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Słowo	wstępne
(od redaktora prowadzącego)

Oddajemy Państwu do rąk kolejny numer IKAR-a – tym razem jest on poświęcony tematyce 
energetycznej. Numer ten pojawia się w szczególnym momencie – w ostatnich miesiącach dużo 
dyskutuje się o projekcie nowej polityki energetycznej Polski. Zebrane artykuły naukowe zawarte 
w tym numerze poruszają różnorodne wątki związane z szeroko rozumianą energetyką. 

Numer otwierają dwa artykuły wprowadzające do tematyki przewodniej i dotyczą: odnawial-
nych źródeł energii w kontekście solidarności społecznej oraz uwag na tle pojęcia „energii ze 
źródeł odnawialnych” w prawie Unii Europejskiej. Ujęcie od strony prawa europejskiego jest tu 
szczególnie istotne ze względu na bardzo silny wpływ regulacji prawa pierwotnego i wtórnego UE.

W dalszej kolejności będziecie Państwo mogli zapoznać się z trzema artykułami związany-
mi z aspektami finansowymi – z opracowaniem dotyczącym unijnego mechanizmu finansowania 
energii ze źródeł odnawialnych w rozporządzeniu w sprawie zarządzania unią energetyczną i dzia-
łaniami w dziedzinie klimatu, następnie z artykułem dotyczącym zagrożeń związanych ze sprze-
dażą rezerwową energii elektrycznej, oraz trzecim – dotyczącym przedawnienia kar pieniężnych.

W numerze znajdziecie Państwo ponadto dwa artykuły poświęcone mechanizmom wspar-
cia dla energetyki odnawialnej – jest to praca dotycząca genezy i statusu prawnego dokumentu 
gwarancji pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych oraz artykuł związany z wyzwaniami re-
gulacyjnymi w zakresie wykorzystania gazów odnawialnych.

W części końcowej znajduje się zaś artykuł dotyczący kolejowej infrastruktury energetycznej 
i usług z tym związanych oraz artykuł zamykający poruszający temat konstrukcji prawnej audytu 
krajobrazowego.

Mam nadzieję, że w treści tych opracowań znajdziecie Państwo cenne inspiracje! Życzymy 
przyjemnej lektury.

Dr Mariusz Szyrski *

UKSW

* ORCID: 0000-0001-8536-4054. 
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Radosław Mędrzycki*

Odnawialne	źródła	energii	 
w	kontekście	solidarności	społecznej 
–	wprowadzenie	do	problematyki

Spis	treści
I. Wprowadzenie
II. Odnawialne źródła energii
III. Wpływ solidarności społecznej na postrzeganie OZE 
IV. Zakończenie i wnioski

Streszczenie	
Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią coraz częściej przedmiot zainteresowań badawczych 
przedstawicieli nauki prawa administracyjnego. Obok kwestii szczegółowych coraz więcej uwagi 
poświęca się aksjologii związanej z OZE. W artykule poruszono właśnie tę aksjologiczną proble-
matykę. Autor starał się odpowiedzieć na pytanie, czy można wiązać rozwój i wykorzystanie OZE 
z zasadą solidarności społecznej ujmowanej jako relacja międzypokoleniowa. Przeprowadzone 
 badania prowadzą do wniosku, iż na gruncie aksjologicznym i prawnym takie powiązanie  
jest możliwe. 

Słowa	kluczowe: odnawialne źródła energii; solidarność społeczna.

JEL:	K32

I.	Wprowadzenie
Odkrywanie i badanie aksjologicznych podstaw funkcjonującego prawa jest ważne z punktu 

widzenia uprawiania nauki prawa (Zimmermann, 2017). Aksjologicznym podstawom regulacji w sfe-
rze odnawialnych źródeł energii słusznie zatem w doktrynie poświęca się ostatnio dużo miejsca 
(Szyrski, 2017a). Jest to spowodowane również tym, że cele regulacji prawnej związanej z ener-
getyką są wielowątkowe, a jednym z nich jest tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju 
kraju (Szyrski, 2017). Nie bez znaczenia może być również fakt, że stosowanie na szeroką skalę 
odnawialnych źródeł energii przestało stanowić jedynie obiekt technologicznego zainteresowa-
nia, ale w dzisiejszym świecie stało się po prostu koniecznością związaną z bezpieczeństwem 
publicznym jako jeden z elementów niezbędnych do przetrwania w sytuacji kryzysów. 

* Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie; e-mail: r.medrzycki@uksw.edu.pl; ORCID: 0000-0002-9407-4881.
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Radosław Mędrzycki            Odnawialne źródła energii w kontekście solidarności społecznej7

W doktrynie prawa administracyjnego odnawialne źródła energii w perspektywie prawa ener-
getycznego łączy się zazwyczaj z postulatami: bezpieczeństwem środowiska (ochroną środowiska 
i klimatu), bezpieczeństwem energetycznym, jak również wzmocnieniem konkurencji i pozycji 
konsumentów (Sokołowski, 2017; Szyrski 2017a). Nie można przy tym zapominać, że samo wy-
korzystanie odnawialnych źródeł energii służy realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego 
rozwoju. Zasada ta – w całej swojej złożoności potwierdzonej przez Trybunał Konstytucyjny1 
– w sposób zasadniczy wpływa na konieczność poszukiwania takich dróg rozwoju energetyki, które 
doprowadzą do wyważenia zarówno tradycyjnych, jak i odnawialnych źródeł energii (Mędrzycki, 
2016). Potrzeba zachowania balansu nie zmienia faktu, że odnawialne źródła energii służą przecież 
bardziej niż źródła kopalne zachowaniu i ochronie środowiska nie tylko dla obecnego, lecz także 
dla przyszłych pokoleń i z czasem powinny stać się priorytetem2. Powyższe ustalenia wstępne 
należy także „osadzić” w konstytucyjnym obowiązku władz publicznych prowadzenia polityki za-
pewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom (art. 74 ust. 1 
Konstytucji)3. To z kolei prowadzi do pytania, na ile rozwój i wdrażanie – zgodnie z zasadą zrów-
noważonego rozwoju – odnawialnych źródeł energii realizuje solidarność społeczną? Ze względu 
na różnorodność układów, w stosunku do których można postawić dane pytanie, przyjmuję układ 
„obecnego pokolenia do przyszłych pokoleń”, chodzi zatem o solidarność społeczną ujmowaną 
międzypokoleniowo. 

Ewentualna prawdziwość tezy, iż rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest sko-
relowane z solidarnością społeczną, może przyczynić się do zmiany sposobu myślenia o sferze 
regulacyjnej państwa w odniesieniu do OZE. W tym aspekcie można rozpatrywać praktyczność 
prowadzonych badań. Należy pamiętać, że solidarność społeczna może być rozpatrywana za-
równo jako norma indywidualnego postępowania, ale także – co ważne z punktu widzenia podej-
mowanych w artykule rozważań – jako zasada determinująca kształt rozwiązań instytucjonalnych 
(prawnych) w społeczeństwie (Kaleta, 2016), zwłaszcza iż jest ona zakotwiczona w Konstytucji 
(o czym niżej). 

II.	Odnawialne	źródła	energii
Chcąc odnieść się do odnawialnych źródeł energii w kontekście solidarności społecznej, 

wskażmy w sposób podstawowy rozumienie pojęcia „OZE”. Odnawialne źródła energii stanowią 
zbiorczą nazwę na takie źródła energii, które ulegają naturalnemu odtworzeniu w dość krótkim 
czasie4. Zgodnie z definicją legalną obowiązującą w Polsce przez to pojęcie należy rozumieć: od-
nawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecz-
nego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię 
fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz 
z biopłynów5, chociaż te ostatnie nie są uznawane w prawie unijnym za podstawę wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych (Frąckowiak, 2016). Podkreślenia wymaga, iż definicja legalna nie 
1 Wyr. TK z dn. 6.06.2006 r. sygn. akt K 23/05, OTK-A 2006, nr 6, poz. 62. 
2 Widać to także w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących smogu, por. wyr. TS UE z dn. 22.02.2018 r. w sprawie 
C-336/16, Komisja Europejska v. Polska, w którym Polska argumentowała, iż wprowadzeniu OZE stoi na przeszkodzie „zła sytuacja finansowa społe-
czeństwa polskiego”. 
3 Konstytucja RP z dn. 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, ze zm.).
4 http://www.energetyka-polska.pl/default_037.html (10.03.2018).
5 Ustawa z dn. 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2389, ze zm.); dalej: uOZE; art. 2, pkt 22 uOZE.
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wartościuje odnawialnych źródeł energii względem źródeł konwencjonalnych (nieodnawialnych). 
W definicji sformułowano krótką charakterystykę OZE („odnawialne”, „niekopalne”) po czym wy-
mieniono te źródła. Nie wskazano jednak na ich ekologiczny charakter – choć cechę taką dość 
powszechnie przypisuje się tym źródłom w literaturze i prawodawstwie unijnym, traktując ją nawet 
w formie aksjomatu6. 

Wielorakość źródeł OZE może być problematyczna przy sformułowaniu jednolitego poglądu 
dotyczącego stosowalności zasady solidarności społecznej w odniesieniu do każdej kategorii OZE. 
Jak dostrzeżono w opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego7, „[…] w przeciwień-
stwie do energii słonecznej biomasa jest zasobem ograniczonym i nieuchronnie nastąpi sytuacja 
konkurowania o powierzchnię z produkcją żywności lub utrzymaniem różnorodności biologicznej”, 
a także dalej „Przy niedoborze powierzchni uprawnych rozwój wielkopowierzchniowych upraw 
bioenergetycznych doprowadzi nieuchronnie do uprawy na obszarach nieużytkowanych rolniczo 
(zaorywanie łąk, wycinka lasów) lub do intensyfikacji gospodarki na tych obszarach. Spowoduje 
to zwiększenie emisji CO2 i N2O z takim skutkiem, że rozwój wytwarzania bioenergii na polach 
uprawnych w efekcie końcowym może stać się niekorzystny z punktu widzenia ochrony klimatu”. 
Oznacza to, iż uwagi czynione względem odnawialnych źródeł energii w kontekście solidarności 
społecznej muszą uwzględniać specyfikę tych źródeł. Oczywiście nie oznacza to, aby nie można 
było próbować prowadzić teoretycznej analizy solidarności społecznej odnoszącej się do po-
szczególnych rodzajów OZE czy swego rodzaju „pozytywnego zjawiska” – OZE, zwłaszcza, że – 
również w dokumentach organów unijnych8 – większości z tych źródeł przypisuje się następujące 
pozytywne wektory wpływu na środowisko naturalne, gospodarkę i społeczeństwo (traktując je 
jako swego rodzaju jedność):
a) OZE są korzystniejsze dla klimatu niż źródła nieodnawialne; 
b) OZE mogą przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach 

i rozwoju gospodarki;
c) OZE mogą zwiększać bezpieczeństwo dostaw energii;
d) OZE mogą przyczyniać się do rozwoju technologii.

Nie można także zapominać, że OZE mogą zabezpieczać bezpieczeństwo państwa i jego 
obywateli w przypadku katastrof naturalnych czy wojny hybrydowej. Budują zatem bezpieczeń-
stwo zarówno obecnego, jak i przyszłych pokoleń, realizując w ten sposób normę art. 74 ust. 1 
Konstytucji. Przeciwnie, dalsze zanieczyszczenia powietrza przekładają się na brak bezpieczeństwa 
obecnego i przyszłych pokoleń w tym bezpieczeństwa zdrowotnego9. Badania jasno wskazują, 
że im więcej zanieczyszczeń, tym większy negatywny wpływ na różne aspekty życia społeczne-
go – od spraw najistotniejszych, jak większa umieralność, do bardziej błahych, jak zwiększona 
absencja w szkołach i pracy (Green i Morrissey, 2013).

6 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=PL; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri
=CELEX:52016PC0767R(01)&from=EN 
7 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych COM(2008) 19 wersja ostateczna — 2008/0016 (COD) (Dz. Urz. UE 2009/C 077/12).
8 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych COM(2008) 19 wersja ostateczna – 2008/0016 (COD) (Dz. Urz. UE 2009/C 077/12); Opinia 
Komitetu Regionów „Promocja energii odnawialnej” (Dz. Urz. UE 2008/C 325/03).
9 Zob. także wyr. WSA z 16.03.2018 r. WSA w Gliwicach odnoszący się do tzw. uchwały antysmogowej (nieprawomocny na dzień 25.01.2019).
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III.	Wpływ	solidarności	społecznej	na	postrzeganie	OZE
„Solidarność społeczna” jest pojęciem ze wszech miar wieloaspektowym. To z czym chy-

ba można się zgodzić niezależnie od przyjmowanego aspektu czy kontekstu, w jakim myśli się 
o solidarności, to formalne założenie wielości (przynajmniej dwóch) płaszczyzn, bytów i relacji 
między nimi (Gide, 1908) i konieczność istnienia materialnej treści tej relacji określonej jako „soli-
darność”. Jak stwierdza Dariusz Dobrzański, antonimem pojęcia „solidarności” będzie „płynność” 
charakteryzowana przez brak relacji, związków, nieobecność wspólnoty i przyjacielskich uczuć 
(Dobrzański, 2013). Można zatem powiedzieć, że do zaistnienia solidarności potrzeba kryteriów 
formalnego i materialnego. W dalszym wywodzie przyjmuję, że relacja zachodzić będzie między 
formalnymi częściami układu, tj. pokoleniem teraźniejszym a przyszłymi pokoleniami. 

Solidarność społeczna może być rozumiana jako „podstawa ładu życia społecznego”, lecz 
i w tym znaczeniu wydaje się być jedynie wyborem (a nie reakcją instynktowną) będzie więc 
traktowana jako „imperatyw wpisany w strukturę ontyczną człowieka, taki jednak, który pozostaje 
tylko potencjalnością i domaga się realizacji w imię osobowego rozwoju” (Kampka, 2001, s. 8). 
Solidarność społeczna ujęta jako treść relacji staje zatem „po stronie wolności”. Solidarność 
może być postrzegana w kontekście solidarnych obowiązków (kontekst prawny) czy też odpo-
wiedzialności (kontekst moralny) (Dobrzański, 2013). Międzypokoleniowa odpowiedzialność czy 
obowiązki wydawać się mogą trudniejsze do zrealizowania niż w przypadku odpowiedzialności 
za byt obecnego pokolenia. 

Franciszek Kampka wyróżnia trzy podstawowe aspekty solidarności społecznej. Warto odnieść 
się w tym miejscu pokrótce, do każdego z nich, gdyż pozwoli to ukazać złożoność kontekstów, 
w jakich można mówić o solidarności w kontekście OZE. 

Solidarność można ujmować jako zasadę bytu człowieka. W tym znaczeniu człowiek jest ukie-
runkowany na społeczeństwo. Jak słusznie podnosi autor „wymiar mentalny solidarności dotyczy 
wzajemnej empatii członków danej wspólnoty” (Kampka, 2001, s. 8). Chodzi zatem o uzmysłowienie 
sobie potrzeb drugiego człowieka, o jego problemy. Wydaje się, że nie przeczy możliwości odnie-
sienia tak rozumianego aspektu zasady solidarności społecznej do relacji, jaka zachodzi między 
wyobrażeniami obecnego pokolenia o sytuacji pokoleń przyszłych w kontekście pogarszania się 
klimatu czy środowiska naturalnego i wynikających z tego konsekwencji. Wszak i obecnie do od-
czucia solidarności z innymi ludźmi nie jest konieczne przeżywanie dokładnie tego samego, ale 
wystarczy samo wyobrażenie o ich losie. Na tym przecież opierają się ruchy dobroczynności czy 
solidarności z osobami wykluczonymi społecznie lub w inny sposób poszkodowanymi. Powszechne 
wyobrażenie o tym, iż rozwój odnawialnych źródeł energii (poprzez „zdrowszy” wpływ na środo-
wisko naturalne niż konwencjonalnych źródeł energii) może przyczynić się do poprawy warunków 
życia przyszłych pokoleń, należy postrzegać w kategoriach odczuwania – idąc za Franciszkiem 
Kampką – głębokich podobieństw i współzależności między ludźmi z różnych pokoleń.

Rozumienie zasady solidarności społecznej jako zasady etycznej uwypukla współzależność 
między poszczególnymi elementami „solidarnego zbioru”. Chodzi o dostrzeżenie „imperatywu 
wzajemnej odpowiedzialności”, zrozumienie, że „wszyscy są odpowiedzialni za dobro całego 
społeczeństwa i odwrotnie – społeczeństwo jest odpowiedzialne za każdego swojego członka” 
(Kampka, 2001, s. 8). Oczywiście w dobie globalizacji tak rozumianą solidarność należy postrzegać 
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bardziej w kontekście międzynarodowym, globalnym, a pojęcie „społeczeństwa” jako rodzinę ludz-
ką. Jest to tym bardziej potrzebne, jeżeli weźmie się pod uwagę konsekwencje wielkiej produkcji 
przemysłowej niektórych państw rozwiniętych, jakie ponosi cała planeta. Należy oczywiście wspo-
mnieć o kontrowersjach tzw. uniwersalnej solidarności wskazujących m.in. na jej nieefektywność 
względem solidarności ograniczonej do swojej wspólnoty lokalnej (Dobrzański, 2006). Idąc dalej 
można zastanawiać się nad wykluczającymi się postawami solidarnymi, solidarnością: lokalną, 
państwową czy nawet ogólnoludzką. Solidarności te mogą w określonych wypadkach pozostawać 
w konflikcie. Biorąc jednak pod uwagę potrzebę zachowania środowiska w skali globalnej w jak 
najlepszym stanie, solidarność państwowa prowadząca do popierania swojego przemysłu czy 
podtrzymująca wydobycie węgla, a nawet de facto i de iure blokująca rozwój i wykorzystywanie 
niektórych z odnawialnych źródeł energii (casus polskiej ustawy wiatrakowej), wykazuje ochro-
nę innych wartości, których wyrazem jest solidarność wewnątrzgrupowa. Chociaż dotychczas 
w polskim orzecznictwie sądowym ten rodzaj źle nacechowanej solidarności (jako swego rodzaju 
antywartości) odnoszony jest zwykle do postaw grupowych (koleżeńskich, pseudokibicowskich) 
(Bielska-Brodziak i Bogucka, 2012), to właśnie przez swój podmiotowy charakter może być ona 
wykorzystywana w relacjach państwo – wspólnota globalna. Dla pełnego obrazu należy także 
wspomnieć o istniejących trendach promujących tzw. demokrację energetyczną, podstawą któ-
rej są technologiczne możliwości produkowania energii ze źródeł odnawialnych, oderwane od 
wielkich monopoli państwowych (Szwed i Maciejewska, 2013). Chodzi zatem o rozwój produkcji 
energii oparty na dostępnych – odnawialnych zasobach – jednak jako rodzaj produkcji oddolnej, 
społecznej, która uwzględnia potrzeby i zrozumienie korzyści płynących ze stosowania OZE, 
a także – jak wskazuje papież Franciszek – bierze na siebie odpowiedzialność (Franciszek, 2015). 

Wreszcie o solidarności można mówić jako o zasadzie prawnej, która „wskazuje na konieczność 
tworzenia przepisów prawnych, które pozwolą na zinstytucjonalizowanie się postaw solidarnościo-
wych” (Kampka, 2001, s. 9). Chodzić zatem będzie o wszelkie legislacyjne próby jurydyzowania 
aspektu solidarnościowego, jego wdrożenie społeczne poprzez bezpośrednie lub pośrednie sto-
sowanie prawa. To bodaj najprostszy (wynikowo) sposób uzyskiwania postaw solidarnościowych 
w społeczeństwie, wymaga jednak dostrzeżenia takiej potrzeby przez ustawodawcę, bazuje co 
do zasady na dwu wyżej przedstawionych aspektach solidarności społecznej. Może odbywać się 
także na zasadzie „sprzężenia zwrotnego”, polegającego na nacisku na ustawodawcę w ramach 
kontroli społecznej tworzonego prawa, a także powinności ustawodawcy krajowego wynikającej 
z jego przynależności do UE i respektowania prawa tej organizacji (proces europeizacji). 

Przed regulacjami prawnymi dotyczącymi materialnych zagadnień szczegółowych (tak w prawie 
krajowym, jak i ponadnarodowym), które nie będą tu rozważane, znajdują się jeszcze normatywne 
fundamenty aksjologiczne wyrażone w Traktacie o Funkcjonowaniu UE (TFUE), Traktacie o Unii 
Europejskiej (TUE) czy Karcie Praw Podstawowych (KPP) i konstytucjach poszczególnych krajów 
członkowskich, w tym Konstytucji RP. Na te aspekty, jako wprowadzające i wyjściowe względem 
regulacji szczegółowych, chciałbym zwrócić uwagę. Rozważanie szczegółowych rozwiązań praw-
nych z perspektywy solidarności społecznej przekraczałoby ramy artykułu, jednak może stanowić 
przedmiot odrębnej pogłębionej analizy prawnej. 

Szczególnie ważne miejsce w zakresie solidarności zajmuje art. 3 ust. 2 TFUE, w którym 
nawiązano wprost do solidarności międzypokoleniowej. Również w art. 2 TUE wskazuje się, 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 1(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.8.1

Radosław Mędrzycki            Odnawialne źródła energii w kontekście solidarności społecznej11

iż społeczeństwa UE opierają się na solidarności: w KPP (art. 37 rozdziału IV zatytułowanego 
„Solidarność”) stwierdzono z kolei, że: „Wysoki poziom ochrony środowiska i poprawa jego jakości 
muszą być zintegrowane z politykami Unii i zapewnione zgodnie z zasadą stałego rozwoju”. Jak 
stwierdza Piotr Dobosz, przepis ten odnosi się do pojęcia „sprawiedliwości międzypokoleniowej”. 
Nie przeczy to jednak temu, iż podstawą tak rozumianej sprawiedliwości jest solidarność spo-
łeczna (Dobosz, 2015). Solidarność – również ta międzypokoleniowa – jest wpisana w podstawy 
aksjologiczne UE. 

