Rynku Mocy. Warszawa: Polskie Sieci Energetyczne, 30 marca. Pozyskano z: 
https://www.pse.pl/documents/20182/80458756/2018-01-19-Regulamin_Rynku_Mocy_poprawiony.
pdf (29.07.2018).

PSE. (2018a). Rekord zapotrzebowania na moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, w okresie 
zimowym. Informacja Prasowa. Warszawa: Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Pozyskano z: https://
www.pse.pl/-/kolejny-rekord-zapotrzebowania-na-moc-w-krajowym-systemie-elektroenergetycznym-
w-okresie-zimowym (29.07.2018).

Rączka, J. (2017). Rynek mocy – skutki dla odbiorców energii. Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 1, 
59–70. 

Saługa, P. i Kamiński, J. (2017). Rynek mocy w Polsce – aukcja jednocenowa vs. Dyskryminacyjna. Zeszyty 
Naukowe, 98, 167–176.

URE. (2018). Obowiązkowa certyfi kacja ogólna do rejestru rynku mocy od 3 kwietnia do 29 maja 2018 r. 
w PSE dla wszystkich właścicieli jednostek wytwórczych powyżej 2 MW. Informacja prasowa. 
Warszawa: Urząd Regulacji Energetyki. Pozyskano z: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-
ogolne/aktualnosci/7439,Obowiazkowa-certyfi kacja-ogolna-do-rejestru-rynku-mocy-od-3-kwietnia-do
-29-maja-.html (29.07.2018). 



72

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 5(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.7.6

Paweł Ura*

Udział wytwórców zagranicznych w polskim rynku mocy

Spis treści 
I. Wprowadzenie
II. Europejski kontekst regulacji
III. Proces legislacyjny ustawy o rynku mocy a udział mocy zagranicznych
IV. Wytwórcy zagraniczni w systemie aukcyjnym
V. Wykonanie obowiązku mocowego przez wytwórcę zagranicznego
VI. Podsumowanie

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest analiza przepisów odnoszących się do udziału wytwórców zagranicz-
nych w polskim mechanizmie mocowym. W pracy omówiono zarówno kontekst europejski wymogu 
wprowadzenia cross-border participation, jak i proces legislacyjny ustawy o rynku mocy w tym 
zakresie. Prezentację regulacji udziału wytwórców zagranicznych podzielono strukturalnie na dwie 
części. W pierwszej kolejności przeanalizowano system aukcyjny ze szczególnym uwzględnieniem 
aukcji wstępnych. Następnie przedstawiono kwestię specyfi ki wykonania obowiązku mocowego 
przez wytwórcę zagranicznego.

Słowa kluczowe: rynek mocy; wytwórcy zagraniczni; aukcje wstępne; system aukcyjny; obowią-
zek mocowy.

JEL: K20, K23, K32

I. Wprowadzenie
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (dalej: uorm lub ustawa 

o rynku mocy)1, operator rynku mocy zapewnia możliwość udziału mocy zlokalizowanej w sy-
stemach elektroenergetycznych państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego system 
elektroenergetyczny jest bezpośrednio połączony z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym 
(dalej: KSE). Przepis ten przewiduje zatem umożliwienie udziału w polskim rynku mocy wytwór-
com zagranicznym (defi niowanym w ustawie jako jednostki fi zyczne zagraniczne wytwórcze), 
rozumianego przede wszystkim jako udział w aukcjach mocy, a następnie wykonanie wynikają-
cych z nich obowiązków mocowych. W niniejszym artykule zostanie podjęta próba wykazania, że 
regulacja tytułowej kwestii, a szczególnie przepisy ustawy o rynku mocy i Regulaminu rynku mocy 

* Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; fi nalista II Ogólnopolskiego Konkursu „Student z Energią” 
(Łódź, 2018); e-mail: pawel.ura@gmail.com.
1 Dz.U. 2018, poz. 9.



73 Paweł Ura            Udział wytwórców zagranicznych w polskim rynku mocy

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 5(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.7.6

(dalej: RRM)2, nie może być interpretowana w próżni. Istotnie na jej kształt wpływają bowiem nie 
tylko prawo i polityka unijna, lecz także uwarunkowania techniczne oraz możliwość współpracy 
z operatorami państw sąsiednich. 

II. Europejski kontekst regulacji
Cel zastosowania mechanizmów mocowych (capacity mechanisms) mieści się w jednym 

z celów politycznych Unii Europejskiej w obszarze energetycznym, którym zgodnie z art. 194 
ust. 1 pkt 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej3 jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw 
energii. Zastosowanie tego rodzaju systemów wsparcia służy jednak przede wszystkim bezpie-
czeństwu energetycznemu na poziomie krajowym. Bowiem w przypadku, gdy wynagrodzenie mo-
cowe przysługiwałoby wyłącznie rodzimym wytwórcom, mogłoby to doprowadzić do zmniejszenia 
inwestycji w połączenia międzysystemowe (interkonektory), gorszej pozycji konkurencyjnej mocy 
zagranicznych (w tym wstrzymywania inwestycji w państwach ościennych), a w konsekwencji 
podziału unijnego rynku energii. Ponadto, nie ulega wątpliwości, że sektor energetyczny jest 
sektorem o znaczeniu strategicznym, w którym interes narodowy długo przeważać będzie nad 
interesem unijnym.

Mając powyższe na uwadze, kwestię udziału wytwórców zagranicznych w polskim rynku 
mocy można rozpatrywać już na poziomie prawa pierwotnego Unii Europejskiej (Huhta, 2018). 
Zgodnie z art. 34 oraz art. 35 TFUE, ograniczenia ilościowe w przywozie i wywozie oraz wszel-
kie środki o skutku równoważnym są zakazane między państwami członkowskimi. Przepisy te 
konstytuują swobodę przepływu towarów, stanowiącą rdzeń jednolitego rynku Unii Europejskiej. 
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE wskazuje natomiast, że pojęcie towaru obejmuje także 
energię elektryczną4. Można wyrazić pogląd, że konstrukcja mechanizmu mocowego, nieprzewi-
dującego udziału mocy zagranicznych, stanowiłaby restrykcje, o których mowa w przytoczonych 
przepisach. Co więcej, powoływanie się na derogację ze względu na bezpieczeństwo publiczne 
z art. 36 TFUE byłoby bezskuteczne w przypadku regulacji elektroenergetycznych z uwagi na 
daleko idącą harmonizację poprzez unijne prawo wtórne5. Kwestię tę poruszano w polskiej nauce 
prawa energetycznego. P. Bogdanowicz wskazał bowiem, że powołanie się na interes publiczny 
może okazać się niewystarczające. Innymi słowy, strategiczny charakter sektora energetycznego 
i powoływany w związku z tym interes publiczny w żadnym wypadku nie oznacza automatycz-
nej derogacji od swobód rynku wewnętrznego (Bogdanowicz, 2012, s. 248). Odmienne zdanie 
w tym zakresie prezentuje M. Nowacki, który bazując na orzecznictwie TSUE odnoszącym się 
do produktów naftowych, w których trybunał dopuścił powoływanie się na art. 36 TFUE, wyraził 
pogląd, że TSUE orzekłby podobnie (per analogiam) w przypadku innych produktów energetycz-
nych (Nowacki, 2010, s. 214).

Jednym z celów państw członkowskich UE, w myśl art. 3 ust. 1 dyrektywy 2009/72/WE jest 
stworzenie konkurencyjnego, bezpiecznego i zrównoważonego pod względem środowiskowym 

2 Regulamin rynku mocy zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 30.03.2018 r. Pozyskano z: https://bip.ure.gov.pl/downlo-
ad/3/9842/RRM30032018podpisany.pdf (10.06.2018).
3 Wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE z 2016 r., C 202/1.
4 Wyr. TS z 15.07.1964 r., Costa/E.N.E.L., C-6/64, EU:C:1964:66; wyr. z 2.04.1998 r., Outokumpu Oy, C-213/96, EU:C:1998:155.
5 Zob. wyr. TS z 24.11.1993 r., Keck Mithouard, C-267/91 i C-268/91, EU:C:1993:905.



74 Paweł Ura            Udział wytwórców zagranicznych w polskim rynku mocy

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 5(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.7.6

rynku energii elektrycznej6. Trzeba wskazać również art. 1 ust. 2 dyrektywy 2005/89/WE, zgodnie 
z którym polityki państw członkowskich, dotyczące bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, 
winny być przejrzyste, stabilne, a także – co istotne – niedyskryminacyjne oraz zgodne z wymo-
gami konkurencyjnego wewnętrznego rynku energii elektrycznej7. Przepisy dyrektyw konstytuują 
więc ogólne zasady konstrukcji wspólnego rynku energii. Stanowią też swoisty punkt wyjścia 
w odniesieniu do regulacji prawnych mechanizmów mocowych oraz innych systemów wsparcia 
wytwórców energii elektrycznej. Oceniając przyjęte przez dane państwo członkowskie rozwią-
zania, należy zatem badać spełnienie wymogu konkurencyjności występującej nie tylko w tym 
państwie, ale w całej Unii Europejskiej. I. Przybojewska w odniesieniu do bezpieczeństwa ener-
getycznego zauważa, że istnieje współzależność zachodząca „pomiędzy zapewnieniem prawid-
łowego funkcjonowania wewnętrznego unijnego rynku energii a zapewnieniem bezpieczeństwa 
dostaw energii na ten rynek. Nie jest to bowiem wyłącznie zależność ukierunkowana jednostron-
nie w ten sposób, że trudno sobie wyobrazić bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej 
bez odpowiednio konkurencyjnego i zliberalizowanego rynku wewnętrznego” (Przybojewska, 
2017, s. 34).

Podkreślenia wymaga, że mechanizmy mocowe nie zostały dotychczas bezpośrednio ure-
gulowane przez unijne prawo energetyczne. Zainteresowanie instytucji UE systemami wsparcia 
nadeszło z perspektywy pomocy publicznej. Jak słusznie bowiem zauważa M. Stoczkiewicz, 
instrumenty ingerencji państwa w sektorze energetycznym dość łatwo mogą spełniać wszystkie 
cechy pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE (Stoczkiewicz, 2011, s. 383). I tak 
w Wytycznych Komisji Europejskiej z 28 czerwca 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę 
środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020 (dalej jako: Wytyczne)8 wskazano, 
że środek powinien być skonstruowany w taki sposób, aby mógł obejmować wszelkie zdolno-
ści wytwórcze mogące skutecznie przyczyniać się do rozwiązania problemu z wystarczalnoś-
cią mocy wytwórczych, a dalej, że powinien on uwzględniać uczestnictwo operatorów z innych 
państw członkowskich, w których takie uczestnictwo jest fi zycznie możliwe, zwłaszcza w kon-
tekście regionalnym, tj. w których zdolność wytwórczą można fi zycznie udostępnić państwu 
członkowskiemu wdrażającemu środek oraz można wyegzekwować zobowiązania związane ze 
środkiem.

Wytyczne wskazują już wprost na wymóg zapewnienia udziału wytwórców zagranicznych. Ich 
brzmienie uwzględnia również możliwość istnienia technicznych ograniczeń w jego kompletnym 
wdrożeniu. Zgodnie z Wytycznymi środek pomocy publicznej nie powinien ograniczać zachęt do 
inwestowania w przepustowość połączeń wzajemnych oraz zagrażać łączeniu rynków, w tym 
rynków bilansujących.

Przyjęte przez KE założenia w tym zakresie inkorporowano w sprawozdaniu końcowym z ba-
dania sektorowego dotyczącego mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze, datowanym 
na dzień 30 listopada 2016 r. Siódmy i ostatni formułowany postulat przewiduje, że ogólnoryn-
kowe mechanizmy zapewniające zdolności wytwórcze muszą być otwarte dla jawnego udziału 
6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dn. 13.07.2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej 
i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2009 r. Nr 211, s. 55–93 ze zm., tzw. dyrektywa elektroenergetyczna).
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/89/WE z dn. 18.01.2006 r. dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 
energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych (Dz. Urz. UE. L. z 2006 r. Nr 33, s. 22–27, tzw. dyrektywa bezpieczeństwa dostaw).
8 Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020 (Dz. Urz. UE C 
z 2014 r. Nr 200, s. 1–55).
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transgranicznego, aby do minimum ograniczyć zakłócenia konkurencji transgranicznej i handlu, 
zapewnić zachęty dla dalszych inwestycji w połączenia międzysystemowe oraz zmniejszyć dłu-
gofalowe koszty bezpieczeństwa dostaw energii w Europie.

Trzeba jednak podkreślić, że zarówno Wytyczne, jak i sprawozdanie z badania sektorowego 
są dokumentami o charakterze strategicznym. W związku z tym warto odnieść się do praktyki 
decyzyjnej KE w sprawach dotyczących mechanizmów mocowych w kontekście dopuszczenia 
udziału mocy zagranicznych. I tak w decyzji zatwierdzającej brytyjski rynek mocy z 23 lipca 2014 r. 
wskazano, że wówczas niemożliwe było zapewnienie udziału mocy zagranicznych bez zawarcia 
dodatkowych porozumień transgranicznych, których kompleksowość KE uznała oraz zaakcep-
towała zobowiązanie Zjednoczonego Królestwa do zapewnienia udziału interkonektorów w ryn-
ku mocy od 2015 r.9. Tym samym, brytyjski rynek mocy do dziś nie przewiduje bezpośredniego 
uczestnictwa wytwórców zagranicznych.

Cross-border participation było wykluczone w pierwotnym projekcie francuskiego rynku mocy, 
co stanowiło główny przedmiot dyskusji pomiędzy KE a Francją w procesie przedłużającej się 
notyfi kacji rynku mocy10. Po zobowiązaniach strony francuskiej, tamtejszy mechanizm mocowy 
ma przewidywać tzw. aukcje biletowe dla każdego z granicznych systemów elektroenergetycz-
nych z możliwym bezpośrednim udziałem wytwórców zagranicznych, nie wcześniej jednak niż 
od 2019 r.11 Do tego czasu, z uwagi na konieczność zawarcia odpowiednich, kompleksowych 
porozumień z operatorami sąsiadujących państw, możliwy ma być wyłącznie udział interkonek-
torów jako tzw. system przejściowy albo rozwiązanie przejściowe (transitory regime; transitory 
solution). Analogiczne rozwiązanie (i jego uzasadnienie) przyjęto w zaakceptowanych przez KE 
mechanizmach mocowych we Włoszech12 oraz w Irlandii13.

Wątpliwości co do istnienia, jak i przesłanek wymogu zapewnienia cross-border participation 
w systemach mocowych zostaną rozwiane z dniem wejścia w życie tzw. pakietu zimowego14, 
a w szczególności art. 21 rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej15, 
już wprost formułującego obowiązek otwarcia mechanizmów innych niż rezerwy strategiczne dla 
zagranicznych dostawców zdolności wytwórczych, o ile istnieje połączenie międzysystemowe. 
Powyższe pokazuje, że funkcjonujące w UE mechanizmy mocowe, bazujące na przepisach po-
szczególnych państw członkowskich dopiero spotkają się z odpowiedzią europejskiego legislatora. 
Należy więc stwierdzić, że ostateczna ocena tych regulacji pod kątem zgodności z prawem UE 
zostanie dokonana w niedalekiej przyszłości. 

 9 Motywy 135 i 136 dec. KE z dn. 23.07.2014 r., C (2014) 5083 fi nal. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/
253240_1579271_165_2.pdf (28.07.2018).
10 Dec. KE z dn. 8.11.2016 r., C(2016) 7086 fi nal. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1873332_3145.pdf 
(28.07.2018).
11 Ibidem, motywy 118–125.
12 Dec. KE z dn. 7.02.2018 r., C(2018) 617 fi nal. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/270875/270875_1979508_218_2.pdf 
(28.07.2018).
13 Dec. KE z dn. 24.11.2017, C(2017) 7794 fi nal oraz C(2017) 7789. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/268118/
268118_1948215_123_2.pdf>,<http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/267880/267880_1948214_166_2.pdf (28.07.2018).
14 Ofi cjalna nazwa tego pakietu legislacyjnego, zaprezentowanego przez KE w dniu 30.11.2016 r., to „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.
15 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the internal market for electricity (recast), 30.11.2016, COM(2016) 861 
fi nal, 2016/0379 (COD).
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III. Proces legislacyjny ustawy o rynku mocy 
a udział mocy zagranicznych

Warto odnotować, że pierwszy projekt uorm, datowany na 30 listopada 2016 r. nie przewidywał 
możliwości udziału wytwórców zagranicznych16. Niemniej już na etapie uzgodnień oraz konsultacji 
publicznych zgłaszano uwagi dotyczące możliwej niezgodności projektu z prawem UE17, między 
innymi ze strony Ministra Spraw Zagranicznych18. Wcześniej, bo 16 listopada 2016 r., rozpoczęto 
rozmowy prenotyfi kacyjne z Komisją Europejską, dotyczące planowanej pomocy publicznej, w któ-
rych prawdopodobnie wskazywano na konieczność dodania, a następnie rozwinięcia przepisów 
dotyczących cross-border participation19.

Obowiązek uwzględnienia udziału mocy zagranicznych wprowadzono do projektu ustawy o ryn-
ku mocy z dnia 12 maja 2017 r., w rozdziale drugim, dziale drugim20. Projekt przewidywał system 
kontraktowania dostawców energii elektrycznej poprzez tzw. aukcje biletowe (ticket auctions21), 
podobnie więc jak we francuskim modelu rynku mocy. Polegał on na tym, że dla poszczególnych 
systemów przesyłowych państw UE, bezpośrednio połączonych z KSE, organizowana byłaby au-
kcja, w której właściciel jednostki fi zycznej zagranicznej albo podmiot przez niego upoważniony 
składa ofertę zakupu prawa do oferowania obowiązku mocowego na rynku mocy, zwanego dalej 
„biletem”. W myśl projektowanych przepisów uzyskanie biletu uprawniałoby do wpisu do rejestru 
rynku mocy oraz udziału w aukcji głównej.

Regulacja ta nie zapewniała jednak pełnej konkurencyjności mocy zagranicznych w zesta-
wieniu z wytwórcami rodzimymi. Co więcej, nie przewidywała możliwości udziału interkonektorów. 
Do ostatecznego ukształtowania się przepisów uorm w tym zakresie doszło dopiero na etapie 
prac sejmowych, w listopadzie 2017 r.22

IV. Wytwórcy zagraniczni w systemie aukcyjnym
Ustawa o rynku mocy dopuszcza udział mocy zagranicznych w rynku mocy dwoma drogami, 

zestawionymi w formie alternatywy rozłącznej w art. 6 ust. 1. Pierwszą z nich jest bezpośrednia 
partycypacja jednostek fi zycznych połączenia międzysystemowego w aukcjach mocy. Drugą zaś 
stanowi prekwalifi kacja wytwórców zagranicznych (jednostek fi zycznych zagranicznych wytwórczych) 
w ramach aukcji wstępnych, a następnie dopuszczenie ofert zwycięzców do udziału w aukcjach 
mocy. W zamyśle, uczestnictwo interkonektorów charakteryzuje się mniejszymi trudnościami zwią-
zanymi z jego wdrożeniem. Ma ponadto charakter tymczasowy – znajdzie zastosowanie zanim 

16 Dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (dalej: RCL). Pozyskano z: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12292758/1239601
6/12396017/dokument260367.pdf (10.06.2018).
17 Zob. np. uwagi Fundacji ClientEarth z 15.12.2016, s. 5, dostępne na stronie RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12292758/12396022/12396025/
dokument271456.pdf (10.06.2018).
18 Opinia z 22.12.2016 r. o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o rynku mocy, wyrażona przez ministra właściwego do spraw człon-
kowstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, dostępna na stronie RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12292758/12396016/12396019/
dokument271447.pdf (10.06.2018).
19 Dec. KE z dn. 7.02.2018 r., C(2018) 601 fi nal. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/272253/272253_1977790_162_2.pdf 
(10.06.2018).
20 Dostępny na stronie internetowej RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12292758/12396043/12451537/dokument313771.pdf (10.06.2018).
21 Nomenklatura użyta także w dokumencie: Framework for cross-border participation in capacity mechanisms. Final report, grudzień 2016 r. (s. 16–17), 
przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/fi les/documents/cross-border_crm_study_-_fi -
nal_report_-_170106.pdf (10.06.2018).
22 Zob. projekt załączony do sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej z dn. 15.11.2017 r. Pozyskano z: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/
spr_1722/$fi le/spr_1722.pdf (10.06.2018).
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z operatorami sieci przesyłowych (dalej: OSP) państw bezpośrednio połączonych z KSE zostaną 
zawarte umowy, o których mowa w art. 6 ust. 4 uorm, określające w szczególności zasady:
1) przekazywania informacji na potrzeby potwierdzenia istnienia jednostki fi zycznej zagranicznej 

oraz jej parametrów technicznych;
2) przekazywania danych umożliwiających weryfi kację oraz rozliczenie wykonania obowiązku 

mocowego przez jednostki rynku mocy składające się z jednostek fi zycznych zagranicznych;
3) ogłaszania i przeprowadzania testowego okresu zagrożenia w odniesieniu do jednostek rynku 

mocy składających się z jednostek fi zycznych zagranicznych.
Umowy, o których mowa w przytoczonym przypisie, mają dopiero umożliwić udział wytwórców 

zagranicznych w drodze aukcji wstępnych (target solution). Nie ulega przy tym wątpliwości, że 
ich negocjacja oraz zawarcie mogą przedłużyć się w czasie. Wydają się one jednak konieczne, 
ponieważ w stosunku do dostawców mocy zagranicznych nie jest przeprowadzana certyfi kacja 
ogólna, w konsekwencji nie ma możliwości sprawdzenia parametrów tych jednostek.

Aukcje wstępne przeprowadzane są przed każdą aukcją główną oraz dodatkową, oddzielnie 
dla trzech stref określonych w art. 6 ust. 6 uorm, tj. systemów przesyłowych przyłączonych do 
KSE: strefy profi lu synchronicznego (Niemcy, Czechy, Słowacja), Litwy oraz Szwecji. Z uwagi na 
ograniczoną przepustowość połączeń międzysystemowych, wolumen oferowanego obowiązku 
mocowego dla każdej ze stref jest ograniczony. I tak zgodnie z art. 7 ust. 1 uorm, operator rynku 
mocy opracowuje informację o prognozowanych maksymalnych wolumenach mocowych oblicza-
nych na podstawie tzw. de-ratingu całkowitej zdolności przesyłowej netto23 danego połączenia 
międzysystemowego, ustalanej na podstawie tzw. raportu MAF24, opracowywanego cyklicznie 
na szczeblu europejskim przez ENTSO-E25. Na podstawie tej informacji określane są parametry 
najbliższych aukcji wstępnych, ostatecznie regulowane w rozporządzeniu ministra właściwego 
do spraw energii, wydawanego nie później niż 18 tygodni przed rozpoczęciem każdej aukcji 
głównej26. Zgodnie z opublikowaną decyzją Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu polskiego rynku 
mocy, maksymalny wolumen obowiązku mocowego na lata 2021–2024 do zaoferowania na aukcji 
przez wytwórców zagranicznych to maksymalnie 500 MW dla strefy profi lu synchronicznego oraz 
660 MW łącznie dla Litwy oraz Szwecji (razem 1160 MW)27. Wartości te będą ponownie notyfi -
kowane KE z końcem marca 2022 r.28

Zgodnie z art. 4 ust. 2 uorm, aukcje wstępne przeprowadzane są nie wcześniej niż po wejściu 
wspomnianego rozporządzenia określającego parametry aukcji oraz nie później niż 2 tygodnie 
przed certyfi kacją ogólną. Jednocześnie, w art. 92 uorm ustawodawca zastrzegł, że moce zagra-
niczne na lata 2021–2023 mogą być kontraktowane wyłącznie w ramach aukcji dodatkowych, tj. na 
kwartalne okresy dostaw. Przy czym planuje się, że aukcja wstępna przewidująca bezpośredni 
udział wytwórców zagranicznych odbędzie się dopiero w 2020 r. na okres dostaw w 2025 r., we 

23 De-rating polega na obniżeniu wartości przepustowość każdego interkonektora do poziomu przewidywanego poziomu importu w czasie okresów 
najwyższego zapotrzebowania w celu zapewnienia, aby udział mocy zagranicznych nie przekraczał faktycznego wolumen importowanej energii elek-
trycznej do KSE. Zob. więcej motywy 74 do 78 decyzji KE z dn. 7.02.2018 r.
24  Średnioterminowa ocena wystarczalności wytwarzania (Mid-term Adequacy Forecast), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 714/2009 z dn. 13.07.2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej 
(Dz. Urz. UE. L. z 2009 r. Nr 211, s. 15–35 z późn. zm.)
25 European Network of Transmission System Operators for Electricity, pol. Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych.
26 Art. 34 uorm.
27 Motyw 82 dec. KE.
28 Motyw 87 dec. KE. 
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wspomnianych zaś, wcześniejszych aukcjach dodatkowych udział brać będą wyłącznie interko-
nektory na podstawie zawartych umów pomiędzy OSP Polski i państw sąsiednich29.

W art. 9 uorm w sposób wyczerpujący opisany został przebieg aukcji wstępnej. Zgodnie 
z ust. 1, uczestnik aukcji (zagraniczna jednostka wytwórcza) ustanawia zabezpieczenie fi nanso-
we na rzecz operatora rynku mocy i składa następnie ofertę, zawierającą (stosownie do ust. 2): 
1) cenę w złotych za 1 MW;
2) wielkość oferowanej mocy w MW – nie mniejszą niż 2 MW;
3) jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla;
4) informację czy uczestnik aukcji wstępnej zgadza się na przyjęcie oferty części oferowanej 

mocy.
Dodatkowe składniki oferty określono w RRM w pkt 5.2.2.430. Tam też, w punkcie 5.2.2.6, 

rozstrzygnięto, że aukcja odbywa się w postaci elektronicznej. Kiedy czas na składanie ofert upły-
nie, szereguje się je według ceny (od najniższej do najwyższej), a w przypadku jednakowej ceny 
– według wielkości wskaźnika emisyjności31. Następnie przyjmowane są oferty, których łączna 
wielkość mocy jest nie większa niż wielkość maksymalnego wolumenu obowiązkowego mocowe-
go dla danej strefy, o którym była mowa powyżej. Można jednak wyobrazić sobie sytuację, kiedy 
w danej aukcji wstępnej złożono oferty, których wartość przekracza przyjęty wolumen. W myśl 
art. 9 ust. 5 uorm, ostatnią przyjętą ofertę pomniejsza się wówczas o różnicę między wielkością 
tego parametru a sumą wielkości mocy w pozostałych wybranych ofertach, ale tylko wtedy, kiedy 
jest podzielna (zawiera informację, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 4 uorm). Jeżeli jednak jest 
niepodzielna, podlega odrzuceniu32.

Zakończenie aukcji wstępnej wiąże się z wpisem wybranych ofert do rejestru rynku mocy, 
który to wpis uprawnia uczestnika do złożenia wniosku w certyfi kacjach do aukcji głównych, au-
kcji dodatkowych lub do udziału w rynku wtórnym. Dalej w art. 9 ust. 9 uorm wskazano, że wyniki 
aukcji wstępnej nie są publikowane do czasu zakończenia aukcji mocy, której dotyczyła dana 
aukcja wstępna. Warto podkreślić, że właśnie przez to ograniczenie jawności aukcji wstępnych 
(istotnie, wiadome są tylko wolumeny tych aukcji) zapewniana ma być konkurencyjność między 
rodzimymi i zagranicznymi uczestnikami polskiego rynku mocy. Jednakże sens utajnienia infor-
macji o cenach zawartych w ofertach złożonych w aukcjach wstępnych uwidoczni się dopiero 
w przebiegu aukcji „właściwych”.

W tym miejscu warto przytoczyć ograniczenia co do uczestnictwa w systemie aukcji mocy. 
Otóż zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 4 uorm, jednostką rynku mocy na dany rok dostaw nie może 
być wytwórca zagraniczny, który świadczy na rzecz operatora systemu elektroenergetycznego 
w państwie członkowskim UE usługę o charakterze zbliżonym do obowiązku mocowego na rynku 
mocy. Dalej, w pkt 5 tego przepisu, z partycypacji w polskim rynku mocy wyłączono dostawców 
mocy, którzy korzystają z odpowiedniego wsparcia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 
lub wysokosprawnej kogeneracji. Co ciekawe ograniczenie to stoi w sprzeczności z projektowa-
nym art. 21 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (w ramach 

29 Motyw 73 dec. KE.
30 Są to m. in. dane identyfi kacyjne uczestnika aukcji wstępnej oraz numer rachunku bankowego.
31 W punkcie 5.2.2.9 RRM przewidziano sytuację, w której oferta zawiera jednakową cenę oraz jednakowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla. Wówczas 
o kolejności decyduje dokładny (co do 1 sekundy) czas złożenia oferty.
32 Art. 9 ust. 5 pkt 2 uorm.
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tzw. pakietu zimowego), który nota bene dopuszcza udział dostawców mocy w więcej niż jednym 
mechanizmie mocowym na ten sam okres dostaw.