Na marginesie należy wskazać, że solidarność dotyczy również przestrzeni energetycznej UE 
(solidarność energetyczna), co wyraża bezpośrednio art. 194 TFUE stanowiąc: „W ramach usta-
nawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz z uwzględnieniem potrzeby zachowania 
i poprawy stanu środowiska, polityka Unii w dziedzinie energetyki ma na celu, w duchu solidarno-
ści między Państwami Członkowskimi: […] c) wspieranie efektywności energetycznej i oszczęd-
ności energii, jak również rozwoju nowych i odnawialnych form energii”. Jak stwierdził w swojej 
opinii z 26 lipca 2017 roku Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości (Sprawa: C 226-16): 
„To odniesienie do solidarności między państwami członkowskimi – dodane podczas redakcji 
tekstu traktatu z Lizbony – umiejscawia się w kontekście, w którym zasada solidarności między 
państwami członkowskimi przyjęła charakter «zasady konstytucyjnej». Idea solidarności mię-
dzy państwami członkowskimi jest bowiem nie tylko wyrażona w różnych miejscach traktatów, 
lecz stanowi, zgodnie z art. 3 ust. 3 akapit trzeci TUE, jeden z celów Unii”. Jest to szczególnie 
widoczne w procesie ograniczania emisji CO2 do atmosfery i polityki UE w tym zakresie.

Z kolei ustrojodawca w Konstytucji RP odnosi się do solidarności społecznej, stanowiąc w pre-
ambule obowiązek „solidarności z innymi” oraz w art. 20, normując, iż: „Społeczna gospodarka ryn-
kowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu 
i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej 
Polskiej”. W tym zakresie warto odwołać się do prac podjętych w ramach projektu badawczego 
„Zasada solidaryzmu w polskich rozwiązaniach ustrojowych” (Bielska-Brodziak i Bogucka, 2012; 
Piechowiak, 2012; Łabno, 2016). Dość powiedzieć, że o pojmowaniu konstytucyjnej solidarno-
ści decyduje sposób postrzegania charakteru preambuły do Konstytucji (normatywnego albo 
nienormatywnego charakteru), a także rozumienie solidarności jako powiązanej ze sferą ustroju 
gospodarczego albo wręcz oddzielenie jej od społecznej gospodarki rynkowej (Bielska-Brodziak 
i Bogucka, 2012). Opowiadam się za normatywnym charakterem części postanowień preambuły 
Konstytucji, również tej części, w której sformułowano zasadę solidarności.

Solidarność społeczna (jak pokazują badania Agnieszki Bielskiej Brodziak i Iwony Boguckiej) 
i ekwiwalentne jej w judykaturze pojęcie „solidaryzm” są postrzegane głównie przez pryzmat zabez-
pieczenia społecznego, jednak wiązanie solidarności społecznej tylko z takim zakresem jest wyraź-
nie zubażające10. Toteż Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie dostrzega, że solidarność 
społeczna dotyczy szerszego tła i rozciąga ją np. na stosunki małżeńskie, podkreślając wyraźnie, 
że obowiązek solidarności dotyczy wszystkich stosujących Konstytucję11. Solidarność społeczna 
wraz z wartościami: godnością człowieka, wolnością człowieka stanowi niewzruszoną podstawę 

10 Dokładny przegląd orzeczeń TK odnoszących się do solidarności dokonały A. Bielska-Brodziak, I. Bogucka (2012).
11 Wyr. TK z dn. 11.04.2006 r., sygn. akt SK 57/04, OTK-A 2006, nr 4, poz. 43. 
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Rzeczypospolitej. Solidarność społeczna traktowana jest przez ustrojodawcę, jak i judykaturę 
jako zasada lub wartość pożądana, nacechowana pozytywnie (Bielska-Brodziak i Bogucka 2012). 

W przypadku omawiania zasady solidarności trudno chociaż pobieżnie nie odnieść się do po-
wiązania tej solidarności z katolicką nauką społeczną. Pomimo deklarowanej świeckości państwa 
trudno zaprzeczyć, że – jak poucza doświadczenie – stanowi ona (podobnie jak mogą stanowić 
i nauki innych religii) podstawę:
a) rozumienia dobra wspólnego przez niektórych polityków i 
b) aksjologicznych wyborów w zakresie treści stanowionego prawa.

Odniesienia do solidarności społecznej pojawiają się w tekstach encyklik papieskich i doku-
mentach Soboru Watykańskiego II. Odniesienia te mają różny wymiar – zarówno teologiczny, jak 
i społeczny. Szczególnie silny głos dotyczący solidarności znajdziemy w encyklice Jana Pawła II 
Sollicitudo rei socialis. Ze znamiennych i charakterystycznych cytatów warto przytoczyć słowa 
oddające jeden ważny wątek rozumienia solidarności przez papieża. „Chodzi nade wszystko 
o fakt współzależności pojmowanej jako system determinujący stosunki w świecie współczes-
nym, w jego komponentach: gospodarczej, kulturowej, politycznej oraz religijnej, współzależności 
przyjętej jako kategoria moralna. Na tak rozumianą współzależność właściwą odpowiedzią – jako 
postawa moralna i społeczna, jako «cnota» – jest solidarność. Nie jest więc ona tylko nieokreślo-
nym współczuciem czy powierzchownym rozrzewnieniem wobec zła dotykającego wielu osób, 
bliskich czy dalekich. Przeciwnie, jest to mocna i trwała wola angażowania się na rzecz dobra 
wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego, wszyscy bowiem jesteśmy naprawdę odpowiedzialni 
za wszystkich” (Jan Paweł II, 1987). Jak komentuje Franciszek Kampka, solidarność ujętą w en-
cyklice papieskiej należy traktować jako aktywność, pracę, trud, wspólne i wzajemne „noszenie 
brzemion, jeden za drugiego” (Kampka, 2001, s. 11). Należy zauważyć, że papież nie ogranicza 
solidarności wyłącznie do relacji między pojedynczymi osobami, lecz nakazuje ją widzieć również 
między narodami12. Solidarność jawi się jako odpowiedź, swoiste remedium na wyzwania współ-
czesności, a nawet może być traktowana jako źródło pokoju (Wilowski, 2006). 

Dotychczasowi papieże położyli silny fundament nie tylko pod rozumienie solidarności spo-
łecznej, lecz także dopominanie się o postawy proekologiczne. Głosy te dotychczas wybrzmiewały 
z różnym natężeniem, jednak jak się wydaje najsilniejszy głos dotyczący ekologicznych postaw 
płynie dopiero z niedawnej encykliki papieża Franciszka Laudato Si’, w całości poświęconej za-
gadnieniu ekologii integralnej. Papież pisze w niej m.in. o pogarszającym się klimacie i globalnym 
ociepleniu wprost, stwierdzając, iż przyczynia się do tego „wzorzec rozwoju opartego na inten-
sywnym wykorzystaniu paliw kopalnych” (Franciszek, 2015, s. 21). Papież dostrzega także, że 
zmiany klimatyczne przyczyniają się do głodu, migracji a tym samym wywołują potrzebę odpo-
wiedzialności i solidarności. Chyba słusznie można uchwycić tę myśl słowami „brak solidarności 
ekologicznej powoduje prędzej czy później potrzebę solidarności z cierpiącymi ubogimi”. 

12 „Przezwyciężając wszelkiego typu imperializmy i dążenia do utrzymania własnej hegemonii, narody silniejsze i lepiej wyposażone winny poczuwać się 
do moralnej odpowiedzialności za inne narody, co prowadziłoby do powstania prawdziwego systemu międzynarodowego, działającego na zasadzie rów-
ności wszystkich ludów i niezbędnego poszanowania właściwych im różnic. Krajom pod względem ekonomicznym słabszym bądź z trudem utrzymującym 
się przy życiu należy, z pomocą innych ludów i wspólnoty międzynarodowej, umożliwić także wnoszenie do wspólnego dobra wkładu własnych wartości 
ludzkich i kulturowych, które w przeciwnym razie przepadną na zawsze. Solidarność pomaga nam dostrzec „drugiego” – osobę, lud czy naród – nie 
jako narzędzie, którego zdolność do pracy czy odporność fizyczną można tanim kosztem wykorzystać, a potem, gdy przestaje być użyteczny, odrzucić, 
ale jako „podobnego nam”, jako „pomoc” (por. Rdz 2, 18. 20), czyniąc go na równi z sobą uczestnikiem „uczty życia”, na którą Bóg zaprasza jednako 
wszystkich ludzi. Stąd ważność budzenia sumienia religijnego w poszczególnych ludziach i narodach” (Jan Paweł II, 1987).
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W treści encykliki odnajdujemy także wątki dotyczące międzygeneracyjnej solidarności eko-
logicznej. Papież pisze: „Młodzi wymagają od nas zmian. Zastanawiają się, jak to możliwe, że 
ubiegamy się o budowanie lepszej przyszłości, nie myśląc o kryzysie środowiska i cierpieniach 
ludzi zepchniętych na margines społeczeństwa” (Franciszek, 2015, s. 13). Wreszcie Franciszek 
wprost odnosi się do odnawialnych źródeł energii, pisząc: „Wiele jednak symptomów wskazuje, 
że skutki te [dla ludzkości – uwaga własna] mogą̨ być́ coraz gorsze, jeśli będziemy kontynuować 
aktualne modele produkcji i konsumpcji. Dlatego pilne i konieczne stało się̨ prowadzenie takiej 
polityki, aby w nadchodzących latach emisja dwutlenku węgla i innych gazów zanieczyszczających 
została drastycznie zmniejszona, zastępując	na	przykład	paliwa	kopalne	i	rozwijając	odnawial‑
ne	źródła	energii. W świecie istnieje niewielki poziom dostępu do czystej i odnawialnej energii. 
Trzeba jeszcze rozwijać́ odpowiednie technologie gromadzenia energii. Niemniej w niektórych 
krajach osiągnięto postęp, który zaczyna być znaczący, choć nie jest on jeszcze wystarczająco 
zaawansowany” (Franciszek, 2015, s. 24). Według autora, słowa papieża należy rozumieć także 
jako wezwanie do dzielenia się technologią – to również realizuje postulat solidarności. Papież 
wskazuje jednocześnie na konieczność porozumienia globalnego, które prowadziłoby m.in. do 
rozwijania odnawialnych źródeł energii oraz oddolnej odpowiedzialności społeczności lokalnych 
(Franciszek, 2015).

IV.	Zakończenie	i	wnioski
W odnawialnych źródłach energii – chociaż jak wskazuje się w literaturze, twierdzenie takie nie 

może być odniesione do każdego ze źródeł odnawialnych – upatruje się swoistego remedium na 
pogarszający się stan środowiska naturalnego. OZE przypisuje się jednak również i inne funkcje: 
społeczne i gospodarcze, chociaż te ostatnia funkcja – z punktu widzenia solidarności społecznej 
– powinna być bardziej traktowana jako dodatkowa niż najmocniej motywująca do rozwoju OZE. 
Źródła „zdrowej” energii są zatem zarówno środkiem poprawy obecnego stanu środowiska i życia 
(zdrowia) ludzi, jak i są niezbędne do poprawy tego środowiska na przyszłość. 

Analiza wskazuje, że rozwój odnawialnych źródeł energii realizuje postulaty solidarności 
społecznej, jest również zgodny z pojmowaniem jej jako zasady konstytucyjnej. Rozwój OZE 
(rozumiany jako pewien rodzaj ruchu na rzecz „czystej energii”) i postawy solidarne są ocenia-
ne pozytywnie. Widać to zwłaszcza w dokumentach unijnych, ale także nauczaniu papieskim. 
Antycypując słabość przyszłych pokoleń w coraz bardziej zanieczyszczonym środowisku, OZE 
stanowią swoiste „narzędzie”, dzięki któremu można zapobiegać dalszym negatywnym zmianom 
środowiska, a tym samym oddalić lub nawet wyeliminować trudną sytuację życiową przyszłych 
pokoleń. W ten sposób OZE nie muszą być postrzegane wyłącznie w perspektywie krótkotermi-
nowej, ale stanowią istotny element solidarności międzypokoleniowej. Poparcie postaw solidar-
nościowych w odniesieniu do OZE widać także w literaturze zachodniej (Blau, 2017). 

OZE realizują solidarność społeczną w różnych kontekstach – empatii, odpowiedzialności, 
prawa. I choć empatii i odpowiedzialności zasadniczo przypisuje się aktualny charakter (empatia 
trwa ze względu na dziejącą się lub przeszłą negatywną sytuację doświadczaną obecnie, odpo-
wiedzialność ma być zaś wzajemna), to przyjęcie solidarnej postawy z przyszłymi pokoleniami 
jest możliwe ze względu na aktualność podstaw do przyjęcia solidarnej postawy. Chodzi zatem 
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o dziejące się na naszych oczach pogarszanie stanu środowiska i jego wpływ na obecne pokolenia. 
Analiza aksjologicznych podstaw prawnych wskazuje, że już dzisiaj istnieją – choć ze względu na 
ich umiejscowienie w Konstytucji mogą wywoływać kontrowersje – podstawy prawne do realizacji 
solidarności społecznej w formie działań legislacyjnych. Działania te nie mogą jednak przyjmować 
skutku w postaci – idąc za Ewą Łętowską – prawa pozornego. Brak realizacji solidarności spo-
łecznej w ramach rozwoju OZE musi prowadzić nieuchronnie do postaw akceptujących znaczne 
wykorzystanie źródeł nieodnawialnych, a tym samym pogorszenie stanu środowiska dla aktual-
nych i przyszłych pokoleń. Konstatacja ta w szerszej perspektywie nie dotyczy wyłącznie Polski.
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Uwagi	na	tle	pojęcia	„energii	ze	źródeł	odnawialnych”	
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Spis	streści
I. Wprowadzenie
II. Definicja odnawialnych źródeł energii oraz energii ze źródeł odnawialnych w prawie Unii 

Europejskiej
 1. Pojęcie „odnawialnych źródeł energii”
 2.  Pojęcie „energii ze źródeł odnawialnych” na gruncie dyrektywy 2009/28/WE i dyrektywy 

2018/2001
 3. Pojęcie „energii ze źródeł odnawialnych” na gruncie innych regulacji unijnych
III. Pojęcie „energii ze źródeł odnawialnych” w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
IV. Podsumowanie

Streszczenie
Założeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
(oraz zastępującej ją dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r.) w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych jest dążenie do wzrostu wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii. Punktem wyjścia do jakichkolwiek dalszych rozważań, odnoszących się do proble-
matyki regulowanej przez te akty prawne, powinno być usystematyzowanie siatki terminologicznej 
związanej z samym pojęciem „energii z odnawialnych źródeł”. Co warto odnotować, w literatu-
rze zasadniczo brakuje pogłębionych rozważań w tym zakresie. Stąd przedmiotem niniejszego 
artykułu jest nie tylko analiza, jak w prawie unijnym definiowane jest pojęcie „energii ze źródeł 
odnawialnych”, lecz także weryfikacja, jak jest ono interpretowane w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości.

Słowa	kluczowe:	dyrektywa 2009/28/WE; dyrektywa 2018/2001; odnawialne źródła energii; 
energia ze źródeł odnawialnych; Trybunał Sprawiedliwości.

JEL:	K23

I.	Wprowadzenie
Energia ze źródeł odnawialnych, określana powszechnie mianem energii odnawialnej lub zielo-

nej energii, definiowana jest przez Międzynarodową Agencję Energii (International Energy Agency) 
jako energia pochodząca z procesów naturalnych (na przykład światła słonecznego czy wiatru), 
* Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny 
kierująca praktyką prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska w kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy; e-mail: m.porzezynska@wpia.uw.edu.pl lub 
magdalena.porzezynska@biw.legal; ORCID: 0000-0002-2586-3393. 
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która podlega uzupełnianiu na szybszym poziomie niż proces jej konsumpcji1. W powszechnym 
rozumieniu zakresem odnawialnych źródeł energii objęte są źródła niekopalne, wykorzystujące 
naturalne zasoby Ziemi, które charakteryzuje odnawialność czy ciągłe występowanie w przyrodzie 
(Szafrański, 2014, s. 138). W dosłownym rozumieniu należałoby zatem przyjąć, że odnawialne 
źródła energii stanowią takie źródła, których proces odnowy następuje szybciej niż ich wyczerpy-
wanie (Dobrowolski, 2010, s. 244). Innymi słowy, stosowanie odnawialnych źródeł nie wiąże się 
z długotrwałym ich niedoborem, gdyż ich zasoby odnawiają się w krótkim okresie (Muras, 2018). 

Potencjał energii produkowanej z odnawialnych źródeł został dostrzeżony na poziomie Unii 
Europejskiej już w połowie lat 90. XX wieku (zob. szerzej: Szyrski, 2017, s. 46–54). Od tego 
czasu można obserwować wzmożoną aktywność Unii na polu promowania wykorzystywania 
energii z odnawialnych źródeł. Brak oczekiwanych postępów w tym zakresie skłonił państwa 
członkowskie do przyjęcia ram prawnych umożliwiających skuteczniejsze wykorzystywanie po-
tencjału odnawialnych źródeł energii. W szczególności przystąpienie do Protokołu z Kioto2 dało 
asumpt do przyjęcia w 2009 roku szeregu środków prawnych, określanych łącznie jako tzw. pa-
kiet klimatyczno-energetyczny. Wśród nich wyróżnić należy zwłaszcza dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych3 (dalej: dyrektywa 2009/28/WE), która ustanawia wspólne ramy 
prawne pozwalające na wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W literaturze podkreśla 
się wręcz, że akt ten należy postrzegać jako część „zintegrowanego podejścia do polityki klima-
tycznej i energetycznej, z perspektywy dążenia do przekształcenia obszaru obrotu prawnego UE 
w obszar o wysoko wydajnej i niskiej, pod względem emisji gazów cieplarnianych, gospodarce” 
(Kenig-Witkowska, 2012, s. 34). 

Dyrektywa 2009/28/WE ustanawia ramy regulacyjne dla promowania wykorzystywania ener-
gii ze źródeł odnawialnych jedynie do 2020 roku, dlatego konieczne stało się uzgodnienie ram 
polityki klimatyczno-energetycznej w dalszym horyzoncie czasowym. Ustanowiono je jeszcze 
w 2014 roku i ponownie potwierdzono długoterminowe zaangażowanie UE w strategię wspiera-
nia odnawialnych źródeł energii, proponując m.in. osiągnięcie co najmniej 32% udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Unii do 2030 roku. W związku z po-
wyższym niezbędne okazało się również przekształcenie istniejącej dyrektywy 2009/28/WE, co 
nastąpiło w ramach prac nad tzw. pakietem zimowym4. Prace te zostały zwieńczone przyjęciem 
w dniu 11 grudnia 2018 roku przez Parlament Europejski i Radę dyrektywy 2018/2001 w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych5 (dalej: dyrektywa 2018/2001). Dyrektywa 
weszła w życie z dniem 24 grudnia 2018 roku, a państwa członkowskie mają ją obowiązek trans-
ponować do dnia 30 czerwca 2021 roku. Nie oznacza to jednak, że dyrektywa 2009/28/WE została 
uchylona – obowiązuje ona nadal, natomiast utraci swoją moc w dniu 1 lipca 2021 roku.

1 Por. www.iea.org (1.12.2018).
2 Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzony w Kioto z dnia 11.12.1997 r. (Dz.U. 2005 
Nr 203, poz. 1684).
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dn. 23.04.2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. WE 2009 L 140/16).
4 Szerzej o pakiecie zimowym i zakładanych zmianach dyrektywy 2009/28/WE por. Porzeżyńska, 2017, s. 78–87.
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dn. 11.12.2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
(wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE 2018 L 328/82).
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Punktem wyjścia do jakichkolwiek dalszych analiz odnoszących się problematyki regulowa-
nej przez dyrektywę 2009/28/WE i dyrektywę 2018/2001 powinno być usystematyzowanie siatki 
terminologicznej związanej z samym pojęciem „energii ze źródeł odnawialnych”. Co warto odnoto-
wać, w literaturze zasadniczo brakuje pogłębionych rozważań w tym zakresie. Stąd przedmiotem 
niniejszego artykułu jest nie tylko analiza, jak w prawie unijnym definiowane jest pojęcie „energii 
ze źródeł odnawialnych”, lecz także weryfikacja, jak jest ono interpretowane w orzecznictwie 
Trybunału Sprawiedliwości.  

II.	Definicja	odnawialnych	źródeł	energii	 
oraz	energii	ze	źródeł	odnawialnych	 

w	prawie	Unii	Europejskiej

1.	Pojęcie	„odnawialnych	źródeł	energii”	

Zgodnie z uwagami poczynionymi wyżej, to dyrektywa 2009/28/WE stanowi obecnie podsta-
wowy unijny zbiór regulacji mających za przedmiot problematykę źródeł odnawialnych. Jednak 
pierwszym aktem prawnym, który kompleksowo regulował na poziomie UE zagadnienia doty-
czące wspierania produkcji energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, była nieobowiązująca 
już dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/77/WE w sprawie wspierania produkcji na 
rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych6 (dalej: dyrektywa 
2001/77/WE). Akt ten definiował odnawialne źródła energii jako „odnawialne, niekopalne źródła 
energii (energia wiatru, słoneczna, geotermiczna, falowa, pływów, wodna, biomasy, gazu z od-
padów, gazu z zakładów oczyszczania ścieków i biogazów”7. 

W związku z przyjęciem dyrektywy 2009/28/WE, ta wcześniejsza została uchylona. Jednak 
na gruncie dyrektywy 2009/28/WE nie znajdziemy definicji odnawialnego źródła energii. Zamiast 
tego w nieuregulowanym zakresie odsyła ona (podobnie jak nowo przyjęta dyrektywa 2018/2001) 
do definicji określonych w dyrektywie 2003/54/WE8 (zastąpionej przez dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 roku dotyczącą wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej9 (dalej: dyrektywa 2009/72/WE), wśród których wyróżniona jest 
kategoria odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z definicją przywołaną w dyrektywie 2009/72/WE 
przez odnawialne źródła energii rozumieć należy „odnawialne, niekopalne źródła energii (energia 
wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna, energia fal, pływów morskich, hydroenergia, ener-
gia pozyskiwana z biomasy, gazu wysypiskowego, gazu pochodzącego z oczyszczalni ścieków 
i biogazów)”10. Z tego wynika, że odnawialne źródła energii są obecnie definiowane w sposób 
tożsamy z niegdyś obowiązującą dyrektywą 2001/77/WE. Ponadto brzmienie tej definicji sugeruje, 
że ustawodawca unijny nie wyraził jakiejkolwiek preferencji czy pierwszeństwa w odniesieniu do 

 6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/77/WE z dn. 27 września 2001 roku w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii 
elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. WE 2001 L 283/33).
 7 Art. 2 lit. a) dyrektywy 2001/77/WE.
 8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/53/WE z dn. 26.06.2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej 
(Dz. Urz. WE 2003 L 176/37); dalej: dyrektywa 2003/54/WE.
 9 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. WE 2009 L 211/55).
10 Art. 2 pkt 30 dyrektywy 2009/72/WE.
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któregokolwiek z wymienionych źródeł. W konsekwencji państwa członkowskie mogą zasadniczo 
wykorzystywać poszczególne źródła zależnie od swojego wyboru11.

Analiza pojęcia „odnawialnych źródeł energii” na gruncie dyrektywy 2009/72/WE prowadzi 
do wniosku, iż definicja ta opiera się na enumeratywnym wyliczeniu określonych źródeł odnawial-
nych, które wyznaczają zakres tego terminu. Podobne podejście można zaobserwować na gruncie 
regulacji prawnych dotyczących wytwarzania energii odnawialnej stosowanych przez państwa 
członkowskie. Na przykład zgodnie z polską ustawą o odnawialnych źródłach energii12, przez 
pojęcie „odnawialnych źródeł energii” należy rozumieć „odnawialne, niekopalne źródła energii 
obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię 
geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, ener-
gię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów”13. Analiza regulacji 
prawnych państw członkowskich prowadzi do wniosku, że to pojęcie jest definiowane w podobny 
sposób, tj. poprzez wymienienie poszczególnych źródeł odnawialnych, przy czym wyliczenie to 
może mieć zarówno charakter wyczerpujący14, jak i przykładowy15.

2.		Pojęcie	„energii	ze	źródeł	odnawialnych”	na	gruncie	dyrektywy	2009/28/WE	i	dyrektywy	
2018/2001

Niezależnie od pojęcia „odnawialnych źródeł energii”, prawo unijne posługuje się odrębną 
definicją „energii ze źródeł odnawialnych”. W prawie UE definicję energii elektrycznej produko-
wanej ze źródeł odnawialnych przewidywała niegdyś dyrektywa 2001/77/WE, rozumiejąc przez 
to pojęcie „energię elektryczną produkowaną przez elektrownie wykorzystujące wyłącznie odna-
wialne źródła energii, jak również pewną ilość energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii w elektrowniach mieszanych, wykorzystujących także konwencjonalne źródła 
energii wraz z odnawialną energią elektryczną wykorzystywaną do pompowania w elektrowniach 
szczytowo-pompowych, z wyłączeniem energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach 
szczytowo-pompowych”16. 

Obecnie, po zastąpieniu dyrektywy 2001/77/WE przez dyrektywę 2009/28/WE, to ta ostat-
nia wprowadza legalną definicję pojęcia „energii ze źródeł odnawialnych”. Zgodnie z art. 2 lit. a) 
dyrektywy 2009/28/WE energia ze źródeł odnawialnych oznacza „energię z odnawialnych źródeł 
niekopalnych, a mianowicie energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aero-
termalną, geotermalną i hydrotermalną i energię oceanów, hydroenergię, energię pozyskiwaną 
z biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych 
(biogaz)”. Definicja energii z odnawialnych źródeł stosowana na gruncie dyrektywy 2009/72/WE 
została zatem rozszerzona poprzez uzupełnienie o pojęcia „energii aerotermalnej” (czyli energii 
zgromadzonej w postaci ciepła w powietrzu na danym obszarze17), „energii geotermalnej” (energii 

11 Zob. szerzej opinia rzecznika generalnego J. Mazáka przedstawiona w dniu 14.04.2011 r. w sprawie C-2/10 Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl 
i Eolica di Altamura Srl przeciwko Regione Puglia, ECLI:EU:C:2011:252.
12 Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dn. 20.02.2015 r. (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1269 z późn. zm.); dalej: ustawa o odnawialnych źródłach energii.
13 Art. 2 pkt 22 ustawy o odnawialnych źródłach energii. 
14 Por. § 3 pkt 22 niemieckiej ustawy Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz).
15 Por. § 2 ust. 2 duńskiej ustawy Lov om fremme af vedvarende energi.
16 Art. 2 lit. c) dyrektywy 2001/77/WE.
17 Art. 2 lit. b) dyrektywy 2009/28/WE.
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zgromadzonej w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi18), a także „energii hydrotermalnej” (energii 
zgromadzonej w postaci ciepła w wodach powierzchniowych19). W ślad za poglądem wyrażanym 
w doktrynie należy zatem przyjąć, że zamierzeniem prawodawcy unijnego było objęcie każde-
go rodzaju energii wytwarzanej z paliw niekopalnych (a więc również tej wykorzystywanej przez 
pompy ciepła, tj. energii aerotermalnej, hydrotermalnej i geotermalnej) zakresem pojęcia „energii 
z odnawialnych źródeł” (Dobrowolski, 2001, s. 243–244; Muras, 2018). 

Na marginesie warto odnotować, że nowo przyjęta dyrektywa 2001/2018 wprowadza modyfi-
kację w zakresie definicji energii z odnawialnych źródeł. Przez pojęcie „energii ze źródeł odnawial-
nych” (zwanej odtąd również jako „energia odnawialna”) należy rozumieć „energię z odnawialnych 
źródeł niekopalnych, a mianowicie energię wiatru, energię promieniowania słonecznego (ener-
gię słoneczną termiczną i energię fotowoltaiczną) oraz energię geotermalną, energię otoczenia, 
energię pływów, fal i inną energię oceanów, hydroenergię, biomasę oraz gaz pochodzący z wysypisk 
śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz)”. Zaproponowane zmiany, choć 
nieznaczne, z jednej strony niewątpliwie upraszczają istniejącą definicję (poprzez m.in. wprowa-
dzenie w miejsce energii aerotermalnej i hydrotermalnej, tożsamej z nimi kategorii energii oto-
czenia), z drugiej zaś – dążą do zniwelowania pewnej niekonsekwencji w zakresie stosowanych 
definicji odnawialnych źródeł energii i energii z odnawialnych źródeł.

Niezależnie jednak od istniejących obecnie pewnych nieznacznych różnic między pojęciami 
„odnawialnych źródeł energii” a „energii ze źródeł odnawialnych” na gruncie prawa unijnego, zakres 
znaczeniowy tych terminów pozostaje ze sobą zasadniczo zbieżny, a ustawodawca unijny utożsamia 
ze sobą te kategorie. Każda z tych definicji odnosi się do określonych nośników energii20, pozyski-
wanych bezpośrednio z odnawialnych zasobów naturalnych (takich energii, jak: wiatru, słoneczna, 
pozyskiwana z wody czy z biomasy). Jak zatem zasadnie odnotowuje się w literaturze, w przypadku 
obu tych pojęć, główną rolę odgrywają pierwotne nośniki pozyskania energii elektrycznej lub ciepła 
(chłodu), a nie technologie umożliwiające jej wytwarzanie (Frąckowiak, 2016, s. 41; Muras, 2018).

3.	Pojęcie	„energii	ze	źródeł	odnawialnych”	na	gruncie	innych	regulacji	unijnych

Na marginesie warto zauważyć, że na gruncie prawa UE nie tylko dyrektywa 2009/28/WE, 
która zostanie zastąpiona przez dyrektywę 2018/2001, posługuje się terminem „energii ze źródeł 
odnawialnych”. Pojęcie to pojawia się choćby na gruncie unijnych regulacji dotyczących wspierania 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych przez państwo, w tym w wytycznych Komisji Europejskiej 
w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–202021  
(dalej: EEAG) oraz na gruncie rozporządzenia Komisji nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu22 (dalej: roz-
porządzenie 651/2014).

18 Art. 2 lit. c) dyrektywy 2009/28/WE.
19 Art. 2 lit. d) dyrektywy 2009/28/WE.
20 Z wyjątkiem biomasy, energii aerotermalnej, geotermalnej i hydrotermalnej, dyrektywa 2009/28/WE nie definiuje innych nośników energii z odna-
wialnych źródeł, lecz odsyła do tekstu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22.10.2008 r. w sprawie statystyki 
energii (Dz. Urz, WE 2008 L 304/1). Rozporządzenie to ma zastosowanie do danych statystycznych dotyczących poszczególnych nośników energii, 
w tym energii z odnawialnych źródeł, oraz pozwala na monitorowanie postępów w realizacji celów określonych w dyrektywie 2009/28/WE.
21 Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020 (Dz. Urz. UE 
2014 C 200/1).
22 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17.06.2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE 2014 L 187/1).
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Zarówno EEAG, jak i rozporządzenie 651/2014 posługują się nieco odmienną definicją energii 
z odnawialnych źródeł niż stosowaną na gruncie dyrektywy 2009/28/WE. Przez to pojęcie rozu-
mieją bowiem „energię produkowaną przez zakłady wykorzystujące wyłącznie odnawialne źródła 
energii, jak również część energii, wyrażoną jako wartość opałowa, produkowaną z odnawialnych 
źródeł energii w elektrowniach hybrydowych wykorzystujących także konwencjonalne źródła 
energii, która obejmuje również energię elektryczną ze źródeł odnawialnych wykorzystywaną do 
pompowania w elektrowniach szczytowo-pompowych, ale nie obejmuje energii elektrycznej pro-
dukowanej w elektrowniach szczytowo-pompowych”23. 

Definicja energii z odnawialnych źródeł na gruncie EEAG i rozporządzenia 651/2014 jest za-
tem zbliżona do pojęcia „energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych”, w brzmieniu 
określonym w obowiązującej niegdyś dyrektywie 2001/77/WE. Różni się ona od definicji zawartej 
w dyrektywie 2009/28/WE tym, że jest bardziej szczegółowa i kładzie nacisk na sam proces i miej-
sce wytwarzania energii. Precyzuje również, że energia taka obejmuje swoim zakresem energię 
elektryczną ze źródeł odnawialnych wykorzystywaną do pompowania w elektrowniach szczytowo-
-pompowych. Dodatkowo EEAG i rozporządzenie 651/2014 w wyraźny sposób wyłączają spoza 
zakresu definicji energii z odnawialnych źródeł energię elektryczną produkowaną w elektrowniach 
szczytowo-pompowych. Warto zauważyć, że już w preambule dyrektywy 2009/28/WE wskazano, 
że energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach szczytowych z członem pompowym z wy-
korzystaniem uprzednio wpompowanej wody nie powinno uznawać się za energię elektryczną 
wytworzoną z odnawialnych źródeł energii24. Jest to związane z faktem, że w tym przypadku 
chodzi o energię pozyskaną ze spadku wód, które wcześniej podlegały wpompowaniu do zbior-
nika górnego ze zbiornika dolnego. Biorąc pod uwagę, że do wpompowania wody konieczne było 
skorzystanie z energii wcześniej wytworzonej, trudno zatem w tym przypadku mówić o energii 
pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (Frąckowiak, 2016, s. 41). 

Należy jednak zaznaczyć, że pojęcie „energii z odnawialnych źródeł”, występujące na gruncie 
EEAG i rozporządzenia 651/2014, ma zastosowanie dla celów tych aktów prawnych, odnoszą-
cych do ściśle określonych zagadnień z zakresu udzielania pomocy państwa, m.in. na propago-
wanie energii ze źródeł odnawialnych. Dlatego też pewne różnice w sposobie definiowania tych 
samych pojęć na potrzeby różnych aktów unijnych wydają się być uzasadnione i nie powinny 
budzić większych wątpliwości co do spójności pojęć stosowanych przez unijnego ustawodawcę.

III.	Pojęcie	„energii	ze	źródeł	odnawialnych”	 
w	orzecznictwie	Trybunału	Sprawiedliwości

Zgodnie z uwagami poczynionymi we wcześniejszej części pracy, powszechną praktyką jest, 
że państwa członkowskie definiują w swoim prawie wewnętrznym takie kategorie, jak energia 
z odnawialnych źródeł. Pojęcie to, którym posługuje się dyrektywa 2009/28/WE oraz dyrektywa 
2018/2001, należy jednak uznać za autonomiczne pojęcie prawa UE, które powinno być definio-
wane z punktu widzenia prawa unijnego. Już w wyroku w sprawie CILFIT Trybunał zwrócił uwagę, 
że stosowane pojęcia prawne nie muszą mieć takiego samego znaczenia w prawie UE i w prawie 

23 Sekcja 1.3 pkt 19 ppkt 11 EEAG oraz art. 2 pkt 109 rozporządzenia 651/2014.
24 Por. motyw 30 dyrektywy 2009/28/WE.
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krajowym poszczególnych państw członkowskich25. Mając zatem na uwadze, że prawo unijne 
posługuje się specyficzną terminologią, każdy przepis prawa UE „powinien być ujmowany w swo-
im kontekście i interpretowany w świetle wszystkich przepisów tego prawa, jego celów i stanu 
rozwoju w czasie, gdy dany przepis ma zostać zastosowany”26. 

Ponieważ dla ustalenia znaczenia autonomicznych pojęć prawa unijnego, bez znaczenia 
pozostaje sposób ich zdefiniowania w prawie krajowym, pozwalają one na uniknięcie ewentual-
nych rozbieżności pomiędzy państwami członkowskimi. Stąd Trybunał powołuje się na wymogi 
jednolitego stosowania prawa unijnego i zasadę równości, które uzasadniają i wymagają, by 
stosowanym na gruncie prawa UE definicjom niezawierającym wyraźnego odesłania do prawa 
państw członkowskich w celu ustalenia ich treści i znaczenia, nadawać w ramach UE autono-
miczną i jednolitą wykładnię, której należy dokonywać, uwzględniając kontekst danej regulacji 
i jej cel27. Taki sposób kwalifikacji pojęcia „energii ze źródeł odnawialnych” został zaaprobowany 
przez Trybunał w wyroku z dnia 2 marca 2017 roku sprawie J.D. przeciwko Prezesowi Regulacji 
Energetyki28. Co warto odnotować, pomimo iż dyrektywa 2009/28/WE została przyjęta prawie 
10 lat temu, Trybunał nie odnosił się dotąd szerzej do samego pojęcia „energii z odnawialnych 
źródeł” stosowanego w tej dyrektywie. Dopiero na gruncie wyżej wymienionego wyroku Trybunał 
poczynił bardziej szczegółowe rozważania w tym zakresie. 

Rozstrzygnięcie Trybunału zapadło na tle sporu między polskim przedsiębiorcą działającym 
w sektorze wytwarzania energii elektrycznej a Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: 
URE) w związku z odmową przedłużenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w małej 
elektrowni wodnej zlokalizowanej na zrzutach ścieków technologicznych innego zakładu. Prezes 
URE odmówił przedłużenia koncesji, argumentując, że jedynie elektrownie wodne wykorzystu-
jące energię pozyskiwaną z fal, prądów i pływów morskich oraz spadku rzek mogą być uznane 
za wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów podtrzymał stanowisko Prezesa URE, wskazując, że z definicji od-
nawialnych źródeł energii zawartej w art. 3 pkt 20 prawa energetycznego29 wynika, że energia 
wytworzona w elektrowni wodnej zlokalizowanej na zrzutach ścieków technologicznych innego 
zakładu, która nie jest elektrownią szczytowo-pompową, nie może być uznana za wytworzoną 
z odnawialnego źródła energii. Sąd Apelacyjny w Warszawie, rozpatrując apelację od wyroku 
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poddał w wątpliwość, jak należy rozumieć pojęcie 
„hydroenergii”. Sąd wziął pod uwagę, że ani dyrektywa 2009/28/WE ani dyrektywa 2003/54/WE 
(obecnie zastąpiona przez dyrektywę 2009/72/WE) nie definiują pojęcia „hydroenergii”, a krajowe 
przepisy obowiązujące w dniu wydania zaskarżonej decyzji obejmowały jedynie energię uzyskaną 
w wyniku wykorzystania naturalnego spadku rzek. Wątpliwość dotyczyła zatem tego czy poję-
cie „hydroenergii”, którym posługuje się dyrektywa 2009/28/WE, obejmuje energię wytworzoną 
w wyniku wykorzystania spadku sztucznych cieków wodnych, w sytuacji gdy z jednej strony woda 
została spiętrzona przez inny zakład dla jego własnych celów przy wykorzystaniu innej energii, 

25 Wyr. TS z 6.10.1982 r. w sprawie 283/81 Srl CILFIT i Lanificio di Gavardo SpA przeciwko Ministero della Sanità, Zb. Orz. 1982, s. 3415, pkt 19. 
26 Ibidem, pkt 20.
27 Wyr. TS z 21.10.2010 r. w sprawie C-467/08 Padawan SL przeciwko Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE), Zb. Orz. 2010, 
s. I-10055, pkt 32 wraz z przytoczonym tam orzecznictwem.
28 Wyr. TS z 2.03.2017 r. w sprawie C-4/16 J.D. przeciwko Prezesowi Regulacji Energetyki, ECLI:EU:C:2017:153.
29 Obecnie art. 2 pkt 22 ustawy o odnawialnych źródłach energii.
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z drugiej zaś – elektrowni wodnej nie zalicza się do elektrowni szczytowo-pompowych ani elek-
trowni z członem pompowym. 

Trybunał podkreślił na wstępie uzasadnienia swojego stanowiska, że ogólne brzmienie art. 2 
lit. a) dyrektywy 2009/28/WE definiującego energię z odnawialnych źródeł, nie pozwala jedno-
znacznie ustalić czy (i ewentualnie na jakich warunkach) pojęcie to obejmuje swoim zakresem 
jedynie energię elektryczną wytworzoną z energii wodnej uzyskanej z naturalnego spadku wody, 
czy również energię uzyskaną ze sztucznego spadku wody. Trybunał zaznaczył przy tym, że do 
celów stosowania tej dyrektywy wyrażenie to należy uznać za autonomiczne pojęcie prawa Unii, 
które podlega jednolitej wykładni na terytorium wszystkich państw członkowskich. W celu ustalenia 
znaczenia i zakresu tego pojęcia niezbędne jest dokonanie jego interpretacji z uwzględnieniem 
kontekstu, w jakim jest stosowane oraz celów dyrektywy 2009/28/WE30. 

W rezultacie Trybunał uznał, że energię ze źródeł odnawialnych w rozumieniu dyrektywy 
2009/28/WE stanowią wszelkie rodzaje hydroenergii, niezależnie od tego czy została ona wy-
tworzona przy wykorzystaniu naturalnego spadku wody, czy uzyskana ze spadku sztucznego31. 
W ocenie Trybunału za taką interpretacją przemawiają cele, do których realizacji zmierza dyrek-
tywa 2009/28/WE – wyłączenie z pojęcia „hydroenergii” wszelkiego rodzaju energii elektrycznej 
wytworzonej z energii wodnej uzyskanej ze sztucznych spadków wody, byłoby nie tylko sprzeczne 
z wolą prawodawcy Unii, lecz także sprzeciwiałoby się realizacji tych celów32. Sam fakt, że ener-
gia elektryczna jest wytwarzana z energii wodnej uzyskiwanej ze sztucznego spadku wody, nie 
oznacza bowiem nieprzyczyniania się do realizacji celów dyrektywy 2009/28/WE, a w szczegól-
ności do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych33. Ponadto wyłączenie tego rodzaju mogłoby 
zniechęcać do jakiejkolwiek produkcji energii elektrycznej z energii wodnej uzyskanej ze sztucz-
nego spadku wody, nawet jeżeli ten sztuczny spadek wody występuje z powodu prowadzenia 
przed nim działalności produkcyjnej. W konsekwencji takie podejście mogłoby zmniejszyć ilość 
energii, która może korzystać ze środków wsparcia, do których wdrożenia państwa członkowskie 
są zobowiązane na podstawie dyrektywy 2009/28/WE i utrudniałoby tym samym pełną realizację 
tych celów34. 

Tym samym Trybunał podzielił stanowisko wyrażone przez rzecznika generalnego. Rzecznik 
generalny zajął w tej sprawie stanowisko, iż z brzmienia preambuły oraz przepisów dyrektywy 
2009/28/WE wynika, że zasadniczo wszelkie rodzaje hydroenergii należy uznać dla celów zasto-
sowania tej dyrektywy za energię ze źródeł odnawialnych. W jego ocenie powinno to nastąpić 
niezależnie od tego czy energia została wytworzona z wykorzystaniem spadku sztucznych cie-
ków wodnych czy też cieków naturalnych (poza wspomnianym już wyjątkiem dotyczącym energii 
elektrycznej wytworzonej w elektrowniach szczytowych z członem pompowym z wykorzystaniem 

30 Wyr. TS z 2.03.2017 r. w sprawie C-4/16 J.D. przeciwko Prezesowi Regulacji Energetyki, ECLI:EU:C:2017:153, pkt 25; por. wyr. Trybunału z 10.03.2005 r. 
w sprawie C336/03 easyCar (UK) Ltd przeciwko Office of Fair Trading, Zb. Orz. 2005, s. I–1947, pkt 21; wyr. TS z 22.12.2008 r. w sprawie C549/07 
Friederike Wallentin-Hermann przeciwko Alitalia - Linee Aeree Italiane SpA, Zb. Orz. 2008, s. I–11061, pkt 17; wyr. TS z 29.07.2010 r. w sprawie C151/09 
Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) przeciwko Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe and 
Ministerio Fiscal, Zb. Orz. 2010, s. I–7591, pkt 39.
31 O czym była mowa wyżej, jedyny wyjątek od tej zasady dotyczy energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach szczytowych z członem pompowym 
z wykorzystaniem uprzednio wpompowanej wody, która zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2009/28/WE nie jest uwzględniana w obliczeniu końcowego 
zużycia energii elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych.
32 Wyr. Trybunału z 2.03.2017 r. w sprawie C-4/16 J.D. przeciwko Prezesowi Regulacji Energetyki, ECLI:EU:C:2017:153, pkt 33.
33 Ibidem, pkt 24.
34 Ibidem, pkt 35.
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uprzednio wpompowanej wody)35. Z tego wynika, że hydroenergia obejmuje swoim zakresem rów-
nież energię wytwarzaną albo w elektrowniach przepływowych (wykorzystujących pewien odcinek 
rzeki czy też kanału, aby przepuścić wodę przez turbiny do ich dolnego biegu), czy też w elek-
trowniach zlokalizowanych na zaporach zbudowanych w celu uregulowania biegu rzeki poprzez 
stworzenie (sztucznego) zbiornika wodnego. W konsekwencji zdaniem rzecznika generalnego 
przepis krajowy, który wprowadza rozróżnienie pomiędzy naturalnym oraz sztucznym charakterem 
cieku wodnego jako kryterium służące do uznania tak pozyskiwanej energii za energię ze źródeł 
odnawialnych, nie jest zgodny z dyrektywą 2009/28/WE36.