Z uwagi na fakt, że pełny opis przebiegu aukcji mocy przekracza ramy niniejszego artykułu, 
warto przedstawić najistotniejsze cechy uczestnictwa w tych aukcjach zagranicznych jednostek 
wytwórczych. Zgodnie z pkt 5.2.3.1 RRM, wybrana w aukcji wstępnej oferta jest zastępowana 
jednostką rynku mocy. Konsekwencję tego stanowi, w myśl art. 30 ust. 4 uorm, przyjęcie, że 
oferta wyjścia w aukcji mocy została złożona po cenie równej cenie określonej w ofercie przyję-
tej w aukcji wstępnej, w oparciu o którą jednostka rynku mocy została certyfi kowana. Co więcej, 
w art. 36 ust. 7 uorm rozstrzygnięto, że w przypadku zakończenia aukcji mocy, w wyniku której 
obowiązkiem mocowym zostały objęte jednostki rynku mocy składające się z jednostek fi zycznych 
zagranicznych, ceną obowiązków mocowych dla wszystkich takich jednostek w poszczególnych 
strefach jest najwyższa cena w ofercie wyjścia dotyczącej jednostki rynku mocy objętej obowiąz-
kiem mocowym, zlokalizowanej w danej strefi e.

W chwili rozstrzygnięcia danej aukcji mocy powyższe konstytuuje więc wyjątek od zasady 
jednej ceny rozliczeniowej dla wszystkich jej uczestników. Cena obowiązku mocowego dla wy-
twórców zagranicznych może być bowiem niższa od ceny zamknięcia aukcji z uwagi na jej swoiste 
„zamrożenie” od czasu przyjęcia ofert w ramach aukcji wstępnych. W tym też tkwi uzasadnienie 
niepublikowania zaoferowanych wówczas cen, ponieważ umożliwia to konkurowanie na równej 
stopie zagranicznych dostawców mocowych z polskimi.

Na końcu warto również wskazać, że ustawodawca dopuścił udział zagranicznych jedno-
stek wytwórczych w rynku wtórnym. Zasadą jest, że obrót wtórny obowiązkiem mocowym oraz 
realokacja wielkości wykonanego obowiązku mocowego możliwe są wyłącznie pomiędzy jed-
nostkami znajdującymi się w jednym systemie elektroenergetycznym. Niemniej jednak, w art. 48 
ust. 2 pkt 1 lit. b in fi ne uorm trafnie zastrzeżono, że obowiązek mocowy jednostki rynku mocy 
składającej się z jednostek fi zycznych zagranicznych może być przeniesiony także na jednostkę 
rynku mocy składającą się z jednostek fi zycznych zlokalizowanych w systemie, tj. w Krajowym 
Systemie Energetycznym.

V. Wykonanie obowiązku mocowego przez wytwórcę zagranicznego
Zgodnie z defi nicją w art. 2 ust. 1 pkt 23 uorm, obowiązek mocowy składa się z zobowiązania 

dostawcy mocy do pozostawania w gotowości do dostarczania mocy (availability) oraz do dosta-
wy określonej mocy w okresach zagrożeniach (delivery). Polski ustawodawca ze względu na to, 
że transakcje związane z importem energii elektrycznej z zagranicy nie obejmują importu mocy, 
zrezygnował w art. 57 ust. 1 pkt 3 uorm w odniesieniu do wytwórców zagranicznych z obowiązku 
delivery. Innymi słowy, w okresach zagrożeniach jednostka zagraniczna dostarczać będzie moc, 
ale wyłącznie do systemu przesyłowego, do którego jest bezpośrednio przyłączona. Na margine-
sie warto ocenić to rozwiązanie z politycznego punktu widzenia jako co najmniej kontrowersyjne. 
W istocie odbiorca końcowy w formie opłaty mocowej (stanowiącej wszakże wynagrodzenie za 
wykonany obowiązek mocowy) zapłaci za moc nie w KSE, ale w systemie sąsiedniego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej.

Problematyczna natomiast może wydawać się kwestia weryfi kacji wykonania obowiązku 
mocowego. W pkt 16.4.1 RRM wskazano, że podstawę do wyznaczenia wielkości wykonania 
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obowiązku mocowego stanowić będą dane pomiarowo-rozliczeniowe oraz informacje o dyspo-
zycyjności pozyskiwane przez polskiego OSP od OSP z innych państw. W bardziej wyczerpujący 
sposób proces weryfi kacji został opisany w decyzji KE zatwierdzającej polski rynek mocy (mo-
tyw 100) i składa się on z 4 kroków, uwzględniając nie tylko realny przepływ energii na granicach 
(krok 1), lecz także ilość wytworzonej energii (krok 2) oraz transakcje na giełdach energii oraz 
rynku bilansującym (kroki 3 i 4). 

Należy wskazać, że reżim kar za niewykonanie obowiązku mocowego obejmuje także jed-
nostki zagraniczne i wydaje się, że również w tym przypadku wykonanie kary przebiegać będzie 
za pośrednictwem właściwego Operatora Systemu Przesyłowego. Jak wspomniano, dostawcom 
mocy z zagranicy przysługuje wynagrodzenie za spełnienie obowiązku mocowego. Wypłacane 
jest one po przedstawieniu przez operatora systemu przesyłowego, właściwego ze względu na 
lokalizację tej jednostki, danych pomiarowo-rozliczeniowych za dany okres lub innych informacji 
pozwalających na dokonanie rozliczeń33.

VI. Podsumowanie
Zaprezentowane w artykule ustalenia prowadzą do potwierdzenia postawionej we wstępie tezy, 

że specyfi ka regulacji prawnej udziału wytwórców zagranicznych w polskim rynku mocy wynika 
zarówno z prawa i polityki UE, jak i z ograniczeń techniczno-organizacyjnych, w szczególności 
ograniczonej przepustowości interkonektorów oraz konieczności zawarcia odpowiednich umów 
z OSP państw ościennych. 

Można powiedzieć, że cross-border participation w ogóle nie zostałoby umożliwione w projekcie 
ustawy o rynku mocy, gdyby nie wpływ instytucji UE. Trzeba mocno podkreślić, że obowiązujące 
obecnie unijne prawo energetyczne nie przewiduje wprost wymogu zapewnienia udziału wytwór-
ców zagranicznych w mechanizmach mocowych. Analizując przebieg procesu legislacyjnego, 
wydaje się jednak, że spełnienie tego wymogu stanowiło jeden z czynników rozstrzygających 
o zatwierdzeniu polskiego rynku mocy, podobnie jak miało to miejsce w przypadku mechanizmów 
mocowych innych państw członkowskich.

Polski ustawodawca przewidział wdrożenie udziału mocy zagranicznych w dwóch fazach, 
pomimo że wniosek ten nie jest tak oczywisty w świetle przepisów ustawy. Fazę pierwszą i łatwiej-
szą stanowi udział w systemie aukcyjnym jednostek połączenia międzysystemowego (interkonek-
torów), jakby z pominięciem wytwórców zagranicznych (chociaż ostatecznie to oni wprowadzają 
energię elektryczną do systemu). Fazę drugą, trudniejszą, stanowi organizacja aukcji wstępnych 
dla zagranicznych jednostek wytwórczych, a następnie udział ofert zwycięzców we właściwych 
aukcjach mocy (głównej i dodatkowych). Nad przyjętymi rozwiązaniami ciąży jednak stan inter-
konektorów i ich rzeczywista przepustowość.

Ograniczenia związane z transgranicznym przesyłem energii spowodowały również, że 
w odniesieniu do wytwórców zagranicznych nie przewiduje się obowiązku dostarczania mocy do 
KSE, pozostawiając wyłącznie zobowiązanie availability. Konieczność daleko idącej współpracy 
z OSP sąsiadujących państw UE wystąpi na etapie weryfi kacji wykonania tego obowiązku, po-

33 Art. 64 pkt 1 uorm.
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nieważ to na uzyskanych od nich informacjach bazować będzie operator polskiego rynku mocy 
i na tej podstawie wypłacane będzie wynagrodzenie.

W świetle powyższego należy pozytywnie ocenić przyjęte przez polskiego ustawodawcę 
rozwiązania prawne w zakresie zapewnienia udziału mocy zagranicznych. Uwzględniają bowiem 
wymogi ustanowione przez instytucje UE, jak i ograniczenia techniczno-organizacyjne, naśladu-
jąc regulacje mechanizmów mocowych skonstruowane przez inne państwa członkowskie w toku 
konsultacji z KE. Z oceną trafności przyjętych rozwiązań należy poczekać jednak do czasu za-
stosowania tych przepisów w praktyce. Na końcu warto wskazać, że ostateczny kształt zarówno 
uorm, jak i zawartych w niej przepisów dotyczących udziału mocy zagranicznych zależy w dużej 
mierze od zmian, które niesie unijny „pakiet zimowy”.
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Streszczenie 
Celem artykułu jest przedstawienie argumentacji na rzecz zastosowania zasady ochrony uza-
sadnionych oczekiwań do pierwszych kontraktów mocowych zawartych przed wejściem w życie 
rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Ochrona uzasadnionych 
oczekiwań jest jedną z zasad ogólnych prawa Unii Europejskiej – znajduje zastosowanie zawsze 
wówczas, gdy zaangażowane są działania instytucji unijnych lub państw członkowskich wykonu-
jących prawo UE. Decyzja Komisji Europejskiej akceptująca polski rynek mocy (sygn. SA.46100) 
stanowi źródło uzasadnionych oczekiwań co do tego, że pierwsze aukcje na moc zostaną zorga-
nizowane zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami funkcjonowania polskiego rynku mocy. 
Decyzja ta, jest bowiem źródłem zapewnień wydanych przez instytucję Unii Europejskiej, została 
wydana w ramach odpowiednej procedury i wzbudza uzasadnione oczekiwania u potencjalnych 
benefi cjentów polskiego rynku mocy. Proces decyzyjny w ramach rozporządzenia w sprawie 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej powinien zatem uwzględnić ochronę uzasadnionych 
oczekiwań w ramach przepisów przejściowych zapewniających ochronę kontraktom mocowym 
zawartym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz odpowiedniego okresu przejściowe-
go dla dostosowania istniejących jednostek wytwórczych do nowych zasad stosowania mecha-
nizmów mocowych. 

Słowa kluczowe: rynek mocy; mechanizmy mocowe; rozporządzenie; pomoc państwa; uzasad-
nione oczekiwania; prawa nabyte.
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I. Wprowadzenie
Opublikowana niedawno decyzja SA. 46100, w ramach której Komisja Europejska zaakcep-

towała podstawowe zasady polskiego rynku mocy przewiduje, że mechanizm ten będzie mógł być 
stosowany przez dziesięć lat od pierwszej aukcji głównej, czyli do końca 2028 r. Procedowane 
obecnie na etapie trilogów postanowienia projektu rozporządzenia w sprawie wewnętrznego ryn-
ku energii elektrycznej mogą w praktyce ograniczyć zarówno skalę, jak i czas trwania wsparcia1. 
Rozporządzenie, stanowiące jeden z głównych aktów legislacyjnych wchodzących w skład pakietu 
„Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” ma określić podstawowe zasady funkcjonowania 
zintegrowanego rynku energii elektrycznej, w tym wprowadzania i stosowania mechanizmów mo-
cowych. Z perspektywy polskiego rynku mocy fundamentalne znaczenie będzie mieć ostateczne 
brzmienie postanowień dotyczących dostosowania do nowych wymagań istniejących mechanizmów 
mocowych, w szczególności realizacji kontraktów mocowych zawartych przed dniem wejścia w życie 
rozporządzenia. Do takich kontraktów będą należeć pierwsze kontrakty zawarte po rozstrzygnięciu 
aukcji głównych przewidzianych zgodnie z harmonogramem, przedstawionym w ustawie z dnia 
8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (dalej: uorm), jeszcze w 2018 r. (15 listopada 2018 r., 5 grudnia 2018 r., 
21 grudnia 2018 r.)2. Kwestia poszanowania praw nabytych dotyczy w szczególności kontraktów 
wieloletnich, które będą zawierane z jednostkami emitującymi więcej niż przewidziany w projekcie 
rozporządzenia standard emisyjności na poziomie 550 g CO2/kWh. Drugie zagadnienie, z którym 
związane jest stosowanie ochrony praw nabytych, dotyczy wprowadzenia do przepisów rozporzą-
dzenia odpowiedniego okresu przejściowego dedykowanego istniejącym jednostkom wytwórczym. 
Pierwsze zagadnienie powinno determinować przez jak długi okres pierwsze kontrakty wieloletnie 
będą mogły być realizowane. W ramach drugiej kwestii rozstrzygnięte zostanie przez jak długi okres 
jednostki emitujące więcej niż 550 g CO2/kWh będą mogły w ogóle zawierać kontrakty na moc. 

II. Mechanizmy mocowe jako pomoc państwa
Przesłanki pozwalające zidentyfi kować pomoc państwa wyznacza art. 107 ust. 1 TFUE, zgod-

nie z którym za niezgodną z rynkiem wewnętrznym należy uznać każdą interwencję, która jest 
oparta na wykorzystaniu zasobów państwowych, przyznaje ekonomiczną przewagę dla niektórych 
uczestników rynku (selektywność), zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na 
wymianę handlową między państwami członkowskimi3. Rynki mocy spełniają te przesłanki i są 
traktowane jako pomoc publiczna. W związku z tym, wprowadzenie mechanizmów mocowych 
podlega szczegółowej ocenie ze strony Komisji Europejskiej. Wzorcem przeprowadzenia tej oce-
ny są przepisy traktatowe rozumiane w sposób przedstawiony w Wytycznych w sprawie pomocy 
państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–20204. Wytyczne te 
obejmują rozdział poświęcony pomocy na zapewnienie wystarczalności mocy wytwórczych, który 
określa zasady stosowania mechanizmów mocowych. Dotychczas wszystkie zaakceptowane przez 
Komisję Europejską mechanizmy mocowe były oceniane w świetle wytycznych obowiązujących 

1 Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej z dnia 23 lutego 2017 r., COM (2016) 
861 fi nal.
2 Dz.U. 2018, poz. 9. 
3 W przedmiocie defi nicji pomocy państwa por. szerzej: Kurcz, 2012; Stoczkiewicz, 2011; Winter, 2004, s. 475–504. 
4 Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020, Dz. Urz. C 200 
z 28.6.2014, s. 1–55. 
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od 2014 r. Ocenie zgodności z tymi właśnie wytycznymi podlegał też pierwszy zaakceptowany 
przez Komisję Europejską mechanizm mocowy – brytyjski rynek mocy5. Poprzednie wytyczne, 
które zostały przyjęte w 2008 r. nie zawierały szczególnych reguł odnoszących się do oceny me-
chanizmów mocowych6. Zgodnie z wytycznymi, w celu wprowadzenia rynku mocy należy wykazać: 
realizację celu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania, którym w tym przypadku jest 
bezpieczeństwo dostaw, potrzebę interwencji państwa – co oznacza brak możliwości realizacji 
celu za pomocą środków o charakterze rynkowym, adekwatność pomocy, wystąpienie efektu 
zachęty, proporcjonalność środka pomocowego oraz brak nadmiernego negatywnego wpływu 
na konkurencję i handel.

Kwalifi kacja danego środka interwencji jako instrumentu pomocy państwa może podlegać 
ewolucji. Za pomoc państwa mogą zostać uznane rozwiązania, które wcześniej nie były uważane 
za instrument pomocowy, a mechanizmy obecnie uznane za pomoc państwa mogą stracić ten 
status. Pojęcie „pomocy państwa” ma dynamiczny charakter, na co zwraca uwagę sama Komisja 
Europejska, wskazując, że „w związku z decyzjami politycznymi lub rozwojem sytuacji gospodar-
czej klasyfi kacja określonej działalności może się zmieniać wraz z upływem czasu. To, co dzisiaj 
nie stanowi działalności gospodarczej na rynku, może się nią stać w przyszłości i odwrotnie”7. 
Stosowanie reżimu przepisów pomocowych w odniesieniu do rynków mocy może podlegać zmianie, 
wraz z przeobrażeniem systemu elektroenergetycznego w kierunku źródeł o zerowych kosztach 
zmiennych, ale o nieprzewidywalnym w pełni wolumenie produkcji. Na obecnym etapie rozwoju 
rynku energii, ewolucja rozumienia mechanizmów mocowych, w kierunku ekonomicznie uzasad-
nionej opłaty za usługę zapewnienia odpowiedniej wystarczalności mocy w systemie, wymagałaby 
jednak przede wszystkim daleko idącej zmiany rozumienia reguł traktatowych wyznaczających 
granice dopuszczalnej interwencji państwa8. 

W tym miejscu warto pokrótce rozważyć czy wsparcie za utrzymywanie mocy wytwórczych 
mogłoby zostać potraktowane jako wynagrodzenie za usługę świadczoną w ogólnym interesie 
gospodarczym (por. de Hauteclocque, Salerno i Suciu, 2018). Art. 106 ust. 2 TFUE pozwala 
uznać wynagrodzenie za świadczenie usługi w ogólnym interesie gospodarczym za zgodne z ryn-
kiem wewnętrznym (art. 108 TFUE). Protokół (nr 26) w sprawie usług świadczonych w interesie 
ogólnym9 potwierdza, że państwa członkowskie dysponują szerokim zakresem uznania przy 
określaniu czym jest ten rodzaj usług10. Protokół ten nie wyklucza przy tym stosowania dodatko-
wych kryteriów uznania za usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym wynikających 
z orzecznictwa TS11. 

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że usługa uznana za usługę świadczoną w ogólnym interesie 
gospodarczym musi wiązać się z ogólnym interesem gospodarczym, który wykazuje szczególne 

 5 C (2014) 5083 fi nal, State aid SA.35980 (2014/N-2) – United Kingdom Electricity market reform – Capacity market, Brussels, 23.7.2014. 
 6 Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. C 82 z 01.04.2008, s. 1–33. 
 7 Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pkt 13, Dz. Urz. 
C 262 z 19.07.2016, s. 1–50.
 8 Warto też zaznaczyć, że poprawki Rady do projektu rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej na rynek mocy w Polsce 
zawiera propozycję defi nicji mechanizmu mocowego jako środka o charakterze administracyjnym lub rynkowym. Por. dokument 15879/17, Bruksela, 
20 grudnia 2017 r., dostępny na stronach Rady: http://data.consilium.europa.eu. 
 9 Dz. Urz. C 326 z 26.10.2012, s. 47–390.
10 Wyr. Sądu z 11.07.2014 r. w sprawie T-151/11 Telefónica de España i TelefónicaMóvilesEspaña przeciwko Komisji (EU:T:2014:631), pkt 193.
11 Por. wyr. TS z 24.07.2003 r. w sprawie C-280/00 Altmark Trans i Regierungspräsidium Magdeburg (Zb. Orz. 200, s. I-07747); wyr. Sądu z 24.09.2015 r. 
w sprawie T-674/11 TV2/Danmark przeciwko Komisji (EU:T:2015:684); wyr. Sądu z 07.11.2012 r. w sprawie T-137/10 CBI przeciwko Komisji (EU:T:2012:584); 
wyr. Sądu z 03.12.2014 r. w sprawie T-57/11 CastelnouEnergía przeciwko Komisji (EU:T:2014:1021). 
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cechy w porównaniu z interesem leżącym w innych rodzajach działalności gospodarczej12. W tym 
kontekście warto odnotować, że Komisja Europejska zaakceptowała tłumaczenia władz hiszpań-
skich, które dowodziły, że wprowadzony przez nie mechanizm wynagradzania jednostek wytwa-
rzających energię w oparciu o zasoby krajowe stanowił usługę świadczoną w ogólnym interesie 
gospodarczym13. Podobnie też w Irlandii, Komisja Europejska uznała realizację celu zapewniania 
bezpieczeństwa dostaw jako usługę świadczoną w ogólnym interesie publicznym14. Trybunał 
Sprawiedliwości, również nie wykluczył, że przesył energii elektrycznej może zostać zaklasyfi ko-
wany jako przedmiot świadczenia takiej usługi15. 

Niemniej w sprawie Hinkley Point, Komisja Europejska nie podzieliła poglądu rządu Zjedno-
czonego Królestwa co do tego, że notyfi kowany model wsparcia budowy elektrowni jądrowej może 
być traktowany jako wynagrodzenie za usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym16. 
Podobnie nieskutecznie rząd niemiecki argumentował, że wynagrodzenie w ramach rezerwy 
mocy nie ma selektywnego charakteru i w związku z tym powinno być traktowane w kategoriach 
usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym17. Założenie co do tego, że model wyna-
gradzania za moc, który jest kierowany do wytwórców energii elektrycznej może być traktowany 
jako wynagrodzenie za usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym, jest obarczone 
dużym ryzykiem wszczęcia formalnego postępowania w sprawie niedozwolonej pomocy państwa.

III. Decyzja Komisji Europejskiej akceptująca rynek mocy w Polsce
W dniu 18 kwietnia 2018 r. opublikowano odtajnioną wersję decyzji Komisji Europejskiej 

aprobującej polski rynek mocy jako mechanizm zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa18. 
Komisja Europejska przychyliła się tym samym do prognoz polskiego rządu wskazujących na 
możliwość wystąpienia strukturalnych niedoborów mocy w polskim systemie elektroenergetycz-
nym. W dalszych częściach decyzji Komisja Europejska przedstawiła szczegółowy opis rozwiązań 
przyjętych w polskim rynku mocy, uzasadniając jednocześnie, że czynią one zadość kryteriom 
zawartym we wskazanych wcześniej wytycznych pomocowych. Aukcje w latach 2018–2019 nie 
zakładają możliwości wprowadzenia udziału mocy transgranicznych. Bezpośredni udział zagranicz-
nych wytwórców ma być możliwy od aukcji głównej w 2020 r. z okresem dostaw na 2025 r. Moce 
zagraniczne będą mogły ubiegać się o kontrakty roczne. Równolegle jednak w ramach aukcji na 
lata 2020–2023 ma funkcjonować rozwiązanie przejściowe, w ramach którego w rynku mocy będą 
uczestniczyć połączenia międzysystemowe (interkonektory) a podmiotem otrzymującym wyna-
grodzenie będzie właściwy operator systemu przesyłowego z danego państwa członkowskiego. 

Warto również zwrócić uwagę, na dookreślenie w decyzji mocowej zasad zakazu kumulacji 
wsparcia z rynku mocy z otrzymaną przez dane jednostki pomocą inwestycyjną. Zgodnie z art. 62 
ust. 1 uorm, wynagrodzenie za wykonywanie obowiązku mocowego dla nowej i modernizowanej 

12 Wyr. Sądu z 26.11.2015 r. w sprawie T-461/13 Hiszpania przeciwko Komisji (EU:T:2015:891), pkt 62.
13 C(2010) 4499, State aid No N 178/2010 – Spain Public service compensation linked to a preferential dispatch mechanism for indigenous coal power 
plants, Brussels, 29.09.2010. 
14 C(2003) 4488 fi n, State aid N 475/2003 – Ireland Public Service Obligation in respect of new electricity generation capacity for security of supply, 
Brussels, 16.12.2003, pkt 65.
15 Wyr. TS z 27.04.1994 r. w sprawie C-393/92 GemeenteAlmelo i in. przeciwko EnergiebedrijfIJsselmij (Zb. Orz. 1994, s. I-01477), pkt 48–50. 
16 C(2014) 7142 fi nal cor, Commission Decision of 08.10.2014 on the Aid Measure SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) which the United Kingdom is plan-
ning to implement for Support to the Hinkley Point C Nuclear Power Station, Brussels, 08.10.2014, pkt 315.
17 C(2017) 2224 fi nal, State Aid SA.45852 (2017/N) – Germany Capacity Reserve, Brussels, 07.04.2017, pkt 41. 
18 C(2018) 601 fi nal, State aid No. SA.46100 (2017/N) – Poland – Planned Polish capacity mechanism, Brussels, 07.02.2018. 
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jednostki pomniejsza się o wielkość pomocy o charakterze inwestycyjnym, która została udzielona 
tej jednostce do czasu rozpoczęcia pierwszego okresu dostaw. Oznacza to konieczność odliczenia 
od wynagrodzenia wszelkiej pomocy inwestycyjnej, a za taką jest też uznawany m.in. bezpłatny 
przydział uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla wytwórców energii elektrycznej. Decyzja moco-
wa dookreśliła w sposób niekorzystny metodę obliczania kwoty, która będzie podlegać odliczeniu. 
Nie będzie nią rynkowa wartość bezpłatnych uprawnień w momencie przekazania ich na rachunek 
operatora instalacji, ale kilkukrotnie wyższa wartość, którą Komisja Europejska wskazała jeszcze 
w 2011 r. Zgodnie z komunikatem Komisji, ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla w trzecim 
okresie handlowym w latach 2010–2014 miały wynieść 14,5 EUR/t CO2, a w okresie 2015–2019 już 
20 EUR/t CO2

19. Ceny rynkowe, a zatem i rzeczywista wartość wsparcia, jaką otrzymali wytwórcy 
energii elektrycznej była jednak kilkukrotnie niższa – od stycznia 2013 r. do marca 2018 r. cena 
uprawnień do emisji nie przekroczyła 10 EUR/t, a jeszcze w kwietniu 2017 r. cena CO2 wyniosła 
zaledwie 4,85 EUR/t. Wartość uprawnień do emisji dopiero w kwietniu 2018 r. osiągnęła poziom 
14 EUR/t. Oznacza to, że rzeczywista wartość uprawnień do emisji, które zostały przekazane 
bezpłatnie operatorom instalacji do tego czasu była niższa od kwoty, o którą należy pomniejszyć 
wsparcie pochodzące z rynku mocy. 

Rynek mocy uzyskał akceptację Komisji Europejskiej na okres 10 lat liczony od daty pierw-
szej aukcji głównej, czyli do końca 2028 r. Decyzja mocowa wskazuje też, że aukcje główne będą 
organizowane do 2025 r., co jest zgodne z harmonogramem wskazanym w art. 29 uorm. Ma to 
o tyle istotne znaczenie, że w przypadku nowelizacji ustawy krajowej, której celem miałoby być 
przedłużenie funkcjonowania rynku mocy w Polsce, takie zmiany zgodnie z rozporządzeniem 
Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania 
art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej20 mogą zostać uznane za przedłużenie ist-
niejącego mechanizmu wsparcia, które będzie wymagało notyfi kacji Komisji Europejskiej. 

Decyzja mocowa w wielu miejscach odnosi się do kontraktów mocowych, wskazując, że na 
podstawie informacji otrzymanych od władz polskich kontrakty 15-letnie będą dostępne dla nowo-
budowanych jednostek węglowych, CCGT, biomasy oraz CHP (pkt 43), czyli decyzja wprost wska-
zuje, że polski rynek mocy jest subsydium dedykowanym m.in. dla węgla. Wyraźne wskazanie na 
nowobudowane jednostki węglowe, jako benefi cjentów systemu wsparcia, ułatwia argumentację 
dotyczącą ochrony praw nabytych, w tym dla jednostek emitujących więcej niż 550 g  CO2/kWh. 
Komisja Europejska przywiązuje też dużą wagę do „zielonego bonusu” – możliwości wydłużenia 
kontraktów wieloletnich o 2 lata dla jednostek emitujących mniej niż 450 g CO2/kWh, wskazując, 
że jest to środek, który rekompensuje spodziewane w ramach rynku mocy wsparcie dla jednostek 
węglowych. 

Upubliczniona wersja decyzji mocowej wskazuje też na progi CAPEX koniecznego do uzy-
skania kontraktów 5-letnich (co najmniej 0,5 mln PLN/MW) oraz kontraktów 15-letnich (co najmniej 
3 mln PLN/MW). Korekty w dół progów CAPEX mogą być wprowadzone jedynie od czwartego 
roku dostaw, jeśli będzie to uzasadnione doświadczeniami z pierwszych trzech okresów dostaw. 
Polska zobowiązała się jednak do ponownej notyfi kacji takiej zmiany do Komisji, jeśli nowe progi 
miałyby być niższe o więcej niż 20%. CAPEX będzie liczony według okresu przypadającego na 

19 Komunikat Komisji – Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE, Dz. Urz. C 99 z 31.03.2011, s. 9–28.
20 Dz. Urz. L 248 z 24.9.2015, s. 9–29.
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5 lat przed rozpoczęciem okresu dostaw. Wyjątkowo dla pierwszej aukcji głównej w 2018 r. okres, 
za który będzie można liczyć CAPEX przypada od stycznia 2014 r., przy założeniu, że jednostka 
wytwórcza nie rozpoczęła wytwarzania energii elektrycznej przed 1 lipca 2017 r. Podstawą dla 
przyjęcia powyższego założenia jest ogłoszenie, wydane jeszcze pod koniec 2013 r., pierwszych 
planów wprowadzenia rynku mocy w Polsce. Można stąd wywnioskować, że decyzja mocowa 
wiąże fakt wystąpienia pewnych uzasadnionych oczekiwań po stronie inwestorów z perspektywą 
funkcjonowania rynku mocy.