IV.	Podsumowanie
Powszechną praktyką jest, że państwa członkowskie definiują w swoim prawie wewnętrznym 

takie kategorie, jak energia z odnawialnych źródeł. Pojęcie to, którym posługuje się dyrektywa 
2009/28/WE oraz nowo przyjęta dyrektywa 2018/2001, należy jednak uznać za autonomiczne po-
jęcie prawa UE, które powinno być definiowane z punktu widzenia prawa unijnego. Choć Trybunał 
nie odnosił się dotąd szerzej do samego pojęcia „energii ze źródeł odnawialnych” stosowanego 
na gruncie dyrektywy 2009/28/WE, to w wydanym przez siebie ostatnio orzeczeniu potwierdził 
prawidłowość tego podejścia. W wyroku w sprawie J.D. przeciwko Prezesowi Regulacji Energetyki 
Trybunał podkreślił, że kategoria ta stanowi autonomiczne pojęcie prawa unijnego, które musi 
podlegać jednolitej wykładni we wszystkich państwach członkowskich. Z rozstrzygnięcia Trybunału 
wynika jednocześnie, że pojęcie to należy interpretować szeroko, gdyż zawężająca wykładnia 
byłaby sprzeczna z zamierzeniem unijnego prawodawcy i mogłaby prowadzić do nieosiągnięcia 
celów dyrektywy 2009/28/WE. W tym kontekście w widoczny sposób aktualizuje się spoczywa-
jący na sądach i organach państwowych obowiązek prounijnej wykładni prawa krajowego, czyli 
wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem UE „tak dalece, jak jest to możliwe”. W tym miejscu 
warto również odnotować, że choć państwa członkowskie mają czas na dokonanie transpozy-
cji dyrektywy 2018/2001 do dnia 30 czerwca 2021 roku, to już od chwili jej wejścia w życie po-
wstają pewne obowiązki po ich stronie. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału, począwszy już od 
dnia wejścia w życie dyrektywy, sądy państw członkowskich zobowiązane są tak dalece, jak to 
możliwe do powstrzymania się od dokonywania wykładni prawa wewnętrznego w sposób, który 
poważnie zagrażałby − po upływie terminu dla jej transpozycji − osiągnięciu wskazanego w niej 
rezultatu37. Mając na uwadze przewidziane w dyrektywie 2018/2001 ambitniejsze cele w zakresie 
udziału energii z odnawialnych źródeł w odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w UE 
w porównaniu z dyrektywą 2009/28/WE, obowiązek szerokiej interpretacji pojęcia „odnawialnych 
źródeł energii” staje się szczególnie aktualny. 

35 Zob. opinia rzecznika generalnego M. C. Sáncheza-Bordony przedstawiona w dniu 15.11.2016 r. w sprawie C-4/16 J.D. przeciwko Prezesowi 
Regulacji Energetyki, ECLI:EU:C:2016:875, pkt 37.
36 Ibidem, pkt 37.
37 Wyr. Trybunału z 4.07.2006 r. w sprawie C-212/04 Konstantinos Adeneler i inni przeciwko Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), ECLI:EU:C:2006:443, 
pkt 123.
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Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest analiza jednego z rozwiązań przedstawionych w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energe-
tyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (dalej: rozporządzenie) – tzw. mechanizmu finansowania 
energii ze źródeł odnawialnych (w pierwszej wersji projektu określanego jako platforma finansowa). 
W publikacji przedstawiono najważniejsze postanowienia rozporządzenia (m.in. wprowadzenie 
licznych wymogów sprawozdawczych) oraz cel jego wydania – wyposażenie Komisji Europejskiej 
w instrumenty umożliwiające spełnienie wymogów klimatyczno-energetycznych Unii Europejskiej 
na 2030 r. (wiążących na poziomie unijnym) oraz realizacji założeń (pięciu filarów) unii energetycz-
nej. Narzędzia te pozwolą KE wyegzekwować od państw członkowskich m.in. udział energii z OZE 
w unijnym zużyciu energii finalnej. Jednym z takich instrumentów jest mechanizm finansowania, do 
którego wpłaty będą wnosiły państwa członkowskie, których udział energii z OZE spadnie poniżej 
zadeklarowanego poziomu. W artykule omówiono pierwsze propozycje legislacyjne, określające 
platformę finansową, zaprezentowane w listopadzie 2016 r. (w ramach „pakietu zimowego”) oraz 
uwagi do tych rozwiązań wraz ze zgłaszanymi propozycjami zmian. W publikacji przedstawiono 
również treść obowiązujących od niedawna przepisów dotyczących mechanizmu finansowania.

Słowa	kluczowe:	„pakiet zimowy”; rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną; 
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I.	Wprowadzenie
W sprawozdaniu o stanie unii energetycznej z 2015 r. wskazano, że „[u]nia energetyczna 

wymaga opartego na przepisach, wiarygodnego i przejrzystego procesu sprawowania rządów 
w celu zagwarantowania, że działania związane z energią na szczeblu europejskim, regionalnym, 
krajowym i lokalnym przyczyniają się do realizacji celów unii”1. Taki system zarządzania wprowa-
dzono za pomocą mechanizmów uregulowanych w rozporządzeniu w sprawie zarządzania unią 
energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu2 (dalej: rozporządzenie). Propozycja legislacyjna 
tego aktu została zaprezentowana 30 listopada 2016 r. wśród kilku innych projektów, w ramach 
inicjatywy „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”3, powszechnie określanej jako tzw. pa-
kiet zimowy. Ten zbiór ośmiu projektów aktów prawnych odnosi się do obowiązujących regulacji 
dotyczących praw i obowiązków uczestników rynku energii, a także porządku instytucjonalnego 
Unii Europejskiej (dalej: UE) w tym obszarze (Porzeżyńska, 2017). Co istotne, siedem pozosta-
łych inicjatyw legislacyjnych stanowiło jedynie propozycję zmiany dotychczas obowiązujących 
rozporządzeń i dyrektyw. Projekt rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną4 
(dalej: projekt rozporządzenia, projekt) był jedynym aktem prawnym wprowadzającym zupełnie 
nowe regulacje (Gawlikowska-Fyk, 2017), określanym również jako „jedyna prawdziwa innowacja 
polityczna w unijnej polityce energetycznej i klimatycznej” (Fischer, 2017). Stąd też szczególnie 
warto przyjrzeć się jego rozwiązaniom.

Jednym z najczęściej komentowanych i wydaje się, że wzbudzającym największe kontrower-
sje instrumentem zaproponowanym w rozporządzeniu w sprawie zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu jest mechanizm finansowania, na rzecz którego państwa człon-
kowskie będą dokonywały wpłat, jeżeli nie utrzymują one podstawowego udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w swoim końcowym zużyciu energii brutto i tym samym niewystarczająco przyczy-
niają się do realizacji unijnego celu OZE. W projekcie rozporządzenia (z 2016 r.) rozwiązanie to 
określano mianem „platformy finansowej”. Szczegóły funkcjonowania takiej platformy miały zostać 
doprecyzowane w akcie delegowanym poświęconym tej platformie, którego nie przedstawiono 
jednak w ramach „pakietu zimowego”.

W aktualnej wersji rozporządzenia ustawodawca unijny zaproponował nowe zasady funk-
cjonowania „platformy finansowej” i zdefiniował ten instrument jako „mechanizm finansowania”, 
do którego wpłaty będą wnoszone przez państwa członkowskie dobrowolnie (art. 32 ust. 3 lit. d) 
rozporządzenia). Dodano również dodatkowy przepis – art. 33, w którym w sposób szczegółowy 
określono jak funkcjonować będzie ten mechanizm, ustanowiony na poziomie unijnym. Zmiana, 
której dokonano od czasu wydania pierwszego projektu rozporządzenia jest dość istotna dlatego 
warto zaprezentować jak kształtowało się to rozwiązanie.
1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego, Stan unii energetycznej w 2015 r., COM(2015) 572 final.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dn. 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami 
w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego 
i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz 
uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013, Dz.U. L 328 z 21.12.2018, str. 1–77.
3 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego: Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, COM/2016/0860, Propozycje legislacyjnej zaprezentowane w ramach projektu. 
Pozyskano z: https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition (12.11.2018)
4 Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną, zmieniające dyrektywę 94/22/WE, dyrekty-
wę 98/70/WE, dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 
2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylające rozporządzenie 
(UE) nr 525/2013, COM/2016/0759 final - 2016/0375 (COD).
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II.	Najważniejsze	regulacje	rozporządzenia	 
w	sprawie	zarządzania	unią	energetyczną	 

i	działaniami	w	dziedzinie	klimatu
Rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie kli-

matu jest przede wszystkim sposobem na realizację zobowiązań Unii Europejskiej dotyczących 
udziału energii ze źródeł odnawialnych (dalej: OZE) w końcowym zużyciu energii brutto w UE 
oraz w zakresie efektywności energetycznej, a także w celu realizacji założeń unii energetycznej 
(jej pięciu filarów). Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 
11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych5 (dalej: 
dyrektywa o OZE), państwa członkowskie wspólnie zapewniają, aby udział energii z OZE w Unii 
w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. wynosił co najmniej 32%. A zatem cel ten wiąże Unię 
Europejską, jako całość, a nie państwa członkowskie (tak jak dotychczas, do roku 2020). „Kraje 
członkowskie będą natomiast określać swoje wkłady (kontrybucje) w osiągnięcie tego unijnego 
celu w ramach zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu, (…).” (Porzeżyńska, 
2017, s. 82). Tak ukształtowane zobowiązania energetyczno-klimatyczne mogą być zrealizowa-
ne właściwie jedynie przy wsparciu silnych mechanizmów, które miałaby do dyspozycji Komisja 
Europejska (dalej: KE).

Rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu 
zawiera instrumenty, które umożliwią Unii Europejskiej realizację tych ambitnych celów. Akt ten 
wprowadza lub poprawia koordynację szeregu obowiązków sprawozdawczych (również tych, 
które dotychczas były przedmiotem regulacji innych aktów prawnych6), dzięki czemu KE będzie 
monitorować postępy na szczeblu państw członkowskich, aby osiągnięte zostały wymogi klima-
tyczno-energetyczne UE na 2030 r. Na ten wielowymiarowy system planowania, raportowania 
i ocen składają się m.in.: tzw. NECPs – zintegrowane krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu 
(National Integrated Energy and Climate Plans), tzw. Biennial Progress Reports (dotyczące wy-
konania NECPs i realizacji poszczególnych elementów unii energetycznej), ocena tych raportów 
przez Komisję Europejską oraz sprawozdania dotyczące emisji gazów cieplarnianych7.

NECPs będą określały działania, jakie państwa członkowskie podejmą w obszarze każdego 
z pięciu elementów unii energetycznej, to jest: dekarbonizacji, budowy wewnętrznego rynku ener-
gii, bezpieczeństwa energetycznego, efektywności energetycznej oraz innowacyjności i badań. 
Zakres planów szczegółowo określono w art. 3 ust. 2 oraz załączniku I projektu rozporządzenia. 
Szablon z załącznika I jest jednakowy dla wszystkich państw członkowskich, co powoduje, że 
chociaż w warstwie technicznej – NECPs będą porównywalne w skali całej UE. NECPs mają za-
stąpić niektóre sprawozdania i raporty, dotychczas składane przez państwa członkowskie.

Plany te będą przedstawiane, po konsultacji z KE, na lata 2021–2030, 2031–2040 itd., a za-
tem będą przygotowywane raz na 10 lat, a każdy z tych planów będzie uaktualniany w połowie 

5 Dz.U. L 328 z 21.12.2018.
6 Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/
WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652.
7 W rozporządzeniu przewidziano również system raportowania dotyczący emisji gazów cieplarnianych (GHG emission). Rozporządzenie w sprawie 
zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu uchyla, na podstawie art. 57, rozporządzenie MMR (Climate Monitoring Mechanism) – 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości 
w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla zmiany klimatu, oraz 
uchylające decyzję nr 280/2004/WE, Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 13.
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ww. okresów (przykładowo – pierwszy plan w 2024 r.8). NECPs będą uzgadniane z państwami 
sąsiadującymi i opinią publiczną. NECPs (wówczas jeszcze projekty) podlegają ocenie Komisji 
Europejskiej, która będzie mogła wydać zalecenia dla poszczególnych państw członkowskich 
(podstawa: art. 9 ust. 2 oraz art. 34 rozporządzenia).

Według danych nawet 2/3 państw członkowskich nie posiada takich planów, jak NECPs 
(Buchan, Keay, 2015, s. 4). Jeśli chodzi o długoterminowe plany klimatyczno-energetyczne w Polsce 
to w ostatnich latach przyjęto: Politykę Energetyczną Państwa do 2030 r., Krajowy Plan Działania 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych z 2010 r. oraz Krajowy Plan Działania w zakresie efek-
tywności energetycznej z 2018 r. Pod koniec listopada 2018 r. Ministerstwo Energii przedstawiło 
do konsultacji projekt Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r. Co ważne, w styczniu 2019 r. 
zaprezentowano również projekt dokumentu – „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 
2021–2030” (czyli NECP). Plan ten podlega konsultacjom do dnia 18 lutego 2019 r., a zgodnie 
z art. 3 ust. 1 rozporządzenia powinien być przedłożony KE do dnia 31 grudnia 2019 r. 

W Biennial Progress Reports (art. 17 rozporządzenia, polskie określenie to „Zintegrowane 
krajowe sprawozdania z postępów w dziedzinie energii i klimatu”) państwa członkowskie będą 
zobowiązane do przedstawienia w jaki sposób wykonują NECP (w tym jak przyczyniają się do 
realizacji pięciu wymiarów unii energetycznej). Szczegóły techniczne i proceduralne składania 
tych raportów mają zostać określone w akcie wykonawczym. KE po zapoznaniu się z Biennial 
Progress Reports, jeśli stwierdzi, że państwo członkowskie dokonało niewystarczających postę-
pów w realizacji celów, założeń i wkładów lub we wdrożeniu polityk i środków określonych w jego 
NECP, lub jeśli stwierdzi, że Unia może nie zrealizować założeń unii energetycznej – może wydać 
zalecenia (na podstawie art. 32 ust. 1 lub 2 rozporządzenia).

Dzięki temu dwupoziomowemu systemowi (NECP raz na 10 lat i Biennial Progress Report co 
dwa lata) Komisja Europejska zyska narzędzia do oceny zarówno ambicji państw członkowskich 
w polityce klimatyczno-energetycznej, jak i realizacji ich zamierzeń (Gawlikowska-Fyk, 2018). Gdy 
KE uzna, że postępy państwa członkowskiego w osiągnięciu celów klimatyczno-energetycznych 
są niewystarczające – będzie ono zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków w celu 
skorygowania swoich działań. Jednym z takich środków wskazanych w rozporządzeniu jest me-
chanizm finansowania energii ze źródeł odnawialnych. Właśnie temu rozwiązaniu poświęcony 
jest niniejszy artykuł.

Dodatkowo, rozporządzenie przyznaje KE szereg uprawnień do wykorzystania wobec 
państw członkowskich, gdy zagrożone będzie spełnienie wymogów w obszarze energii i klimatu 
oraz założeń unii energetycznej (w szczególności w sytuacji, gdy środki podjęte przez państwa 
członkowskie będą niewystarczające), takich jak: propozycja zastosowania „w stosownych przy-
padkach środków”, „korzystanie ze swoich uprawnień na poziomie Unii” czy wydanie zaleceń, 
które państwa członkowskie powinny „należycie uwzględnić” (por. m.in. art 9 ust. 3, art. 32 ust. 2 
rozporządzenia).

Przedmiotem tej publikacji nie jest generalna ocena systemu zaproponowanego w rozporzą-
dzeniu, jednak już teraz warto wskazać, że choć na pierwszy rzut oka – wydaje się, że zaprezento-
wane rozwiązania stanowią raczej soft governance – poprzez liczne, nieostro określone „zalecenia”, 
„konsultacje” i „środki” oraz obowiązek „należytego uwzględniania wszystkich zaleceń Komisji” – KE 
8 Art. 14 ust. 2 rozporządzenia.
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w sposób bardziej lub mniej znaczący będzie mogła ingerować w politykę energetyczną państw 
członkowskich. A zatem proponowany system zarządzania unią energetyczną wzmocni nie tylko 
koordynację krajowych polityk energetycznych, lecz także nadzór nad nimi instytucji unijnych, co 
ma pozwolić na realizację celów UE, ale kosztem swobody kształtowania polityki przez państwa 
członkowskie (Gawlikowska-Fyk, 2018). Stanowi on formalną ścieżkę angażowania się Komisji 
w działania zarezerwowane dotychczas dla państw członkowskich (Gawlikowska-Fyk, 2018). 
Takie działania można z kolei uznać za naruszające zasadę pomocniczości w obszarze energetyki 
(por. art. 2 TFUE, art. 194 TFUE9). Jak jednak słusznie określiła sama Komisja, w Preambule do 
rozporządzenia, „cele niniejszego rozporządzenia nie mogą być osiągnięte w sposób wystarcza-
jący przez same państwa członkowskie, a z uwagi na rozmiary i skutki proponowanych działań 
możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie unijnym”10. Pojawiają się również głosy, że aby 
unia energetyczna naprawdę funkcjonowała jako „unia” –zmiany (rewizji) wymaga artykuł Traktatu 
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej [art. 194 TFUE – przypis A.M.] chroniący narodową suweren-
ność nad miksem energetycznym państw członkowskich (Buchan, Keay, 2015).

W konsekwencji, zdaniem niektórych, rozporządzenie to jest tylko pozornie techniczne, a w rze-
czywistości „bardzo polityczne” (Vandendriessche, Saz-Carranza i Glachant, 2017). Z pewnością 
jednak pozytywnie należy ocenić obowiązek przyjmowania planów długoterminowych (co, jak 
wyżej wyjaśniono, nie jest popularnym rozwiązaniem wśród państw członkowskich). Wieloletnie 
strategie zatwierdzane na poziomie krajowym przyczyniają się do wzrostu przewidywalności 
działań krajów UE, co ma szczególne znaczenie dla inwestorów. Poza tym usystematyzowanie 
licznych obowiązków sprawozdawczych w jednym akcie prawnym, w tym likwidacja powielania się 
sprawozdawczości (Menner i Reichter, 2017) wydaje się rozsądnym rozwiązaniem, które również 
sprzyja przejrzystości prawa.

III.	Unijna	platforma	finansowa	OZE	–	pierwsza	wersja	przepisu	
projektu	rozporządzenia	oraz	uwagi	i	propozycje	zmian

W pierwszej wersji rozporządzenia, zaprezentowanej w 2016 r., mechanizm finansowania 
OZE został określony w sposób nieprecyzyjny i niejasny. Unijny ustawodawca jedynie wspomniał 
o tym rozwiązaniu w art. 27 ust. 4 lit. c) projektu rozporządzenia oraz w motywie 41 projektu. Do 
platformy odniesiono się również w projekcie dyrektywy o OZE (dalej: projekt RED II)11, z czego 
później zrezygnowano w dyrektywie o OZE.

Art. 27 ust. 4 projektu rozporządzenia stanowił, że „[j]eżeli w obszarze energii ze źródeł odna-
wialnych, bez uszczerbku dla środków na poziomie Unii określonych w ust. 3, Komisja stwierdza, 
na podstawie swojej oceny przeprowadzonej w 2023 r. zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2, że trajektoria 

 9 Art. 194 ust. 2 TFUE: „Bez uszczerbku dla stosowania innych postanowień Traktatów, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą, ustanawiają środki niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w ustępie 1. Środki te są przyjmowane po konsultacji 
z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów. Nie naruszają one prawa Państwa Członkowskiego do określania warunków wyko-
rzystania jego zasobów energetycznych, wyboru między różnymi źródłami energii i ogólnej struktury jego zaopatrzenia w energię, bez uszczerbku dla 
artykułu 192 ustęp 2 litera c)”.
10 Motyw (73) Preambuły do rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu.
11 Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona), 
COM/2016/0767 final/2 - 2016/0382 (COD). W motywie (9) projektu RED II wskazano: „Krajowe cele wyznaczone na 2020 r. powinny stanowić minimal-
ny wkład państw członkowskich w nowe ramy na 2030 r. Krajowy udział energii ze źródeł odnawialnych nie powinien w żadnym wypadku spaść poniżej 
tego wkładu, a jeżeli tak się stanie, zainteresowane państwa członkowskie powinny zastosować właściwe środki, aby utrzymać ten poziom bazowy, 
a także wnieść wkład w instrument finansowy, o którym mowa w rozporządzeniu [w sprawie zarządzania]”. O platformie finansowej wspominano również 
w art. 3 projektu RED II.
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liniowa dla Unii, o której mowa w art. 25 ust. 2, nie jest zbiorczo spełniony, państwa członkowskie 
zapewniają do 2024 r., aby powstałe niedobory zostały uzupełnione z wykorzystaniem dodatko-
wych środków, takich jak:
a) dostosowanie udziału energii ze źródeł odnawialnych w sektorze ciepłowniczo-chłodniczym, 

określonego w art. 23 ust. 1 [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem 
COM(2016) 767] [projekt RED II – przypis A.M.];

b) dostosowanie udziału energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu, określonego 
w art. 25 ust. 1 [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767] 
[projekt RED II – przypis A.M.]; 

c) wniesienie	wkładu	finansowego	w	finansowanie	platformy	utworzonej	na	poziomie	Unii,	
przyczyniającej	się	do	realizacji	projektów	dotyczących	energii	ze	źródeł	odnawialnych	
i	zarządzanej	bezpośrednio	lub	pośrednio	przez	Komisję	[zaznaczenie – A.M.];

d) inne środki mające na celu zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

W środkach takich uwzględnia się poziom ambitności wcześniejszych wkładów danego pań-
stwa członkowskiego w realizację celu Unii na 2030 r. w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. 

Jeżeli państwo członkowskie nie utrzymuje podstawowego udziału energii ze źródeł od-
nawialnych w swoim końcowym zużyciu energii brutto określonego w art. 3 ust. 3 [przekształ-
conej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767] [projekt RED II – przypis 
A.M.] począwszy od 2021 roku, dane	państwo	członkowskie	zapewnia,	aby	poziom	poniżej	
podstawowego	udziału	był	rekompensowany	w	formie	wkładu	finansowego	w	platformę	
finansową [zaznaczenie – A.M.], o której mowa w lit. c). Do celów niniejszego akapitu oraz lit. 
c) akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą wykorzystywać swoje przychody z rocznych 
uprawnień do emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE”.