Komisja Europejska uznała przy tym długość kontraktów wieloletnich za odpowiednią do 
ryzyka rynkowego, które jest większe przy realizacji kapitałochłonnych i wieloletnich projektów 
(pkt 175). Stąd też jednostki nieponoszące żadnych szczególnych nakładów inwestycyjnych mają 
być uprawnione do zawierania co najwyżej rocznych kontraktów. Co więcej, Komisja Europejska 
podkreśliła, że 5- lub 15-letnia długość kontraktów mocowych nie przekracza spodziewanego 
okresu amortyzacji jednostek wytwórczych – co oznacza, że wsparcie z rynku mocy nie może być 
traktowane jako jedyna zachęta inwestycyjna. Komisja Europejska wskazuje też, że możliwość 
ubiegania się o kontrakty wieloletnie gwarantuje, że ewentualna dominacja rynkowa głównych wy-
twórców energii elektrycznej nie zostanie nadmiernie wzmocniona (pkt 183). Komisja Europejska 
zakłada więc realizację wieloletnich kontraktów mocowych w o wiele dłuższej perspektywie niż 
funkcjonowanie samego rynku mocy. Kontrakty wieloletnie zawarte w pierwszej aukcji głównej 
z okresem dostaw od 2021 r. w przypadku braku wprowadzenia niekorzystnych zmian w otoczeniu 
prawnym, mogą bowiem być realizowane nawet do 2038 r. (kontrakt 15-letni z „zielonym bonu-
sem”), podczas gdy rynek mocy będzie mógł funkcjonować do 2028 r. Zakończenie funkcjonowa-
nia rynku mocy nie jest zatem równoznaczne z wygaśnięciem zobowiązań zawartych w związku 
z funkcjonowaniem tego mechanizmu. 

IV. Treść uzasadnionych oczekiwań 
w świetle polskiej decyzji mocowej

W celu doprecyzowania odpowiedniego stopnia ochrony, którą powinny stworzyć przepisy przej-
ściowe dotyczące sposobu dostosowania istniejących rynków mocy do rozporządzenia, w pierwszej 
kolejności należy ustalić czy występują i jaka jest treść uzasadnionych oczekiwań. Tak jak już zostało 
to wspomniane we wstępie, zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań jest jedną z zasad ogólnych 
prawa Unii Europejskiej. Wiąże ona instytucje Unii Europejskiej nie tylko w sytuacji podejmowania 
indywidualnych rozstrzygnięć, lecz także wówczas, gdy procedowane są przepisy aktów prawnych 
o charakterze generalnym, co powinno prowadzić do przewidywalności realizacji zobowiązań praw-
nych (Giraud, 2008, s. 1402). Ponadto, naruszenie zasady uzasadnionych oczekiwań może być 
podstawą stwierdzenia nieważności aktu prawa pochodnego (Tridimas, 2006, s. 251–252). 

Skuteczne zastosowanie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań jest uzależnione od 
spełnienia kryteriów określonych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Zasada ochrony 
uzasadnionych oczekiwań jest tym trudniejsza do skutecznego zastosowania, im bardziej dany 
sektor gospodarki jest podatny na częste i nagłe zmiany regulacyjne (Sharpston, 1990, s. 101). 
Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań była dotychczas przedmiotem szczególnej analizy 
w związku z obowiązkiem zwrotu bezprawnie udzielonej pomocy, co w istocie mogło prowadzić 
do wniosków o dość ograniczonej skuteczności tej zasady, skoro miała ona chronić czerpanie 
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korzyści ze środka, który był od samego początku dotknięty wadą prawną. Podmiot, który po-
wołuje się na istnienie uzasadnionych oczekiwań powinien przyjąć wzorzec działania rozsądnie 
działającego przedsiębiorcy (Giraud, 2008, s. 1405–1406). Uzasadnione oczekiwania podlegają 
ochronie w świetle prawa Unii Europejskiej jedynie wówczas, gdy spełnione są łącznie następu-
jące przesłanki wynikające z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. 

W pierwszej kolejności dana instytucja musi udzielić zainteresowanemu dokładnych, bez-
warunkowych i zgodnych zapewnień, pochodzących z uprawnionych i wiarygodnych źródeł21. 
Źródłem uzasadnionych oczekiwań powinny być zatem działania instytucji Unii Europejskiej lub 
innej instytucji działającej w imieniu Unii (na przykład państwa członkowskiego przy transpozycji 
prawa pochodnego). Ewentualne naruszenie uzasadnionych oczekiwań również musi pochodzić 
ze strony instytucji Unii Europejskiej22. Udzielenie ochrony na podstawie zasady uzasadnionych 
oczekiwań jest zatem zasadne, gdy działanie jednej instytucji Unii Europejskiej tworzy uzasad-
nione oczekiwania, podczas gdy działanie drugiej ingeruje w ich treść. Taka sytuacja może mieć 
miejsce w przypadku polskiego rynku mocy. Komisja Europejska z jednej strony wydała zapew-
nienie co do możliwości jego funkcjonowania do 2028 r., z drugiej zaś – Parlament Europejski 
i Rada procedują w ramach rozporządzenia przepisy mogące doprowadzić nie tylko do skrócenia 
zakładanego obecnie czasu otrzymywania wsparcia. 

Źródłem uzasadnionych oczekiwań może być wydana zgodnie ze stosowną procedurą decyzja 
aprobująca pomoc państwa23. Ochrona ta jest wzmocniona w sytuacji, w której upłynął już termin 
do zaskarżenia decyzji24. W sytuacji, w której już udzielona pomoc państwa zostanie uznana za 
bezprawną, należy ochronić benefi cjentów danego mechanizmu wsparcia tak dalece, jak mogli 
oni uważać, że otrzymują pomoc na podstawie instrumentu, który spełnia wymagania wskazane 
w traktacie25. W związku z powyższym, należy w pełni uznać, że pozytywna decyzja aprobująca 
stosowanie rynku mocy w Polsce może być traktowana jako podstawa uzasadnionych oczekiwań 
po stronie potencjalnych benefi cjentów tego mechanizmu mocowego26. Oceny tej nie zmienia 
zawarte w decyzji Komisji Europejskiej zastrzeżenie, co do ewentualnego wpływu obecnie pro-
cedowanej legislacji na istniejące mechanizmy mocowe. Nie stwarza ono bowiem dodatkowego 
warunku stosowania rynku mocy, a jedynie wskazuje na ewentualną konieczność wprowadzenia 
w przyszłości zmian w strukturze samego mechanizmu. Dokładana treść i zakres ewentualnych 
modyfi kacji nie była znana w dniu wydania decyzji. 

Należy również wykazać, że dla ochrony uzasadnionych oczekiwań konieczne jest, aby zapew-
nienie udzielone przez instytucje Unii Europejskiej wzbudzało u podmiotu, do którego jest skierowane 
uzasadnione oczekiwanie27.W orzecznictwie Trybunału, ta przesłanka jest też niekiedy ujmowana 
szerzej, wskazując, że na ochronę uzasadnionych oczekiwań może powołać się każdy podmiot 
gospodarczy, w którym instytucja wzbudziła uzasadnione oczekiwania – czyli nie tylko bezpośredni 

21 Wyr. TS z 13.06.2013 r. w połączonych sprawach C-630/11 P do C-633/11 P HGA i in. przeciwko Komisji (EU:C:2013:387), pkt 132. 
22 Opinia rzecznika generalnego z 08.06.2017 r. w sprawie C-322/16 Global Starnet (EU:C:2017:442), pkt 63.
23 Wyr. Sądu z 05.06.2011 r. w sprawie T-6/99 ESF Elbe-StahlwerkeFeralpi przeciwko Komisji (EU:T:2001:145), pkt 182.
24 Wyr. TS z 12.02.2008 r. w sprawie C-199/06 CELF i ministre de la Culture i de la Communication (EU:C:2008:79), pkt 65. 
25 Wyr. Sądu z 21.03.2012 r. w sprawach połączonych T-50/06 do T-69/06 RENV II (EU:T:2016:227), pkt 140. 
26 Wyr. TS z 13.06.2013 r. w połączonych sprawach C-630/11 P do C-633/11 P HGA i in. przeciwko Komisji (EU:C:2013:387), pkt 134: “z zastrzeżeniem 
wyjątkowych okoliczności ‒ na uzasadnione oczekiwania co do prawidłowości pomocy państwa można co do zasady powołać się jedynie wtedy, gdy 
pomoc ta została przyznana zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 108 TFUE”. 
27 Wyr. Sądu z 05.09.2014 r. w sprawie T-471/11 ÉditionsOdile Jacob przeciwko Komisji (EU:T:2014:739), pkt 91. 
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adresat decyzji28. W związku z tym, akt podstawowy, który jest źródłem uzasadnionych oczekiwań 
nie musi być bezpośrednio skierowany do podmiotów gospodarczych dość, że jest wystarczający 
do powstania uzasadnionych oczekiwań po ich stronie. Decyzja akceptująca polski rynek mocy jak 
najbardziej może wzbudzać uzasadnione oczekiwania po stronie potencjalnych benefi cjentów, nawet 
jeśli adresatem decyzji pomocowej SA. 46100 jest formalnie państwo członkowskie. Uzasadnione 
oczekiwanie polega na tym, że aukcje mocowe będą zorganizowane zgodnie z treścią decyzji. 
Obejmuje to nie tylko opisywany w decyzji harmonogram aukcji (z ostatnią aukcją główną w 2025 r.), 
ale przede wszystkim zaakceptowane przez Komisję Europejską zasady organizacji aukcji, w tym 
otwartość mechanizmu na wszystkie rodzaje mocy wytwórczych. Decyzja mocowa wskazuje bo-
wiem, że kontrakty 15-letnie będą dostępne dla nowobudowanych jednostek opartych o węgiel 
kamienny, CCGT, jednostek biomasowych i jednostek kogeneracyjnych (pkt 43). W związku z tym 
treścią uzasadnionego oczekiwania jest możliwość ubiegania się przez takie jednostki o kontrakty 
mocowe, w tym kontrakty wieloletnie, wraz z ich późniejszą realizacją.

Ostatnim z warunków zastosowania ochrony uzasadnionych oczekiwań jest zgodność 
udzielonego zapewnienia z przepisami obowiązującymi w momencie jego udzielenia29. Komisja 
Europejska bada zgodność mechanizmów wsparcia z zasadami pomocy publicznej, w tym ze 
szczegółowym sposobem ich interpretacji przedstawionym w wytycznych sektorowych, które 
obowiązują w dniu wydania decyzji. Konkluzja decyzji akceptującej polski rynek mocy wskazuje, 
że Komisja Europejska uznała zgodność mechanizmu z art. 107 ust. 3 lit. c TFUE. Faktu tego 
nie może podważyć klauzula nakazująca interpretację postanowień decyzji w świetle przyszłych 
rozwiązań prawnych dotyczących sposobu funkcjonowania rynków mocy, jakiekolwiek by one nie 
były. Należy zatem uznać, że spełnione zostały przesłanki pozytywne co do ochrony uzasadnio-
nych oczekiwań wynikających z decyzji mocowej akceptującej polski rynek mocy.

Trybunał Sprawiedliwości wykluczył możliwość powoływania się na ochronę uzasadnionych 
oczekiwań, jeśli: „rozważny i przezorny przedsiębiorca jest w stanie przewidzieć wydanie przepi-
su prawa Unii mogącego wpłynąć na jego interesy”30. Uzasadnione oczekiwanie musi być zatem 
rozsądnie uzasadnione. W odniesieniu do daleko idących zmian legislacyjnych, których osta-
tecznej treści nie da się przewidzieć, można sformułować uzasadnione oczekiwanie co do tego, 
że wprowadzone zostaną odpowiednie przepisy przejściowe (Gordon i Moffatt, 2014, s. 265). 
Należy jednak zastrzec, że ostateczna treść przepisów procedowanych w ramach rozporządzenia 
w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej nie jest jeszcze ustalona. Dodatkowo, przed-
stawione przez Parlament Europejski i Radę propozycje poprawek dotyczące zasad stosowania 
mechanizmów mocowych są skrajnie rozbieżne. W związku z tym, nie można określić nadcho-
dzących zmian legislacyjnych jako w pełni przewidywalnych. W tym kontekście warto również 
zwrócić uwagę na stanowisko Trybunału Sprawiedliwości wyrażone w wyroku sprawie C-5/16, 
zgodnie z którym wniosek legislacyjny nie może być uważany za akt ostateczny, ponieważ i tak 
w trakcie procesu legislacyjnego podlega bardzo daleko idącym zmianom31. 

28 Wyr. TS z 15.07.2004 r. w sprawie C-459/02 Gerekens i Procola (Zb. Orz. 2004, s. I-07315), pkt 28. 
29 Wyr. Sądu z 28.04.2017 r. w sprawie T-580/16 Azoulay i in. przeciwko Parlamentowi (EU:T:2017:291), pkt 44.
30 Wyr. TS z 21.07.2011 r. w sprawie C-194/09 P Alcoa Trasformazioni przeciwko Komisji (EU:C:2011:497), pkt 71; Wyr. TS z 15.04.1997 r. w sprawie 
C-22/94 Irish Farmers Association i in.(Zb. Orz. 1997, s. I-01809), pkt 25.
31 Wyr. TS z 21.06.2018 r. w sprawie C-5/16, Polska przeciwko Parlamentowi i Radzie (EU:C:2018:483), pkt 129.
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Podejście ogólne Rady przewiduje pełną ochronę praw nabytych dla kontraktów zawartych 
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, czego wyrazem jest proponowane przez Radę 
brzmienie art. 24 projektu rozporządzenia. Przepis ten ma bowiem stanowić, że: „Państwa człon-
kowskie stosujące mechanizmy zdolności wytwórczych w dniu [wejścia niniejszego rozporzą-
dzenia w życie] r. dostosowują swoje mechanizmy w celu spełnienia wymogów art. 18, 21 i 23 
niniejszego rozporządzenia […] bez uszczerbku dla zobowiązań lub umów zawartych przed tym 
terminem oraz bez uszczerbku dla unijnych zasad pomocy państwa zgodnie z art. 107–109 TFUE, 
w tym decyzji o pomocy państwa podjętych przed tym terminem”32. Przyjęcie art. 24 w brzmie-
niu proponowanym przez Radę wprowadziłoby wyjątek od obowiązku dostosowania istniejących 
mechanizmów mocowych do nowych reguł wynikających z rozporządzenia. Treścią tego wyjątku 
byłoby zabezpieczenie realizacji zobowiązań lub umów mocowych zawartych przed dniem wejścia 
w życie rozporządzenia, co nastąpi przypuszczalnie już w I połowie 2019 r. Przepis ten wprowa-
dziłby zatem pełną ochronę kontraktów wieloletnich zawartych w trakcie trzech pierwszych aukcji 
głównych, które mają się odbyć jeszcze w tym roku. 

Ponadto, w art. 23 rozporządzenia Rada postuluje dla istniejących jednostek wytwórczych okres 
przejściowy od EPS 550 sięgający do końca 2030 r. (z możliwością przedłużenia o 5 lat realizacji 
kontraktów zawartych przed tą datą) oraz okres przejściowy dla jednostek nowych sięgający do 
końca 2025 r. Celem tego przepisu jest wprowadzenie odpowiedniego okresu przejściowego dla 
jednostek, które przypuszczalnie nie podpiszą kontraktów wieloletnich jeszcze przed datą wejścia 
w życie rozporządzenia. Art. 24 rozporządzenia w wersji proponowanej przez Radę wprowadza 
ochronę praw nabytych poprzez potwierdzenie tego przez jak długi okres pierwsze kontrakty 
wieloletnie będą mogły być realizowane. Celem art. 23 jest rozstrzygnięcie przez jak długi czas 
jednostki emitujące więcej niż 550 g CO2/kWh będą mogły w ogóle zawierać kontrakty na moc.

Opinia Komisji Parlamentu Europejskiego ITRE przewiduje jedynie okres przejściowy dla 
istniejących jednostek do końca 2025 r. oraz potwierdza dostosowania istniejących rynków mocy 
do wymogów określonych w rozporządzeniu już od daty stosowania rozporządzenia (1 stycznia 
2020 r.)33. Kolejną istotną różnicą bezpośrednio wpływającą na status prawny potencjalnych benefi -
cjentów polskiego rynku mocy jest punkt graniczny, od którego można uznać, że dana jednostka jest 
jednostką nową lub też istniejącą – czyli czy i w jakim zakresie będzie mogła skorzystać z okresów 
przejściowych w ramach rynku mocy. Rada postuluje, zgodnie z wnioskiem legislacyjnym, uznanie 
podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej przed wejściem w życie rozporządzenia jako decydującego 
momentu dla rozróżnienia między jednostką nową a istniejącą. Parlament Europejski postuluje, żeby 
za ten moment uznać datę pierwszego komercyjnego wytwarzania energii elektrycznej. Przyjęcie 
tej zmiany oznaczałoby skrócenie okresu wsparcia dla obecnie realizowanych inwestycji, co przy 
braku w stanowisku Parlamentu Europejskiego ochrony kontraktów wieloletnich, prowadziłoby do 
braku możliwości otrzymania wsparcia przez najnowsze i najbardziej efektywne jednostki, które 
rozpoczną komercyjne wytwarzanie energii elektrycznej po dacie wejścia w życie rozporządzenia. 

Ostateczny rezultat negocjacji dotyczących rozporządzenia będzie znany przypuszczalnie 
dopiero po rozstrzygnięciu pierwszej aukcji głównej przewidzianej na listopad 2018 r. W związku 

32 Dokument 15879/17, Bruksela, 20 grudnia 2017 r., dostępny na stronach Rady: http://data.consilium.europa.eu.
33 Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the internal market for electricity (recast) (2016/0379(COD)), 
27.02.2018.
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z zarysowanymi powyżej fundamentalnymi rozbieżnościami między stanowiskami unijnych prawo-
dawców nie można uznać, że nawet rozważny i przezorny przedsiębiorca jest w stanie przewidzieć 
dokładną treść i konsekwencje przyszłych przepisów rozporządzenia, zanim przyjmie na siebie 
realizację obowiązków wynikających z umowy mocowej34. Naruszenie uzasadnionych oczekiwań 
może być uzasadnione przesłankami nadrzędnego interesu publicznego (overriding public interest). 
Ciężar udowodnienia i wykazanie zgodności z zasadą proporcjonalności istnienia nadrzędnego 
interesu publicznego spoczywa na instytucjach naruszających uzasadnione oczekiwania, które 
pragną powołać się na te wyłączenie (Gordon i Moffatt, 2014, s. 270–271). 

V. Obowiązek dostosowania istniejących mechanizmów mocowych 
do przyszłej legislacji unijnej

W modelowym ujęciu wyróżnia się dwa główne rodzaje mechanizmów mocowych – mogą 
to być mechanizmy oparte na udostępnieniu odpowiedniej ilości mocy (quantity-based mecha-
nisms), których celem jest utrzymywanie odpowiedniej wielkości zakontraktowanej mocy, która 
w razie potrzeby jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na energiię elektryczną. Alternatywnie, 
mechanizmy mocowe mogą zostać zaprojektowane jako mechanizmy oparte na cenie (price-
based mechznisms), w ramach których wytwórcy energii elektrycznej otrzymują stałe płatności 
mocowe za pozostawienie w stałej gotowości jednostek wytwórczych (Huhta, Kroeger, Oyewunmi 
i Eiamchamroonlarp, 2014, s. 79–83). 

Stosowane w Unii Europejskiej mechanizmy mocowe stanowią mozaikę różnorodnych roz-
wiązań. Mogą one przybrać formę rezerwy strategicznej, zobowiązań mocowych, aukcji na moc, 
opcji na niezawodność, płatności mocowych oraz wreszcie rynków mocy35. Mechanizmy mocowe – 
w różnej formie stosowane są przez znaczącą większość państw członkowskich, tj. Belgię, Bułgarię, 
Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Niemcy, Polskę, Portugalię, 
Szwecję, Włochy i Zjednoczone Królestwo36. Ponadto, niektóre z państw członkowskich stosują po 
kilka mechanizmów mocowych na swoim terytorium. Przykładowo, w Niemczech stosowane są aż 
cztery mechanizmy mające na celu zapewnienie wystarczalności mocy37. We Francji stosowany 
jest jednocześnie zdecentralizowany rynek mocy oraz system reagowania na zapotrzebowanie38. 
Irlandzki rynek mocy adresuje problem wystarczalności na terytorium dwóch państw39. Różnorodne 
mechanizmy mocowe stosowane w państwach członkowskich łączy wspólny cel, jakim jest zapew-
nienie wystarczalności mocy wytwórczych oraz wynikające wprost z traktatu uprawnienie Komisji 
Europejskiej do kontroli zgodności tych mechanizmów z zasadami udzielania pomocy państwa. 

Wszystkie mechanizmy mocowe zostały zaakceptowane na podstawie obowiązujących obecnie 
wytycznych pomocowych, które obowiązują do 2020 r. Przypuszczalnie jeszcze przed upływem 

34 Analiza postanowień projektu umowy mocowej znajduje się poza zakresem niniejszego artykułu. 
35 ACER, Capacity remuneration mechanisms and the internal market for electricity, 30.07.2013, s. 5. 
36 Por. SWD(2016) 385 fi nal, Commission Staff Working Document accompanying the document Report from the Commission Final Report of the 
Sector Inquiry on Capacity Mechanisms, Brussels, 30.11.2016. 
37 C(2016) 8742 fi nal, State aid No. SA.42955 (2016/N-2) – Germany Network Reserve, Brussels, 20.12.2016, C(2018) 612 fi nal, Commission Decision 
of 7.2.2018 on the aid scheme SA.45852 – 2017/C (ex 2017/N) [which Germany is planning to implement for Capacity Reserve], Brussels, 07.02.2018; 
C(2016) 3124, State Aid SA.42536 – Germany Closure of German lignite-fi red power plants, Brussels, 27.05.2016, C(2016) 6765 fi nal, State aid 
No. SA.43735 (2016/N) – Germany ABLAV Interruptibility Scheme, Brussels, 24.10.2016. 
38 C(2016) 7086 fi nal, Commission Decision of 8.11.2016 on the State aid scheme SA.39621 2015/C (ex 2015/NN), Brussels, 8.11.2016, C(2018) 
588 fi nal, C(2018) 588 fi nal, SA.48490 (2017/N) – France Soutien de l’effacementen France par appeld’offres, Bruxelles, 07.02.2018. 
39 C(2017) 7794 fi nal, State aid No. SA.44465 (2017/N) – United Kingdom – Northern Irish Capacity Mechanism, Brussels, 24.11.2017. 



92 Jędrzej Maśnicki            Ochrona uzasadnionych oczekiwań a dostosowanie mechanizmów mocowych do rozporządzenia…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 5(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.5.7.7

tego okresu rozpoczną się prace nad przyjęciem nowych wytycznych. Komisja Europejska nie jest 
uprawniona do zmiany oceny stosowania środka pomocowego (w tym przypadku zmiany decy-
zji), jedynie na tej podstawie, że już po jego wydaniu uzna za zasadne bardziej ścisłe stosowanie 
postanowień traktatu w dziedzinie pomocy państwa40. 

Kwestia dostosowania istniejących form pomocy państwa do nowych zasad jej udzielania była 
już przedmiotem regulacji przy rewizji poprzednich reguł odnoszących się do pomocy państwa. 
Przy przyjęciu obowiązujących obecnie EEAG 2014–2020 po raz pierwszy uregulowano też kwe-
stię szczegółowych kryteriów koniecznych do spełnienia przy akceptacji instrumentów krajowych 
służących zapewnieniu wystarczalności mocy wytwórczych, co też znacząco ograniczyło swobodę 
państw członkowskich (Huhta, Kroeger, Oyewunmi i Eiamchamroonlarp, 2014, s. 88). Wówczas 
ustalono, że państwa członkowskie powinny dostosować do nowych reguł już stosowane pro-
gramy pomocowe, ale: „kiedy benefi cjent otrzymuje od państwa członkowskiego potwierdzenie, 
że będzie korzystał z pomocy państwa w ramach takiego programu przez z góry ustalony okres, 
taką pomoc można przyznać na cały okres pod warunkami określonymi w programie w chwili 
przekazania potwierdzenia”41. Przywołany wyżej punkt wytycznych jest objaśniany przez samą 
Komisję, w taki sposób, że nowe zasady nie powinny mieć wpływu na pomoc wypłacaną właś-
cicielom istniejących instalacji. Powinni oni otrzymywać pomoc państwa w oparciu o istniejące 
i już zaakceptowane przez Komisję Europejską mechanizmy pomocowe, w celu ochrony uzasad-
nionych oczekiwań inwestorów co do zwrotu nakładów poniesionych na istniejące inwestycje42. 
Powyższy punkt wytycznych, wraz z objaśnieniami Komisji Europejskiej jest wyrazem kompromisu 
pomiędzy koniecznością minimalizacji wpływu pomocy państwa na zakłócenia funkcjonowania 
rynku wewnętrznego a ochroną uzasadnionych oczekiwań benefi cjentów programów stosowanych 
przez państwa członkowskie w momencie przyjęcia nowych reguł udzielania pomocy państwa. 

Wytyczne te nie mogą prowadzić do bezpośredniego nałożenia obowiązków na osoby trzecie, 
ale wywierają skutki prawne wobec instytucji, która je wydała. Komisja Europejska jest bowiem 
związana interpretacją, przepisów traktatowych, którą przedstawiła w wytycznych pomocowych – 
mają one zatem skutek samoograniczający dla instytucji, która je wydała43. Trybunał Sprawiedliwości 
potwierdził też wprost w swoim orzecznictwie, że Komisja Europejska jest związana interpretacją 
przepisów pomocowych, która przedstawiła w wytycznych EEAG 2014–202044. Znaczenie przy-
wołanego wyżej punktu jest wprawdzie ograniczone do dostosowania mechanizmów wsparcia do 
obecnie obowiązujących wytycznych pomocowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapisana 
w nich ochrona istniejących kontraktów jest pochodną zastosowania zasady ochrony uzasadnionych 
oczekiwań. Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań stanowi konkretyzację zasady pewności 
prawa, która należy do zasad ogólnych prawa Unii Europejskiej45. W związku z tym statusem na 
zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań może się powoływać każdy podmiot gospodarczy, 
jeżeli tylko dana instytucja wzbudziła jego uzasadnione oczekiwania, udzielając mu dokładnych 

40 Wyr. TS z 22.06.2006 r. w sprawach połączonych C-182/03 oraz C-217/03 Belgia przeciwko Komisji (Zb. Orz. 2006, s. I-05479), pkt 71.
41 Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020, Dz. Urz. C 200 
z 28.06.2014, s. 1–55, pkt 250. 
42 Brussels, 9 April 2014, Energy and Environmental State aid Guidelines – Frequently asked questions. Pozyskano z: http://europa.eu. 
43 Wyr. TS z 13.06.2002 r. w sprawie C-382/99 Niderlandy przeciwko Komisji (Zb. Orz. 2002, s. I-05163), pkt 24.
44 Postanowienie Sądu z 23.11.2015 r. w sprawie T-694/14 EREF przeciwko Komisji (EU:T:2015:915), pkt 22. 
45 Wyr. TS z 13.01.2004 r. w sprawie C-453/00 Kühne &Heitz (Zb. Orz. 2004 s. I-00837), pkt 24.
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zapewnień46. Z tych względów Trybunał Sprawiedliwości uznał, że nawet akt prawa miękkiego, 
jakim są wytyczne, może być źródłem uzasadnionych oczekiwań (Stefan, 2013, s. 205). 

Przyjęcie rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej wprowadzi 
o tyle bezprecedensową sytuację, że po raz pierwszy wymagania dotyczące stosowania mecha-
nizmów mocowych zostaną określone nie w formie wytycznych, ale w przepisach o bezpośrednio 
skutecznym charakterze. Tymczasem ochrona praw nabytych nie rozciąga się tak dalece, żeby 
podmioty, które chcą się na nią powołać mogły oczekiwać braku jakichkolwiek zmian w obecnym 
stanie prawnym47. Zgodnie z opinią rzecznika generalnego P. Mengozziego, „przedsiębiorcy nie 
mogą w uzasadniony sposób pokładać swoich oczekiwań w utrzymaniu istniejącej sytuacji, która 
może zostać zmieniona w ramach zakresu uznania instytucji Unii”48. Inwestorzy nie mogą zatem 
oczekiwać, że w ciągu całego przewidzianego czasu prowadzonej przez siebie działalności go-
spodarczej nie dojdzie do jakichkolwiek zmian legislacyjnych, które mogły wpłynąć na przyjęte 
wcześniej założenia ekonomiczne. Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań wprowadza ogra-
niczenia co do sposobu dokonywania zmian w prawie (Simões, 2017, s. 179). 

Zasady pewności prawa oraz ochrony uzasadnionych oczekiwań ograniczają możliwość 
natychmiastowego zastosowania nowych norm o charakterze materialnoprawnym49. Oznacza 
to, że pomiędzy rozpoczęciem stosowania nowych rozwiązań a datą ich wejścia w życie powi-
nien istnieć odpowiedni okres dostosowawczy. W przypadku rozporządzeń wyraża się to m.in. 
poprzez rozróżnienia daty wejścia w życie aktu prawnego oraz daty jego stosowania. Ustalenie 
czasu trwania odpowiedniego okresu przejściowego jest kwestią indywidualną i powinno być 
zależne od zakresu przyjmowanej regulacji prawnej. Rzecznik generalny, M. Bobek, wskazał, 
że w ramach odpowiednich okresów przejściowych szczególną ochroną powinny być objęte te 
przypadki, w których przyznane prawa (acquired rights) lub uzasadnione oczekiwania istnieją na 
podstawie zawartych już umów50. 