Dodatkowo, w przepisie przyznano Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych 
zgodnie z art. 36 projektu rozporządzenia, aby określić przepisy konieczne do utworzenia plat-
formy finansowej.

A zatem, zgodnie z pierwszym brzmieniem art. 27 projektu rozporządzenia, Komisja Europejska 
przewidywała, że wkłady finansowe na platformę finansową będą wnoszone w dwóch sytuacjach: 
(1) gdy nie zostanie spełniony unijny cel OZE (trajektoria liniowa dla Unii nie jest zbiorczo speł-
niona) – wówczas wniesienie wkładów finansowych będzie jedną z czterech możliwości określo-
nych w lit. a–d powyżej; (2) gdy państwo członkowskie nie utrzymuje podstawowego (bazowego) 
udziału energii z OZE od 2021 r.12 – wówczas, z interpretacji przepisu wynika, że obowiązkowo 
państwo członkowskie wnosi wkład w platformę.

Podczas konsultacji projektu pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących tych zapisów. Przede 
wszystkim zastanawiano się kto będzie dysponował środkami zgromadzonymi na ww. platformie, 
a także czy jeśli dane państwo członkowskie wniesie wkład finansowy – będą z niego finanso-
wane projekty na terenie tego państwa członkowskiego? Pojawiały się również liczne głosy, że 

12 Zgodnie z art. 3 ust. 4 dyrektywy o OZE: „Od dnia 1 stycznia 2021 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w każ-
dym państwie członkowskim nie może być niższy niż udział bazowy wskazany w trzeciej kolumnie tabeli w części A załącznika I do niniejszej dyrektywy. 
Państwa członkowskie wprowadzają konieczne środki w celu zapewnienia zgodności z tym poziomem bazowym. Jeżeli dane państwo członkowskie 
nie utrzymuje swojego udziału bazowego zmierzonego w każdym okresie jednego roku, zastosowanie ma art. 32 ust.4 akapity pierwszy i drugi rozpo-
rządzenia (UE) 2018/1999”.
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wkłady na platformę nie powinny być „obowiązkowe” (przybierając wówczas charakter sankcji 
finansowej). Swoje uwagi do propozycji wnoszenia wkładów finansowych w finansowanie unijnej 
platformy przedłożyły państwa członkowskie, uczestnicy rynku, przedstawiciele niektórych orga-
nów UE i inne podmioty.

W opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego pojawił się postulat13: „Biorąc 
pod uwagę, jak duże znaczenie ma przejście na energię ze źródeł odnawialnych, potrzebna jest 
większa jasność co do charakteru i funkcjonowania platformy finansowej (artykuł 27) i sposobu 
nadania wartości finansowej wszelkim brakom w dostawie energii ze źródeł odnawialnych”. W sta-
nowisku Komitetu padło również pytanie czy przewiduje się, że taka platforma udostępni środki 
finansowe sektora prywatnego w oparciu o wkłady państw członkowskich oraz postulowano, aby 
zasoby zgromadzone na tego rodzaju platformie mogły być wykorzystywane także do wdrażania 
środków w zakresie efektywności energetycznej.

Polski Komitet Energii Elektrycznej (stowarzyszenie  sektora elektroenergetycznego zrzesza-
jące największe polskie przedsiębiorstwa energetyczne i wiodące organizacje działające w branży; 
dalej: PKEE) oświadczył, że nie może zaakceptować zaprezentowanej przez KE koncepcji plat-
formy finansowej i postulował o doprecyzowanie przepisów regulujących ten mechanizm, a także 
o umiejscowienie ich w akcie głównym, zamiast w legislacji delegowanej14 (w samej dyrektywie 
o OZE lub rozporządzeniu w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie 
klimatu). Analitycy Centrum für Europäische Politik odnosząc się do koncepcji aktu delegowane-
go wyjaśnili, że „[p]rzede wszystkim ze względu na potencjalne zobowiązania finansowe państw 
członkowskich należy pamiętać o tym, że czynności związane z utworzeniem platformy finanso-
wej – jej organizacja, procedura, zobowiązania finansowe, władze decyzyjne, kryteria udzielania 
wsparcia etc. – muszą być ustalone z adekwatną szczegółowością przez władze legislacyjne Unii 
Europejskiej (por. art. 290 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej)” (Menner, Reichter, 2017).

Z kolei EURELECTRIC (Unia Przemysłu Elektroenergetycznego, będąca największym sto-
warzyszeniem branży elektroenergetycznej w Europie; dalej: EURELECTRIC) postulował, aby 
w celu uszanowania finansowego zarządzania polityką klimatyczno-energetyczną państw człon-
kowskich – przepisy uwzględniające funkcjonowanie platformy finansowej – były przyjmowane 
nie przez akt delegowany [art. 290 TFUE – wyjaśnienie A.M.] a akt wykonawczy [art. 291 TFUE 
– wyjaśnienie A.M.]”15. Wielu zainteresowanych nie chciało przyzwolić na przyznanie Komisji pra-
wa do wydawania aktów delegowanych (m.in. w razie zmiany zakresu obowiązków sprawozdaw-
czych), a więc instrumentów poza kontrolą państw członkowskich oraz Parlamentu Europejskiego 
(Gawlikowska-Fyk, 2018).

W toku konsultacji zgłaszano liczne zastrzeżenia co do charakteru wkładów – PKEE wskazał, 
że kontrybucje finansowe nie będą stanowić najbardziej adekwatnego instrumentu zapewnienia 

13 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie za-
rządzania unią energetyczną, zmieniającego dyrektywę 94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, 
rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, dyrektywę 
2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013” [COM(2016) 759 final – 2016/0375 (COD)], OJ C 246, 
28.7.2017, p. 34–41, pkt 4.3.4. Pozyskano z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52016AE6870 (12.11.2018).
14 Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dot. pakietu na rzecz czystej energii dla wszystkich Europejczyków (Clean Energy for All 
Europeans legislative proposals), 1.12.2016 r. Pozyskano z: https://www.pkee.pl/stanowisko-polskiego-komitetu-energii-elektrycznej-dotyczace-tzw-
-pakietu-zimowego-komisji-europejskiej/ (12.11.2018).
15 European Commission proposal for a Regulation on the Governance of the Energy Union, EURELECTRIC proposals for Amendments, czerwiec 
2017, s. 4. Pozyskano z: https://www.eurelectric.org/media/2440/key-amendments-to-the-governance-regulation.pdf (12.11.2018 r.) To respect Member 
States financial governance on their energy and climate policy, it is proposed that this governance is not fixed by delegating acts but by implementing acts.
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zgodności z wymogami dotyczącymi udziału OZE w krajowym miksie energetycznym. Komitet 
zwrócił uwagę, że nie jest wiadome czy platforma będzie realizować, ze środków przekazanych 
przez dane państwo członkowskie, inwestycje zlokalizowane na obszarze kontrybuującego pań-
stwa członkowskiego. Z kolei w opinii CEEP (Central Europe Energy Partners, której członkami 
są również polskie spółki energetyczne) państwa członkowskie (z potencjałem do wytwarzania 
OZE) nie powinny być zmuszane do finansowania projektów poza ich terytorium, ponieważ może 
to znacznie osłabić rozwój krajowych źródeł wytwarzania energii odnawialnej16. 

W dokumencie Centrum für Europäische Politik kategorycznie stwierdzono, że niezgodne 
z prawem jest „nałożenie na państwa zobowiązania do finansowania jakiegoś unijnego projektu 
w ramach kary za nieuzyskanie odpowiednich wskaźników w przeciwdziałaniu globalnemu ocie-
pleniu. (…) W przeciwieństwie do nakładania potencjalnych sankcji za niewprowadzenie dyrektywy 
czy zablokowania przyznanych funduszy strukturalnych, nakładanie obowiązku wpłaty składek 
na platformę finansującą energię odnawialną jest arbitralne i nie mieści się w ramach żadnej 
drogi prawnej i stanowi osobliwy precedens w unijnej polityce” (Menner, Reichter, 2017). Analityk 
Forum Obywatelskiego Rozwoju, A. Czapiel zwraca uwagę, że obowiązkowe wniesienie wkładów 
finansowych będzie narzucaniem państwom członkowskim kary finansowej. Jej zdaniem, temu 
rozwiązaniu powinny towarzyszyć szersze ramy prawne, które wprowadzałyby np. możliwość 
odwołania – „Podczas gdy m.in. nałożenie procedury nadmiernego deficytu wymaga głosowania 
w Radzie UE, to nałożenie sankcji za prawdziwą bądź rzekomo niedostateczną obronę klimatu 
będzie zależało jedynie od poglądu Komisji. Panuje więc nierówność powiązana z przyczynami 
nałożenia sankcji: łatwiej będzie nałożyć na państwo sankcje za szkodzenie klimatowi niż za m.in. 
chroniczny nadmierny deficyt”17. Z kolei Biuro Analiz Sejmowych wskazało w swojej opinii, że po-
dobnych „twardych” mechanizmów egzekucyjnych nie zaproponowano w odniesieniu do innych 
priorytetów unii energetycznej, np. związanych z bezpieczeństwem energetycznym18.

Pojawiały się również inne argumenty dotyczące „sankcyjnego charakteru” wkładów fi-
nansowych – „Kary finansowe nie stanowią najbardziej adekwatnego instrumentu zapewnienia 
zgodności z wymogami dotyczącymi udziału OZE w krajowym miksie energetycznym. Efektem 
takich działań byłoby zasilanie europejskiego funduszu na rzecz wspierania projektów OZE przez 
państwa, które najbardziej takiego wsparcia potrzebują, aby osiągnąć wymagany udział energii 
z OZE w finalnym zużyciu energii” (Terlikowski, Kwiatkowska i in., 2018, s. 369).

Z kolei EURELECTRIC zwracał uwagę na konieczność dostosowania platformy finansowej 
(zapewnienia kompatybilności, zgodności) do innych instrumentów polityki UE, takich jak np. EU 
ETS oraz do mechanizmów promujących niedojrzałe technologie odnawialne – np. ETS Innovation 
Fund19 (fundusz wspierający innowacyjne niskowęglowe technologie, w tym magazyny energii). 
16 Central Europe Energy Partners’ Recommendations for Trilogues on a Regulation on the Governance of the Energy Union, 25.04.2018 r. Pozyskano z: 
https://www.ceep.be/central-europe-energy-partners-recommendations-for-trilogues-on-a-regulation-on-the-governance-of-the-energy-union/ (12.11.2018).
17 Analiza CEP: Governance of the Energy Union, Forum Obywatelskiego Rozwoju, 14.07.2017. Pozyskano z: https://for.org.pl/pl/a/5397,analiza-cep-
-governance-of-the-energy-union (12.11.2018).
18 Opinia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu – nowy instrument unijnej polityki 
klimatyczno-energetycznej zaproponowany w Pakiecie zimowym [COM(2016)860; COM(2016)759], nr BAS-WASGiPU/WAPEiM-2768/16, 31.03.2017. 
Pozyskano z: http://orka.sejm.gov.pl/SUE8.nsf/Pliki-zal/Opinia%20BAS%20COM%20%282016%29%20759_860.docx/%24File/Opinia%20BAS%20
COM%20%282016%29%20759_860.docx (12.11.2018).
19 European Commission proposal for a Regulation on the Governance of the Energy Union, EURELECTRIC proposals for Amendments…, s. 10, 
EURELECTRIC also proposes the evaluation of the rationale to design a Union-level financing platform for RES projects. First of all, such measure 
should be carefully considered in view of its compatibility with other EU policy instruments, notably the EU ETS, but also in relation to mechanisms that 
promote immature renewable technologies like the ETS Innovation fund. Further explanation and detail is also requested regarding how the measures 
suggested in Article 27(4) and (5) will be operationalised, including how the platform will be implemented.
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W zaproponowanym projekcie rozporządzenia nie wyjaśniono, w jaki sposób środki przekazy-
wane do platformy będą korelować z funkcjonującymi już systemami wsparcia oraz wsparciem 
z funduszy w nowej perspektywie finansowej.

IV.	Mechanizm	finansowania	energii	ze	źródeł	odnawialnych	
–	przepisy	rozporządzenia

W efekcie licznych wątpliwości dotyczących tego rozwiązania – doprecyzowano postano-
wienia w zakresie platformy finansowej (według nowej numeracji – art. 32 rozporządzenia) oraz 
dodano nowy art. 33, który w całości poświęcony jest tylko temu zagadnieniu. 

Unijny ustawodawca nie używa już określenia „platforma finansowa” a „mechanizm 
finansowania”20. Najistotniejszą zmianą jest jednak doprecyzowanie art. 27 ust. 4 lit. c) projektu 
(po zmianach: art. 32 ust. 3 lit d) rozporządzenia) poprzez określenie, że wkłady państw człon-
kowskich w mechanizm finansowania będą „dobrowolne”. Pozostawiono również zapis, zgodnie 
z którym mechanizm będzie zarządzany „bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję”, uzupełniono 
go jednak o stwierdzenie: „zgodnie z art. 33”, ponieważ właśnie w tym nowododanym artykule 
wskazano więcej szczegółów dotyczących funkcjonowania mechanizmu finansowania.

W obowiązującej wersji rozporządzenia – utrzymano przesłanki zastosowania mechanizmu 
finansowania, takie jak te zaproponowane w projekcie rozporządzenia z 2016 r. Po pierwsze, 
państwa członkowskie mogą dobrowolnie dokonać wpłat na rzecz unijnego mechanizmu finanso-
wania, gdy Komisja Europejska, np. podczas oceny Biennial Reports, NECP lub przy innej okazji, 
stwierdzi, że państwa te nie osiągnęły jednego z punktów odniesienia orientacyjnej trajektorii dla 
Unii w latach 2022, 2025 i 202721. Po drugie, jeżeli państwo członkowskie nie utrzyma swojego 
udziału bazowego OZE (tj. celu OZE na 2020 r. wiążącego poszczególne państwa członkowskie, 
wyjaśniono powyżej) – musi podjąć dodatkowe środki, w tym ma możliwość dokonania wpłat na 
rzecz mechanizmu finansowania, aby wyeliminować te rozbieżności w ciągu jednego roku. Ma to 
istotne znaczenie dla Polski, która najprawdopodobniej już w roku 2021 (pierwszy rok, w którym 
zasady przedstawione powyżej znajdą zastosowanie) nie będzie spełniania swojego celu ba-
zowego, ponieważ według wielu prognoz (w tym Najwyższej Izby Kontroli i Głównego Urzędu 
Statystycznego) nie spełni wiążącego krajowego celu OZE na 2020 r. (Ciepiela, 2019). A zatem 
Polska będzie najprawdopodobniej musiała zastosować jeden ze środków wskazanych w rozpo-
rządzeniu (lub zaproponować własny, ponieważ katalog środków jest otwarty), a dokonanie wpłat 
na rzecz unijnego mechanizmu – wydaje się najłatwiejszym rozwiązaniem.

W nowym art. 33 wskazano, że do 1 stycznia 2021 r. Komisja Europejska wprowadzi mecha-
nizm finansowania, stanowiący wsparcie dla nowych projektów w dziedzinie energii odnawialnej 
w Unii, w celu wyeliminowania rozbieżności z orientacyjną trajektorią Unii. Wsparcie może być 
udzielane ubiegającym się projektom między innymi w formie dopłaty do ceny rynkowej i jest 
przyznawane projektom o najniższych kosztach lub dopłatach.
20 Nie wyjaśniono dlaczego termin „platforma finansowa” (financing platform) zmieniono w kolejnej wersji na „mechanizm finansowania” (financing 
mechanism). Możliwe, że zmiany dokonano z uwagi na to, że w rozporządzeniu pojawia się już określenie „platforma e-sprawozdawczości”. Używanie 
terminu „platforma” bez doprecyzowania czy chodzi o „platformę finansową” czy „platformę e-sprawozdawczości” – mogłoby wprowadzać w błąd.
21 Art. 29 ust. 2 rozporządzenia: „W obszarze energii ze źródeł odnawialnych, w ramach oceny, o której mowa w ust. 1, Komisja ocenia postępy w za-
kresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Unii na podstawie orientacyjnej unijnej trajektorii, która rozpoczyna 
się od 20% w 2020 r., osiąga następujące punkty odniesienia: w 2022 r. – co najmniej 18%, w 2025 r. – co najmniej 43%, a w 2027 r. – co najmniej 65% 
całkowitego wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych, licząc od unijnego celu w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2020 r. do unijnego celu 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2030 r., i osiąga w 2030 r. unijny cel w zakresie energii ze źródeł odnawialnych wynoszący co najmniej 32%”.
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W porównaniu z pierwszą wersją projektu rozporządzenia, w art. 33 ust. 2 lit. a) zapropono-
wano zupełnie nowe rozwiązanie – wprowadzono możliwość, aby płatności państw członkowskich 
w mechanizm finansowania były uzupełnianie z dodatkowych źródeł, takich jak fundusze unijne, 
wkłady sektora prywatnego lub dodatkowe płatności dokonywane przez państwa członkowskie. 
Jak wynika z analizy art. 33 ust. 5 projektu rozporządzenia – energia wyprodukowana z instala-
cji sfinansowanych np. z wkładów sektora prywatnego będzie w finalnym rozliczeniu traktowana 
inaczej niż ta z wkładów państw członkowskich (więcej na ten temat poniżej).

Określono także otwarty katalog form wykorzystania środków z mechanizmu finansowania, 
wskazując, że będzie mógł zapewniać wsparcie w postaci: (1) niskooprocentowanych pożyczek; 
(2) dotacji; (3) połączenia obu ww. rozwiązań; (4) wsparcia wspólnych projektów między państwami 
członkowskimi, zgodnie z art. 9 dyrektywy o OZE oraz (5) wsparcia udziału państw członkowskich 
we wspólnych projektach pomiędzy państwami członkowskimi i państwami trzecimi, o którym 
mowa w art. 11 ww. dyrektywy.

Zgodnie z art. 33 ust. 3 rozporządzenia państwa członkowskie zachowają prawo do decydowa-
nia, czy i jeśli tak, na jakich warunkach, zezwolą instalacjom zlokalizowanym na ich terytorium na 
otrzymywanie wsparcia z mechanizmu finansowania. Wątpliwości dotyczącego tego zagadnienia 
były jednymi z najczęściej podnoszonych na etapie konsultacji projektu rozporządzenia. W art. 33 
ust. 5 rozporządzenia podano, że każdego roku energia odnawialna wytwarzana przez instalacje 
finansowane z mechanizmu finansowania będzie statystycznie przypisywana uczestniczącym 
państwom członkowskim, odzwierciedlając ich odpowiednie płatności. Ale zastrzeżono, że projekty 
wspierane przez ten mechanizm finansowania (wydaje się, że omyłkowo nie doprecyzowano, że 
chodzi o „energię” wyprodukowaną przez instalacje, powstałe w następstwie takich „projektów”), 
finansowane z innych źródeł niż płatności państw członkowskich (np. wkładów sektora prywatne-
go), nie będą wliczane do udziałów państw członkowskich, lecz do ogólnego unijnego celu OZE 
na 2030 r. A zatem, jeśli zajdzie taka potrzeba, państwo członkowskie nadal będzie musiało za-
stosować inne środki (lub wpłaty na rzecz mechanizmu, ale ze środków „własnych”, nie wkładów 
sektora finansowego czy funduszy unijnych), aby wyeliminować rozbieżności z punktami odnie-
sienia lub spełnić bazowy cel OZE.

Mimo licznych uwag podczas konsultacji dotyczących tej kwestii – nie zdecydowano się 
uregulować kompleksowo w rozporządzeniu wielu postanowień dotyczących funkcjonowania 
mechanizmu finansowania. Zagadnienia, takie jak: 
1) metoda obliczania maksymalnego poziomu premii dla każdej oferty; 
2) format oferty, w tym warunki wykonania i kary za niewykonanie;
3) metoda obliczania płatności państw członkowskich i wynikające z niej statystyczne korzyści 

dla uczestniczących państw członkowskich; 
4) minimalne wymogi dotyczące udziału państw członkowskich, uwzględniające potrzebę za-

pewnienia zarówno ciągłości mechanizmu (za pomocą wystarczającego okresu dokonywania 
płatności przez państwa członkowskie), jak i maksymalnej elastyczności uczestnictwa państw 
członkowskich;

5) przepisy zapewniające uczestnictwo lub zgodę państw członkowskich, w których projekty 
są realizowane, oraz, w razie potrzeby, przepisy dotyczące dodatkowych opłat za koszty 
systemowe,
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zostaną określone w aktach wykonawczych22, wydanych przez Komisję Europejską, wspieraną 
w tej materii przez Komitet ds. Unii Energetycznej (por. art. 44 ust. 1 lit. b rozporządzenia). Akt 
zostanie przyjęty zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 5 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję23. Zgodnie z tym rozporządzeniem, przed przyjęciem 
aktów wykonawczych, Komisja Europejska ma obowiązek przeprowadzania konsultacji na ten 
temat z komitetem złożonym z przedstawicieli każdego z krajów UE. A zatem, państwa człon-
kowskie (zgodnie ze zgłaszanymi podczas konsultacji propozycjami) będą miały wpływ na treść 
aktów wykonawczych regulujących, kwestie dotyczące funkcjonowania mechanizmu finansowania 
w zakresie OZE.

V.	Podsumowanie
Zaprezentowane powyżej rozwiązania, ujęte w rozporządzeniu w sprawie zarządzania unią 

energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, mają na celu wspomóc państwa członkowskie 
i Unię Europejską w realizacji wymogów energetyczno-klimatycznych na 2030 r. oraz celów unii 
energetycznej. Projekt tego aktu był szeroko komentowany, z uwagi na jego duży wpływ na pla-
nowanie polityki energetycznej (przygotowywanie strategii) państw członkowskich, przyznanie KE 
nieostro określonych uprawnień oraz wprowadzenie zupełnie nowych, dotychczas niestosowanych 
instrumentów, takich jak opisany w niniejszej publikacji mechanizm finansowania.

W efekcie zgłoszenia wielu słusznych uwag, zasady funkcjonowania tego mechanizmu, okre-
ślone w pierwszej wersji projektu rozporządzenia z 2016 r., zostały znacząco zmodyfikowane. 
Świadczy to o tym, że instytucje unijne w wielu przypadkach uwzględniają stanowiska interesa-
riuszy podczas prac legislacyjnych. Stąd też, z pewnością warto przedstawiać uwagi i propozycje 
podczas konsultacji kolejnych unijnych projektów aktów prawnych. 