W przypadku rozporządzeń, poza terminem wejścia w życie danego aktu, wyróżnia się rów-
nież datę jego stosowania. Jak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości, okres ten pozwala, zarówno 
państwom członkowskim, jak i instytucjom unijnym dostosować się do obowiązków wynikają-
cych z danego aktu51. Odnosząc jednak ten punkt rozumowania Trybunału do rozporządzenia 
w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej, należy zastrzec, że data wejścia w życie 
została wyznaczona na 20 dni od opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, a data stosowania na 1 stycznia 2020 r. Zakładając, że porozumienie polityczne 
między Parlamentem Europejskim a Radą dotyczące treści rozporządzenia zostanie osiągnięte 
przez prezydencję austriacką jeszcze przed końcem 2018 r. a ofi cjalne przyjęcie i publikacja roz-
porządzenia nastąpią w I połowie 2019 r., to od daty wejścia w życie do daty stosowania rozpo-
rządzenia pozostanie zaledwie kilka miesięcy. Stąd też realizacja wskazanego w orzecznictwie 
postulatu zachowania odpowiedniego okresu dostosowawczego nie może być rozumiana jedynie 
jako różnica czasu między wejściem w życie a datą stosowania rozporządzenia. 

46 Wyr. TS z 12.01.2017 r. w sprawie C-411/15 P TimabIndustries i CFPR przeciwko Komisji (EU:C:2017:11), pkt 134. 
47 Wyr. TS z 11.06.2015 r. w sprawie C-98/14 Berlington Hungary i in. (EU:C:2015:386), pkt 78.
48 Opinia rzecznika generalnego z 30.11.2017 r. w sprawie C-5/16 Polska przeciwko Parlamentowi i Radzie (EU:C:2017:925), pkt 39.
49 Wyr. Sądu z 21.03.2012 r. w sprawach połączonych T-50/06 do T-69/06 RENV II (EU:T:2016:227), pkt 140.
50 Opinia rzecznika generalnego z 05.06 2018 r. w sprawie C-167/17 Klohn (EU:C:2018:387), pkt 86. 
51 Wyr. TS z 17.11.2011 r. w sprawie C-412/10 Homawoo (Zb. Orz. 2011 s. I-11603), pkt 24.
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Zaproponowanie przez Radę w ramach art. 23 rozporządzenia odpowiedniego okresu przej-
ściowego dla istniejących jednostek wytwórczych znajduje uzasadnienie nie tylko w ramach po-
dejmowanych przez każdego z prawodawców wyborów politycznych, ale też w zasadzie ochrony 
uzasadnionych oczekiwań. Brak utworzenia jakiegokolwiek okresu przejściowego byłby sprzeczny 
z wymogiem ochrony uzasadnionych oczekiwań podmiotów gospodarczych, które są potencjal-
nymi benefi cjentami polskiego rynku mocy. 

Odnosząc się do procedowanych obecnie zmian legislacyjnych, które na nowo określą za-
sady wprowadzania i stosowania mechanizmów mocowych, Komisja Europejska w decyzjach 
aprobujących mechanizmy mocowe dla Polski, Włoch, Francji oraz Grecji, które zostały wydane 
07.02.2018 r. nakłada zatem obowiązek interpretacji postanowień decyzji pomocowej, w świetle 
właściwych aktów prawa wtórnego, włączając w to również te akty prawne, które nie zostały jeszcze 
przyjęte w dniu wydania decyzji52. Zakres tego obowiązku jest niejasny – Komisja Europejska nie 
wskazuje bowiem konkretnych obowiązujących obecnie aktów prawa pochodnego, które mogłyby 
mieć wpływ na interpretację decyzji. 

Jak się wydaje jest to zobowiązanie, które odnosi się do stanu prawnego po zakończeniu 
procedowania pakietu legislacyjnego pn. „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Bardziej 
skonkretyzowane zobowiązanie wynika ze zdania drugiego wprowadzonego przez Komisję wyżej 
zastrzeżenia, w którym wskazuje się, że nawet obowiązujące i uznane wcześniej za zgodne z za-
sadami rynku wewnętrznego mechanizmy mocowe powinny inkorporować i stosować ostateczne 
wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej, 
kiedy te stanie się skuteczne. W ten sposób Komisja Europejska potwierdza obowiązek dosto-
sowania polskiego rynku mocy do ostatecznej treści rozporządzenia, niezależnie od tego jakie 
będzie ostateczne brzmienie jego przepisów. 

Podobna klauzula uprzedzająca o obowiązku dostosowania zaakceptowanych mechanizmów 
mocowych do wymagań nowej legislacji unijnej została wprowadzona do decyzji aprobujących 
rynek mocy dla Irlandii i Irlandii Północnej53. Zakres tego zobowiązania jest w istocie tożsamy 
z klauzulą, która dotyczy polskiego rynku mocy. Decyzja mocowa aprobująca irlandzki rynek mocy 
nie uchybia bowiem stosowaniu przyszłych zasad odnoszących się do struktury europejskiego 
rynku energii elektrycznej. 

Warto jeszcze odnotować, iż Komisja zastrzegła, że nowe uregulowania nie będą mieć wpły-
wu na funkcjonowanie ocenianego środka pomocowego jedynie w przypadku decyzji aprobującej 
wprowadzenie w Niemczech rezerwy mocy54. Brak obowiązku dostosowania do wymogów przyszłej 

52 Treść tej klauzuli należy zacytować w języku decyzji: […] the Commission underlines that this decision needs to and will need to be interpreted in the 
light of relevant secondary legislation, including legislation that has not been adopted yet at the time of this decision. In this regard, the Commission would 
like to point to the proposal for a Regulation on the internal market for electricity (recast), COM (2016) 861, and in particular to the principles (such as the 
requirements regarding CO2 emission limits) which capacity mechanisms need to incorporate and apply, even if they are already in force and have been 
deemed as compliant with Union state aid rules, in line with the fi nal text of the Regulation when it becomes effective. Por. C(2018) 601 fi nal, State aid 
No. SA.46100 (2017/N) – Poland – Planned Polish capacity mechanism, Brussels, 7.2.2018, pkt 131 oraz przypis nr 32 do pkt 140; C(2018) 589 fi nal, 
SA.48648 (2017/NN) – Belgium – Strategic Reserve, Brussels, 07.02.2018, pkt 116, przypis 31; C(2018) 588 fi nal, SA.48490 (2017/N) – France Soutien 
de l’effacementen France par appeld’offres, Bruxelles, 07.02.2018, pkt 102, przypis 26; C(2018) 604 fi nal, State aid No. SA.48780 (2017/N) – Greece 
Prolongation of the Greek interruptibility scheme, Brussels, 07.02.2018, pkt 28, przypis 3; C(2018) 617 fi nal, State Aid SA.42011 (2017/N) – Italy – Italian 
Capacity Mechanism, Brussels, 07.02.2018, pkt 200, przypis 50. 
53 Treść tej klauzuli należy zacytować w języku decyzji: The Commission draws attention to the fact that a proposal for a new regulation for the electricity 
market (EU-Regulation COM (2016) 861 of 31 November 2016) is under negotiation and that the measure is without prejudice to the future rules appli-
cable to electricity market design. Por. C(2017)7789 fi nal, State aid No. SA.44464 (2017/N) – Ireland Irish Capacity Mechanism, Brussels, 24.11.2017, 
pkt 95, przypis 27; C(2017) 7794 fi nal, State aid No. SA.44465 (2017/N) – United Kingdom – Northern Irish Capacity Mechanism, Brussels, 24.11.2017, 
pkt 95, przypis 27. 
54 Treść tej klauzuli należy zacytować w języku decyzji: The European Commission points to the fact that a proposal for a new Regulation on the internal 
market on electricity (COM(2016)861 fi nal of 30 November 2016) is currently being negotiated; however, the present measure remains uninfl uenced by 
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legislacji unijnej – w sytuacji, gdy analogicznym obowiązkiem pozostają obciążone mechanizmy 
mocowe przyjęte w szeregu pozostałych państw członkowskich, w tym Irlandii, Francji, Belgii, 
Grecji, Włoszech i Polsce – wydaje się być również zaskakujący, ponieważ niezależnie od treści 
decyzji, rozporządzenie będzie bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich. 

Tabela 1. Zaakceptowane w ostatnim czasie mechanizmy mocowe wraz z oczekiwanym czasem ich 
trwania oraz wersją klauzuli dostosowawczej, która Komisja umieściła we właściwej decyzji

Kraj
(sygna-

 tura)

Rodzaj 
mechanizmu 
mocowego

Szacowany czas trwania 
mechanizmu

Treść klauzuli dostosowawczej

Belgia

SA.48648

rezerwa 
strategiczna

pięć kolejnych okresów zimo-
wych rozpoczynając od zimy 
w sezonie 2017/2018

this decision needs to and will need to 
be interpreted in the light of relevant 
secondary legislation, including legisla-
tion that has not been adopted yet at 
the time of this decision. In this regard, 
the Commission would like to point to 
the proposal for a Regulation on the 
internal market for electricity (recast), 
COM (2016) 861, and in particular to 
the principles (such as the requirements 
regarding CO2 emission limits) which 
capacity mechanisms need to incorpo-
rate and apply, even if they are already 
in force and have been deemed as 
compliant with Union state aid rules, in 
line with the fi nal text of the Regulation 
when it becomes effective

Francja

SA.48490

system  reago wa nia 
na za     po trzebowanie

lata 2018–2023

Grecja

SA.48780

system 
przerywalności

przedłużenie o dwa lata obec-
nego mechanizmu, który miał 
funkcjonować do 2017 r. 

Włochy

SA.42011

rynek mocy po   10   latach    obowiązek 
ponownej  notyfi kacji  me -
chanizmu

Polska

SA.46100

rynek mocy 10  lat  od  pierwszej  aukcji 
głównej, tj. do 2028 r. 

Irlandia 
Północna

SA.44465

rynek mocy od maja 2018 do maja 2028 r. The Commission draws attention to 
the  fact  that  a  proposal  for  a  new 
regulation for the electricity market 
(EU-Regulation COM (2016) 861 of 
31 November 2016) is under negotia-
tion and that the measure is without 
prejudice to the future rules applicable 
to electricity market design

Irlandia

SA.44464

Niemcy

SA.45852

rezerwa mocy od października 2019 r. do 
2025 r. 

The European Commission points to the 
fact that a proposal for a new Regulation 
on the internal market on electricity 
(COM(2016)861 fi nal of 30 November 
2016) is currently being negotiated; 
however, the present measure remains 
uninfl uenced by the future rules on the 
design of the electricity market

the future rules on the design of the electricity market. Por. C(2018) 612 fi nal, Commission Decision of 7.2.2018 on the aid scheme SA.45852 - 2017/C 
(ex 2017/N) [which Germany is planning to implement for Capacity Reserve], Brussels, 7.2.2018, pkt 103 przypis nr 14.
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Wszystkie zaakceptowane w ostatnim czasie mechanizmy mocowe, poprzez zaplanowany 
czas trwania, będą podlegać zasadom, które zostaną określone w procedowanym obecnie rozpo-
rządzeniu. Oznacza to, że nie tylko dla Polski, lecz także dla wielu państw członkowskich istotne 
znaczenie będzie mieć określenie reguł stosowania nowych zasad dotyczących pomocy państwa na 
zachowanie wystarczalności mocy wytwórczych do istniejących już mechanizmów. Zakres i sposób 
dostosowania decyzji mocowych zostanie dopiero wyznaczony w samym rozporządzeniu, w związ-
ku z czym, ochrona uzasadnionych oczekiwań, która jest oparta na brzmieniu decyzji pomocowej, 
powinna znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim sformułowaniu przepisów rozporządzenia. 

VI. Podsumowanie
Ochrona uzasadnionych oczekiwań jest jedną z zasad ogólnych prawa Unii Europejskiej – 

znajduje zastosowanie zawsze wówczas, gdy zaangażowane są działania instytucji unijnych lub 
państw członkowskich wykonujących prawo UE. Decyzja Komisji Europejskiej akceptująca polski 
rynek mocy (sygn. SA.46100) stanowi źródło uzasadnionych oczekiwań co do tego, że pierwsze 
aukcje na moc zostaną zorganizowane zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami funkcjonowa-
nia polskiego rynku mocy oraz, że nowe regulacje wprowadzą odpowiedni okres przejściowy dla 
kontraktów zawartych po dacie wejścia w życie rozporządzenia. Decyzja ta, jest bowiem źródłem 
zapewnień wydanych przez instytucję Unii Europejskiej, została wydana w ramach odpowiednej 
procedury i wzbudza uzasadnione oczekiwania u potencjalnych benefi cjentów polskiego rynku mocy. 

Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań sprzeciwia się zatem nie tyle samemu obo-
wiązkowi dostosowania polskiego rynku mocy do nowych zasad pomocy państwa, ile nałożeniu 
obowiązku natychmiastowego dostosowania prawnie wiążących zobowiązań, które zostały za-
warte na mocy zaakceptowanego przez Komisję Europejską polskiego rynku mocy. Należy w tym 
miejscu podkreślić, że jedynym celem wprowadzenia nowych zasad stosowania mechanizmów 
mocowych nie może być samo utrudnienie ich stosowania. Powody leżące u ich wprowadzenia, 
czyli strukturalne niedoskonałości rynku i brak zachęt inwestycyjnych, nie znikną bowiem w dniu 
przyjęcia nowej regulacji (Geysens, 2017, s. 120). 

Proces decyzyjny w ramach rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii elek-
trycznej powinien zatem w ramach przepisów przejściowych uwzględnić ochronę uzasadnionych 
oczekiwań. Zgodnie z treścią zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, reguły te powinny za-
pewnić ochronę realizacji kontraktów mocowych zawartych przed dniem wejścia w życie rozpo-
rządzenia oraz wprowadzić odpowiedni okres przejściowy dla możliwości zawierania kontraktów 
po dacie wejścia w życie rozporządzenia przez istniejące jednostki wytwórcze. W przeciwnym 
razie nowo przyjęty akt prawny będzie narażony na zarzut naruszenia jednej z zasad ogólnych 
prawa Unii Europejskiej. 
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P R Z E G L Ą D  P R A W A  I  O R Z E C Z N I C T W A

Koncesja jako instrument realizacji polityki energetycznej 
w świetle wyroku Sądu Najwyższego z 21 kwietnia 2016 r., 

III SK 28/15

Spis treści
I. Koncesja jako instrument realizacji polityki energetycznej
II. Stan faktyczny w sprawie III SK 28/15
III. Wybrane warunki koncesyjne w świetle sprawy III SK28/15
IV. Podsumowanie

Streszczenie 
W niniejszej glosie autor w świetle orzeczenia SN sygn. III SK 28/15 podejmuję próbę przedsta-
wienia koncesji jako instrumentu realizacji polityki energetycznej państwa. W tym celu najpierw 
przedstawiono odpowiedzi na pytanie – jaki wpływ ma działalność Prezesa URE na politykę 
energetyczną państwa. Następnie, krótko zreferowano najważniejsze wnioski z orzeczenia Sądu 
Najwyższego sygn. III SK 28/15, umożliwiające analizę wybranych warunków koncesji na obrót 
gazem ziemnym z zagranicą oraz na obrót paliwami gazowymi. Jednocześnie, przeprowadzono 
analizę wybranych postanowień koncesyjnych stanowiących przejaw działania przez Prezesa 
URE, mającego na celu realizację polityki energetycznej państwa. Ostatecznie, podjęto próbę 
oceny zasadności istnienia takiego rozwiązania w praktyce. 

Słowa kluczowe: koncesje; Prezes URE; III SK 28/15; polityka energetyczna.

JEL: K20, K23, K32

I. Koncesja jako instrument realizacji polityki energetycznej

Za pozornie prostymi instytucjami prawnymi stoją wartości, wynikające z konkretnej wizji rze-
czywistości podzielanej nie zawsze intencjonalnie przez ustawodawcę. Wartości stanowią funk-
cję celu danej regulacji, co potwierdza przypadek koncesji. Instytucja ta znajduje zastosowanie 
wszędzie tam, gdzie państwo dostrzega potrzebę wprowadzenia mechanizmu kontroli. Inaczej 
mówiąc, koncesja służy ograniczeniu zakresu swobody wykonywania działalności gospodarczej, 
poprzez nałożenie określonych zasad reglamentacji wykonywanej działalności (Muras i Swora, 
2016). Oznacza to, że państwo korzystając ze swoich uprawnień może ograniczać konstytu-
cyjną wartość, jaką stanowi swoboda prowadzenia działalności gospodarczej kosztem innych, 
ważniejszych wartości z perspektywy państwa lub obywateli. Do takich wartości można zaliczyć 
inter alia bezpieczeństwo państwa, z którym należy utożsamiać między innymi bezpieczeństwo 
energetyczne, bezpieczeństwo obywateli lub inny ważny interes publiczny (Elżanowski, 2015). 
Tak szeroki zakres potencjalnie chronionych wartości prowadzi do tego, że mogą one ze sobą 
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wzajemnie występować – wzmacniać potrzebę regulacji lub wzajemnie konkurować – dochodzi 
wtedy do powstania konfl iktu wartości (Szafrański, 2014). Fakt ten może powodować sytuację, 
że do niektórych rodzajów działalności gospodarczej dostęp będzie znacznie bardziej ograni-
czony niż do innych. W efekcie akty prawne regulujące warunki koncesjonowania poszczególnej 
działalności będą przewidywały, w niektórych sektorach, bardziej rygorystyczne wymogi dla jej 
rozpoczęcia niż w pozostałych. Wydaje się więc, że właśnie do tej bardziej rygorystycznej ka-
tegorii należy zaliczyć działalność gospodarczą związana z sektorem energetycznym. Wynika 
to przede wszystkim z tego, że koncesja stanowi jedno z najważniejszych narzędzi regulacyj-
nych „zmierzających do osiągnięcia celów ustawy, a więc zapewnienia bezpieczeństwa ener-
getycznego, prawidłowej gospodarki paliwami oraz ochrony interesów odbiorców” (Pawełczyk, 
2013, s. 199). Konsekwencją takiego założenia jest przede wszystkim to, że w ustawie – Prawo 
energetyczne1 ustawodawca wprowadził szereg wymogów, które musi spełnić przedsiębior-
ca chcący rozpocząć prowadzenie koncesjonowanej działalności gospodarczej (Elżanowski 
i Manteuffel, 2017). 

W kwietniu 2018 r. wraz z wejściem w życie ustawy – Prawo przedsiębiorców2, doszło do za-
sadniczej zmiany w podejściu ustawodawcy do kwestii koncesjonowania. W ustawie – Prawo 
przedsiębiorców, w przeciwieństwie do jej poprzedniczki, zrezygnowano z określenia ogólnych 
wymogów koncesyjnych oraz określenia rodzajów działalności koncesjonowanej. W obecnym 
systemie prawnym to właśnie ustawy szczególne regulują daną dziedzinę oraz określają warun-
ki uzyskania koncesji. Ustawa – Prawo przedsiębiorców zawiera jedynie niezbędne minimum 
w tym zakresie. Takie podejście było zamierzone przez ustawodawcę i miało na celu doprowadzić 
do przywrócenia rangi ustawy jako swoistego aktu nadrzędnego, względem aktów szczegółowych, 
a w konsekwencji zwiększyć przejrzystość ww. ustawy oraz wprowadzić generalne instytucje, 
które będą stanowić wytyczne dla organów administracji3. 

Organem koncesyjnym w przypadku sektora energetyki jest Prezes URE. To do jego kompe-
tencji należy wydawanie, odmowa oraz zmiana koncesji. Zgodnie z art. 23 ust. 1 upe Prezes URE 
„reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą i polityką energetyczną 
państwa, zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców 
paliw i energii”. W przytoczonym przepisie dość niefortunnie zestawiono ze sobą obowiązek kie-
rowania się ustawą oraz polityką energetyczną państwa. 

Zgodnie z art. 15a upe polityka energetyczna państwa przyjmowana jest w formie uchwały 
przez Radę Ministrów. Natomiast, jak wynika z art. 93 Konstytucji, uchwały Rady Ministrów mają 
charakter wewnętrzny (Haczkowska, 2014). Oznacza to, że polityka energetyczna państwa obo-
wiązuje tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty. Inaczej mówiąc, 
Prezes URE jako centralny organ administracji rządowej zobowiązany jest do jej przestrzegania. 
Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, że obowiązek zapewnienia niezależności państwowego or-
ganu regulacyjnego nie stoi w sprzeczności z obowiązkiem kierowania się polityką energetycz-
ną państwa przez Prezesa URE. Zgodnie z art. 39 dyrektywy gazowej4 organ regulacyjny musi 

1 Ustawa z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2018, poz. 755 ze zm.) (dalej: upe lub ustawa – Prawo energetyczne).
2 Ustawa z dnia 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646) (dalej: upp lub ustawa – Prawo przedsiębiorców).
3 Vide uzasadnienie do ustawy – Prawo przedsiębiorców. 
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13.07.2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego 
i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz. Urz. UE L z 2009 r. Nr 211, s. 94) (dalej: dyrektywa gazowa).
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być prawnie odrębny i funkcjonalnie niezależny od jakiegokolwiek innego podmiotu publicznego 
lub prywatnego. Natomiast pracownicy organu mają być niezależni od jakichkolwiek interesów 
rynkowych. Tym samym, nie mogą oni zwracać się o bezpośrednie polecenia ani wykonywać 
bezpośrednich poleceń któregokolwiek rządu lub innego podmiotu publicznego czy prywatnego. 
Powyższe wymogi pozostają „bez uszczerbku dla ścisłej współpracy, w stosownych przypad-
kach, z innymi właściwymi organami krajowymi oraz dla ogólnych wytycznych polityki opraco-
wanych przez rząd niezwiązanych z uprawnieniami i obowiązkami regulacyjnymi […]”. Oznacza 
to, że zgodnie z dyrektywą gazową dopuszczalna jest możliwość współpracy pomiędzy regu-
latorem a rządem oraz stosowanie polityki energetycznej państwa przez regulatora, o ile nie 
narusza ona jego uprawnień i obowiązków regulacyjnych, o których mowa w art. 41 dyrektywy 
gazowej.

W świetle powyższego, należy zgodzić się ze stanowiskiem podkreślanym przez doktrynę, że 
polityka energetyczna w działalności Prezesa URE nie może być w żadnym stopniu konkurencyjna 
względem ustawy – Prawo energetyczne (Muras i Swora, 2016). Wniosek ten pozostaje również 
aktualny w sytuacji, w której polityka energetyczna będzie reprezentowała przeciwne rozwiązanie 
do przepisów prawa UE, np. rozporządzeń jako aktów prawa UE stosowanych bezpośrednio5. 
Polityka energetyczna powinna zatem wyznaczać kierunki rozwoju sektora energetycznego przy 
zachowaniu zgodności z ustawodawstwem krajowym i UE, natomiast nigdy nie powinna stać w kon-
trze do nich, mimo że cele polityczne państwa mogą pozostawać w sprzeczności do rozwiązań 
przyjętych w prawie UE. W konsekwencji należy uznać, że polityka energetyczna może tworzyć 
brakujący element, niezbędny do dokonania prawidłowej wykładni danego przepisu, w przypadku 
korzystania z uznania administracyjnego przez Prezesa URE, natomiast nigdy na odwrót – nie 
powinna stanowić uzasadnienia dla działania contra legem (Szafrański, 2014). 

Należy więc rozumieć, że Prezes URE jako organ administracji rządowej zobowiązany jest 
do realizacji i regulowania działalności gospodarczej zgodnie z polityką energetyczną państwa, 
natomiast kierowanie się polityką energetyczną państwa nie może prowadzić do działań sprzecz-
nych z ustawą – Prawo energetyczne lub stosowanym bezpośrednio prawem Unii Europejskiej. 

II. Stan faktyczny w sprawie III SK 28/15
Sprawa o sygn. III SK 28/15 dotyczy nałożenia przez Prezesa URE na spółkę energetyczną 

działającą na rynku gazu kary w wysokości 2 mln zł za naruszenie warunków koncesji na obrót 
gazem ziemnym z zagranicą w ten sposób, że w latach 2007–2008 spółka ta nie przestrzegała 
obowiązku dywersyfi kacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy. 

Uzasadnieniem do nałożenia kary było ustalenie Prezesa URE, że w latach 2007–2008 
spółka naruszyła przepisy dotyczące dywersyfi kacji źródeł gazu, a tym samym warunek konce-
sji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą. 
Prezes URE ustalił, że w jego ocenie udział gazu importowanego z Rosji, w stosunku do całko-
witej wielkości importowanego gazu w 2007 r., wyniósł 73,14%, zaś w 2008 r. – 74,76%. Było to 
o 1,14% w roku 2007 i odpowiednio 2,76% w roku 2008 więcej niż maksymalny dopuszczalny 
udział gazu importowanego z jednego kraju pochodzenia. Warunek ten został określony przez 

5 Wyr. TSUE z dnia 9.03.1978 r. w sprawie Simmenthal C-106/77.
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§ 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie mini-
malnego poziomu dywersyfi kacji dostaw gazu ziemnego6. Ustalony na lata 2005–2009 maksy-
malny dopuszczalny poziom importowanego paliwa z jednego kraju pochodzenia wynosił 72%. 
W ocenie Prezesa URE, naruszenie to kwalifi kowało się do nałożenia kary zgodnie z art. 56 
ust. 1 pkt 12 upe.

Prezes URE doszedł do wniosku, że zobowiązany do dywersyfi kacji podmiot nie zrealizował 
tego obowiązku, z uwagi na przyjętą przez siebie argumentacje, w której podnosił, że import należy 
rozumieć zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym7, a nie 
sensu largo jako przywóz dokonywany z każdego innego państwa, w tym państwa członkowskiego 
UE8. W efekcie, Prezes URE uznał, że import dokonywany w ramach nabycia wewnątrzwspól-
notowego nie stanowi importu, ergo nie wpływa na realizację obowiązku dywersyfi kacyjnego. 
Argument ten znalazł uznanie również w oczach Sądu Okręgowego.

Natomiast SN stwierdził, że w przedmiotowym stanie faktycznym Prezes URE błędnie zało-
żył, że import należy utożsamiać z defi nicją wskazaną w ustawie o podatku akcyzowym, ponie-
waż taka interpretacja tych przepisów stała w sprzeczności z wolą ustawodawcy. SN sięgając 
do stenogramów, wskazał, że celem rozporządzenia dywersyfi kacyjnego „było zmniejszenie za-
leżności od gazu rosyjskiego. Zamierzenie to nie uwzględnia, po pierwsze, trudności z identyfi -
kacją krajowego pochodzenia gazu w przypadku nabywania go od pośredników, a zwłaszcza na 
rynkach giełdowych, a po drugie (z racji akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004 r.), że towar 
(gaz) dopuszczony do obrotu na rynku wewnętrznym korzysta ze swobody przepływu towarów. 
W okolicznościach niniejszej sprawy, brak możliwości zaliczenia przez powoda gazu zakupione-
go w innym państwie członkowskim na poczet realizacji obowiązku dywersyfi kacji gazu, skutkuje 
wyciągnięciem negatywnych konsekwencji (kara pieniężna) wobec podmiotu, który korzystał 
z możliwości nabycia gazu na rynku unijnym”. Jak wynika ze stanowiska SN, pogląd reprezento-
wany przez Prezesa URE należało uznać za sprzeczny z wolą ustawodawcy, istotą swobody 
przepływu towarów oraz zakazem stosowania środków o skutku równoważnym do ograni-
czeń ilościowych w przywozie. 

III. Wybrane warunki koncesyjne w świetle sprawy III SK 28/15
Abstrahując od meritum orzeczenia SN w niniejszej sprawie, należy zwrócić uwagę na inny 

pogląd wyrażony przez ten sam sąd, który jest istotny z perspektywy badanego zagadnienia. 
SN wskazał na ówczesne brzmienie art. 32 ust. 2 upe, zgodnie z którym „koncesje na prowa-
dzenie działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, będą wydawane z uwzględ-
nieniem dywersyfi kacji dostaw gazu ziemnego oraz bezpieczeństwa energetycznego”. W ocenie 
SN oznacza to, „[…] że wydając decyzje koncesyjne na obrót gazem z zagranicą, Prezes Urzędu 
może kierować się względami dotyczącymi dywersyfi kacji gazu. W ten sposób koncesja staje 

6 Dz.U. 2000 Nr 95, poz. 1042.
7 Dz.U. 2004 Nr 29, poz. 257 ze zm. (dalej: uopa lub ustawa o podatku akcyzowym).
8 Wniosek ten zbudowany był w oparciu o ustawę o podatku akcyzowym, zgodnie z którą za import należy rozumieć – przywóz: a) samochodów osobo-
wych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju; b) wyrobów akcyzowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju: – jeżeli wyroby te 
z chwilą ich wprowadzenia na terytorium kraju nie zostaną objęte procedurą specjalną: tranzytu zewnętrznego, składowania celnego, wolnego obszaru 
celnego, odprawy czasowej lub uszlachetniania czynnego, a także nie zostaną objęte czasowym składowaniem, – jeżeli zostało zakończone czasowe 
składowanie tych wyrobów lub została zamknięta procedura specjalna: tranzytu zewnętrznego, składowania celnego, wolnego obszaru celnego, odprawy 
czasowej lub uszlachetniania czynnego, którą wyroby te były objęte, i powstał dług celny. Natomiast za terytorium państwa trzeciego należy rozumieć 
– terytorium inne niż terytorium Unii Europejskiej.
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się instrumentem realizacji polityki energetycznej państwa. Przesłanka dywersyfi kacji źródeł 
gazu podlega badaniu w toku postępowania koncesyjnego i może stanowić podstawę dla na-
łożenia szczegółowego obowiązku koncesyjnego, którego akceptacja przez wnioskodawcę 
może determinować udzielenie koncesji. Prezes Urzędu może uzależnić wydanie decyzji od 
ujawnienia źródeł sprowadzenia gazu, nałożyć obowiązek sprowadzania gazu z określonego 
kierunku, odmówić udzielenia koncesji na sprowadzanie gazu z Rosji, dookreślić szczegóły wy-
konania obowiązku realizacji minimalnego poziomu dywersyfi kacji dostaw gazu z zagranicy”. 
Należy bezsprzecznie zgodzić się z poglądem SN, który wskazuje, że Prezes URE, zgodnie 
z ww. przepisem, został wyposażony w możliwość kreowania polityki energetycznej państwa 
poprzez:
1) badanie w toku postępowania czy przedsiębiorca ubiegający się o koncesję potencjalnie 

w przypadku otrzymania koncesji zamierza prowadzić działalność zgodnie z wymogami roz-
porządzenia dywersyfi kacyjnego;

2) nałożenie szczegółowego obowiązku koncesyjnego;
3) uzależnienie wydania decyzji od ujawnienia źródeł sprowadzenia gazu lub
4) odmówienie udzielenia koncesji na sprowadzanie gazu z Rosji.

Jak zostało wskazane przez SN, Prezes URE posiada szereg instrumentów, które umoż-
liwiają weryfi kację planów związanych z prowadzoną działalnością. Ostatecznie Prezes URE, 
działając zgodnie z polityką energetyczną państwa, uprawniony jest odmówić udzielenia koncesji 
w przypadku kiedy wnioskodawca zamierza prowadzić działalność jedynie w oparciu o przywóz 
gazu z Rosji. Z powyższym wnioskiem należy się w pełni zgodzić przy założeniu, że SN posłu-
żył się uproszczeniem z racji na realia, w jakich funkcjonował polski rynek gazu, co stanowiło 
refl eks stanowiska przytoczonego przez SN w stenogramie. W ocenie autora, rozporządzenie 
dywersyfi kacyjne ma szerszy cel niż jedynie ograniczenie przywozu gazu z Rosji. Po pierwsze, 
wynikało to z ówczesnego brzmienia samego rozporządzenia dywersyfi kacyjnego, które określało 
maksymalny udział gazu importowanego z jednego kraju pochodzenia, w stosunku do całkowitej 
wielkości gazu importowanego w danym roku9. Po drugie, celem rozporządzenia dywersyfi kacyj-
nego jest niedopuszczenie do sytuacji, w której Polska jest w dużym stopniu zależna od jednego 
dostawcy, niezależnie od tego „kim on jest”. Założenie takie expressis verbis zostało wyrażone 
w Polityce energetycznej państwa do roku 203010, gdzie wskazano, że „realizacja celów polityki 
energetycznej pozwoli na zmniejszenie stopnia uzależnienia Polski od importu gazu ziemnego, 
ropy naftowej i paliw płynnych z jednego kierunku”. W świetle powyższego należy uznać, że jedy-
nie stan faktyczny determinuje fakt, że SN pisze o Rosji, a nie o innym państwie, ponieważ Rosja 
jest głównym dostawcą gazu do Polski. Wobec powyższego, za niezgodną z obowiązkiem 
dywersyfi kacji należy uznać sytuację, w której podmiot ubiegający się o koncesję planuje 
przywóz gazu ziemnego w 100% z jednego kraju, nawet jeżeli będzie to kraj inny niż Rosja. 
Taka sytuacja powinna również być kwalifi kowana przez Prezesa URE jako właściwa do 
odmowy udzielenia koncesji lub nałożenia kary.
9 Wniosek ten będzie aktualny niezależnie od tego czy mówimy o starej wersji rozporządzenia, właściwej dla toczącej się sprawy, czy dla nowej wersji 
rozporządzenia, uchwalonej w konsekwencji wydania orzeczenia w niniejszej sprawie. Aktualnie zmieniono nadano następujące brzmienie w § 3 rozpo-
rządzenia: „Minimalny poziom dywersyfi kacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy ustala się poprzez maksymalny udział gazu ziemnego importowanego 
przez przedsiębiorstwo energetyczne z jednego źródła w danym roku kalendarzowym, który nie może być wyższy niż […]”.
10 Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10.11.2009 r. – Załącznik do 
uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10.11.2009 r.
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W świetle powyższego stanowiska SN, odnoszącego się do możliwości wprowadzenia 
szczególnych warunków koncesyjnych, należy zwrócić uwagę na fakt, że Prezes URE aktywnie 
korzystał z takiej możliwości przy wydawania koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą. 
Ówcześnie obowiązująca ustawa – Prawo energetyczne nie przewidywała sankcji za naruszenie 
obowiązku dywersyfi kacji. Taki stan prawny prowadził do sytuacji, w której potencjalny konce-
sjonariusz po uzyskaniu koncesji nie musiał przestrzegać obowiązku dywersyfi kacji (Długosz, 
2018). Fakt ten wynikał z tego, że do momentu nowelizacji z dnia 22 lipca 2016 r.11 przedmioto-
wy przepis był jedynie normą kierowaną do Prezesa URE, zgodnie z którą wyłącznie regulator 
musiał uwzględniać obowiązek dywersyfi kacji, w momencie udzielania koncesji. Natomiast prak-
tyka urzędu wykreowała ten obowiązek znacznie szerzej, w tym jako obowiązek permanentnej 
dywersyfi kacji w trakcie prowadzenia działalności przez koncesjonariusza. Pytanie, czy takie 
rozszerzenie przez Prezesa URE obowiązku dywersyfi kacji poprzez koncesje należy uznać 
z perspektywy prawnej, odrywając się od realiów funkcjonowania rynku gazu, za uzasadnione 
i dopuszczalne. W ocenie autora, jak najbardziej tak. Bez wątpienia jest to przejaw realizowania 
uprawnień, o których mowa w art. 23 ust. 1 oraz art. 32 ust. 2 upe. Poprzez nałożenie szcze-
gółowego obowiązku koncesyjnego Prezes URE zobowiązał koncesjonariuszy do realizowania 
polityki energetycznej państwa. Niemniej jednak, po nowelizacji ustawy – Prawo energetycznie 
z 22 lipca 2016 r. dotychczasowa praktyka Prezesa URE straciła na znaczeniu, w szczegól-
ności z uwagi na fakt, że ustawodawca na kanwie niniejszej sprawy wyeliminował uchybienia 
i niedostatki legislacyjne ówcześnie obowiązujących przepisów12, poprzez wprowadzenie wyra-
żonego wprost obowiązku przestrzegania dywersyfi kacji przez przedsiębiorstwo energetyczne 
zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą. Jednocześnie, ustawodawca uzupełnił ten 
przepis o sankcję, dodając art. 56 ust. 1 pkt 12d, zgodnie z którym kto nie przestrzega obowiąz-
ku dywersyfi kacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy, o którym mowa w art. 32 ust. 2 podlega 
karze. Wysokość kary pieniężnej w tej sytuacji nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego 
przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku 
podatkowym. Uzupełnienie przez ustawodawcę upe wydaje się potwierdzać słuszność praktyki 
Prezesa URE. 

Przytoczony powyżej przykład nie stanowi jedynego takiego rozwiązania stosowanego przez 
regulatora, gdzie w związku z brakiem regulacji kreuje się protezy przepisów, w celu reagowania 
na braki ustawy – Prawo energetyczne. Kolejnym takim przykładem jest zakaz zawierania umów 
„sprzedaży paliw gazowych z przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie 
magazynowania, skraplania gazu ziemnego oraz regazyfi kacji skroplonego gazu ziemnego, prze-
syłania, dystrybucji lub obrotu paliwami gazowymi, jeżeli nie posiadają koncesji, w przypadkach 
gdy taka koncesja jest wymagana przepisami ustawy – Prawo energetyczne”. Oznacza to, że na 
koncesjonariuszu ciąży obowiązek weryfi kacji swoich kontrahentów. W przypadku gdyby doszło 
do sprzedaży gazu do podmiotu, który nie posiada koncesji, a zgodnie z przepisami powinien ją 
posiadać, Prezes URE wymierzy karę koncesjonariuszowi. Gdyby nie powyższy warunek koncesyj-
ny, nie istniałaby żadna odstraszająca sankcja, którą można by było nałożyć na przedsiębiorstwo 

11 Ustawa z dnia 22.07.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 1165).
12 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 22.07.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, 
poz. 1165).
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energetyczne za prowadzenie działalności bez koncesji. Ustawa – Prawo energetyczne nie 
przewiduje takiej sankcji. Prowadzi to do dość specyfi cznej sytuacji, w której to uczestnicy rynku 
zobowiązani są do weryfi kacji swoich kontrahentów. Jednocześnie w przypadku uchybienia temu 
obowiązkowi Prezes URE będzie zobowiązany do wymierzenia kary zgodnie z art. 56 ust. 12 upe 
przedsiębiorcy, który posiada koncesję, natomiast podmiot, dokonujący obrotu gazem bez kon-
cesji naraża się jedynie na karę zgodnie z art. 601 kodeksu wykroczeń13. Kara przewidziana za 
ten czyn to ograniczenie wolności lub grzywna do 5000 zł. Takie uregulowanie tej kwestii może 
budzić uzasadnioną wątpliwość w kontekście spójności systemu, w szczególności w zestawieniu 
z odpowiedzialnością podmiotu, który posiada koncesję i odpowiada do 15% przychodu z działal-
ności koncesjonowanej. Rozwiązanie takie stanowi de facto przerzucenie obowiązku zapewniania, 
że koncesjonowana działalność w zakresie energetyki prowadzona jest w oparciu o wymaganą 
zgodnie z prawem koncesję na podmioty, które ją posiadają. Można argumentować, że jest to 
najprostsze rozwiązanie, ponieważ zobowiązuje to podmioty posiadające koncesję do odpytania 
kontrahentów o ich koncesję lub dokonania weryfi kacji kontrahenta poprzez bazę koncesji na 
stronie bip.ure.gov.pl. Sprawa wyraźnie komplikuje się w praktyce. Dobrym przykładem będą 
podmioty prowadzące działalność w niedużej skali, które zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 zwolnione 
są z posiadania koncesji, jeżeli roczna wartość ich obrotu paliwami gazowymi nie przekracza 
równowartości 100 000 euro. Istnienie takiego zwolnienia w zestawieniu z obowiązkiem weryfi ka-
cji przez podmioty rynkowe prowadzi do sytuacji, w której podmioty działające na polskim rynku 
zobowiązane są weryfi kować swoich kontrahentów w przypadku, jeżeli wartość rocznego obrotu 
pomiędzy koncesjonowanym przedsiębiorcą a kontrahentem nie przekracza 100 000 euro, nie 
zawierają innych umów i nie zakupują gazu, np. jeszcze z innych źródeł, w efekcie czego nie 
wpadają w obowiązek uzyskania koncesji. Sytuacja taką należy ocenić negatywnie, ciężko sobie 
bowiem wyobrazić, żeby każdy „zaglądał w zęby swoim kontrahentom” i sprawdzał czy roczny ich 
obrót przekracza 100 000 euro. De lege lata, taki stan rzeczy zachęca małe podmioty do prowa-
dzenia działalności bez koncesji, ponieważ ich odpowiedzialność fi nansowa jest ograniczona do 
minimum (5000 zł grzywny lub kara ograniczenia wolności) w przeciwieństwie do podmiotów bę-
dących dostawcami. Interesujący jest również fakt, że ustawodawca ustawą z 2014 r.14 wprowadził 
do ustawy – Prawo energetyczne obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu paliwami ciekłymi wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi posiadającymi 
wymagane koncesje oraz sankcję za brak realizacji tego obowiązku, natomiast nie zmienił tego 
w odniesieniu do innych sektorów. 

Kolejną zajmującą kwestią poruszaną przez SN w niniejszej sprawie jest fakt oceny możli-
wości ukarania podmiotu na podstawie ar. 56 ust. 1 pkt 12 upe, tj. za naruszenie warunków kon-
cesyjnych. Jak wynika z oceny SN, jest to dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy uznaje się 
za „czyn podlegający karze pieniężnej zachowanie przedsiębiorstwa energetycznego polegające 
na nieprzestrzeganiu przez koncesjonariusza obowiązków wynikających z koncesji, to podsta-
wę do nałożenia kary pieniężnej stanowi nieprzestrzeganie tylko takich obowiązków, które wy-
nikają z koncesji, a decyzja o jej udzieleniu musi być autonomicznym źródłem przedmiotowych 

13 Ustawa z dnia 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. 2018, poz. 618 ze zm.) (dalej: kodeks wykroczeń).
14 Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sy-
tuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.
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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”. Oznacza 
to, że zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 12 upe, po pierwsze, kara może zostać wprowadzona jedynie 
w przypadku, gdy obowiązek taki nie wynika już z prawa, a po drugie obowiązek taki wynika wy-
łącznie z koncesji. Jak podkreśla SN, art. 56 ust. 1 pkt 12 nie może być traktowany jako „mała 
klauzula generalna”, uprawniająca Prezesa URE do nakładania kar pieniężnych za jakiekolwiek 
naruszenie ustawy – Prawo energetyczne, które nie jest sankcjonowane na podstawie norm wy-
nikających z pozostałych jednostek redakcyjnych art. 56 ust. 1 upe. 

W świetle powyższego należy uznać, że do koncesji musi zostać wpisany expressis verbis 
taki warunek, który nie jest już sankcjonowany przez ustawę – Prawo energetyczne lub przez 
inną relewantną ustawę (np. ustawę o zapasach15), aby art. 56 ust. 1 pkt 12 upe mógł stanowić 
podstawę do wymierzenia kary. Inaczej mówiąc, obowiązek taki musi być wyłącznie oraz dokład-
nie określony, w sposób umożliwiający nałożenie kary w koncesji. 

W konsekwencji, koncesja może być jedynie instrumentem realizacji polityki energetycz-
nej państwa w zakresie, w jakim nie rozstrzyga tego norma ustawowa. Takie postanowienie nie 
może również wpływać na ograniczenie działalności gospodarczej w sposób szerszy niż jest 
to przewidziane ustawą. Oznacza to, że swoboda z jaką Prezes URE działa, nawet realizując 
wytyczne polityki energetycznej państwa, zawsze pozostaje ograniczona przez obowiązujące 
prawo. Ponadto, z przytoczonego wyroku SN wynika, że odmienne podejście będzie prowadziło 
do sytuacji, w której nawet zawarcie takiego postanowienia nie będzie mogło stanowić podsta-
wy do nałożenia kary zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 12 upe. W świetle powyższego zobowiązania 
przewidziane w koncesji do przestrzegania przepisów ustawy – Prawo energetyczne, ustawy 
o zapasach lub realizacji obowiązku dywersyfi kacji dostaw, należy uznać za postanowienia 
mające charakter pouczenia lub przypomnienia. Oznacza to, że de facto w przypadku koncesji 
na obrót gazem ziemnym z zagranicą oraz koncesji na obrót paliwami gazowymi warunkami, 
które stanowią coś więcej niż tylko przypomnienie realizacji obowiązków stanowi warunek doty-
czący zakazu zawierania umów sprzedaży z podmiotami nieposiadającymi koncesji, jeżeli kon-
cesja taka jest wymagana. Taki sam charakter ma również występujący zakaz subsydiowania 
skrośnego. Na marginesie należy dodać, że co do zasady koncesje nie są wydawane na okres 
dłuższy niż do roku 2030, co wynika właśnie z faktu uwzględniania przez Prezesa URE okresu, 
do którego obowiązuje aktualna polityka energetyczna państwa. Oznacza to, że Prezes URE nie 
wydaje koncesji na okres dłuższy, żeby mieć pewność, że działalność przedsiębiorstw energe-
tycznych jest regulowana zgodnie z polityką energetyczną państwa – zgodnie z art. 23 ust. 1 upe 
(Mizioch, 2018). 

IV. Podsumowanie
Reasumując, należy stwierdzić, że Prezes URE jako organ administracji rządowej zobowią-

zany jest do realizacji i regulowania działalności gospodarczej zgodnie z polityką energetyczną 
państwa, natomiast kierowanie się polityką energetyczną państwa nie może prowadzić do działań 

15 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 (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1210 ze zm.) (dalej: ustawa o zapasach).
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sprzecznych z prawem. Analogicznie należy rozumieć możliwość kierowania się polityką ener-
getyczną państwa w przypadku postępowań koncesyjnych. Oznacza to, że Prezes URE może 
jedynie wprowadzać dodatkowe warunki koncesyjne, jeżeli nie jest to sprzeczne z powszechnie 
obowiązującym prawem i jednocześnie istnieje uzasadnienie do jego wprowadzenia. W przypadku 
powtórzenia obowiązku ogólnego, takiego jak obowiązek przestrzegania prawa lub już sankcjo-
nowanego ustawą – Prawo energetyczne, należy uznać, że koncesja nie będzie mogła stanowić 
wytrychu do ukarania danego przedsiębiorstwa, ponieważ obowiązek taki nie jest autonomicznie 
określony w koncesji oraz dostatecznie sprecyzowany, żeby mógł stanowić samodzielne źródło 
kary. Pozytywnie należy ocenić więc fakt korzystania przez Prezesa URE z koncesji jako instru-
mentu realizacji polityki energetycznej państwa, mający na celu łatanie niedoskonałości ustawy 
– Prawo energetyczne. W takich przypadkach działanie Prezesa URE stanowi swoistą klamrę 
systemową spinającą przepisy, praktykę w jedną spójną całość. Ponadto zawsze otwarte pozo-
stanie pytanie o granice tego co może być wpisane w koncesję jako warunek dopuszczalny oraz 
zgodny z prawem i polityką energetyczną państwa. Natomiast wydaje się, że katalog postanowień 
koncesyjnych nie musi być jedynie ograniczony do tego co ustawodawca wskazał w art. 37 ust. 1 
pkt 5 i 6 oraz art. 37 ust. 2 upe16. 

W celu wzmocnienia możliwości oddziaływania Prezesa URE poprzez koncesję na rynek, 
należy de lege ferenda wprowadzić możliwość do samodzielnego dostosowywania koncesji w przy-
padku zmieniającego się prawa przez Prezesa URE tak, żeby regulator mógł reagować na zmie-
niające się prawo. Wydaje się to konieczne, w szczególności w świetle potencjalnej możliwości 
dezaktualizacji części postanowień koncesyjnych. Przykładem mogą być opisane postanowienia 
odnoszące się do obowiązku przestrzegania dywersyfi kacji, które w nowym stanie prawnym 
należy uznać za zbędne, z uwagi na fakt zobowiązania przedsiębiorstw przez ustawodawcę do 
realizowania tego obowiązku na gruncie samej ustawy (Muras, 2008). 
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I. Wprowadzenie
Monografi a pt. „Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego. Sektor gazowy 

i energetyczny”, której redaktorem naukowym jest Mirosław Pawełczyk dotyczy niezwykle istotne-
go i żywotnego zagadnienia z zakresu publicznego prawa gospodarczego. Jak się powszechnie 
uważa, sektor energetyczny odgrywa obecnie rolę „krwioobiegu”, dzięki któremu możliwe jest nie 
tylko prawidłowe pod względem ekonomicznym funkcjonowanie gospodarki, lecz także, co nie mniej 
istotne, urzeczywistnianie rozwoju społecznego. Z natury rzeczy więc energetyka, a zwłaszcza 
bezpieczeństwo energetyczne musi stale leżeć w obszarze szczególnego zainteresowania właści-
wych organów państwa. Przy czym zauważyć należy, że nie jest możliwe jednorazowe określenie 
katalogu działań wystarczających dla zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa energe-
tycznego. Wobec rozwoju technologicznego, technicznego, społecznego oraz ciągle zmieniającej 
się sytuacji geopolitycznej konieczne jest modyfi kowanie uprzednio przyjętych założeń. Działania 
podejmowane w ramach środków zaradczych muszą posiadać charakter wielopłaszczyznowy, 
tj. uwzględniać aspekt podmiotowy, przedmiotowy, przestrzenny i temporalny bezpieczeństwa 
energetycznego. Ich spoiwem powinny być natomiast normy prawne, których treść dawałaby 
możliwość podejmowania adekwatnych przedsięwzięć, np. o charakterze regulacyjnym.

Przedstawiona do recenzji monografi a realizuje w swojej treści przedstawione wyżej ujęcie 
bezpieczeństwa energetycznego jako zjawiska wieloaspektowego. Świadczy o tym zarówno do-
bór tematyki poszczególnych części opracowania, jak i jej struktura wskazująca na konieczność 
wyodrębnienia, także w ramach ujęcia prawnego, detali posiadających fundamentalne znaczenie 
dla działań państwa w przedmiotowym obszarze.

II. Charakterystyka treści
Bez wątpienia opracowanie pt. „Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego. 

Sektor gazowy i energetyczny” jest odpowiedzią na wciąż niesłabnące zainteresowanie tak dok-
tryny, jak i praktyki prawa problematyką prawnego aspektu bezpieczeństwa energetycznego. 
Podjęcie tego tematu jest więc z całą pewnością zasadne, tym bardziej że zmiany, jakie zachodzą 
w ramach sektora energetycznego stawiają coraz to nowe wyzwania także w obszarze prawnym. 
Kontynuowanie rozważań w tej dziedzinie prowadzonych przez doktrynę prawa przy udziale 
przedstawicieli organów administracji, przedsiębiorstw energetycznych oraz przedstawicieli kor-
poracji prawniczych daje możliwość rzetelnego identyfi kowania najważniejszych problemów praw-
nych w obszarze szeroko pojętej energetyki. Przyjęcie metody opartej na współpracy środowisk 
prawniczych musi zasługiwać na uznanie. Dzięki temu także recenzowana monografi a zarówno 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 5(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

109 Michał Domagała            Mirosław Pawełczyk (red.), Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego…

pod względem treści, jak i formy stanowi udaną analizę najważniejszych problemów związanych 
prawnym aspektem bezpieczeństwa energetycznego.

III. Charakterystyka struktury monografi i
Monografi a została podzielona na pięć części wyodrębnionych ze względu na wyraźnie dające 

się zidentyfi kować kryteria przedmiotowe. Odnoszą się one do najbardziej istotnych zagadnień 
prawnego aspektu bezpieczeństwa energetycznego. 

W części pierwszej, zatytułowanej „Bezpieczeństwo energetyczne w sektorze gazowym” 
skupiono się na takich zagadnieniach, jak dywersyfi kacja dostaw gazu ziemnego z zagranicy, 
prawnych podstawach wytwarzania biogazu w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energe-
tycznego oraz roli magazynowania gazu ziemnego w zapewnieniu ciągłości jego dostaw. Wskazana 
tematyka odnosi się do najbardziej aktualnych problemów sektora gazowego. Wykazuje przy tym 
doniosłość prawnych zagadnień związanych z zasadami jego funkcjonowania.

Część druga opracowania została poświęcona bezpieczeństwu w sektorze energetycznym. 
Wskazano tu m.in. na rolę bezpieczeństwa energetycznego w zapewnieniu bezpieczeństwa 
państwa, określając przy tym zakres pojęciowy tego zagadnienia. Dalej odniesiono się do kwe-
stii prawnego znaczenia Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze energetyki 
oraz kwestii bezpieczeństwa energetycznego w sektorze ciepłownictwa. Należy zwrócić uwagę, 
że wskazana tematyka porusza istotne problemy funkcjonowania rynku energii w Polsce, iden-
tyfi kując przy tym konieczność ciągłego aktualizowania siatki pojęciowej w ramach prawnego 
ujęcia bezpieczeństwa energetycznego oraz odnosząc się do możliwości implementacji nowych 
instytucji w tym obszarze.

Trzecia, najbardziej rozbudowana cześć monografi i porusza tematykę prawnych instrumen-
tów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Omówiono w tym miejscu m.in. zagadnienia 
związane z prawnymi aspektami funkcjonowania rynku mocy. Wskazano również na problematykę 
realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu energetyki oraz wpływu opodatkowania elektrowni 
wiatrowych na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Istotnym, szczególnie w kontekście nowych 
założeń polityki energetycznej państwa jest odniesienie się do zagadnienia infrastrukturalnych 
wyzwań rozwoju elektromobilności. Ważnym elementem tej części opracowania jest również za-
prezentowanie problematyki służebności przesyłu jako tytułu prawnego do korzystania z urządzeń 
przesyłowych posadowionych na cudzej nieruchomości. 

Część czwarta przedstawia rolę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zapewnieniu bez-
pieczeństwa energetycznego. Wskazuje się tu więc na cechę niezależności tego organu jako 
podstawowej przesłanki wykonywania regulacji sektora energetycznego, a przez to również gwa-
rancji zachowania bezpieczeństwa energetycznego. Przy czym zwraca się tu również uwagę na 
wpływ Prezesa URE na funkcjonowanie rynku energetycznego szczególnie w obszarze wdrażania 
konkurencji również poprzez nadzór nad niezależnością jego uczestników oraz przejrzystością 
zawieranych na nim transakcji. 

W części piątej recenzowanej monografi i, zatytułowanej „Prawnoporównawcze aspekty bezpie-
czeństwa energetycznego”, zawarto charakterystykę rozwiązań prawnych w dziedzinie energetyki 
obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Poruszono więc w tym miejscu 
problematykę tworzenia zamkniętych systemów dystrybucyjnych, energochłonności gospodarki, 
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aspektów wykonywania nadzoru właścicielskiego nad przedsiębiorstwami energetycznymi przez 
państwa członkowskie oraz prawnych aspektów realizowania inwestycji w zakresie siłowni wiatro-
wych typu offshore. Na szczególną uwagę zasługuje również opracowanie dotyczące tworzenia 
konkurencyjnego rynku energii elektrycznej Ukrainy w warunkach integracji z Unią Europejską. 

IV. Podsumowanie
Dokonując oceny sposobu ujęcia problematyki opracowania umiejętnie i interesująco łączą-

cego kwestie teoretyczne i praktyczne, należy zauważyć, że z pewnością znajdzie ona uznanie 
Czytelników. Wysoko należy ocenić przyjętą przez Redaktora koncepcję struktury monografi i, 
tj. znajdującego swoje merytoryczne uzasadnienie podziału na pięć części wskazujących na naji-
stotniejsze z punktu widzenia prawnego aspekty bezpieczeństwa energetycznego, czyli regulacje 
dotyczące sektora gazowego, elektroenergetycznego oraz zagadnień prawnoporównawczych 
oraz pozycji ustrojowej organów regulacyjnych. 

Recenzowane opracowanie bez wątpienia spełnia standardy stawiane monografi om na-
ukowym. Stanowi nowe, oryginalne i wartościowe dzieło uzupełniające dotychczasowy dorobek 
doktryny w dziedzinie prawnych aspektów bezpieczeństwa energetycznego. 

dr hab. Michał Domagała
Katedra Nauki Administracji
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 
Katolicki Uniwersytet Lubelski
e-mail: mdomagala@kul.lublin.pl 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 5(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

111 S P R A W O Z D A N I A

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
pn. „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja 

na rynku energetycznym”, 
Łódź, 26 kwietnia 2018 r. 