Co najistotniejsze, zgodnie z obowiązującym tekstem rozporządzenia, płatności na rzecz me-
chanizmu finansowania będą wnoszone przez państwa członkowskie dobrowolnie. Proponowany 
obowiązek kontrybucji w tym mechanizmie państw członkowskich, które nie osiągnęły wystarcza-
jącego udziału energii odnawialnej w swoich bilansach energetycznych, co w konsekwencji może 
wpłynąć na nieosiągnięcie unijnego celu OZE – można było postrzegać w kategoriach sankcji za 
niespełnienie wymogów w zakresie OZE, czego w finalnej wersji rozporządzenia – udało się uniknąć.

Warto na bieżąco obserwować dalsze prace nad aktami wykonawczymi do rozporządzenia 
dotyczącymi szczegółów funkcjonowania mechanizmu finansowania, ponieważ przyglądamy się 
powstawaniu zalążka nowego funduszu (Gawlikowska-Fyk, 2018), a jak określają to niektórzy – 
pierwszego prawdziwego programu wsparcia odnawialnych źródeł energii w UE (Fischer, 2017). 
Z pewnością, po wydaniu aktów wykonawczych – możliwa będzie dalsza, bardziej szczegółowa 
analiza tego instrumentu.

22 Implementing act – akt wydawany na podstawie art. 291 TFUE.
23 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, str. 13–18. 
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Streszczenie
Sektor energetyczny w Polsce w ostatnich latach został poddany wielu rewolucyjnym zmianom. 
Jedną z najistotniejszych jest liberalizacja rynku energii elektrycznej, dzięki której od 1 lipca 2007 r. 
pojawiła się możliwość zmiany dostawcy energii elektrycznej, a która znosiła dotychczasową 
rejonizację skutkującą przypisaniem odbiorcy końcowego do odgórnie określonego sprzedawcy 
energii elektrycznej. Możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na podmioty o słabszej 
pozycji rynkowej nierozerwalnie wiązała się z ryzykiem zaprzestania świadczenia przez nie usług. 
Do 2016 r. była to jedynie mglista wizja rynkowych pesymistów. Jednak obecnie stała się ona 
bardzo realna, szczególnie dla ponad 130 tys. gospodarstw domowych, które spotkała. W prze-
stawionej sytuacji odbiorcy końcowi nadal mają zapewniony dostęp do energii elektrycznej, jednak 
w takim przypadku już w ramach sprzedaży rezerwowej. Celem niniejszego artykułu jest analiza 
obecnego oraz poprzedniego uregulowania sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej, a przez 
to wskazanie czym ona jest i jakie zagrożenia są z nią związane. Ponadto przedstawione zosta-
nie w jakim zakresie nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne z listopada 2018 r., obejmująca 
kompleksowe uregulowanie sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej, wzmocniła ochronę od-
biorców końcowych energii elektrycznej. 
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I.	Wprowadzenie
Możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce została wprowadzona w 2007 r. 

Bezsprzecznie wprowadzenie wspomnianego uprawnienia należy ocenić pozytywnie, jednak 
powiązane jest ono z pewnymi zagrożeniami dla odbiorców końcowych. Można tutaj wspomnieć 
między innymi o nadużyciach w trakcie procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, a które 
dokonywane były przez nieuczciwych sprzedawców energii elektrycznej. Należy jednak zauwa-
żyć, że na ujawnienie pewnych zagrożeń związanych z wyborem sprzedawcy energii przyszło 
poczekać blisko 10 lat. Chodzi tutaj o sytuację zaprzestania świadczenia usług przez sprzedaw-
cę energii elektrycznej. Do roku 2016 wspomniane przypadki miały miejsce niezwykle rzadko, 
a jeśli takowe już zaistniały, to do zaprzestania świadczenia usług dochodziło jedynie na krótki 
czas. Pewnym ostrzeżeniem dla odbiorców energii elektrycznej oraz rynku energii w Polsce był 
rok 2017, kiedy to, w wyniku zaprzestania świadczenia usług przez sprzedawców energii elek-
trycznej, ponad 30 tys. gospodarstw domowych zostało objętych sprzedażą rezerwową energii 
elektrycznej. Natomiast tylko we wrześniu 2018 r. w wyniku zaprzestania świadczenia usług przez 
„Energetyczne Centrum” sprzedaż rezerwowa energii elektrycznej została uruchomiona w przy-
padku blisko 100 tys. gospodarstw domowych. Ponadto w tym samym czasie świadczenia usług 
zaprzestała „Energia dla Firm”, w wyniku czego także kilka tysięcy firm zostało objętych sprzedażą 
rezerwową energii elektrycznej1.

Znaczący przyrost liczby odbiorców końcowych, których objęła sprzedaż rezerwowa energii 
elektrycznej oraz niska wiedza odnośnie do tej instytucji to główne powody powstania niniejszego 
artykułu. Dlatego też celem tego opracowania jest analiza obecnego oraz poprzedniego uregulo-
wania sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej, a przez to wskazanie czym ona jest i jakie za-
grożenia są z nią związane. Ponadto przedstawione zostanie w jakim zakresie nowelizacja ustawy 
– Prawo energetyczne z listopada 2018 r.2, obejmująca kompleksowe uregulowanie sprzedaży 
rezerwowej energii elektrycznej, wzmocniła ochronę odbiorców końcowych energii elektrycznej. 
Tezą niniejszego artykułu jest stwierdzenie, że brak kompleksowego uregulowania sprzedaży 
rezerwowej był istotnym źródłem zagrożenia dla odbiorców końcowych energii elektrycznej. 
Odnosząc się do zakresu niniejszego opracowania, można wskazać, że dotyczy ono sprzedaży 
energii elektrycznej (regularnej oraz rezerwowej) w Polsce i uwzględnia stan prawny na dzień 
1 lutego 2019 r. W dalszej części opracowania zostaną udzielone odpowiedzi na następujące 
pytania: czym jest i kiedy znajduje zastosowanie sprzedaż rezerwowa energii elektrycznej; w jaki 
sposób brak kompleksowego uregulowania sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej negatywnie 
wpływał na interesy odbiorców energii elektrycznej przed jej doregulowaniem; a także, w jakim 
zakresie sprzedaż rezerwowa energii elektrycznej jeszcze powinna zostać doregulowana? Artykuł 
powstał dzięki wykorzystaniu metody dogmatycznej oraz językowo-logicznej. Ponadto w zakresie 
technik badawczych wykorzystanych w niniejszym opracowaniu można wymienić analizę krajowych 
aktów prawnych oraz pozycji monograficznych dotyczących polskiego prawa energetycznego.

1 Gdy twój dostawca prądu wypada z rynku, prąd masz nadal, ale płaczesz nad fakturą. Pozyskano z: portal wysokienapiecie.pl, www.wysokienapiecie.
pl/13116-na-czym-polega-sprzedaz-rezerwowa-energii/ (11.11.2018).
2 Ustawa z dn. 9.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2348).
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II.	Zmiana	sprzedawcy	energii	elektrycznej
Wprowadzenie do polskiego sektora energetycznego zasady unbundlingu stanowiło istotny 

krok w kierunku liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce. Powyższe umożliwiło kolejną waż-
ną zmianę w obrębie polskiego sektora energetycznego, czyli wprowadzenie możliwości zmiany 
sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorców końcowych indywidualnych oraz przemysłowych. 
Powyższe zmiany zostały realizowane na mocy ustawy z 4 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy – 
Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska3, która wprowadziła do ustawy 
– Prawo energetyczne4 przepis art. 4j, według którego: „odbiorca paliw gazowych lub energii ma 
prawo zakupu tych paliw lub energii od wybranego przez siebie sprzedawcy”. Wprowadzenie 
możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorców końcowych z 1 lipca 2007 r. 
stanowiło implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/54/WE z 26 czerwca 
2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej5, która miała na 
celu stworzenie wolnego wspólnotowego rynku energii elektrycznej i gazu.

Regulacje odnośnie do wspólnotowego rynku energii elektrycznej zostały skonkretyzowa-
ne przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13 lipca 2009 r. dotyczą-
cą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 2003/54/
WE6. Rozwiązania przytoczonej dyrektywy zostały implementowane w Polsce poprzez ustawę 
z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw7. Na podstawie wspomnianej nowelizacji wprowadzono art. 4j ust. 3, zgodnie z którym: 
„przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub 
energii, stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników 
systemu, umożliwia odbiorcy paliw gazowych lub energii przyłączonemu do jego sieci zmianę 
sprzedawcy paliw gazowych lub energii”. Ponadto w art. 4j ust. 3 wprowadzone zostało upraw-
nienie polegające na tym, że: „odbiorca końcowy może wypowiedzieć umowę, na podstawie 
której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza temu odbiorcy paliwa gazowe lub energię, bez 
ponoszenia kosztów i odszkodowań innych, niż wynikające z treści umowy, składając do przed-
siębiorstwa energetycznego pisemne oświadczenie”. Treść przepisu art. 4j ust. 3 ustawy – Prawo 
energetyczne została jeszcze w późniejszym czasie zmieniona przez ustawę z 26 lipca 2013 r. 
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw8. Zgodnie z nią „odbiorca 
końcowy może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony, na podstawie której przed-
siębiorstwo energetyczne dostarcza temu odbiorcy paliwa gazowe lub energię, bez ponoszenia 
kosztów, składając do przedsiębiorstwa energetycznego pisemne oświadczenie. Odbiorca, który 
wypowiada umowę, jest obowiązany pokryć należności za pobrane paliwo gazowe lub energię 
oraz świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii”. Ponadto wprowa-
dzony został przepis art. 4j ust. 3a. Zgodnie z nim „odbiorca końcowy może wypowiedzieć umowę 
zawartą na czas oznaczony, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza temu 
3 Ustawa z dn. 4.04.2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 552).
4 Ustawa z dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 ze zm.).
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/54/WE z 26.06.2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej  
(Dz. Urz. UE 2003 L 176/37).
6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13.07.2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej 
i uchylającą dyrektywę 2003/54/WE (Dz. Urz. UE 2009 L 211/55).
7 Ustawa z dn. 8.01.2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 21, poz. 104).
8 Ustawa z dn. 26.07.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 984).
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odbiorcy paliwa gazowe lub energię, bez ponoszenia kosztów i odszkodowań innych niż wyni-
kające z treści umowy, składając do przedsiębiorstwa energetycznego pisemne oświadczenie”. 

Należy wskazać, że o ile sama możliwość zmiany sprzedawcy została wprowadzona nowe-
lizacją ustawy – Prawo energetyczne z 2005 r., a weszła w życie od dnia 1 lipca 2007 r., o tyle 
początkowo procedura zmiany sprzedawcy energii była niezwykle skomplikowana. Powyższy stan 
rzeczy spowodował przyjęcie wspomnianych wcześniej nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne, 
z 2010 r. oraz 2013 r., które miały na celu implementację rozwiązań przewidzianych przez dyrekty-
wę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13 lipca 2009 r. dotyczącą wspólnych zasad 
rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Celem przytoczonych nowelizacji było uproszczenie 
i skrócenie procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Szczególne znaczenie miała tutaj 
przewidziana w art. 4j ust. 6 ustawy – Prawo energetyczne umowa kompleksowa. Umowa ta była 
niezwykle ważna, gdyż w znacznym stopniu ułatwiała procedurę zmiany sprzedawcy, ogranicza-
jąc ją do konieczności podpisania tylko jednej umowy z przedstawicielem nowego sprzedawcy 
energii elektrycznej. Natomiast wcześniejsza zmiana sprzedawcy energii elektrycznej wymagała 
podpisania dwóch umów z dwoma różnymi podmiotami, jednej umowy o sprzedaż energii elek-
trycznej oraz drugiej umowy na dostarczanie (dystrybucję) energii elektrycznej.

Prawo zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przysługuje gospodarstwom domowym 
oraz odbiorcom przemysłowym. W przypadku gospodarstw domowych przy pierwszej zmianie 
sprzedawcy energii występują dwa możliwe sposoby postępowania. W pierwszym przypadku 
odbiorca sam przeprowadza procedurę zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, która polega na 
kilku etapach: zawarciu umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą (istnieje tutaj także możliwość 
wykorzystania umowy kompleksowej, nie ma wtedy potrzeby podpisywania umowy o świadczenie 
usługi dystrybucyjnej); wypowiedzeniu obowiązującej umowy sprzedaży, która zazwyczaj będzie 
umową kompleksową; zawarciu umowy o świadczenie usługi dystrybucyjnej (w przypadku ko-
lejnej zmiany sprzedawcy nie ma już potrzeby podpisywania nowej umowy o świadczenie usługi 
dystrybucyjnej); poinformowaniu operatora systemu dystrybucji o zawarciu umowy sprzedaży 
z nowym sprzedawcą; ewentualnym dostosowaniu układów pomiarowo-rozliczeniowych (koszty 
takiego dostosowania układu ponosi właściciel układu, którym w przypadku odbiorców w go-
spodarstwie domowym jest operator systemu dystrybucyjnego); odczycie licznika i rozliczeniu 
z dotychczasowym sprzedawcą. Można także wskazać, że istnieje możliwość zmiany sprzedaw-
cy z zastosowaniem umowy kompleksowej. W tym przypadku odbiorca końcowy zawiera tylko 
umowę sprzedaży z nowym sprzedawcą, który na mocy upoważnienia udzielonego mu w umowie 
reprezentuje odbiorcę przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym 
sprzedawcą, dokonując niezbędnych formalności. W takim przypadku odbiorca końcowy musi 
jedynie umożliwić odczyt licznika przedstawicielowi poprzedniego sprzedawcy oraz następnie 
dokonać rozliczenia końcowego. Druga z przedstawionych procedur jest dużo łatwiejsza i szyb-
sza dla odbiorcy końcowego, który w celu jej zrealizowania nie musi nawet wychodzić z domu, 
a przez to trudzić się w kontaktach z różnymi podmiotami, które często są znacznie oddalone od 
miejsca jego zamieszkania. W takim przypadku wszystkie sprawy formalne są załatwiane przez 
nowego sprzedawcę energii elektrycznej. Należy jednak wskazać, że druga procedura wiąże się 
z potencjalnym ryzykiem przedwczesnego wypowiedzenia umowy przez ustanowionego pełno-
mocnika, co może spowodować powstanie obowiązku zapłaty kary umownej za przedwczesne 
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rozwiązanie umowy przez odbiorcę końcowego. Z powyższą sytuacją możemy się spotkać, gdy 
wypowiadana umowa została zawarta na czas określony, który jeszcze nie upłynął. Dlatego 
w przypadku podpisania przez odbiorcę końcowego energii elektrycznej umowy na czas okre-
ślony, istnieje obowiązek poczekania ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej do momentu 
wygaśnięcia takiej umowy. W przeciwnym razie może on zostać zobowiązany do zapłacenia 
wspomnianej wcześniej kary umownej.

Należy podkreślić, że zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest dokonywana bezpłatnie. 
Ponadto, pomimo nawet wielokrotnej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, gospodarstwa 
domowe nadal zachowują prawo do zawarcia umowy ze sprzedawcą, który w danym obszarze 
pełni funkcję sprzedawcy z urzędu. Na podstawie art. 3 pkt 29 ustawy – Prawo energetyczne za-
wierającego definicję legalną sprzedawcy z urzędu można wskazać, że jest nim „przedsiębiorstwo 
energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świad-
czące usługi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie 
domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy”.

III.	Sprzedaż	rezerwowa	energii	elektrycznej	 
i	zagrożenia	z	nią	związane

Wprowadzenie możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej niewątpliwie było pozy-
tywnym zjawiskiem dla konsumentów, jednak niosło ono za sobą także pewne zagrożenia. Należy 
w tym miejscu wspomnieć o działaniach podejmowanych przez nieetycznych sprzedawców energii 
elektrycznej, którzy dokonywali wielu nadużyć w trakcie procedury zawierania umów sprzedaży 
energii elektrycznej. Wspomniane nieprawidłowości były przedmiotem postępowań, które koń-
czyły się wydaniem decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) 
w przedmiocie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów9. Należy jednak wskazać, 
że niezwykle istotne zagrożenie dla interesu odbiorców końcowych energii elektrycznej ujawniło 
się dopiero po 10 latach od wprowadzenia możliwości zmiany energii elektrycznej, a była nim 
sytuacja zaprzestania świadczenia usług przez sprzedawcę energii elektrycznej. Obecnie odbior-
com mającym zawartą umowę ze sprzedawcą energii elektrycznej, który zaprzestał świadczenia 
usług, w dalszym ciągu dostarczana jest energia elektryczna. Należy w tym miejscy wskazać, że 
gwarancja ciągłości dostaw energii elektrycznej jest jednym z filarów rynku energii w Polsce, stąd 
nawet w przypadku zaprzestania świadczenia usług przez sprzedawcę, z którym została zawarta 
umowa sprzedaży energii elektrycznej, nie powoduje zaprzestania dopływu energii elektrycznej 
do odbiorców końcowych. Tylko w takiej sytuacji dostawy energii elektrycznej są realizowane 
w ramach sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej.

Należy wskazać, że do niedawna ustawa – Prawo energetyczne nie definiowała pojęć „sprzedaży 
rezerwowej” czy „sprzedawcy rezerwowego”. Dlatego definicję sprzedawcy rezerwowego energii 
elektrycznej zaprezentowała doktryna, wskazując, że jest nim podmiot, który będzie dla odbiorcy 
sprzedawcą energii elektrycznej w przypadku utraty jego dotychczasowego sprzedawcy energii 
(Swora i Muras, 2016, s. 698). Należy wskazać, że sprzedaż rezerwowa energii elektrycznej do 
czasu nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne z listopada 2018 r. była uregulowana w znikomym 

9 Zob. dec. Prezesa UOKiK z dnia 27.12.2017 r., nr DDK-9/2017, dec. Prezesa UOKiK z 28.12.2017 r., nr RGD-7/2017, dec. Prezesa UOKiK 
z 29.12.2017 r., nr DDK-11/2017.
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stopniu. Szukając ówczesnych uregulowań omawianej sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej, 
należało sięgnąć do uchylonego niedawno art. 5 ust. 2a pkt 1 lit. b ustawy – Prawo energetyczne. 
Zgodnie z tym przepisem w umowie dystrybucji energii elektrycznej należało zawrzeć oznaczenie 
„podmiotu będącego dla odbiorcy sprzedawcą [rezerwowym] i zgodę tego odbiorcy na zawarcie 
przez operatora systemu dystrybucyjnego umowy sprzedaży [rezerwowej] energii elektrycznej 
z tym sprzedawcą, na jego rzecz i w jego imieniu, w przypadku zaprzestania dostarczania tej 
energii przez wybranego przez odbiorcę sprzedawcę”. Wyboru sprzedawcy rezerwowego energii 
elektrycznej dokonuje się przy okazji zawierania umowy dystrybucyjnej energii elektrycznej z ope-
ratorem systemu dystrybucyjnego lub zawieraniu umowy kompleksowej ze sprzedawcą energii 
elektrycznej. Należy zaznaczyć, że oprócz wskazania potencjalnego sprzedawcy rezerwowego 
energii elektrycznej we wspomnianej umowie zawiera się także upoważnienie operatora systemu 
dystrybucyjnego do zawarcia umowy sprzedaży rezerwowej w imieniu i na rzecz odbiorcy końco-
wego energii elektrycznej. Nie powinno budzić jednak żadnych wątpliwości, że operator systemu 
dystrybucyjnego nie może narzucić jednostronnie odbiorcy energii elektrycznej sprzedawcy re-
zerwowego (Swora i Muras, 2016, s. 699).

Należy wskazać, że wskazany w umowie jako sprzedawca rezerwowy podmiot musi mieć 
zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji z operatorem systemu dystrybucyjnego, do któ-
rego sieci wcześniej wspomniany odbiorca energii elektrycznej jest przyłączony (Swora i Muras, 
2016, s. 698). Ponadto zgodnie z obowiązującym już wcześniej przepisem art. 9c ust. 3 pkt 9a 
lit. f ustawy – Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego został zobowiązany do za-
mieszczania na swojej stronie internetowej listy sprzedawców energii elektrycznej, którzy mają 
zawarte z nim umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. W związku z powyższym należy 
przyjąć, że wybór sprzedawcy rezerwowego energii elektrycznej jest ograniczony do podmiotów, 
które zawarły umowę o świadczenie usług dystrybucji z operatorem systemu dystrybucyjnego. 
Jednak w sytuacji wyboru przez odbiorcę energii elektrycznej sprzedawcy, który takiej umowy nie 
ma, wybrany sprzedawca, aby pełnić funkcję sprzedawcy rezerwowego, powinien wspomnianą 
wcześniej umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych zawrzeć z właściwym dla odbiorcy energii 
operatorem systemu dystrybucyjnego (Swora, Muras, 2016, s. 698).

Brak kompleksowego uregulowania sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej, w okresie 
sprzed nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne z listopada 2018 r., silnie zagrażał interesowi 
odbiorców końcowych, których dotychczasowy sprzedawca zaprzestał świadczenia swoich usług. 
Najważniejszym zagrożeniem dla interesów odbiorców końcowych związanym z przejściem na 
sprzedaż rezerwową była konieczność ponoszenia kilkukrotnie wyższych kosztów za dostarcza-
ną energię elektryczną. Powyższe związane było z tym, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
(URE) tak wcześniej, jak i obecnie nie zatwierdza cen stosowanych przez sprzedawców energii 
elektrycznej w ramach sprzedaży rezerwowej. W stanie prawnym sprzed wspomnianej nowelizacji 
w lepszej sytuacji znajdowali się odbiorcy energii elektrycznej,  których sprzedawca miał zawartą 
z operatorem sieci dystrybucyjnej umowę kompleksową dotyczącą świadczenia usług na rzecz 
gospodarstw domowych. W takim przypadku maksymalna stawka stosowana w ramach sprzedaży 
rezerwowej nie mogła być wyższa niż 2,5-krotność średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na 
rynku konkurencyjnym. Należy jednak wskazać, że w przypadku braku zawartej umowy komplek-
sowej (tj. Generalnej Umowy Dystrybucji dla usługi kompleksowej), a także odbiorców niebędących 
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gospodarstwami domowymi, nie określono maksymalnej wysokości stawek za sprzedaż energii 
elektrycznej stosowanych w ramach sprzedaży rezerwowej. Dlatego w takich przypadkach moż-
na było się spotkać ze stawkami będącymi nawet trzykrotnością średniej ceny sprzedaży energii 
elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Natomiast  konieczność płacenia trzykrotnie wyższych 
rachunków za energię elektryczną bezsprzecznie poważnie naruszała interesy odbiorców końco-
wych, będących firmami zużywającymi miesięcznie ponad kilkanaście MWh energii elektrycznej.

Konsekwencje stosowania kilkukrotnie wyższych stawek za sprzedaż energii elektrycznej 
w sprzedaży rezerwowej do niedawna były dodatkowo potęgowane poprzez długie okresy wypo-
wiedzenia umowy sprzedaży rezerwowej. W najbardziej skrajnych przypadkach można było się 
spotkać z postanowieniami umownymi, zgodnie z którymi okres wypowiedzenia umowy sprzedaży 
rezerwowej wynosił nawet jeden miesiąc, dodatkowo ze skutkiem na koniec kolejnego miesią-
ca, od kiedy odbiorca złoży swoje wypowiedzenie. W poprzednim stanie prawnym w znacznie 
lepszym położeniu znajdowali się odbiorcy końcowi, będący gospodarstwami domowymi, gdyż 
dla nich okres wypowiedzenia umowy sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej wynosił jedynie 
czternaście dni10.

Bezsprzecznie stan uregulowania sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej sprzed no-
welizacji ustawy – Prawo energetyczne z listopada 2018 r. nie był wystarczający, gdyż w tam-
tym czasie w wielu aspektach sprzedaż rezerwowa rodziła spore wątpliwości i konsekwencje 
finansowe dla odbiorców końcowych, szczególnie będących firmami. Przedstawione problemy, 
a także znaczący przyrost liczby podmiotów objętych sprzedażą rezerwową energii elektrycznej 
we wrześniu 2018 r. spowodował zainicjowanie przez Ministerstwo Energii prac nad nowelizacją 
ustawy – Prawo energetyczne, która kompleksowo uregulowałaby instytucję sprzedaży rezerwo-
wej energii elektrycznej. Wspomniane działania zaowocowały uchwaleniem w dniu 9 listopada 
2018 r. nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne.

IV.	Zmiany	w	zakresie	sprzedaży	rezerwowej
W zakresie omawianej sprzedaży rezerwowej elektrycznej wiele zmian przyniosła wspominana 

już wcześniej nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne z listopada 2018 r. Przywołana noweli-
zacja miała na celu uregulowanie w szerszym zakresie sprzedaży rezerwowej energii elektrycz-
nej a przez to zabezpieczenie interesu oraz ochronę odbiorców końcowych energii. Omawiana 
nowelizacja dodała do ustawy – Prawo energetyczne art. 3 pkt 6b, który wreszcie konkretyzuje, 
czym jest sprzedaż rezerwowa. Zgodnie z przytoczonym przepisem jako sprzedaż rezerwowa 
rozumiana jest „sprzedaż paliw gazowych lub energii elektrycznej odbiorcy końcowemu przyłą-
czonemu do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej gazowej dokonywana przez sprzedawcę 
rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej przez 
dotychczasowego sprzedawcę, realizowana na podstawie umowy sprzedaży lub umowy komplek-
sowej”. Ponadto w art. 3 pkt 29a ustawy – Prawo energetyczne została zawarta definicja legalna 
sprzedawcy rezerwowego, zgodnie z którą jest nim „przedsiębiorstwo energetyczne posiadające 
koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, wskazane przez odbiorcę końco-
wego, zapewniające temu odbiorcy końcowemu sprzedaż rezerwową”.

10 Gdy twój dostawca prądu wypada z rynku, prąd masz nadal, ale płaczesz nad fakturą. Pozyskano z: portal wysokienapiecie.pl, www.wysokienapiecie.
pl/13116-na-czym-polega-sprzedaz-rezerwowa-energii/ (11.11.2018).
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Omawiana nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne dodała do treści obecnego art. 5 
ust. 2 pkt 1 zobowiązanie do pouczenia odbiorcy energii elektrycznej o konsekwencjach wyboru 
sprzedawcy rezerwowego. Ponadto w art. 5 ust. 14 ustawy – Prawo energetyczne zawarto zo-
bowiązanie sprzedawcy energii elektrycznej do poinformowania odbiorcy końcowego, z którym 
zawarł umowę sprzedaży lub umowę kompleksową, a także operatora systemu dystrybucyjnego, 
do którego sieci przyłączony jest wspomniany odbiorca końcowy, o konieczności zaprzestania 
przez niego sprzedaży energii elektrycznej temu odbiorcy końcowemu oraz przewidywanej dacie 
zaprzestania tej sprzedaży. Należy zaznaczyć, że powyższy obowiązek ma być realizowany nie-
zwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia powzięcia przez sprzedawcę informacji 
o braku możliwości dalszego wywiązywania się z umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej 
zawartej z odbiorcą końcowym.

Niezwykle istotne zmiany w zakresie sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej zostały wpro-
wadzone w nowym art. 5aa ustawy – Prawo energetyczne. Celem wprowadzenia tego przepisu 
było wzmocnienie ochrony odbiorcy końcowego poprzez dookreślenie procedury zawarcia, rea-
lizacji oraz wygaśnięcia umowy sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej. Ust. 1 omawianego 
przepisu zastąpił wcześniej obowiązujący przepis art. 5  ust. 2a pkt 1 lit. b ustawy – Prawo ener-
getyczne, stąd w jego w treści zawarto obowiązek wskazania, w umowie o świadczenie usługi 
dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej, sprzedawcy rezerwowego. Ponadto 
we wcześniej wymienionych umowach należy zawrzeć upoważnienie odbiorcy końcowego energii 
elektrycznej dla operatora systemu dystrybucyjnego do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz, 
w przypadku zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży energii elektrycznej przez dotychcza-
sowego sprzedawcę, umowy sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej. Ponadto w przypadku 
zawarcia przez odbiorcę końcowego ze sprzedawcą energii elektrycznej umowy kompleksowej, 
poprzez art. 5aa ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne wprowadzono zobowiązanie sprzedawcy 
energii elektrycznej do niezwłocznego poinformowania operatora systemu dystrybucyjnego oraz 
wskazanego przez odbiorcę końcowego sprzedawcy rezerwowego o wyborze sprzedawcy rezer-
wowego dokonanym w umowie kompleksowej. 

Za bardzo ważny z punktu widzenia interesów odbiorców końcowych energii elektrycznej 
należy uznać art. 5aa ust. 3, który zobowiązuje sprzedawców energii elektrycznej oferujących 
sprzedaż rezerwową do publikowania na swojej stronie internetowej oraz udostępniania w swojej 
siedzibie oferty dotyczącej warunków sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej, w tym wzoru 
umowy sprzedaży rezerwowej i zestawienia aktualnych cen, warunków ich stosowania i zasad 
rozliczeń dla oferowanej przez siebie sprzedaży rezerwowej. Przedstawiony obowiązek ma na 
celu zainicjowanie stosowania konkurencyjnych stawek w ofertach sprzedaży rezerwowej energii 
elektrycznej, a w efekcie znaczące obniżenie kosztu zakupu energii elektrycznej w ramach sprze-
daży rezerwowej tak w przypadku odbiorców indywidualnych, jak i odbiorców przemysłowych.

Omawiana nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne wprowadziła ścisłe uregulowanie 
czasu trwania umowy sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej. Zgodnie z treścią art. 5aa 
ust. 7 umowa sprzedaży rezerwowej obowiązuje od dnia zaprzestania wykonywania umowy 
sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej, jednak nie dłużej niż przez 
okres 6 miesięcy. Należy jednak wskazać, że umowa sprzedaży rezerwowej może ulec rozwią-
zaniu w terminie wcześniejszym niż wskazany w tej umowie, na mocy porozumienia stron lub 
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w drodze wypowiedzenia przez odbiorcę końcowego z zachowaniem dwutygodniowego okresu 
wypowiedzenia. Co jest niezwykle istotne, odbiorca końcowy energii elektrycznej nie może zo-
stać obciążony przez sprzedawcę rezerwowego kosztami z tytułu wcześniejszego rozwiązania 
umowy sprzedaży rezerwowej.

Omawiana nowelizacja wprowadziła także art. 5aa ust. 8, zgodnie z którym operator systemu 
dystrybucyjnego ma obowiązek poinformowania odbiorcy końcowego przyłączonego do jego sieci 
o zawarciu w jego imieniu i na jego rzecz umowy sprzedaży rezerwowej, przyczynach zawarcia 
tej umowy, danych teleadresowych sprzedawcy rezerwowego oraz miejscu opublikowania przez 
sprzedawcę rezerwowego warunków umowy sprzedaży rezerwowej, w terminie 5 dni od dnia 
zawarcia umowy sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej. Ponadto obecnie sprzedawca re-
zerwowy energii elektrycznej został zobowiązany do przekazania odbiorcy końcowemu jednego 
egzemplarza umowy sprzedaży rezerwowej, w terminie 10 dni od dnia otrzymania od operatora 
systemu dystrybucyjnego oświadczenia o przyjęciu oferty sprzedawcy rezerwowego. Dodatkowo 
sprzedawca rezerwowy energii elektrycznej został zobowiązany do poinformowania odbiorcy 
końcowego o prawie wypowiedzenia zawartej umowy rezerwowej. Wprowadzenie przedstawio-
nych zmian miało na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz świadomości odbiorców 
końcowych, a przez chronienie ich interesu.

W analizowanej nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne z 2018 r. postanowiono szczególnie 
zabezpieczyć interes gospodarstw domowych, a więc konsumentów. W tym celu wprowadzono 
do ustawy – Prawo energetyczne art. 5ab, zgodnie z nim w sytuacji, gdy w umowie o świadcze-
nie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej zawartej przez odbiorcę końcowego, będącego 
gospodarstwem domowym, nie został wskazany sprzedawca rezerwowy lub umowa ta nie zawie-
ra upoważnienia operatora systemu dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu i na rzecz odbiorcy 
końcowego umowy sprzedaży rezerwowej albo sprzedawca rezerwowy wskazany przez tego 
odbiorcę końcowego nie może podjąć bądź zaprzestał sprzedaży rezerwowej, operator systemu 
dystrybucyjnego, działając w imieniu i na rzecz tego odbiorcy końcowego, zawiera ze sprzedawcą 
z urzędu umowę kompleksową. Powyższe rozwiązanie ma na celu dopełnienie ochrony konsu-
mentów energii elektrycznej, a przez to zapewnienie im bezpieczeństwa.

V. Podsumowanie
Znaczący wzrost liczby zawieranych umów sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej w 2018 r., 

a tym samym ich upowszechnienie ujawniło, że była ona w znacznym stopniu niedoregulowana 
i przez powodowała wiele wątpliwości między innymi odnośnie procedury zawarcia takiej umowy 
czy sposobu jej rozwiązania. Odpowiedzią na wspomniane problemy związane z niedoregulowania 
sprzedaży rezerwowej była przedstawiona w artykule nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne 
z dnia 9 listopada 2018 r., która w znacznej mierze koncentrowała się właśnie na wprowadzeniu 
szczegółowej regulacji odnośnie do sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej. Wspomniana 
nowelizacja miała ma na celu rozwiązanie przedstawionych wcześniej wątpliwości, które wy-
stępowały odnośnie do sprzedaży rezerwowej. Można ponadto wskazać, że wcześniejszy brak 
kompleksowej regulacji dotyczącej sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej przypuszczalnie 
wynikał z faktu, że do 2016 r. miała ona zastosowanie niezwykle rzadko, stąd wcześniej nie była 
ona aż tak znaczącym przedmiotem zainteresowania tak doktryny, jak i polskiego ustawodawcy.
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Wspomniany brak kompleksowego uregulowania sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej 
bezsprzecznie zagrażał interesowi odbiorców końcowych, gdyż jak zostało to wskazane wcześniej, 
brak odpowiednich uregulowań odnośnie do sprzedaży rezerwowej nierzadko powodował istotne 
(czasami nawet kilkukrotne) podwyższenie kosztów zakupu energii elektrycznej. Spowodowane 
to było brakiem wprowadzenia stawek maksymalnych w sprzedaży rezerwowej, a także brakiem 
odgórnego uregulowania okresów wypowiedzenia umowy sprzedaży rezerwowej. Bezsprzecznie 
przedstawiona nowelizacja była krokiem w dobrą stronę, jednak można by się zastanowić czy 
ustawodawca nie powinien jeszcze wprowadzić ustawowego ograniczenia wysokości stawek 
maksymalnych stosowanych w sprzedaży rezerwowej. Podsumowując należy uznać, że posta-
wiona we wstępie teza została potwierdzona. Można także zaznaczyć, że brak kompleksowego 
uregulowania sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej stanowił zagrożenie przede wszystkim 
dla odbiorców końcowych, będących klientami biznesowymi. Wynika to z faktu, że nawet przed 
omówioną nowelizacją gospodarstwa domowe były objęte chociaż minimalną ochroną. Natomiast 
odbiorcy biznesowi w znacznej mierze byli pozostawi samym sobie.

Bibliografia

Czarnecka, M. (red.). (2014). Konsument na rynku energii elektrycznej. Warszawa: C.H. Beck.
Czarnecka, M. i Ogłódek, T. (2012). Prawo energetyczne. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
Krzykowski, M. (2015). Ustawa o prawach konsumenta a odbiorca na rynku energetycznym. W: D. Karczewka, 

M. Namysłowska, T. Skoczny (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Warszawa: C.H. Beck.
Muras, Z. i Swora, M. (red.). (2016). Prawo Energetyczne. Tom II. Komentarz do art. 12–72. Warszawa: 

Wolters Kluwer.
Pawełczyk, M. (2013). Przedsiębiorstwo energetyczne a konsument w sektorze energetycznym – propozycja 

nowego modelu ustrojowego ochrony zbiorowych interesów konsumentów w sektorze energetycznym. 
W: A. Walaszek-Pyzioł (red.), Regulacja, innowacja w sektorze energetycznym. Warszawa: C.H. Beck.

Powałowski, A. i Skutecka, D. (2013). Miejsce odbiorcy na rynku energii wobec zachodzących na nim proce-
sów z uwzględnieniem zmian w tzw. trójpaku energetycznym. W: A. Walaszek-Pyzioł (red.), Regulacja, 
innowacja w sektorze energetycznym. Warszawa: C.H. Beck.



48

Michalina Szpyrka*

Kilka	uwag	o	przedawnieniu	kar	pieniężnych	 
w	prawie	energetycznym

Spis	treści
I. Wprowadzenie
II. Instytucja przedawnienia w prawie administracyjnym
III. Przedawnienie kar pieniężnych w prawie energetycznym
IV. Okres pierwszy
 1. Przedawnienie w Ordynacji podatkowej
 2.  Zakres zastosowania przedawnienia z Ordynacji podatkowej do kar pieniężnych z prawa 

energetycznego
V. Okres drugi
VI. Okres trzeci
VII. Podsumowanie

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kształtowania się instytucji przedawnienia kar 
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pieniężnych, w czasie, gdy były one już przedawnione. Badania poświęcone temu zagadnieniu 
wykazały, że instytucja przedawnienia znajduje zastosowanie do kar pieniężnych z prawa ener-
getycznego, jednakże jest ona kształtowana odmiennie, w zależności od sposobu regulacji tej 
instytucji w czasie obowiązywania prawa energetycznego.
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I.	Wprowadzenie
Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania administracyj-

nego1, która wprowadziła instytucję przedawnienia administracyjnych kar pieniężnych. Stanowiło 
to impuls do zbadania czy instytucja ta jest znana prawu energetycznemu. Kodeks postępowa-
nia administracyjnego jako regulacja ogólna znajduje zastosowanie w przypadku braku regulacji 
szczególnej. Analiza prawa energetycznego2 wykazała, że przedawnienie zostało uregulowane 
w art. 56a tej ustawy. Stosowna regulacja weszła w życie dopiero 30 października 2015 r. Należy 
zatem rozważyć w jaki sposób kształtowała się instytucja przedawnienia kar pieniężnych w prawie 
energetycznym w różnych przedziałach czasu.

II.	Instytucja	przedawnienia	w	prawie	administracyjnym
W prawie administracyjnym zasadą była początkowo nieprzedawnialność praw i obowiązków, 

w tym zwłaszcza kompetencji administracyjnych (Wasilewski, 1966, s. 57). Aktualnie instytucja 
przedawnienia w prawie administracyjnym nie jest kształtowana w sposób jednolity, lecz pozosta-
je rozproszona w kilkunastu aktach prawnych (Piątek, 2018, s. 13). Przyjmuje formę przyznania 
organom administracji publicznej kompetencji do władczej ingerencji w sytuację administracyjno-
prawną jednostki do pewnego momentu (ograniczonej w czasie). Przedawnienie powoduje utratę 
możliwości władczego ukształtowania przez organ sytuacji administracyjnoprawnej jednostek bądź 
to przez niemożność wydania decyzji administracyjnej po upływie określonego czasu, bądź przez 
ograniczenie w czasie możliwości reakcji organu na niezgodne z prawem działanie jednostki. Ma 
to przyczynić się do sprawnego działania administracji publicznej (Kurach, 2012, s. 330–333; 
Wincenciak, 2017, s. 1188). Przedawnienie w prawie administracyjnym ma również zapewnić 
jednostce swoistego rodzaju pewność jej położenia prawnego i stabilizację pozycji prawnej. Po 
upływnie określonego czasu sytuacja prawna jednostki nie będzie mogła być władczo uregulowana 
przez organ administracji publicznej lub też niewykonanie obowiązków spoczywających na jed-
nostce nie będzie mogło być ukarane karą administracyjną. Znajduje to uzasadnienie w zasadzie 
pewności prawa rozumianej nie tylko jako stabilność przepisów prawa, lecz także przewidywalność 
działań organów państwowych i związanych z nimi zachowań obywateli3. 

W polskim porządku prawnym można wyróżnić dwie formy regulowania kwestii przedawnie-
nia w ustawach administracyjnych – bezpośrednio czyli przez wskazanie konkretnych terminów 
przedawnienia w danym akcie prawnym (np. art. 40d ust. 3 ustawy z o drogach publicznych4 
czy art. 21 ust. 10 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego5) oraz pośrednio przez ode-
słanie do przepisów Ordynacji podatkowej (np. art. 59g ust. 5 prawa budowlanego6 czy art. 281 
ust. 1 prawa ochrony środowiska7). Od 1 czerwca 2017 r. kwestia przedawnienia kar pienięż-
nych w prawie administracyjnym został uregulowana na poziomie ogólnym w art. 189g k.p.a. 

1 Ustawa z dn. 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2096); dalej: kodeks postępowania administracyjnego 
lub k.p.a.
2 Ustawa z dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2018, poz. 755); dalej: prawo energetyczne lub pe.
3 Orz. TK z 2.03.1993 r., K. 9/92, OTK ZU 1993, poz. 6; wyr. TK z 21.06.2011 r., P 26/10, OTK-A 2011, nr 5, poz. 43; wyr. TK z 17.07.2012 r., P 30/11, 
OTK-A 2012, nr 7, poz. 81.
4 Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2068).
5 Ustawa z dn. 22.11.2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (t.j. Dz.U. 2018, poz. 867).
6 Ustawa z dn. 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1202).
7 Ustawa z 27.0 dn.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2018, poz. 799). 
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Zastosowanie tego przepisu jest wyłączone w przypadku uregulowania instytucji przedawnienia 
w ustawach szczególnych. W tym kontekście normatywnym należy ocenić rozwiązanie przewi-
dziane w art. 56 ust. 7a pe.

III.	Przedawnienie	kar	pieniężnych	w	prawie	energetycznym
Od momentu wejścia w życie prawa energetycznego można wyróżnić trzy okresy, w których 

przedawnienie było rozmaicie regulowane.  Okres pierwszy obejmuje czas od wejścia w życie 
prawa energetycznego do 30 października 2015 r. Wówczas nie było jakichkolwiek uregulowań 
w przedmiocie przedawnienia kar pieniężnych w prawie energetycznym. Okres drugi obejmuje 
przedział od 30 października 2015 r., czyli od wejścia w życie art. 56 ust. 7a prawa energetycznego 
odsyłającego w kwestii przedawnienia do uregulowań działu III Ordynacji podatkowej8 z wyłącze-
niem art. 68 § 1–3 op, do 1 czerwca 2017 r. Natomiast okres trzeci liczyć należy od 1 czerwca 
2017 r. Współistnieją w nim regulację z art. 56 ust. 7a pe oraz art. 189g k.p.a., który stanowi re-
gulację ogólną przedawnienia kar pieniężnych w prawie administracyjnym.

IV.	Okres	pierwszy
Pojawia się zatem pytanie, czy w okresie, w którym ani prawo energetyczne, ani kodeks 

postępowania administracyjnego nie regulowały przedawnienia kar pieniężnych z prawa energe-
tycznego, zdefiniowanym na potrzeby niniejszego opracowania jako okres pierwszy, istniała moż-
liwość powoływania się na te instytucję? Przyjęcie, że w okresie pierwszym nie istniała instytucja 
przedawnienia kar pieniężnych z prawa energetycznego wydaje się być za bardzo restrykcyjne 
oraz niezgodne z wypracowaną praktyką. Sądy administracyjne9 stosowały do przedawnienia 
kar pieniężnych z prawa energetycznego przepisy działu III Ordynacji podatkowej jeszcze przed 
wejściem w życie art. 56 ust. 7a pe. Jako że Ordynacja podatkowa zawiera liczne konstrukcje 
materialnoprawne nieznane innym ustawom, zasadne jest wykorzystanie części lub całości jej 
postanowień do przedawnienia jak najszerszej grupy budżetowych i pozabudżetowych należności 
pieniężnych (Draniewicz, b.d.). Należy zatem rozważyć jak należy rozumieć instytucję przedaw-
nienia w Ordynacji podatkowej i jaki jest jej zakres zastosowania w sprawach o nałożenie kary 
pieniężnej na podstawie art. 56 ust. 1 pe.