26 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (WPiA UŁ) 
odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Bezpieczeństwo, regulacja i konkuren-
cja na rynku energetycznym”. Głównym Organizatorem Konferencji było Naukowe Koło Prawa 
Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego (NKPEiISI). 
Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli Katedra Europejskiego 
Prawa Gospodarczego WPiA UŁ, Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius 
Publicum w Warszawie (Fundacja Ius Publicum) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 
Partnerem Strategicznym Konferencji było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., 
Partnerem Złotym – Bank Ochrony Środowiska, Partnerami Srebrnymi – Ernst & Young Sp. z o.o. 
sp. k. i Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., natomiast Partnerem Brązowym – Silesia Energy 
Group S.A. Głównym Partnerem Medialnym był portal BizesAlert.pl. Tegoroczna Konferencja 
obejmowała trzy obszary tematyczne: bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja. Wydarzenie sta-
nowiło kontynuację I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Bezpieczeństwo i regulacja na 
rynku energetycznym”, która odbyła się 24 maja 2017 r.1

Konferencję otworzył organizator przedsięwzięcia, Marcin Kraśniewski (Prezes Zarządu 
NKPiISI, Wiceprezes Zarządu Fundacji Ius Publicum). Powitał on wszystkich zebranych, a w szcze-
gólności współorganizatorów konferencji: prof. dr hab. Marię Królikowską-Olczak (Kierownika 
Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ), dr. hab. Mirosława Pawełczyka, prof. UŚ 
(Uniwersytet Śląski, Prezesa Zarządu Fundacji Ius Publicum), dr Marzenę Czarnecką (adiunkta 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach). Podziękował on także wszystkim moderatorom 
i referentom za zaangażowanie w przygotowanie programu tegorocznej Konferencji. Szczególne 
słowa podziękowania skierował zaś do Członków Rady Programowej Konferencji, którzy w istotny 
sposób przyczynili się do opracowania ram merytorycznych wydarzenia. Następnie głos zabrali 
współorganizatorzy oraz Prodziekan WPiA UŁ dr Zbigniew Świderski, którzy w swoich wypowie-
dziach powitali przybyłych gości oraz zwrócili uwagę na poszczególne aspekty merytoryczne 
Konferencji i jej znaczenia dla dyskursu naukowego.

Następnie Wojewoda Łódzki prof. zw. dr hab. Zbigniew Rau odczytał list Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego skierowany do Organizatorów i Uczestników Konferencji. 
Na wstępie listu Premier Morawiecki zwrócił uwagę na znaczenie sektora energetycznego, który 
zajmuje kluczowe miejsce w polityce państwa. Zaznaczył on, że niepowtarzalna specyfi ka tego 

1 M. Kraśniewski, W. Modzelewski, M. Sokół, „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., 
„internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2017, nr 6(6), s. 118–131.
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sektora prowadzi do konieczności kreowania systemu regulacyjnego w oparciu, z jednej strony 
o ustawodawstwo unijne, jak „trzeci pakiet energetyczny”, z drugiej zaś – o konieczność zapew-
nienia ciągłości dostaw. Podkreślił jednak, że te zmiany muszą odbywać się przy zachowaniu 
cen na poziomie możliwym do zaakceptowania przez odbiorców końcowych. Z tych względów 
państwo ze szczególną uwagą podchodzi do procesów legislacyjnych związanych z sektorem 
energetycznym. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że emanację takiego podejścia 
stanowią zapisy Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Prezes Rady Ministrów uznał, 
że realizacja zapisów Strategii nie jest możliwa do zrealizowania bez czynnego udziału środowi-
ska naukowego, eksperckiego i biznesowego. W dalszej części listu wyraził on słowa uznania dla 
Organizatorów za dobór tematyki tegorocznej Konferencji, która w całości pokrywa się z działaniami 
Rządu w sektorze energetycznym. Premier Morawiecki powiązał bezpieczeństwo energetyczne 
z aktywną polityką dywersyfi kacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski oraz wprowadzeniem 
mechanizmu rynku mocy zabezpieczającego ciągłość produkcji energii. Natomiast regulację 
połączył z wprowadzoną na początku tego roku ustawą o elektromobilności i paliwach alterna-
tywnych. Zaznaczył on przy tym, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach czysto rynkowe 
warunki obrotu gospodarczego muszą ustąpić wyższemu dobru, jakim jest m.in. innowacyjność. 
Premier Morawiecki uznał konkurencję za najbardziej efektywny mechanizm dostarczania usług 
i towarów, w tym także energii elektrycznej, dla obywateli i przedsiębiorstw2.

Następnie Konrad Fischer (Dyrektor w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju) odczytał list Ministra 
Piotra Naimskiego (Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu 
ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej). Na wstępie listu Minister Naimski wyraził słowa 
uznania dla podjętej przez Organizatorów inicjatywy zorganizowania ogólnopolskiej konferencji 
naukowej poruszającej najistotniejsze zagadnienia dla polskiej energetyki. Podał on także przy-
czynę swojej nieobecności, która wynikła z nieprzewidzianych prac legislacyjnych nad ustawą 
dot. terminalu w Świnoujściu. Piotr Naimski zwrócił uwagę na doniosłość dokonywanej dywersy-
fi kacji źródeł dostaw gazu do Polski w kontekście zbliżającego się zakończenia obowiązywania 
wieloletniego kontraktu z rosyjskim dostawcą GAZPROM. Jego zdaniem, działania związane 
z rozbudową terminala im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu oraz budową gazo-
ciągu Baltic Pipe mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, a jednocześnie pozwolą 
one na zapewnienie realnej konkurencji cenowej na polskim rynku gazu. Minister Naimski od-
niósł się również do bieżących działań podejmowanych przez Rząd w sektorze energetycznym. 
Szczególną uwagę zwrócił on na ustawę o rynku mocy, dzięki której polska energetyka zostanie 
zmodernizowana, w oparciu o krajowe zasoby, co przełoży się na stabilne i nieprzerwane dosta-
wy energii elektrycznej3. 

Po wstępnych powitaniach rozpoczął się pierwszy panel, pt. „Rynek energetyczny mię-
dzy bezpieczeństwem i regulacją”, który miał charakter dyskusyjny. Moderatorem sesji był 
prof. n. dr hab. Bartłomiej Nowak (Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący Rady 
Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.), a panelistami: Maciej Małecki 
(Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa), prof. n. dr hab. Andrzej 
Powałowski (Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska na 

2 Pełna treść listu Premiera Mateusza Morawieckiego dostępna jest na stronie internetowej wydarzenia – link znajduje się na końcu sprawozdania. 
3 Pełna treść listu Ministra Piotra Naimskiego dostępna jest na stronie internetowej wydarzenia – link znajduje się na końcu sprawozdania. 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 5(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

113 Mateusz Czuba, Wojciech Modzelewski, Michał Pytkowski             II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Bezpieczeństwo…

WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, Członek Rady Nadzorczej ENERGA S.A.), prof. n. dr hab. Jan 
Wojtyła (Katedra Prawa i Ubezpieczeń na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Członek 
Komisji Nadzoru Finansowego, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej S.A.), 
Piotr Woźniak (Prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.), Paweł 
Ostrowski (Wiceprezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii), Arkadiusz Zieleźny (Prezes Zarządu 
POLENERGIA Obrót S.A.), Anna Żyła (Główny Ekolog w Banku Ochrony Środowiska). 

Na wstępie prof. Bartłomiej Nowak zwrócił uwagę, że energetyka jest rynkiem, który co do za-
sady nie poddaje się regułom konkurencji, co wynika ze zdominowania tego rynku przez naturalne 
monopole. Sam przemysł sieciowy jest przemysłem kapitałochłonnym – inwestycje w energetyce 
są bardzo kosztowne, a stopa zwrotu kapitału zaangażowanego jest powolna. Rynek cechuje się 
także niewielką liczbą graczy. Regulacja jawi się jako surogat konkurencji na rynku, który nie jest 
do końca efektywny. Następnie Moderator zwrócił się do prof. Andrzeja Powałowskiego z pyta-
niem o regulację energetyki w kontekście art. 22 Konstytucji RP.

Profesor Powałowski rozpoczął swoje wystąpienie od stwierdzenia, że art. 22 Konstytucji RP 
wprowadza warunki brzegowe reglamentacji, ale także regulacji (regulacji harmonizującej). Sama 
regulacja znajduje zastosowanie do wszystkich sektorów infrastrukturalnych. Może mieć ona także 
zabarwienie reglamentacyjne. Panelista zaznaczył, że art. 22 Konstytucji RP wskazuje także na 
wymóg posłużenia się ustawą dla wprowadzenia określonej regulacji oraz mówi o konieczności 
wskazywania interesu publicznego dla każdego działania legislacyjnego. Zwrócił on następnie 
uwagę, iż interes publiczny jest bardzo różnie defi niowany – obejmuje on pojęcia ze sfery aksjo-
logicznej, ale również polityki długofalowej i bieżącej. W ocenie prof. Powałowskiego słuszne jest, 
choć nie zawsze, łączenie interesu publicznego z interesem społecznym, jednak przy zastrze-
żeniu, że państwo (instytucje państwa) są wyrazicielem tego interesu. Z interesem publicznym 
łączy się konieczność określania celów, które powinny być akceptowane przez państwo i przez 
samo społeczeństwo. W energetyce ustawodawca niejednokrotnie powinien podejmować próbę 
uświadomienia społeczeństwu, nie tylko branży energetycznej, do jakich celów dąży. Należy zatem 
podejmować próby określenia, do jakich celów dążą przyjmowane normy prawne. Tłumaczenie 
celów regulacji ma niewątpliwie pozytywne znaczenie i należy je traktować jako swego rodzaju 
działanie edukacyjne – wyjaśnianie społeczeństwu celów podejmowanych działań legislacyjnych. 
Zdaniem Profesora Powałowskiego należy wiązać nowe regulacje charakteryzujące się pewnymi 
trendami z reglamentacją, ponieważ wymaga tego interes publiczny. Taki powinien być wymóg 
stawiany ustawodawcy w kontekście art. 22 Konstytucji RP. 

Profesor B. Nowak zwrócił następnie uwagę na znaczenie stabilności i przejrzystości prawa. 
Przytoczył on w tym miejscu swoje spostrzeżenie dotyczące prac legislacyjnych nad ustawą o od-
nawialnych źródłach energii w latach 2009–2013 – trudno było wskazać, jaki będzie ostateczny 
kształt tej ustawy, co prowadziło do chaosu na rynku i zakłopotania inwestorów. Moderator zwrócił 
się do Arkadiusza Zieleźnego z pytaniem dotyczącym znaczenia stabilności i przejrzystości prawa 
dla funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych. 

Prezes Zieleźny powiedział, że regulacja powinna służyć określeniu relacji pomiędzy „ener-
getyką” a klientem oraz państwem a inwestorami prywatnymi. Funkcjonowanie inwestorów pry-
watnych w sektorze energetycznym oznacza funkcjonowanie konkurencji w tym sektorze i dopływ 
zewnętrznego kapitału, a to z kolej powinno skutkować optymalniejszym wykorzystaniem krajowych 
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złóż surowców energetycznych i poprawą ogólnego dobrobytu krajowego. Z tych względów przewi-
dywalność prawa dla funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych jest kluczowa. Niestabilność 
prowadzi do trudności w pozyskaniu zaufania inwestorów. A. Zieleźny podał także przykład skutków 
niestabilności prawa – branża odnawialnych źródeł energii. Na początkowym etapie projektowania 
ustawy o OZE przewidziane były preferencje, które miały zachęcić prywatne przedsiębiorstwa 
do inwestowania w tej branży. Na późniejszym etapie prac nad nowelą pojawiły się rozwiązania 
negatywne, które nie zachęcały do inwestycji. Wspomniał również, że z niecierpliwością czekamy 
na ostateczny kształt nowelizacji – i oczekujemy, że przywróci ona równowagę pomiędzy intere-
sami wszystkich grup. Niestabilność może prowadzić do perturbacji branży, czego przykładem 
jest rynek OZE, na którym miały miejsce liczne restrukturyzacje, a także bankructwa. Taki stan nie 
stanowi właściwego otoczenia dla wzrostu inwestycji. Normalizacja rynku jest absolutnie wska-
zana. Jednocześnie widzimy, że wprowadzone regulacje (2015 r.) doprowadziły do rekordowego 
przyrostu instancji, co wynika z faktu, że dąży się do ich zakończenia przed wprowadzeniem no-
wych przepisów. Nie należy spodziewać się kolejnych wzrostów do czasu przyjęcia nowelizacji. 

Profesor Jan Wojtyła zwrócił uwagę na wymiary i znaczenie bezpieczeństwa energetycznego. 
Ma ono swój wymiar ekonomiczny, społeczny i prawny. Należy brać pod uwagę wszystkie trzy 
wymiary rozproszone – bezpieczeństwo jest pewnym wynikiem tych trzech wymiarów i trudno 
stwierdzić, który z nich jest najważniejszy. Stwierdził on, że bezpieczeństwo energetyczne wymaga 
dalekowzroczności. Następnie odwołał się do poglądów W. Szuberta, który znakomicie łączył meto-
dologicznie wszystkie wymiary rozproszone (układ ekonomiczny, układ społeczny i układ prawny). 
Zdaniem Profesora Wojtyły metodologia łączenia wymiarów rozproszonych jest najważniejszym 
aspektem, ponieważ nie można rozpatrywać bezpieczeństwa, nie biorąc pod uwagę całego układu 
naczyń połączonych. W tym miejscu podniósł, iż słusznie prof. A. Powałowski w pierwszej kolej-
ności zwrócił uwagę na aksjologię. Profesor Jan Wojtyła podkreślił, że w szczególności należy 
uwzględnić cele bezpieczeństwa. Niewątpliwie cele bezpieczeństwa energetycznego wymagają 
zdefi niowania, ale jednocześnie należy zastanowić się, jakie cele będą preferowane. Przyjmując 
konkretne rozwiązania w płaszczyźnie prawnej trzeba pamiętać o nieustannej zmienności na rynku 
energii, a także o wielkiej grze interesów, która wyznacza zachowania głównych graczy. Zdaniem 
zaproszonego gościa kluczową sprawą jest umiejętność przewidywania zmian, jakie mogą zajść 
na rynku. Profesor Wojtyła powiedział, że pierwszym pytaniem, jakie powinno być stawiane, to 
pytanie o racjonalność rozwiązań prawnych. Przestrzegł on przed omnipotencjonalnym znacze-
niem prawa w kształtowaniu zachowań poszczególnych graczy, ponieważ w warunkach gospodarki 
wolnorynkowej jest to niemożliwe. Również rola państwa jest dość ograniczona z uwagi na unij-
ne regulacje o niedozwolonej pomocy publicznej. Profesor J. Wojtyła odwoła się także do art. 20 
Konstytucji RP i stwierdził, że należy wybrać, jaka ma być gospodarka: liberalna czy społeczna. 
Jego zdaniem zła jakość prawa nie budzi wątpliwości. Profesor Wojtyła bardzo krytycznie ocenił 
jakość polskiej legislacji. Stwierdził on także, że w poszczególnych normach prawnych mamy 
zakodowane rozwiązania ekonomiczne – jeżeli przyjęte rozwiązanie ekonomiczne jest wadliwe, 
to prawo, które je wyraża również jest ułomne. W podejmowanych badaniach i analizach waż-
ne jest także ustalenie, gdzie leży błąd – po stronie układu ekonomicznego, czy prawnego. Na 
ogół błąd występuje po obu stronach, ale rozgraniczenie jest jednak konieczne. Profesor Wojtyła 
stwierdził, że obecnie obserwujemy zjawisko hiperkomentatorstwa, ponieważ do jednego przepisu 
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znaleźć można np. sześćdziesiąt stron komentarza. Ułomność prawa wynika również z niestabil-
ności – jeden przepis zmienia się kilka razy do roku. Taki stan rzeczy wynika z braku odpowiedniej 
koncepcji (polityki). Przypisał on największe znaczenie dla stabilności regulacji polityce państwa. 
Zdaniem panelisty pewne odniesienie stanowi polityka energetyczna Unii Europejskiej, która jest 
realizowana w krajowych warunkach. Jednak brak zdefi niowanej krajowej polityki energetycznej 
prowadzi do istotnych problemów gospodarczych (przykładem jest sektor węglowy). Profesor Jan 
Wojtyła postawił następnie pytanie o kierunek polskiej polityki energetycznej. Do tych kierunków 
zaliczył dywersyfi kację dostaw, ale jednocześnie zwrócił uwagę, że ważna jest stała baza surow-
ców. Z tych względów konieczne są rozstrzygnięcia polityczne dla rozwoju bazy węgla kamien-
nego w Polsce, która powinna stanowić istotny komponent większej całości. Prelegent stwierdził 
również, że im większa różnorodność, tym wyższy jest poziom bezpieczeństwa energetycznego, 
a jednocześnie podkreślił, że poziom bezpieczeństwa jest uzależniony od stabilnej polityki ener-
getycznej. Zdaniem prof. Jana Wojtyły stabilność w tej materii jest już zauważalna – potwierdza 
to poprawa kondycji górnictwa w Polsce. Zwrócił on również uwagę, że solidarność energetyki 
z górnictwem daje dobre rezultaty oraz że jest nadzieja na stabilność i efektywność tej solidarno-
ści w przyszłości. Profesor Jan Wojtyła raz jeszcze odwołał się do aksjologii, która jego zdaniem 
ma kolosalne znaczenie – wiemy wówczas do czego dążymy w polityce energetycznej, a jedno-
cześni chroni ona przed ustawiczną zmianą koncepcji. Brak polityki energetycznej nie pozwoli 
na powstanie dobrej regulacji. 

Następnie Profesor Bartłomiej Nowak zwrócił się do Dyrektor Anny Żyły z pytaniem o postrze-
ganie branży energetycznej przez sektor bankowy pod kątem fi nansowania inwestycji energetycz-
nych. Anna Żyła swoją wypowiedź rozpoczęła od stwierdzenia, że bezpieczeństwo energetyczne 
obejmuje także bezpieczeństwo fi nansowe, które jest kluczowe dla sektora bankowego. Sektor 
energetyczny uznała za bardzo ciekawy dla banków, ale jednocześnie bardzo trudny pod wzglę-
dem fi nansowania. Trudność tego sektora wynika z dominacji regulacji, które powinny być stabil-
ne. Zwróciła ona uwagę, że inwestycje energetyczne są inwestycjami długoterminowym – 15 lat 
to standardowy okres kredytowania inwestycji energetycznych. Zdaniem Dyrektor Żyły nie wolno 
traktować branży energetycznej czysto rynkowo. Zaznaczyła także, że BOŚ od początku swoje-
go istnienia nastawiony był na fi nansowanie inwestycji proekologicznych. Początkowo zaczynał 
od fi nansowania inwestycji koniecznych po zmianie systemu gospodarczego, ale w późniejszym 
okresie działalności szczególną uwagę zwrócił na rynek OZE, który w pewnym momencie zaczął 
być bardzo niestabilny. Mechanizmy stosowane na rynku OZE są mechanizmami pararynkowymi 
i dla ich funkcjonowania konieczne jest właściwe otoczenie regulacyjne. Niestabilność prawa bez-
pośrednio przekłada się na zaangażowanie banków w sektor energetyczny. Najlepszym przykła-
dem jest aukcja z 2016 r., która nie uzyskała fi nansowania bankowego – banki oceniły, że zapisy 
w ustawie o OZE niosą zbyt duże ryzyko dla inwestycji. Głównym ryzykiem do grudnia 2017 r. był 
brak notyfi kacji systemu zielonych certyfi katów. Stosowne zmiany w prawie pozwoliły na ustabi-
lizowanie sytuacji i ograniczenie ryzyka. Zdaniem A. Żyły, rynek energetyczny potrzebuje bardzo 
wielu inwestycji, a jednocześnie wymaga stabilności prawa i wsparcia ze strony państwa. Sam 
sektor bankowy dostrzega nie tylko potężne inwestycje energetyczne, lecz także mniejsze, jakimi 
są inwestycje w rozproszoną energetykę odnawialną. Dyrektor Anna Żyła stwierdziła, że należy 
ułożyć opłacalność inwestycji energetycznych, aby rozwijały się także nowe technologie i miały 
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one szansę na pełną realizację. Jej zdaniem ten stan zależy w dużej mierze od mixu energetycz-
nego, który z kolej uzależniony jest od polityki energetycznej państwa. Anna Żyła stwierdziła, że 
polityka energetyczna nie jest ani stabilna, ani jasna w wielu aspektach. Wyraziła także nadzieję, 
że ten stan zmieni się w najbliższym czasie i pozwoli na stabilizację otoczenia regulacyjnego dla 
przyszłych inwestycji. Dodała, że koła zamachowe, takie jak OZE czy energetyka prosumencka, 
nie zatrzymają się, ale wymagają one stabilnego prawa dla właściwego funkcjonowania.

Zdaniem Wiceprezesa TGE stabilność prawa ma bardzo ważne znaczenie dla funkcjono-
wania giełdy, która jest bez wątpienia istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania sektora 
energetycznego. Paweł Ostrowski powiedział również, że giełda jest jednym z podmiotów, które 
zapewniają bezpieczeństwo energetyczne – dokonuje ona bowiem rozliczeń transakcyjnych jako 
Krajowa Izba Rozliczeniowa. Jego zdaniem Giełda jest także benefi cjentem polityki energetycz-
nej, która w dłuższej perspektywie czasowej jest bardzo ambitna – w tych planach upatruje on 
nowe możliwości dla TGE.

Następnie głos zabrał Prezes Piotr Woźniak. Wypowiedź rozpoczął on od stwierdzenia, że 
sektor energetyczny nie potrzebuje szczególnego „podwieszenia” pod Konstytucję. Jego zdaniem 
nie należy zapisywać, np. prawa do energii w Konstytucji, ale traktować ją jako drogowskaz dla 
energetyki. Zgodził się również, że w liczbie poprawek dokonywanych w ustawach można się po-
gubić. Stwierdził on także, że energetyka jest skazana na regulację – nie ma od niej odwrotu. Piotr 
Woźniak odwołał się do swoich doświadczeń z pracy w Energy Regulators Regional Association, 
gdzie pracowano nad licznymi kodyfi kacjami dla energetyki. W wyniku tych prac w roku 2009 po-
wstało siedemnaście kodeksów wraz z licznymi ramowymi wytycznymi. Taki kierunek powinien 
być kontynuowany. Jednak takie podejście odniosło spektakularną klęskę półtora roku temu, kie-
dy w majestacie przyjętych kodeksów i wytycznych została ogłoszona aukcja na przepustowość 
w gazociągu OPAL i przy zachowaniu wszystkich przepisów w ciągu 24 godzin doszło do zabu-
kowania całej jego przepustowości przez jeden koncern gazowy – GAZPROM. Zdaniem Prezesa 
Woźniaka, taki stan wynika z niedoskonałości regulacji – ta niedoskonałość prawa pozwoliła na 
zabukowanie całej przepustowości gazociągu do 2034 r. Piotr Woźniak powiedział również, że 
rynek energetyczny może funkcjonować w niektórych aspektach bez regulacji i może oprzeć się 
obowiązującym regulacjom, czego najlepszym przykładałem są tąpnięcia cenowe na rynku ropy 
naftowej sprzed kilku lat – mimo niekorzystnego otoczenia nie doszło do spektakularnych ban-
kructw, przejęć ani fuzji.

Podczas dalszej dyskusji prof. Bartłomiej Nowak zwrócił uwagę uczestników na zagadnie-
nie bezpieczeństwa energetycznego. W pierwszej kolejności poprosił on o prezentację defi nicji 
bezpieczeństwa energetycznego przez prof. Jana Wojtyłę. Zdaniem prelegenta bezpieczeństwo 
to system, który zapewniałby realizację przyjętych celów. Profesor Wojtyła zaznaczył przy tym, 
że nie ulega wątpliwości, iż cele poszczególnych krajów są różnie defi niowane, a na przestrzeni 
czasu ulegają zmianom. Aby przyjąć defi nicję bezpieczeństwa energetycznego, należy punktem 
wyjścia uczynić cele i wartości, które mają być chronione i w tym kontekście mogą być realizo-
wane – jest to poprawne metodologicznie. Podniósł on również, że jedną z ułomności polskiej 
legislacji jest nieograniczone budowanie defi nicji – prawie każda ustawa zaczyna się od defi nicji. 
Prelegent zaleca ostrożność w budowaniu defi nicji, ponieważ trudno jest mówić o jednej defi -
nicji danego zjawiska. Jako przykład podał on bezpieczeństwo, które ujmowane bardzo wąsko 
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(np. ograniczone do dostarczania określonego nośnika energii) jest czymś innym niż w ujęciu sze-
rokim. Zdaniem prof. Jana Wojtyły nie należy jednak przywiązywać szczególnej wagi do defi nicji, 
ponieważ ważniejsza jest przyjęta strategia. Wskazał on także, że z doświadczenia wynika, iż 
układy ekonomiczne wygrywają z układami prawnymi – gdy wszyscy adresaci danych przepisów 
są zainteresowani ich obejściem, to z natury rzeczy są one skazane na niepowodzenie. 

Zdaniem prof. Andrzeja Powałowskiego, trudno jest zdefi niować bezpieczeństwo. Zgodził 
się on także z przedmówcą co do czynników wpływających na to zjawisko. Są jednak przesłanki 
do ochrony bezpieczeństwa energetycznego. Jego zdaniem, społeczna gospodarka rynkowa 
wymusza dążenie do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego. Energetyka wiąże się 
z potrzebami społecznymi i z tych względów nigdy nie będzie rynkowa – jest ona zderzeniem 
potrzeb rynku z potrzebami społecznymi. Zdaniem prof. Powałowskiego, taki stan rzeczy spra-
wia, że liberalizacja i urynkowienie energetyki nigdy nie będą absolutne. Prelegent nie zgadza 
się jednak z tezą, że prawo podąża za ekonomią. Jeśli przyjmiemy takie założenie, to prawo 
odnosiłoby się do urynkowienia energetyki i determinowane byłoby przez czynniki ekonomiczne. 
Natomiast dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego nie są istotne czynniki ekonomicz-
ne, ale polityka państwa oraz szereg wartości aksjologicznych (np. dywersyfi kacja, solidarność). 
Prof. A. Powałowski przekonywał, że ekonomia może wytyczać kierunek w aspekcie wewnętrznym 
bezpieczeństwa, ale nie zewnętrznym.

Maciej Małecki swoją wypowiedź rozpoczął od defi nicji bezpieczeństwa energetycznego 
z punktu widzenia odbiorców – zapewnienie stałych i nieprzerwanych dostaw energii po akcep-
towalnych cenach (najlepiej po cenach pozwalających na skuteczne konkurowanie na rynku) bez 
względu na sytuację polityczną. Zdaniem Ministra Małeckiego dla sektora gazowego ważna jest 
regulacja zabezpieczająca kraj przed uzależnieniem od jednego dostawcy gazu, a jednocześnie 
pozwalająca na funkcjonowanie tego sektora w warunkach konkurencji na światowych rynkach. 
W jego ocenie uzależnieniem dla Polski jest kontrakt jamalski obowiązujący do 2022 r. Dla uza-
sadnienia tego twierdzenia odwołał się on następnie do zagrożenia dla sektora gazowego, jakie 
powstało w 2012 r., kiedy na listę spółek przeznaczonych do prywatyzacji trafi ła Grupa Azoty S.A. 
Spółka ta zużywa 20% gazu w Polsce, a tym samym gazu dostarczanego na podstawie kontraktu 
jamalskiego. Rok później Rosjanie dążyli do przejęcia tej spółki, do którego nie doszło. Zdaniem 
prelegenta, przejęcie spółki przez stronę rosyjską miałoby katastrofalne skutki dla Polski, która 
jest związana długoterminową umową na dostawy gazu, przewidująca w swojej treści klauzulę 
take or pay. Jeżeli doszłoby do takiego przejęcia, to Grupa Azoty S.A. mogłaby w warunkach 
wolnej konkurencji zakupić gaz bezpośrednio od GAZPROMU, pomijając dostawy z traktatu ja-
malskiego, a to oznaczałoby, że PGNiG S.A. nie miałoby rynku zbytu dla gazu z Rosji do 2022 r. 
Minister Małecki zwrócił uwagę, że z tych względów podjęto się budowy gazoportu w Świnoujściu 
będącego, obok Baltic Pipe, elementem Bramy Północnej. Cały projekt pozwoli na sprowadzanie 
gazu do Polski w warunkach konkurencji. Stanowi on jednocześnie ograniczenie zagrożenia dla 
Polski wynikającego z budowy Nord Stream II. W tym miejscu mówca zaznaczył, że zastosowa-
nie III pakietu energetycznego do rosyjsko-niemieckiej inwestycji doprowadziłoby do zaprzestania 
budowy tej nitki – jest on bowiem polityczny, a nie biznesowy. Maciej Małecki za kolejny przykład 
niedoskonałości regulacji i zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego podał decyzję Komisji 
Europejskiej z dnia 22 października 2016 r., oddającą Rosji de facto nieskrępowaną przepustowość 
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gazociągu OPAL. Zaznaczył także, że skutkiem tej decyzji jest możliwość sprowadzenia gazu do 
Polski z każdego kierunku, ale ten gaz byłby zawsze gazem rosyjskim. Z tych względów podjęto 
się budowy Bramy Północnej. Zdaniem Ministra Małeckiego nieograniczone związanie Polski 
z dostawami gazu z Rosji oznaczałoby, że kraj nie jest suwerenny na arenie międzynarodowej, 
ale zależny od sąsiada. Ponadto wskazał on, że szczególna rola w procesie uniezależniania się 
od rosyjskich dostaw przypada PGNiG S.A., ponieważ na nim ciąży ciężar walki na europejskich 
rynkach oraz zabiegania o należyte stosowanie przepisów III pakietu energetycznego, w tym wo-
bec rosyjsko-niemieckiej inwestycji. Rzeczywistość pokazuje, że tam, gdzie w grę wchodzą bizne-
sowe kontrakty gazowe, nie ma miejsca na solidarność państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Maciej Małecki za duży sukces uznał zmiany w dyrektywie SoS, zobowiązującej państwa człon-
kowskie UE do wzajemnej współpracy w przypadku zakłóceń dostaw gazu, które wprowadzono 
dzięki zabiegom strony polskiej. Podsumowując swoją wypowiedź, prelegent uznał, że regulacje 
są niezbędne dla bezpieczeństwa dostaw gazu. Jego zdaniem, regulacja winna zabezpieczać 
państwo przed brakiem surowców energetycznych, a jednocześnie sprzyjać rozwojowi niezbęd-
nej infrastruktury. Natomiast stan bezpieczeństwa energetycznego zostanie osiągnięty w Polsce 
w momencie zapewnienia gospodarce nieprzerwanych dostaw gazu po cenach konkurencyjnych. 
Na zakończenie Maciej Małecki zwrócił uwagę na poprawę stanu bezpieczeństwa energetycznego 
wewnętrznego w sektorze paliwowym, dla którego przyjęto w ostatnim czasie szereg przepisów 
ograniczających szarą strefę obrotu paliwem. Korzyści płynące z tych zmian mają znaczenie nie 
tylko dla bezpieczeństwa, lecz także dla konkurencji na tym rynku, ponieważ eliminują z obrotu 
podmioty działające niezgodnie z prawem.

Piotr Woźniak uznał budowę Baltic Pipe za spóźniony projekt. Pierwsza próba rozbicia mo-
nopolu w imporcie gazu do Polski miała miejsce w 2001 r., kiedy podpisano umowę z Norwegią 
na dostawy tego surowca. Podpisana umowa przewidywała budowę gazociągu łączącego Polskę 
ze złożami na Morzu Północnym przez dostawcę – stronie norweskiej zależało na sprzedaży 
bezpośredniej do Polski. Kontrakt został anulowany po zmianie rządu w 2001 r. Podjęto jednak 
dwie próby odbudowania relacji z Norwegią, ale Polska straciła jednak wiarygodność jako partner. 
Z tych względów w 2006 r. Polska zainwestowała w złoża norweskie, aby odbudować straconą 
pozycję – obecnie PGNiG S.A. posiada 21 koncesji na wydobycie gazu na Morzu Północnym. 
Baltic Pipe jest pokrewnym projektem do pomysłu sprzed siedemnastu lat i jeśli zostanie zrea-
lizowany w terminie, pozwoli wyeliminować monopol gazu rosyjskiego na polskim rynku zaraz 
po wygaśnięciu kontraktu jamalskiego. Prezes Piotr Woźniak zaznaczył, że obecnie płacimy 
za dostawy gazu niezależenie od sytuacji na rynku, podczas gdy rynki europejskie znacznie 
zmieniły się w ostatnich latach – Polska jest jednak w poprzedniej epoce (take or pay). Dodał, 
że obecnie występuje efekt nożyc cenowych i trudno jest prowadzić sprzedaż – na podstawie 
kontraktu jamalskiego kupujemy gaz po zawyżonych cenach, natomiast sprzedajemy po cenach 
rynkowych. P. Woźniak podkreślił, że ten rozziew sprawia, iż spółka jest pod presją cenową. 
W tej chwili PGNiG S.A. oczekuje na wyrok sądu arbitrażowego w Sztokholmie w sprawie klau-
zul przewidzianych w kontrakcie jamalskim. Podobny spór GAZPROMU z NAFTOGAZ został już 
rozstrzygnięty. Wydany wyrok na korzyść strony ukraińskiej nie jest jednak respektowany przez 
GAZPROM. Zdaniem Prezesa PGNiG, przykład sporu ukraińsko-rosyjskiego rodzi obawy, że 
w przypadku Polski droga prawna nie będzie wystarczająca i trwający stan rzeczy zakończy się 
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dopiero w momencie wygaśnięcia umowy w 2022 r. Prezes Woźniak stwierdził, że gaz rosyjski 
musi zostać zastąpiony innym wolumenem, a długoterminowe kontrakty ze spółką GAZPROM nie 
mogą być zawierane w przyszłości. Dodał także, że Balic Pipe sprosta oczekiwaniom polskiego 
zapotrzebowania na gaz, a jednocześnie doprowadzi do radykalnej zmiany na polskim rynku – 
możliwe będą zakupy po cenach rynkowych z Norwegii oraz sprowadzanie gazu wydobywanego 
na Morzu Północnym przez PGNiG S.A. W takich warunkach będzie można powiedzieć, że polski 
rynek gazu dorównał europejskim. Nowy gazociąg jest dobrą wiadomością dla PGNiG S.A. także 
z tego względu, że poprawi jej konkurencyjność w Europie i wzrost zainteresowania współpracą 
ze strony innych państw. Zdaniem P. Woźniaka taki stan rzeczy będzie wynikać z gwarancji nie-
przerwanych dostaw gazu do Polski, jaką daje Baltic Pipe – zakłócenia w dostawach mogą być 
wywołane wyłącznie technicznymi awariami. W ocenie P. Woźniaka, najważniejsze jest jednak, 
że nowy gazociąg wyeliminuje zagrożenie dostaw gazu na krajowe potrzeby, co jest jednocześ-
nie koniecznym warunkiem do wykorzystania gazu na szeroką skalę w procesie produkcji energii 
elektrycznej. Piotr Woźniak powiedział również, że PGNiG S.A. intensywnie przygotowuje się do 
jesieni 2022 r., a więc momentu zakończenia budowy gazociągu. PGNiG S.A. planuje szeroką 
akwizycję na Morzu Północnym. Dodał, że portfel gazu z Norwegii będzie podzielony na dwie 
części: własny gaz wydobywany na podstawie koncesji przez Spółkę oraz kupowany od innych 
partnerów. Prezes P. Woźniak znaczył, iż gazociąg JAMAŁ-EUROPA nadal będzie wykorzysty-
wany, ale gaz nie będzie już dostarczany na podstawie kontraktów długo- i średnioterminowych, 
ponieważ są one zbyt dużym zagrożeniem dla polskich interesów.

Drugi panel Konferencji został poświęcony relacji bezpieczeństwa energetycznego z pra-
wem i gospodarką. Moderatorem tej sesji był prof. n dr hab. Mariusz Golecki (Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Członek Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.). Pierwszy 
referat został wygłoszony przez prof. n dr. hab. Mirosława Pawełczyka. Profesor M. Pawełczyk za-
tytułował swoje wystąpienie „Bezpieczeństwo energetyczne – przeciwstawne wartości”. Prelegent 
omówił niejednolite i często różnie rozumiane pojęcie „bezpieczeństwa energetycznego” oraz 
podkreślił jego aksjologiczne znaczenie. Jego zdaniem dochodzi do ewolucyjnego usytuowania 
bezpieczeństwa energetycznego na poziomie równoważnym do konstytucyjnych zasad. Kolejnym 
prelegentem był prof. zw. dr hab. Władysław Mielczarski (Instytut Elektroenergetyki Politechniki 
Łódzkiej). Profesor W. Mielczarski w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Wpływ regulacji i konku-
rencji na bezpieczeństwo energetyczne” zwrócił uwagę, że rynek energii elektrycznej stracił cechy 
systemu rynkowego, a stał się̨ miejscem „wyścigu” o pozyskiwanie subsydiów przez jego uczest-
ników. Jego zdaniem, korzyści z wprowadzenia konkurencji rynku energii są  znikome, natomiast 
rosną̨ znacznie koszty transakcyjne utrzymania kolejnych subsydiów: systemów ich przydziału 
i rozliczeń́. Profesor Mielczarski odniósł się również do dylematu – czy mało sprawny system 
centralnego zarządzania w energetyce nie był bardziej efektywny od systemu rynkowego podda-
nego manipulacjom poprzez kolejne systemy subsydiów. Trzeci referat wygłosił dr Zdzisław Muras 
(Dyrektor Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów Urzędu Regulacji Energetyki), który 
swoje wystąpienie zatytułował „Bezpieczeństwo energetyczne i polityka regulacyjna w kontekście 
sadowej kontroli rozstrzygnięć́ regulatora rynku. Rola administracji i judykatury”. W wystąpieniu 
podkreślił on, że możliwość́ zaskarżania rozstrzygnięć́ organów regulacyjnych stanowi podsta-
wowy element demokratycznego państwa prawnego oraz stanowi gwarancje obrony własnych 
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interesów dla jednostki. W dalszej części swojego wystąpienia prelegent dokonał analizy trybu 
odwoławczego od decyzji Prezesa URE i roli sądów cywilnych w kontroli tych decyzji. Swój wywód 
oparł na szerokich przykładach z orzecznictwa. W konkluzji dr Z. Muras podkreślił, że rozstrzyga-
nie w sprawach z zakresu regulacji sektorowej powinno uwzględniać́ kształt i wytyczne określone 
treścią̨ polityki państwa i kształtowanej na jej podstawie polityki regulacyjnej oraz że obowiązek 
uwzględniania tych elementów nie należy do obszaru aktywności jurysdykcyjnej sądu cywilnego. 
Ostatnim prelegentem był dr hab. Michał Domagała (Katedra Nauki Administracji Wydziału Prawa, 
Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II 
w Lubinie). Zaprezentował on referat pt. „Współpraca przedsiębiorstw energetycznych – warunek 
bezpieczeństwa energetycznego”. W swoim wystąpieniu prelegent poruszył kwestie realizacji obo-
wiązków publicznoprawnych nałożonych na podmioty niepubliczne w dziedzinie bezpieczeństwa 
energetycznego. Przedstawił on zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku współpracy go-
spodarczej przedsiębiorstw energetycznych w kontekście osiągnięcia celu w postaci zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego. Profesor Domagała wskazał przy tym, że powyższy obowiązek 
wykracza poza obowiązek jedynie kontraktowania i obejmuje aktywne uczestnictwo w realizacji 
interesu publicznego.

W części popołudniowej odbyły się dwie sesje złożone z trzech panelów równoległych – 
pierwsza sesja: „Rynek mocy”, „Odnawialne źródła energii”, „Funkcjonowanie przedsiębiorstw 
energetycznych”; sesja druga: „Elektromobilność”; „Ochrona środowiska w sektorze energetycz-
nym”; „Ochrona konsumentów”.

Panel pt. „Rynek mocy” w roli moderatora otworzył prof. Mirosław Pawełczyk. W krót-
kim wprowadzeniu zaznaczył on, iż zagadnienie rynku mocy jest stosunkowo nowym zjawi-
skiem, ale zapowiedzianym znacznie wcześniej i niewątpliwie wyczekiwanym przez branżę 
energetyczną.

Pierwszym referentem był Tomasz Dąbrowski (Dyrektor Departamentu Energii w Ministerstwie 
Energii). Celem jego referatu było przybliżenie i objaśnienie przyczyny, jak również głównych ele-
mentów nowej regulacji. Przedstawił on zasady funkcjonowania rynku mocy. Na wstępie wskazał 
on, że jedną z głównych przyczyn determinujących podjęcie czynności zmierzających do przyję-
cia regulacji dla rynku mocy było stale rosnące zapotrzebowanie na moc w Krajowym Systemie 
Elektroenergetycznym, co związane jest ze wzrostem gospodarczym kraju i rozwojem nowych 
technologii. Ponadto przedstawił on wykres analityczny dotyczący potencjalnych zagrożeń wy-
czerpania rezerw mocy energetycznej już w 2021 r. Następnie, prelegent przedstawił cel nowej 
regulacji, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców koń-
cowych w horyzoncie średnio- i długoterminowym, poprzez inwestycje w nowe moce wytwórcze 
oraz modernizacje istniejących elektrowni i elektrociepłowni, tak by nie były one wycofywane 
z racjonalnych powodów ekonomicznych. W swojej wypowiedzi Tomasz Dąbrowski nawiązał rów-
nież do zasad funkcjonowania rynku mocy w innych krajach europejskich. Istotną część referatu 
Dyrektora Dąbrowskiego stanowiło przedstawienie zasady uczestnictwa w rynku mocy podmiotów 
zagranicznych oraz procesu certyfi kacji. Referent zwrócił przy tym uwagę, iż rynek mocy przyczyni 
się do zapewnienia konkurencji na rynku energetycznym i neutralności technologicznej, a także 
pozwoli uniknąć zjawiska nadwsparcia poszczególnych uczestników rynku. Na koniec, przedstawił 
on listę zadań, których realizacja pozwoli na osiągnięcie celu wprowadzenia rynku mocy.
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Kolejny referat pt. „Rynek mocy jako instrument wsparcia budowy nowych elektrowni. Czy to 
zadziała?” wygłosił mec. Igor Muszyński (Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy  Sp. k.). 
Dokonał on analizy rozwiązań zawartych w regulacji dla rynku mocy wspierających budowę no-
wych elektrowni. Zwrócił również uwagę na znaczenie rynku mocy, który prowadzi do zmiany 
strumienia pieniądza w sektorze elektroenergetycznym. Dotknął on także tematów związanych 
z realizacją zadań, jakie stoją przed inwestorem zgłaszającym swój udział w aukcji rynku mocy. 
Mecenas Muszyński zwrócił uwagę na odporność rynku mocy na zmiany zewnętrzne, na co wska-
zuje sztywny charakter umowy mocowej i brak możliwości zmiany jej postanowień, z wyłączeniem 
dwóch wyjątków od tej zasady. Na koniec swojego wystąpienia wspomniał on o ustawowo zwięk-
szonym obowiązku giełdowym sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 30%. Podkreślił także 
wagę nowych regulacji dla rozwoju sektora elektroenergetycznego, które uznał za pierwszy krok 
ku utworzeniu systemu realnie wspierającego inwestycje budowy nowych mocy wytwórczych.

Trzeci referat pt. „Rynek mocy – certyfi kacja ogólna oraz certyfi kacja do aukcji głównych 
(problemy praktyczne i pierwsze wnioski)” przedstawił dr Michał Będkowski-Kozioł LL.M Eur.Int. 
(Dresden) (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kancelaria Kochański 
Zięba i Partnerzy Sp. k.). W swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę na procesy certyfi kacji ogól-
nej, certyfi kacji do aukcji głównej oraz aukcji dodatkowych. Ponadto zwrócił uwagę uczestników 
Konferencji na istniejące problemy natury praktycznej w procesie certyfi kacji. Prelegent przeana-
lizował sytuację uczestników rynku mocy, kładąc nacisk na ich prawa oraz obowiązki w poszcze-
gólnych fazach certyfi kacji. Dokonał również wstępnej oceny toczącego się procesu certyfi kacji 
ogólnej, podkreślając, jak ważny jest to element rynku mocy, ze względu na decydujący charakter 
dopuszczenia podmiotów do uczestniczenia w rynku. Doktor Będkowski-Kozioł wyjaśnił poszcze-
gólne etapy procesu certyfi kacji, a także wskazał na wzajemne zależności między poszczegól-
nymi rodzajami certyfi kacji. Na koniec przedstawił on terminy i zestaw danych wymaganych do 
złożonych wniosków.

Następnie głos zabrali mgr Marcin Kraśniewski oraz mgr Michał Bałdowski (Uniwersytet 
Warszawski). Tematem swojego wystąpienia uczynili oni rynek wtórny jako narzędzie zapewnia-
jące efektywność dla mechanizmu rynku mocy. W pierwszej części przedstawili oni istotę rynku 
wtórnego, którą jest stworzenie możliwości po stronie dostawy mocy zarządzania ryzykiem nie-
dotrzymania obowiązku wynikającego z umowy mocowej. Referenci wskazali, iż rynek wtórny 
pełni funkcję zabezpieczającą dostarczenie potrzebnej mocy, także w sytuacji, kiedy podmiot 
zobowiązany, nie jest zdolny dostarczyć mocy w odpowiedniej ilości. Ponadto wskazali oni na 
istnienie drugiej kluczowej funkcji, jaką jest uelastycznienie mechanizmu rynku mocy, ponieważ 
rynek wtórny pozwala dostarczyć moc przez podmioty, które nie wygrały aukcji, ale uczestniczyły 
w procesie certyfi kowania do tej samej aukcji. Kolejnym elementem rozważań występujących, 
były dwa rodzaje transakcji: obrót wtórny z obowiązkiem mocowym oraz realokacja wolumenu. 
Kolejna część referatu poświęcona została brytyjskim rozwiązaniom prawnym określającym zasady 
funkcjonowania rynku wtórnego dla rynku mocy w Wielkiej Brytanii, w tym dokonali oni oceny tych 
rozwiązań. Na zakończenie referenci dokonali porównania regulacji dla rynku wtórnego obu państw.

Ostatni referat zaprezentowany przez Pawła Urę (Uniwersytet Warszawski) dotyczył udziału 
wytwórców zagranicznych w polskim rynku mocy. Prelegent rozpoczął od wskazania ogólnych 
ram prawa Unii Europejskiej, odnosząc się do dyrektywy dla sektora elektroenergetycznego, 
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wskazując na istotę dążenia do jednolitości oraz konkurencyjności rynku, przy zachowaniu równych 
szans dla uczestników. W dalszej części wystąpienia, odwołując się do prawa Unii Europejskiej, 
omówił on obowiązek dopuszczenia zagranicznych wytwórców do udziału w polskim rynku mocy. 
W swojej wypowiedzi referent przedstawił także sposób uczestnictwa podmiotów zagranicznych 
w systemie aukcyjnym, kładąc nacisk na aukcje wstępne. W zakończeniu P. Ura zwrócił uwagę na 
możliwość pojawienia się niezgodności między prawem unijnym a prawem krajowym w związku 
z planowanym wdrożeniem tzw. pakietu zimowego. Odwołał się on również do barier, jakie wyni-
kają z dostępu do infrastruktury dla wytwórców zagranicznych.

Panelowi na temat odnawialnych źródeł energii przewodniczyła prof. zw. dr hab. Maria 
Królikowska-Olczak. Panelistami byli: dr Magdalena Porzeżyńska (Uniwersytet Warszawski), 
dr Mariusz Szyrski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), mgr Marcin 
Trupkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Michał Krzykowski (Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski), Artur Leśniak (Uniwersytet Jagielloński) oraz Dyrektor Anna Żyła.

Dr Magdalena Porzeżyńska swój referat zatytułowała „Analiza wybranych systemów wspar-
cia produkcji energii ze źródeł odnawialnych w świetle unijnych reguł pomocy państwa”. Celem 
referatu było wykazanie, że krajowe rynki energii nie są w stanie zapewnić pożądanego poziomu 
produkcji energii odnawialnej, zatem koniecznym jest korzystanie przez państwa członkowskie 
z instrumentów wspierających ten rynek. Wystąpienie rozpoczęła od omówienia założeń dy-
rektywy 2009/28/WE, zwracając szczególną uwagę na dowolność państw członkowskich Unii 
Europejskiej w jej implementacji. Stwierdziła ona, że niezbędne jest również prawidłowe zakla-
syfi kowanie systemu wsparcia jako pomocy publicznej. Wskazała także, że praktyka decyzyjna 
Komisji Europejskiej i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie 
potwierdza, że w procesie projektowania i wdrażania systemów wsparcia konieczność zapewnienia 
ich zgodności z regułami pomocy publicznej jest problematyczna w wielu państwach członkow-
skich. W końcowej części referatu dr M. Porzeżyńska dokonała analizy systemu kształtowania 
ceny i systemu kształtowania wielkości energii.

Kolejnym mówcą był dr Mariusz Szyrski, który w wystąpieniu poruszył tematykę energety-
ki lokalnej jako nowego trendu w prawie polskim i europejskim. Na wstępie wskazał on, że lata 
2016–2017 można uznać za przełom w rozwoju koncepcji poruszonego przez niego zagadnie-
nia na szczeblu prawodawstwa unijnego. W tym właśnie okresie Unia Europejska oraz państwa 
członkowskie dostrzegły, że fundamentalne znaczenie w rozwoju nowej polityki energetycznej 
powinny odgrywać lokalne społeczności energetyczne wykorzystujące energię ze źródeł odna-
wialnych. Autor zauważył, że w obrębie lokalnych wspólnot energetycznych przewidziano możli-
wość tworzenia i funkcjonowania struktur, takich jak klastry energii, spółdzielnie energetyczne czy 
inne lokalne zrzeszenia energetyczne. Doktor Szyrski scharakteryzował każdą z wymienionych 
struktur. Na zakończenie referent zwrócił uwagę na niespodziewany wzrost produkcji energii 
przez osoby fi zyczne w Polsce, który z uwagi na przeciągającą się nowelizację ustawy o OZE 
w ostatnim czasie zahamował. 

Marcin Trupkiewicz przedstawiał temat pt. „Nowy kształt instrumentów wsparcia w projekcie 
nowelizacji ustawy o OZE”. Na wstępie stwierdził on, że podstawowym celem rządowego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o OZE jest zapewnienie pełnej zgodności przepisów z unijnymi zasa-
dami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji 
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Europejskiej w procedurze notyfi kacyjnej w sprawie polskiego systemu wspierania rozwoju OZE 
oraz zwolnienia dla użytkowników energochłonnych. Następnie wskazał on adresatów nowych 
regulacji, tj. wytwórców hydroenergii i biogazu, w tym biogazu rolniczego. M. Trupkiewicz omówił 
przepisy projektu ustawy o OZE konstruujące dwa nowe modele sprzedaży niewykorzystanej 
energii. Te modele to feed-in tariff – wytwórca zawiera umowę sprzedaży niewykorzystanej energii 
elektrycznej po stałej cenie zakupu ze sprzedawcą zobowiązanym, oraz feed-in Premium – wy-
równanie ceny sprzedaży energii elektrycznej dostępnej na konkurencyjnym rynku do poziomu 
gwarantowanej stałej ceny zakupu. Na koniec scharakteryzował pozostałe projektowane zmiany, 
takie jak: wprowadzenie koszyków technologicznych w systemie aukcyjnym, uproszczenie procedur 
uzyskiwania zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji OZE oraz zaostrzenie kar administracyjnych 
za niewytworzenie zadeklarowanej ilości energii. 

Dr Michał Krzykowski w referacie pt. „Nowy kształt instrumentów wsparcia w projekcie nowe-
lizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii” postawił tezę, iż dla sprostania wyzwaniom wyni-
kającym z rosnącej populacji świata i coraz szybszym wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, 
zmieniającym się klimatem oraz potrzebą większej dbałości o środowisko radykalnie zmieni się 
podejście Unii Europejskiej do procesów produkcji, konsumpcji, przetwarzania, przechowywania 
recyklingu i unieszkodliwiania zasobów biologicznych. W dalszej części przedstawił on propozycje 
realizacji powyższej tezy, które sprowadzają się do przejścia na gospodarkę o obiegu zamknię-
tym, pozwalającej na utrzymywanie zasobów w gospodarce jak najdłużej oraz ograniczenia do 
minimum wytwarzania odpadów. Doktor Krzykowski podniósł, że realizacja powyższego celu wy-
maga wspierania rozwoju bioproduktów. Zwrócił również uwagę, że na obecnym etapie brakuje 
całościowej polityki dla znaczących zmian w energetyce. W referacie zaproponował on m.in. wy-
pracowanie standardów typu ISO oraz systemów kwotowych, a także biooznakowań.

Kolejną referentką była Dyrektor Anna Żyła. Zaprezentowała ona zasady fi nansowania pro-
jektów odnawialnych źródeł energii przez sektor bankowy. Anna Żyła zaprezentowała praktyczne 
spojrzenie na fi nansowanie inwestycji OZE oraz szeroko rozumianej ochrony środowiska. W swoim 
referacie uzasadniła dlaczego prawo, ekonomia i inżynieria powinny tworzyć spójną całość dla 
projektów inwestycyjnych. Następnie wskazała, że Bank Ochrony Środowiska aktywnie wspiera 
przedsięwzięcia ekologiczne – stanowią one 30% wszystkich inwestycji obsługiwanych przez 
BOŚ. Anna Żyła zaznaczyła, że system wsparcia dla inwestycji ulega stałemu rozwojowi i pozwala 
fi nansować złożone oraz innowacyjne projekty. Dodała ona jednak, że każda inwestycja cechuje 
się zindywidualizowanym podejściem. Referentka w ostatniej części swojej wypowiedzi omówiła 
zasady udzielania wsparcia dla inwestycji prowadzonych przez spółki celowe oraz prosumentów. 

Artur Leśniak zaprezentował referat dotyczący przeszkód prawnych dla rozwoju odnawial-
nych źródeł energii w Polsce. Za pierwszą z barier uznał on nieefektywne systemy wsparcia. 
Przedstawiając zestawienie tabelaryczne, wskazał na wyższość rozwiązania systemu certyfi ka-
towego nad aukcyjnym. A. Leśniak za kolejną barierę uznał niską świadomość społeczną. Jego 
zdaniem, wpływa ona na przyjęcie tzw. ustawy antywiatrakowej. W ocenie referenta udział czyn-
nika społecznego w procesie wydawania decyzji administracyjnych jest uciążliwy oraz znacznie 
spowalniający proces inwestycyjny. Do kolejnej z wad zaliczył nadmierną biurokratyzację, która 
występuje w procesie przyłączania instalacji OZE do sieci. Referent podkreślił, że pięcioetapo-
wy proces przyłączania jest nadmiernie skomplikowany, a dokumenty wymagane w trakcie jego 
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realizacji wymagają rozległej wiedzy technicznej, co w połączeniu z często niewielkim doświad-
czeniem inwestora znacznie wydłuża procedury. A. Leśniak zakończył wystąpienie negatywną 
oceną jednolitej procedury rozpatrywania wniosków oraz wykładni umów z dystrybutorami.

Panel zatytułowany „Funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych”, którego moderato-
rem była prof. n. dr hab. Mariola Lemonnier (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), otworzyło wy-
stąpienie mgr. Michała Karpińskiego (Uniwersytet Śląski w Kotwicach) pt. „Regulacja na rzecz 
bezpieczeństwa – sytuacja przedsiębiorstw energetycznych na wybranych przykładach”. Celem 
referatu było omówienie zjawiska wyodrębniania się regulacji na rzecz bezpieczeństwa energe-
tycznego. W swoim wystąpieniu prelegent omówił ograniczenia funkcjonowania przedsiębiorstw 
energetycznych w celu ochrony słusznego interesu publicznego, jakim jest bezpieczeństwo 
energetyczne. Zaznaczył on przy tym, że wszelkie ograniczenia wolności gospodarczej powinny 
mieć charakter wyjątkowy. Kolejne wystąpienie, zatytułowane „Inwestycje w energetykę wiatrową 
– ocena aktualnego stanu z perspektywy regulacji Polski i Unii Europejskiej”, zostało wygłoszone 
przez Dominikę Basik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Przedstawiła 
ona aktualny stan inwestycji w energetykę wiatrową oraz omówiła otoczenie regulacyjne mające 
kluczowy wpływ na ilość tych inwestycji. Prelegentka oparła swoje wystąpienie na danych, które 
zobrazowały stan inwestycji w farmy wiatrowe zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. 
Zauważyła, że konieczne są zmiany w prawodawstwie, które będą sprzyjały rozwojowi inwestycji 
w parki wiatrowe. Trzeci referat pt. „Rynek energetyczny adresatem regulacji fi nansowych” wygłosił 
mec. Łukasz Jankowski (Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k.), który zaprezento-
wał wpływ regulacji sektora fi nansowego na sektor energetyczny. W swoim wystąpieniu dokonał 
on analizy regulacji dla hurtowego rynku energii, ze szczególnym uwzględnieniem MiFID II oraz 
REMIT. Szczegółowo przedstawił on m.in. sankcje grożące za naruszenie postanowień MiFID II 
w postaci kar pienię ż nych. Wskazał, że kary te mają  niwelować ewentualne oczekiwane korzyści 
podmiotów oraz pełnić funkcję  odstraszającą̨. Następne wystąpienie poświęcone rozstrzygnię-
ciom tymczasowym w sprawach dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych 
na terytorium Polski zaprezentował mec. Konrad Zawodziński (Okręgowa Izba Adwokacka 
w Warszawie). W wystąpieniu prelegent omówił charakter rozstrzygnięć tymczasowych, opierając 
się na ramach podmiotowych obejmujących przedsiębiorstwa energetyczne, organy administra-
cji publicznej oraz organy władzy sądowniczej. W dalszej części swojego wystąpienia zwrócił on 
uwagę na niewielką popularność stosowania tego typu rozstrzygnięć oraz dysproporcję pomiędzy 
kompetencjami organu ochrony konkurencji i konsumentów a regulatora sektorowego w sferze 
rozstrzygnięć tymczasowych. Prelegent negatywnie ocenił brak kompetencji Prezesa URE do 
wydawania rozstrzygnięć́ tymczasowych nakierunkowanych na przywrócenie stanu zgodnego 
z prawem lub usunięcie skutków naruszenia. Wyłączył on jednak postanowienia w sprawie do-
stępu do infrastruktury przewidzianych w art. 8 pe. Ostatni referat, pt. „Próba oceny wybranych 
zobowiązań́ zaproponowanych przez GAZPROM w postępowaniu antymonopolowym z perspektywy 
rynkowej”, został wygłoszony przez Marcina Kamińskiego (Uniwersytet Warszawski). Dokonał on 
analizy postępowania antymonopolowego toczącego się przeciwko spółce GAZPROM. Zwrócił on 
szczególną uwagę na zobowiązania, które zostały zaproponowane przez tę spółkę w postępowa-
niu. Zaznaczył również, że aktualny sposób prowadzenia postępowania antymonopolowego nie 
doprowadzi do naprawienia szkód. Kończąc, M. Kamiński poddał pod refl eksję słuchaczy pytanie: 
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czy nałożenie kary fi nansowej przez Komisję Europejską na GAZPROM nie byłoby najbardziej 
optymalnym rozwiązaniem? 

W drugiej sesji równoległej odbył się panel dotyczący elektromobilności. Panelowi przewod-
niczył prof. Mirosław Pawełczyk.

Pierwszy referat, dotyczący założeń nowej ustawy o elektromobilności wygłosił dr hab. Adam 
Szafrański (Uniwersytet Warszawski). W swojej wypowiedzi podkreślił istnienie nieodwracalnego 
zjawiska, jakim jest postęp gospodarczy, na które odpowiedzią zazwyczaj są wdrażane regulacje. 
Zauważył jednak, że w przypadku elektromobilnośći jest nieco inaczej, ze względu na stosunkowo 
niską liczbę pojazdów elektrycznych w Polsce, wskazując na przyczyny takiego zjawiska, tj. za-
sięg osiągający maksymalnie ok. 500 km i cena przeciętnie dwukrotnie większa niż w przypadku 
samochodów spalinowych. Profesor Szafrański wskazał, że pomimo tych uwarunkowań, na które 
ustawodawcy nie mają wpływu, są obszary, gdzie państwo ma szansę wykazać się wsparciem 
rozwoju rynku pojazdów elektrycznych, m.in. wprowadzając odpowiednie instrumenty prawne 
umożliwiające budowę ogólnodostępnej stacji ładowania oraz określające prawa i obowiązki po-
szczególnych uczestników tego rynku. W dalszej części wystąpienia prelegent omówił oraz ocenił 
przepisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych określające zasady sprzedaży 
energii elektrycznej przez dostawców. Istotną część referatu stanowiło omówienie zasad budowy 
stacji ładowania, w tym znaczenie przepisów prawa budowlanego dla tego procesu. Profesor Adam 
Szafrański pochylił się także nad przewidzianymi w ustawie przywilejami dla posiadaczy samo-
chodów elektrycznych (m.in. strefy czystego transportu, bezpłatne parkowanie, ulgi podatkowe).

Kolejny referat poświęcony założeniom programu na rzecz bezemisyjnego transportu pub-
licznego (E-mobility) wygłosiła mec. Nina Zys (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Wystąpienie 
rozpoczęła ona od wskazania na czynnik inicjujący rozpoczęcie prac nad programem, jakim było 
wdrożenie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nowego sposobu fi nansowania badań, 
w oparciu o model problem-driven research w obszarze elektromobilności. Prelegentka wyjaśniła, 
iż zmiana polega na odejściu od dotychczas obowiązującego fi nansowania badań i udzielanie 
grantów na projekty. Nowy system zakłada tworzenie kompleksowych programów badawczych 
z portfolio projektów przyczyniających się do realizacji głównego celu programu E-mobility. Wskazała 
ona, że nowe zasady fi nansowania mają na celu rozwiązać istniejące problemy i zaspokoić po-
trzeby odbiorców przez projekty zakładające spójne rozwiązania technologiczne. W dalszej czę-
ści referatu mec. N. Zys przedstawiła główne założenia programu E-mobility wzorowanego na 
amerykańskich programach badawczych. Zwróciła także uwagę na aktualne otoczenie prawne 
związane z fi nansowaniem prac badawczo-rozwojowych. Na koniec podkreśliła ona, iż zaplano-
wane zmiany pozwolą zdobyć cenne doświadczenie, które zostanie wykorzystane przy realizacji 
kolejnych innowacyjnych projektów.

Kolejnym mówcą w panelu „Elektromobilność” był dr Michał Markiewicz (Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju). Pochylił się on w referacie nad potencjalnym ryzykiem, jakie niesie realizacja 
programu bezemisyjnego transportu publicznego w formule partnerstwa innowacyjnego. Swoje 
rozważania rozpoczął on od omówienia zasad funkcjonowania partnerstwa innowacyjnego. 
Następnie przedstawił realizację projektów w ramach partnerstwa innowacyjnego na przykładzie 
projektu E-mobility. Celem projektu jest stworzenie nowego, bezemisyjnego pojazdu transportu 
publicznego, który zostanie wprowadzony na polski rynek oraz rozbudowa infrastruktury stacji 
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ładowania. Następnie prelegent wyjaśnił formułę funkcjonowania programu bezemisyjnego trans-
portu publicznego. Meritum wypowiedzi dr. M. Markiewicza stanowiło wskazanie ryzyka związanego 
z realizacją projektów w ramach partnerstwa innowacyjnego (ryzyko procesowe, proceduralne, 
technologiczne). Szczególną uwagę zwrócił on na ryzyko fi nansowe związane z dofi nansowaniami 
i cenami produktów oraz ryzyko w zakresie dostępu do infrastruktury stacji ładowania. 

Ostatnie wystąpienie, autorstwa Patrycji Gliwki (Uniwersytet Warszawski), dotyczyło wad i zalet 
rozwiązań przyjętych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Rozpoczęła ona 
wystąpienie od omówienia prac legislacyjnych i ich tempa. Wskazała na pośpiech w tych zmia-
nach, związany z grożącymi karami fi nansowymi za brak implementacji dyrektywy 2014/94/UE 
w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. W drugiej części wypowiedzi prelegentka 
skupiła uwagę słuchaczy na zaletach regulacji dla elektromobilności w Polsce. Następnie poru-
szyła kwestie ogólnodostępnych punktów ładowania i dotyczących jej koncesji na dystrybucje 
energii elektrycznej. Zaznaczyła ona, że nie jest wymagane posiadanie koncesji przy dostarczaniu 
energii elektrycznej w ogólnodostępnych stacjach ładowania, natomiast wymóg posiadania takich 
koncesji występuję przy budowie stacji, co wraz z przepisami nakładającymi dodatkowe obowiąz-
ki związane z powstawaniem stacji ładowania może doprowadzić do ograniczenia ich budowy. 
W zakończeniu P. Gliwka zwróciła uwagę na brak wsparcia dla pozostałych pojazdów elektrycz-
nych, takich jak rowery bądź skutery i zaproponowała rozwiązania mające na celu usprawnienie 
funkcjonowania ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

W tym samym czasie pod przewodnictwem Anny Żyły odbył się panel dotyczący ochrony 
środowiska w sektorze energetycznym.

Pierwszym mówcą w tej sesji był Maciej Kojro (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie), który swoje wystąpienie zatytułował „Wpływ dyrektywy MCP na sektor ciepłow-
niczy”. W referacie dokonał analizy problemowych zagadnień dla jej stosowania oraz procesu 
wdrażania w Polsce. W ocenie referenta system stworzony przez przedmiotową dyrektywę oraz 
dyrektywę IED jest kompletną całością. Jego zdaniem, objęcie normami emisyjności małych 
i średnich źródeł stanowi realizację unijnego programu „Czyste powietrze dla Europy”. Ponadto 
zwrócił on uwagę na dwie graniczne daty dla dostosowania obecnie funkcjonujących instalacji 
zgodnie z dyrektywą MCP – rok 2025 dla instalacji średnich (od 5 do 50 MW) oraz rok 2030 dla 
instalacji małych (poniżej 5 MW). Podsumowując wystąpienie, M. Kojro pozytywnie ocenił kształt 
unijnej regulacji oraz podzielił stanowisko Polskiej Izby Ciepłownictwa na korzystne określenie 
terminów wdrożenia dyrektywy do porządku krajowego. 

Jędrzej Maśnicki (Uniwersytet Warszawski) przedstawił referat pt. „Wpływ regulacji środo-
wiskowych na zapewnienie równych warunków konkurencji w sektorze energetycznym”. W pre-
lekcji położył on nacisk na gospodarczy aspekt unijnych regulacji środowiskowych w sektorze 
energetycznym. Stwierdził, iż harmonizacja reguł ochrony środowiska posiada istotne aspekty 
gospodarcze. Do unijnych regulacji znacząco wpływających na gospodarkę zaliczył normy o emi-
sjach przemysłowych, zintegrowanych emisji spalin do atmosfery i systemach kontroli tej emisji. 
W referacie mgr J. Maśnicki dużą uwagę poświęcił dyrektywie IED i konkluzjom BAT. Wskazał 
on przy tym m.in. na brak badań wpływu konkluzji BAT i IED na działania sektorów energetycz-
nych państw członkowskich. Zwrócił także uwagę, iż dostosowanie krajowych systemów ener-
getycznych do konkluzji BAT jest kosztownym procesem i z tych względów wymaga szczególnej 
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uwagi. Krytycznie ocenił również proces stanowienia i stosowania unijnego prawa, co uzasadnił 
nieuwzględnianiem w tych procesach aspektów stricte technicznych sektora energetycznego. 
W podsumowaniu wystąpienia stwierdził, że głównym celem regulacji środowiskowych jest za-
pewnienie równych warunków działania, a polityka środowiskowa jest istotnym elementem polityki 
gospodarczej Unii Europejskiej.

Problematykę dyrektywy IED oraz konkluzji BAT kontynuował w następnym referacie mec. 
Radosław Maruszkin. W wystąpieniu scharakteryzował on obiekty podlegające regulacjom dy-
rektyw IED oraz omówił podziały dużych obiektów spalania i rodzaje zanieczyszczeń emitowane 
przez te obiekty. Następnie referent zwrócił uwagę na podział kompetencji w obszarze ochrony 
środowiska między Unię Europejską a państwa członkowskie. Kolejną z omawianych kwestii był 
polski zakres obowiązków względem środowiska wynikający z dyrektywy IED, konkluzji BAT, 
ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej (pozwolenia 
zintegrowane). R. Maruszkin w podsumowaniu wystąpienia, uznał czteroletni okres na dostoso-
wanie do konkluzji BAT za zdecydowanie za krótki, co uzasadnił występowaniem rozbudowanego 
procesu decyzyjnego w kwestiach administracyjnych i korporacyjnych.

Kolejny referat – Karoliny Chról (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 
– dotyczył dyrektywy CCS. Autorka wskazała, że dyrektywy nie zyskały popularności wśród państw 
członkowskich. Zdaniem referującej, wdrożenie postanowień dyrektywy, a tym samym tworzenie 
składowisk dwutlenku węgla na terenie Polski stanowi szansę dla rozwoju krajowych gospodarek. 
Jej zdaniem, dla bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony środowiska szczególne znaczenie mają 
takie obowiązki, jak kontrola składowisk długookresowych oraz badanie składu strumienia dwu-
tlenku węgla. W dalszej części referatu omówiła i oceniła ona oba obowiązki. W podsumowaniu 
zwróciła uwagę na niską liczbę składowisk utworzonych przez państwa członkowskie zgodnie 
z dyrektywą CCS.

Ostatnim z referentów był Adrian Król (Uniwersytet Warszawski), który przedstawił referat 
nt. nowych systemów wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji w Polsce. W pierwszej części 
wystąpienia dokonał podziału na dwie perspektywy rozwoju tego systemu. Jego zdaniem, pierw-
szy okres miał charakter regulacyjny (dyrektywa o efektywności energetycznej), natomiast drugi 
– charakteryzuje się pomocą państwa dla systemu wsparcia kongregacji. Referent szczególną 
uwagę poświecił omówieniu unijnych wytycznych dot. stosowania pomocy publicznej. Jego zda-
niem promują one przede wszystkim systemy polegające na dopłacie do ceny rynkowej. W pod-
sumowaniu A. Król ocenił projekt nowelizacji ustawy dot. wysokosprawnej kogeneracji, zwracając 
uwagę, że jest on zgodny z unijnym prawem.

Panelowi pt. „Ochrona konsumentów w sektorze energetyczny” przewodniczył dr Rafał 
Zgorzelski. Pierwsze wystąpienie zatytułowane „Umowy przyłączeniowe w ciepłownictwie- aspekty 
prawa konkurencji i konsumentów” wygłosił mec. Jarosław Sroczyński (Kancelaria Markiewicz & 
Sroczyń ski Sp. k.). W swoim wystąpieniu omówił on praktyczne aspekty umów przyłączeniowych. 
Wskazał także, że rozbieżne cele przedsiębiorstw ciepłowniczych i odbiorców ciepła prowadzą 
często do sporów. Jego zdaniem, taki stan rzeczy prowadzi do konieczności poświęcenia szcze-
gólnej uwagi ochronie konsumentów w sektorze ciepłowniczym. Mecenas Sroczyński wskazał na 
konieczność dokonania analizy czy i w jakim zakresie zobowiązania inwestora mogą̨ być́ przeno-
szone na podmioty będące właścicielami mieszkań́, czy domów. W dalszej kolejności nadmienił, 
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że z orzecznictwa wynika, iż wspólnota i spółdzielnia stanowią zbiorowości konsumenckie w rozu-
mieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a zatem chronione są przez Prezesa UOKiK. 
Kolejny referat pt. „Ochrona interesów konsumentów w aspekcie Pakietu Zimowego i nowego ładu 
dla konsumentów” wygłosiła współorganizatorka Konferencji dr Marzena Czarnecka. Na wstępie 
podkreśliła ona, że w przypadku, gdy konieczna jest ochrona konsumentów, powinna być́ ona 
udzielana za pośrednictwem rynku energii przez środki, takie jak stawki solidarnościowe lub obni-
żenie rachunków za energii. W dalszej kolejności prelegentka przedstawiała perspektywy prawne 
dla konsumentów w świetle zmieniającego się prawa Unii Europejskiej – „pakiet zimowy” oraz 
komunikat Unii Europejskiej pt. „Stworzenie nowego ładu dla odbiorców energii”. Jak podkreśliła 
dr M. Czarnecka, w pełni zintegrowany wewnętrzny rynek energii powinien przynieść́ wymierne 
korzyści konsumentom, a nowy ład przyczyni się  do usunięcia niepotrzebnych obciążeń́ dla przed-
siębiorstw. Kolejne wystąpienie autorstwa mgr Pawła Domagały (Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie) zatytułowane zostało „Zagrożenia związane z zawieraniem umó w 
na dostawę  energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość́”. Na wstępie 
swojego wystąpienia prelegent zaznaczył, ż e zawieranie umów z konsumentami poza lokalem 
przedsiębiorstwa stało się  przyczyną  wielu nadużyć́ ze strony nieuczciwych dostawców, co czę-
sto spowodowane było działalnością̨ nierzetelnych agentów przedsiębiorstw energetycznych. 
W dalszej części referatu przedstawił on analizę nieprawidłowości związanych z wymienionymi 
trybami zawierania umów na dostawę̨ energii elektrycznej, biorąc pod uwagę̨ dotychczasowe de-
cyzje Prezesa UOKiK w tym zakresie oraz zestawiając je z badaniami dot. nieuczciwych praktyk 
dostawców energii, ze szczególnym uwzględnieniem socjotechnik stosowanych przedsiębior-
stwa energetyczne. W dalszej kolejności mówca przedstawił postulat Prezesa URE dotyczący 
wprowadzenia zakazu zawierania umów na dostawę̨ energii elektrycznej poza lokalem przedsię-
biorstwa energetycznego. W podsumowaniu swojego wystąpienia mgr M. Domagła przedstawił 
perspektywy prawne z zakresu wykorzystania umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa 
oraz na odległość. Ostatnie wystąpienie pt. „Działania UOKiK w zakresie ochrony konsumentów 
na rynku energii elektrycznej” wygłoszone zostało przez Dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów w Łodzi Tomasza Deca. W referacie zaprezentowany został dorobek 
UOKiK w zakresie ochrony konsumentów w sektorze energii elektrycznej. Dyrektor Dec zwrócił 
uwagę na zauważalny w ostatnich latach wzrost pozycji rynkowej produkcji energii oraz obrotu 
tą energią, jak również idący za tym wzrost cen energii. Tendencję wzrostową wskazał on rów-
nież w procesie zmiany sprzedawcy. T. Dec skonstatował, że organy nie są w pełni gotowe na 
postępującą liberalizację rynku energii i zgodził się przy tym z poglądem przedmówców, że przy-
znanie dodatkowych kompetencji organom może przyczynić się do polepszenia sytuacji prawnej 
konsumentów. 

Konferencję podsumowała prof. Maria Królikowska-Olczak. Zwróciła ona uwagę na wielo-
aspektowość podjętej tematyki oraz jej praktyczne znaczenie dla wielu podmiotów sektora ener-
getycznego, w tym także konsumentów. Uznała ona, że cele postawione przez Organizatorów 
zostały w całości zrealizowane. Wyraziła nadzieję, że podjęte rozważania znajdą kontynuację 
w kolejnych spotkaniach przedstawicieli nauki, administracji państwowej i samorządowej oraz 
branży energetycznej. Następnie prof. M. Królikowska-Olczak słowa podziękowania skierowała na 
ręce prof. Mirosława Pawełczyka, dr Marzeny Czarneckiej oraz mgr Marcina Kraśniewskiego za 
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wspólną pracę merytoryczną i organizacyjną nad Konferencją. Słowa podziękowania skierowała 
również do przedstawicieli partnerów Konferencji. Szczególne słowa wdzięczności za wsparcie 
organizacyjno-fi nansowe udzielone przez polski koncern gazowy PGNiG S.A. złożyła na ręce 
mec. Daniela Waisa (Dyrektora Departamentu Zarządzania Grupą Kapitałową PGNiG S.A.). Na 
zakończenie zaprosiła ona wszystkich uczestników tegorocznego wydarzenia na kolejną edycję 
Konferencji, która zostanie zorganizowana na szczeblu międzynarodowym w drugiej połowie 
maja 2019 r. w Łodzi. 

Materiały konferencyjne dostępne są na stronie: https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/
konferencje-seminaria-wyklady/ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-bezpieczenstwo-regulacja
-i-konkurencja-na-rynku-energetycznym.html. 
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Capacity market – new challenges for the energy sector (from the volume editors)

Tomasz Dąbrowski, Capacity market in Poland – purpose of implementation of the Act, EU 
and Polish conditions, key assumptions of the concept and the Act

Articles

Igor Muszyński, Capacity Market as a Tool Supporting the Construction of New Power Plants 
– Will it Work?
Table of contents:
I. Introduction
II. Minimal value of capacity market revenues
III. The time frame of capacity market revenues
IV. Capacity agreements as a tool securing fi nancing 
V. Conclusions
Summary: This article discusses selected legal issues of the Act on the Capacity Market, which are 
of importance to the evaluation of their impact on the terms and conditions of fi nancing provided to 
new power generation capacities. These issues are analyzed in light of the market practice to date 
in the area of fi nancing of new power generation projects and in the area of mitigating legal risks 
associated with this type of investments by way of legal concepts used in the documentation of 
the fi nancing of such projects. The value of the revenue achieved from the capacity market service 
earned by capacity providers and the stability of these revenues are identifi ed by the author as key 
issues here. The Author analyzes also the legal character of capacity agreements, legal effects of 
the execution of a capacity agreement in an electronic form in the course of a capacity auction or 
within the secondary market. He also comments on the legal effects brought by statutory concepts 
applicable to capacity agreements as well as their form onto the possibility to use a capacity 
agreement to secure the repayment of debt incurred in order to build new capacity market units. 
The author speaks in favour of being able to assign capacity obligation payments as collateral to 
secure debt of newly constructed capacity market units. 
Key words: capacity market, the Act on the Capacity Market, capacity agreement, electronical 
form of the agreement, main auction, secondary capacity market, capacity market register, capacity 
obligation, capacity service payment, assignment for security of the receivables. 
JEL: K23, K32, K33

Grzegorz Pizoń, Capacity mechanisms – defi nition, classifi cation and future of a two-
commodity market in the European Union
Table of contents:
I. Introduction
II. Capacity mechanisms – an attempt to determine the boundaries of the concept and to classify 

the mechanisms
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III. State aid – case-law of the CJEU as a matrix for evaluating capacity mechanisms
IV. Asking about the future of capacity mechanisms in the light of the so-called ‘Commission 

Winter Package’
V. Conclusions
Summary: The purpose of this article is to attempt to defi ne limitations of the concept of a capacity 
mechanism, to present a classifi cation of mechanisms existing in different EU Member States, and 
to consider the future of two-commodity market in the light of current legislative developments. 
Additionally, the paper aims to verify a thesis on the possibility of providing services involving the 
availability of disposable capacity on terms unrelated to the provision of state aid.
Key words:  capacity  mechanisms;  capacity  market;  state  aid;  Commission’s  Winter 
Package.
JEL: K23, K32, K33

Michał Bałdowski, Marcin Kraśniewski, The essence and legal aspects of the functioning of 
a secondary market for the capacity market
Table of contents:
I. Introduction
II. Importance of the capacity market for the energy sector
III. Defi ning the secondary market
IV. Essence of the secondary market
V. Entering into a transaction on the secondary market
 1.  General comments
 2.  Personal scope of the secondary market
 3.  Secondary trade in capacity obligations
 4. Relocation of the volume of a fulfi lled capacity obligation 
VI. Effectiveness of a transaction on the secondary market
 1. Conditions for the effectiveness of a transaction on the secondary market
 2. Condition for the notifi cation of a transaction in the capacity market register
 3. Condition for the ‘non-objection’ to a transaction
 4. Condition for entering a transaction in the capacity market register
VII. Functioning of the secondary market on the example of the British capacity market
 1. General comments
 2. Rules governing the secondary market
 3. Secondary trading
 4. Volume reallocation
VIII. Conclusions
Summary: The capacity market is a system that supports the construction of new conventional 
power stations and reduces the negative impact of funding renewable energy sources in the 
energy sector. It constitutes an important element of the effective functioning of the capacity 
market mechanism, due to its compliance with the concept of safeguarding energy security by 
creating a support system for new investments in conventional energy, as adopted by the Polish 
legislator. The present paper is the fi rst attempt to scientifi cally analyze the importance of the 
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secondary market for the Polish capacity market. It discusses the causes for the introduction of 
the secondary market as well as for the determination of its essence for the capacity market. The 
paper covers the two most important principles of the functioning of the secondary market as well 
as the two types of transactions entered into on this market (secondary trading and reallocation 
of volume). Discussed subsequently is the effectiveness of a transaction on the secondary 
market. The analysis of the functioning of the secondary market for the capacity market in the UK 
constitutes an important section of this article. Such an approach towards this topic seems fully 
justifi ed since the Polish Act on the Capacity Market is based on British regulations, while the British 
secondary market itself has been functioning for several years now. The whole paper ends with 
conclusions.
Key words: capacity market; secondary market; energy security; energy; capacity; capacity 
obligation.
JEL: K23, K32, K33

Bartłomiej Pawlak, Marcin Ziarkowski, Realization of a capacity obligation by power companies 
Table of contents:
I. Introduction
II. Capacity market
 1. General remarks
 2. Capacity market in Poland in light of other EU legislation
III. Capacity obligation – initial remarks 
IV. Key elements of the statutory defi nition of a capacity obligation
 1. Provider and capacity market unit
 2. Operator
 3. Delivery period and threat period
V. Realisation of a capacity obligation 
 1. Obligations imposed on power companies
 2. Participation in the costs
VI. Conclusions 
Summary: According to the intention of the legislator, a capacity obligation, as defi ned in the 
Act on the Capacity Market of 8 December 2017 (Art. 2 point 23 of the Act), should be the main 
instrument of the capacity market used to ensure long-term energy security in Poland. The article 
presents an analysis of the content of the capacity obligation imposed on providers, which, in 
essence, may be defi ned as the provider’s civil law obligation towards an operator comprising of 
two components: availability to provide capacity, which consists of maintaining physical units in 
satisfactory condition during the entire delivery period, and the provision of capacity to the system 
during a threat period.
Key words: capacity obligation; capacity auctions; capacity market; energy security; power 
companies.
JEL: K20, K23, K32



Contents, Summaries and Key Words 

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 5(7)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

133

Paweł Ura, The participation of foreign electricity generators in the Polish capacity market
Table of contents:
I.  Introduction
II. European context of the regulation
III. The legislative process of the Polish Act on the Capacity Market and the participation of 

foreign capacity
IV. Foreign electricity generators in the auction system
V. Performance of the capacity obligation by a foreign electricity generator
VI. Conclusions
Summary: The article provides an analysis of legal provisions relating to the participation of 
foreign electricity generators in the Polish capacity mechanism. The work discusses both the 
European context of the requirement to introduce cross-border participation and the legislative 
process of the Polish Act on the Capacity Market in this regard. The presentation of the regulation 
of the participation of foreign electricity generators is structurally divided into two parts. First, the 
paper analyzes the auction system with particular emphasis on preliminary auctions. Presented 
next is the issue of the specifi city of a performance of a capacity obligation by a foreign electricity 
generator.
Key words: capacity market, foreign generators, preliminary auctions, auction system, capacity 
obligation.
JEL: K20, K23, K32

Jędrzej Maśnicki, The protection of legitimate expectations and the adjustment of capacity 
mechanisms to the Regulation on the internal market for electricity
Table of contents:
I. Introduction 
II. Capacity mechanisms as a state aid measure
III. Decision of the European Commission accepting the Polish capacity mechanism
IV. Legitimate expectations in the light of the Commission decision
V. Obligation to adjust existing capacity mechanisms to future EU legislation
VI. Conclusions
Summary: The aim of this paper is to analyse arguments for the application of the principle of 
protection of legitimate expectations to the fi rst power contracts concluded before the entry into 
force of the forthcoming Regulation on the internal market for electricity. The following arguments 
may be set out to grant such protection. The protection of legitimate expectations is one of the 
general principles of EU law, thus it is applicable to the activities of EU institutions or Member 
States implementing EU law. The decision of the European Commission accepting the Polish 
capacity mechanism (SA. 46100) is a source of justifi ed expectations that the fi rst power auctions 
will be concluded in accordance with the currently binding rules. This decision is the source of 
assurances given by the EU institution, issued according to the appropriate procedure, and raising 
legitimate expectations on the side of potential benefi ciaries of the Polish capacity mechanism. 
Key players involved in the decision-making process concerning the regulation on the internal 
market for electricity should, therefore, refl ect the protection of legitimate expectations. That is 
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so especially under the provisions related to transitional arrangements that ensure protection 
of multiannual contracts concluded before the Regulation enters into force, and an adequate 
derogation period for other existing power installations and contracts concluded after the entry 
into force of the Regulation.
Key words: capacity market; capacity mechanisms; regulation; state aid; legitimate expectations; 
acquired rights.
JEL: K23, K32, K33

LEGISLATION AND CASE LAW REVIEW

Jakub Faszcza, License as an instrument of accomplishing energy policy in the light of the 
Supreme Court judgment of 21 April 2016, III SK 28/15
Table of contents:
I.  License as an instrument of accomplishing energy policy
II.  Key facts in the case III SK 28/15
III.  Selected license terms in the light of the case III SK28/15
IV.  Summary
Summary: In this case comment, the author, in the light of the Supreme Court judgement signature 
III SK 28/15, aims to present a license as an instrument for the accomplishment of State energy 
policy. Presented fi rst is the answer to the following question – what impact does the state energy 
policy have on the President of ERO. Second, the author briefl y reviews the most important 
conclusions of the judgment of the Supreme Court (III SK 28/15). This review is connected with 
the analysis of selected conditions of relevant gas market licenses, required by Polish energy 
law. Ultimately, the author attempts to assess the necessity of the existence of such conditions 
in practice.
Key words: license; President of the Energy Regulatory Offi ce; III SK 28/15; energy policy.
JEL: K20; K23; K32

BOOK REVIEWS

Mirosław Pawełczyk (ed.), Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego – 
sektor gazowy i energetyczny [Contemporary problems of energy security – the gas and energy 
sector],Wydawnictwo Ius Publicum, Warszawa 2018, ss. 560 (review by Michał Domagała)
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Udostępnianie

iKAR jest publikowany pierwotnie w wersji elek-
tronicznej za pośrednictwem odrębnej strony 
internetowej www.ikar.wz.uw.edu.pl.

Jest udostępniany w wersji .pdf dostosowanej 
m.in. do e-booków.

Będzie także dostępny we wszystkich najważniej-
szych polskich bazach wolnego dostępu oraz – na 
zasadach niewyłącznych – w bazach największych 
polskich wydawców książek i czasopism z zakresu 
prawa, ekonomii i zarządzania.

Rekomendowany skrót cytowania KAR



Centrum Studiów Antymonopolowych 

i Regulacyjnych

prowadzi badania naukowe 

wydaje książki i periodyki,
w tym YARS www.yars.wz.uw.edu.pl 
oraz iKAR www.ikar.wz.uw.edu.pl

organizuje konferencje naukowe i warsztaty 

świadczy usługi doradcze i prowadzi 
szkolenia 

oferuje studia podyplomowe ARIS
www.aris.wz.uw.edu.pl

prowadzi Otwarte Seminarium Doktoranckie 

współpracuje z instytucjami naukowymi 
w kraju i zagranicą oraz z organami 
regulacyjnymi (UKE, URE, UTK) 