1.	Przedawnienie	w	Ordynacji	podatkowej

Ordynacja podatkowa przewiduje przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania podatko-
wego (art. 68 op) oraz przedawnienie zobowiązania podatkowego (art. 70 op). W obu przypadkach 
obowiązek podatkowy wynika bezpośrednio z ustaw podatkowych i jest niezbędny do powstania 
zobowiązania podatkowego, które jest niczym innym jak obowiązkiem uiszczenia określonego 
świadczenia zwanego podatkiem (Etel, 2018). Z przedawnieniem prawa do ustalenia zobowią-
zania podatkowego (inaczej zwanego przedawnieniem prawa do wydania decyzji podatkowej) 
(Dzwonkowski, Huchla i Kosikowski, 2003, s. 252) mamy do czynienia w sytuacji, gdy zobowią-
zania podatkowe powstają (mimo istnienia ustawowego obowiązku podatkowego) dopiero po 
doręczeniu decyzji ustalającej wysokość zobowiązania (art. 21 § 1 pkt 2 op). Termin doręczenia 

8 Ustawa z dn. 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2018, poz. 800); dalej: Ordynacja podatkowa lub op.
9 Wyr. NSA z 18.082015 r., II GS 948/14, LEX nr 1982690; wyr. WSA w Warszawie z 27.11.2013, V SA/WA 1774/13, LEX nr 1729546.
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wynosi 3 albo – w sytuacjach wyjątkowych wymienionych w art. 68 § 2 op – 5 lat, licząc od koń-
ca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku niedoręczenia 
decyzji ustalającej w terminie wskazanym powyżej, przedawnia się prawo organu podatkowego 
do wydania i doręczenia takiej decyzji. Nie powstaje wówczas zobowiązanie podatkowe i ciążący 
na podatniku obowiązek podatkowy wygasa (Kosikowski i in., 2013, s. 522). Do przedawnienia 
zobowiązania podatkowego dochodzi z kolei z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzo-
wego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 op). Z upływem tego terminu z mocy 
samego prawa zobowiązanie podatkowe wygasa i organ podatkowy nie może go skutecznie do-
chodzić (Kosikowski i in., 2013, s. 528–531).  

Nie ulega wątpliwości, że kary pieniężne nie są klasycznym zobowiązaniem podatkowym, 
a ich uiszczenie nie stanowi realizacji obowiązku podatkowego. W doktrynie podnosi się jednak, 
że kary pieniężne stanowią niepodatkowe należności budżetowe (art. 3 pkt 8 op), do których 
zastosowanie znajdują przepisy działu III Ordynacji podatkowej, gdyż spełniają cechy przypisy-
wane tym należnościom. Pochodzą ze stosunków publicznoprawnych. Stanowią dochody bu-
dżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub państwowych jednostek budżetowych. 
Są egzekwowane w drodze egzekucji administracyjnej (Babiarz i in., 2017, s. 77). W doktrynie 
aprobowany jest także pogląd, zgodnie z którym kary pieniężne należy uznać za niepodatkowe 
zależności budżetowe (Babiarz i in., 2017, s. 77; Kosikowski, 2013, s. 59). Pojawia się wprawdzie 
także głos przeciwny, zgodnie z którym niepodatkowe należności budżetowe to tylko takie należ-
ności, których obowiązek ponoszenia stanowi realizację przepisów prawa, a nie jest wynikiem 
naruszenia przepisów (Etel, 2018). Pogląd ten nie jest przekonujący, z uwagi na brak dostatecznej 
argumentacji potwierdzającej takie stanowisko. Jest on wprawdzie oparty na wyroku Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z 14 listopada 2014 r., II GSK 1693/1310, jednakże także i w tym wyroku 
nie przedstawiono argumentacji przesądzającej o niemożności uznania kar pieniężnych za nie-
podatkowe należności budżetowe. 

2.		Zakres	zastosowania	przedawnienia	z	Ordynacji	podatkowej	do	kar	pieniężnych	z	prawa	
energetycznego

Mimo iż, jak to zostało wyżej wspomniane, kary pieniężne nie są klasycznym zobowiązaniem 
podatkowym, to w konstrukcji zobowiązań podatkowych, które powstają w momencie doręczenia 
decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe oraz w konstrukcji kar pieniężnych można zauważyć 
liczne podobieństwa. Zarówno w przypadku zobowiązań podatkowych z art. 21 § 1 pkt 2 op, jak 
i kar pieniężnych konieczne jest zaistnienia pewnego zdarzenia, w następstwie którego wyda-
wana jest decyzja określająca należność, która musi zostać uiszczona na rzecz budżetu pań-
stwa (Wojciechowski, 2016, s. 372). Zdarzenie w postaci obowiązku podatkowego, warunkujące 
wydanie decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe, powstaje z mocy prawa między innymi 
przez niedopełnienie obowiązku wynikającego z ustawy, np. nieopłacenie należnego podatku od 
nieruchomości, spadku darowizny, gruntu rolnego lub leśnego w przypadku ustaw podatkowych. 
Ziszczenie się obowiązku podatkowego, w przypadku zobowiązań podatkowych określonych 
w art. 21 ust. 1 pkt 2 op, aktualizuje kompetencję organu podatkowego do wydania decyzji kon-
kretyzującej obowiązek dla indywidualnego podmiotu. W wyniku wydania tej decyzji podatnik 
10 Wyr.  NSA z 14.11.2014 r., II GSK 1693/13, LEX nr 1592057.
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stanie się zobowiązany do zapłaty podatku. W przypadku kar pieniężnych sytuacja wygląda ana-
logiczne. Niewykonanie obowiązku obwarowanego na mocy art. 56 ust. 1 pe sankcją w postaci 
kary pieniężnej aktywuje kompetencję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) do 
skonkretyzowania „obowiązku podatkowego”, czyli obowiązku uiszczenia kary pieniężnej. W obu 
przypadkach organy administracji publicznej (organ podatkowy i Prezes URE) mają obowiązek 
wydania decyzji ustalającej zobowiązanie (karę pieniężną). 

Sądy administracyjne stoją na stanowisku, że decyzja Prezesa URE, nakładająca karę pie-
niężną na podstawie art. 56 pe jest decyzją ustalającą zobowiązanie, do której zastosowanie 
znajduje art. 68 op. Brak w orzecznictwie sądów administracyjnych szczegółowej argumentacji 
potwierdzającej powyższe założenie, gdyż przyjmują je one za oczywistość11. Przedstawione po-
dobieństwa zobowiązań podatkowych określonych w art. 21 ust. 1 pkt 2 op oraz kar pieniężnych 
jak również stanowiska judykatury i doktryny, stanowią mocny argument za uznaniem, że do kar 
pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 56 ust. 1 pe można stosować przepisy Ordynacji 
podatkowej regulujące kwestię przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego. 

W sytuacji przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego (w obszarze prawa 
energetycznego – nałożenia kary pieniężnej decyzją Prezesa URE) nie powstanie zobowiązanie do 
zapłaty podatku (w obszarze prawa energetycznego – zapłaty kary pieniężnej). Skoro momentem 
powstania zobowiązania podatkowego jest dzień doręczenia decyzji konkretyzującej obowiązek 
podatkowy dla indywidualnego podmiotu, to momentem powstania tego nietypowego obowiązku 
podatkowego, jakim jest uiszczenie kary pieniężnej, jest dzień doręczenia decyzji nakładającej 
karę pieniężną, niezależnie czy jest ona wykonalna i ostateczna. Konsekwencją przyjęcia mo-
mentu doręczenia decyzji nakładającej karę pieniężną za moment powstania zobowiązania do jej 
uiszczenia jest to, iż jeżeli doręczenie nastąpiło przed upływem terminu przedawnienia, to upływ 
terminu przedawnienia pozostanie bez znaczenia, nawet jeżeli termin zapłaty kary przypada 
już po upływie terminu przedawnienia (Wojciechowski, 2016, s. 374). Przedawnienie prawa do 
ustalenia zobowiązania do zapłaty kary pieniężnej w okresie pierwszym następowało w terminie 
przewidzianym dla przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego, czyli w termi-
nie 3 lat, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy (Wojciechowski, 2016, 
s. 375). Innymi słowy, prawo do nałożenia kary pieniężnej przedawniało się z momentem upływu 
trzech lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie aktywujące kompetencję Prezesa URE 
do nałożenia kary, czyli naruszenie prawa. 

Drugi z określonych w Ordynacji podatkowej rodzajów przedawnienia, tj. przedawnienie 
zobowiązania podatkowego (art. 70 § 1 op) to – w analizowanym zakresie – instytucja przedaw-
nienia wykonalności kary pieniężnej (Wojciechowski, 2016, s. 377). Zobowiązanie do zapłaty 
kary pieniężnej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
upłynął termin płatności kary pieniężnej. Oznacza to, że po upływie powyższego okresu Prezes 
URE nie może już dochodzić uiszczenia nałożonej kary pieniężnej ani też egzekwować jej w dro-
dze egzekucji administracyjnej. 

Z powyższego wynika, że przepisy działu III Ordynacji podatkowej znajdowały zastosowanie 
wprost do przedawnienia kar pieniężnych w prawie energetycznym w pierwszym okresie, czyli do 

11 Wyr. NSA z 18.08.2015 r., II GS 948/14, LEX nr 1982690; wyr. WSA w Warszawie z 27.11.2013, V SA/WA 1774/13, LEX nr 1729546; wyr. WSA 
w Warszawie z 12.04.2016 , V SA/Wa 2436/15, LEX nr 2160525. 
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30 października 2015 r. W związku z tym Prezes URE nie mógł nałożyć na przedsiębiorcę kary 
pieniężnej, jeżeli upłynęły trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do narusze-
nia art. 56 pe. Nie mógł też egzekwować już nałożonej kary, jeżeli upłynęło 5 lat od końca roku 
kalendarzowego, w którym kara została nałożona. 

V. Okres drugi
W drugim z wyróżnionych okresów, czyli od 31 października 2015 r. do 1 czerwca 2017 r. 

na mocy art. 56 ust. 7a pe wyłączone było zastosowanie art. 68 § 1–3 op. W tym okresie nie 
było terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie do zapłaty kary 
pieniężnej. Dlatego jedynym terminem przedawnienia, znajdującym zastosowanie do kar pie-
niężnych z prawa energetycznego, pozostawał w tym okresie zawarty w art. 70 § 1 op pięcioletni 
termin wykonalności kary. Oznacza to, iż w tym okresie Prezes URE mógł nałożyć karę pieniężną 
z art. 56 pe niezależnie od upływu czasu od momentu naruszenia do nałożenia kary pieniężnej. 
Nie mógł jednak egzekwować już nałożonej kary pieniężnej, jeżeli upłynęło pięć lat od końca roku 
kalendarzowego, w którym kara została nałożona. 

VI. Okres trzeci
W trzecim z wyróżnionych okresów, czyli od 1 czerwca 2017 r. instytucja przedawnienia kar 

pieniężnych w prawie energetycznym jest uregulowana w sposób najbardziej skomplikowany. 
Jej podstawę prawną stanowi bowiem art. 56 ust. 7a prawa energetycznego, który odsyła w tym 
przedmiocie do działu III op z wyłączeniem art. 68 § 1–3 op. Oznacza to, że Prezes URE nie jest 
związany trzyletnim terminem przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie 
do zapłaty kary pieniężnej (art. 68 § 1–3 op), musi natomiast stosować się do pięcioletniego ter-
minu przedawnienia wykonalności kary (art. 70 § 1 op). Miejsce luki w postaci braku regulacji 
 terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji zobowiązującej wypełnia regulacja ogólna za-
warta w art. 189g k.p.a., która przewiduje, że kara pieniężna nie może zostać nałożona, jeżeli od 
momentu naruszenia prawa lub wystąpienia skutków tego naruszenia upłynęło pięć lat (Zdyb, 2017, 
s. 63). Skoro ustawodawca wprowadził do kodeksu postępowania administracyjnego oddzielny 
dział dotyczący kar pieniężnych, w którym zawarte jest uregulowanie instytucji przedawnienia kar 
pieniężnych, to jego wolą było objęcie wszystkich kar pieniężnych przedawnieniem. Takie działanie 
ze strony ustawodawcy uznać należy za próbę ujednolicenia obowiązującego systemu prawa oraz 
zapewnienie realizacji zasady pewności prawa w tym zakresie. Oznacza to, że Prezes URE nie 
może nałożyć kary pieniężnej z art. 56 pe, jeżeli od momentu naruszenia lub wystąpienia skutków 
tego naruszenia upłynęło pięć lat. Nie może także egzekwować już nałożonej kary, jeżeli upłynęło 
pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym kara została nałożona. 

VII. Podsumowanie
Podsumowując powyższe wywody, instytucja przedawniania kar pieniężnych z prawa ener-

getycznego na przestrzeni okresu obowiązywania tej ustawy nie była ukształtowana jednolicie. 
Można wyróżnić trzy okresy, w których zastosowanie do tej instytucji znajdowały różne regulacje. 
W pierwszym z nich, z uwagi na brak regulacji w prawie energetycznym, zastosowanie znajdują 
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przepisy działu III Ordynacji podatkowej stosowane wprost i w pełni. Prawo do wydania decy-
zji nakładającej karę pieniężną przedawniało się wówczas z upływem trzech lat od końca roku, 
w którym nastąpiło naruszenie prawa. W drugim okresie do przedawnienie stosowana była norma 
z art. 56 ust. 7a pe, która odsyłała do działu III Ordynacji podatkowej z wyłączeniem jednak art. 68 
§ 1–3 op. Nie było w tym okresie regulacji przedawnienia prawa do wydania decyzji nakładającej 
karę pieniężną. Przedawnienie mogło objąć tylko wykonanie takiej decyzji (egzekucję kary pienięż-
nej). W okresie trzecim natomiast mamy do czynienia z regulacją hybrydową. Dalej zastosowanie 
znajduje art. 56 ust. 7a pe i odesłanie do działu III op z wyłączeniem art. 68 § 1–3 op, natomiast 
przedawnienie prawa do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną regulowane jest przez nor-
mę ogólną z art. 189g k.p.a. Uprawnienie Prezesa URE do nałożenia kary pieniężnej przedawnia 
się aktualnie z upływem 5 lat od naruszenia prawa lub wystąpienia skutków tego naruszenia.
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Streszczenie
Główną przyczyną rozwoju i wsparcia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych jest polityka 
energetyczna i klimatyczna Unii Europejskiej skoncentrowana na zwiększeniu efektywności wy-
korzystania dostępnych zasobów. Jest to szczególnie ważne w kontekście pakietu „3 × 20%”, 
który przewiduje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, wzrost efektywności energetycznej 
i wzrost energii odnawialnej na poziomie 20% w 2020 r., a w Polsce do poziomu co najmniej 15%.
Celem artykułu jest analiza i ocena regulacji prawnych dotyczących instytucji gwarancji pochodze-
nia energii ze źródeł odnawialnych poprzez odniesienie zarówno do prawa Unii Europejskiej, jak 
i ustawodawstwa krajowego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona samej instytucji gwarancji 
pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych jako sui generis elementowi wsparcia wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych. W uwagach de lege ferenda Autor pragnie zwrócić uwagę na 
rosnący potencjał instytucji gwarancji pochodzenia, w szczególności jako dokumentu potwierdza-
jącego ślad środowiskowy. Auto pragnie zwrócić uwagę, iż instytucja gwarancji pochodzenia jest 
dokumentem, który nie tylko pozwala na potwierdzenie efektu środowiskowego w postaci zmniej-
szenia tzw. śladu węglowego, lecz także jest potencjalnym elementem wsparcia dla wytwórców 
energii ze źródeł odnawialnych, który nie podlega kwalifikacji jako pomoc publiczna dla wytwórcy.

Słowa	kluczowe: energia ze źródeł odnawialnych; gwarancja pochodzenia energii ze źródeł od-
nawialnych; guarantees of origin; ślad środowiskowy; ślad węglowy.

JEL: K23, K32, L90

* Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku prawo; uczestnik seminarium doktoran-
ckiego; e-mail: maciej.kapalski@gmail.com; ORCID: 0000-0002-1090-3663.
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I.	Wstęp	–	ramy	prawne	rozwoju	instytucji	 
gwarancji	pochodzenia	energii	ze	źródeł	odnawialnych

Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej już od początku lat 90. ukierunkowana 
jest na rozwój i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii. 

W dyrektywie1 w sprawie odnawialnych źródeł energii, przyjętej w dniu 23 kwietnia 2009 r. 
ustanowiono, że do 2020 r. 20% łącznego zużycia energii brutto w Unii Europejskiej obowiązkowo 
pochodzić powinno ze źródeł odnawialnych, a w sektorze transportu państwa członkowskie zo-
bowiązane są osiągnąć do 2020 r. 10% udział paliw ze źródeł odnawialnych. W dyrektywie okre-
ślono także różne kierunki działań i mechanizmy, które państwa członkowskie mogą stosować, 
aby osiągnąć wyznaczone cele (systemy wsparcia, gwarancje pochodzenia, wspólne projekty, 
współpraca między państwami członkowskimi a państwami trzecimi) oraz ustanowiono kryteria 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw. Szczegółowe zobowiązania krajowe zgod-
nie z ww. dyrektywą państwa członkowskie UE określają w swych krajowych planach działania 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. 

W przypadku Polski zgodnie z dokumentem pn. Krajowy Plan Działania w zakresie energii 
ze źródeł odnawialnych udział energii ze źródeł odnawialnych w 2020 wynieść powinien co naj-
mniej 15%2. 

Wspieranie i rozwój odnawialnych technologii nowej generacji to również kluczowe elementy 
poszczególnych polityk energetycznych, w tym i polskiej.

Zgodnie z aktualnie obowiązująca „Polityką energetyczną Polski do 2030 r.”3 oraz zgodnie 
z dokumentem rządowym pn. „Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego koniecznym jest rozwój i dywersyfikacja 
źródeł energii, a rozwój sektora odnawialnych źródeł energii wpisuje się w realizacje tych celów.

Wszystkie te dokumenty, w swej treści bądź wskazują, iż jednym z elementów mających 
wpływ na bezpieczeństwo energetyczne jest rozwój sektora energetyki odnawialnej, tak poprzez 
zapewnienie optymalnych mechanizmów wspierających, a takim sui generis mechanizmem jest 
również możliwość uzyskania przez wytwórcę energii ze źródeł odnawialnych dokumentu gwarancji 
pochodzenia, albo wprost wskazują na wagę i cele środowiskowe związane z wykorzystywaniem 
bezemisyjnych źródeł energii. Dalej, zgodnie z założeniami projektu „Polityki energetycznej Polski 
do 2040 r.”4 ceny energii przekładają się na konkurencyjność całej gospodarki, co oznacza, że w la-
tach następnych kwestia emisyjności sektora energii i oddziaływanie tego sektora na środowisko 
będzie wiodącym elementem warunkującym rozwój poszczególnych źródeł energii. Również wpływ 
sektora energii na gospodarkę i sam fakt emisyjności tego sektora będzie z pewnością elementem 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dn. 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.). Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dn. 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą 
i w następstwie uchylającą dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE traci moc ze skutkiem od dnia 1 lipca 2021 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/28/WE straci moc w związku z wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 z dn. 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 82).
2 W dniu 7 grudnia 2010 r. Rada Ministrów przyjęła dokument rządowy pn.: Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Określa 
on krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania 
i chłodzenia w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, 
które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej, dokument jest dostępny na 
stronach internetowych: http://www.me.gov.pl/Energetyka/Odnawialne+zrodla+energii/Krajowy+plan+dzialan.
3 Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (https://www.gov.pl/web/energia/polityka-energetyczna-polski-do-2030-roku).
4 Ministerstwo Energii, Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Pozyskano z: https://www.gov.pl/web/energia/polityka-energetyczna- 
polski-do-2040-r-zapraszamy-do-konsultacji1.
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wspierającym rozwój i funkcjonowanie rynku gwarancji pochodzenia jako pochodnych rozwoju 
odnawialnych źródeł energii, w tym także jako elementu stricte wskazującego na środowiskowy 
aspekt pochodzenia wytwarzanej energii5. Niewykluczone, iż w perspektywie kilku lat gwarancja 
pochodzenia energii będzie elementem nie tyle pożądanym, ile koniecznym, jeśli chodzi o funk-
cjonowanie przedsiębiorstw właśnie ze względu na stricte informacyjny charakter tego dokumentu, 
wskazujący konsumentom na środowiskowy aspekt wykorzystywanej w celach produkcyjnych 
przez nich energii. W tym znaczeniu, dziś instytucja gwarancji pochodzenia energii ze źródeł od-
nawialnych z instytucji niedocenianej i niewykorzystywanej w pełni w Europie, i w Polsce, może 
się okazać znacznie bardziej pożądaną instytucją niż systemowo ujęte mechanizmy wspierające 
rozwój odnawialnych źródeł energii. Z pewnością rola tej instytucji wzrośnie znacznie wcześniej 
niż pełne „urynkowienie” sektora energetyki odnawialnej. Powyższe jest tym bardziej możliwe, 
iż dokumenty krajowe w postaci projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” zakładają, iż 
w celu zwiększenia konkurencyjności gospodarki są celowe działania ukierunkowane na działania: 
proefektywnościowe, w tym na poprawę świadomości ekologicznej, dywersyfikację wytwarzania 
energii oraz zwiększenie do 21% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.

Tym samym wzrost znaczenia instytucji gwarancji pochodzenia energii będzie się zatem 
wiązał z jednej strony z racjonalnym wykorzystaniem zasobów energetycznych, w tym z dalszym 
rozwojem OZE w Polsce w perspektywie do 2040 r., co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu 
bezpieczeństwa energetycznego oraz będzie sprzyjać ograniczaniu wpływu sektora energetycz-
nego na środowisko. Z drugiej zaś – wzrost znaczenia instytucji gwarancji pochodzenia energii 
będzie się nasilał wraz z rosnącym poziomem wiedzy obywateli ukierunkowanej na poprawę 
środowiska lokalnego oraz poprawę jakości powietrza.

II.	Geneza	instytucji	gwarancji	pochodzenia	energii	 
ze	źródeł	odnawialnych

Po raz pierwszy w prawodawstwie unijnym instytucja gwarancji pochodzenia pojawiła się 
w 2001 r. Ustawodawca unijny posłużył się terminem gwarancji pochodzenia w przepisach dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania 
produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych6, tj. 
w szczególności w motywach nr 107 i nr 118 tej dyrektywy, a także w przepisie art. 5 tej dyrektywy9.
5 W tym miejscu należy zauważyć, iż o stricte informacyjnym oraz kreującym wartość wizerunkową instytucji gwarancji pochodzenia energii wytwarza-
nej z wysokosprawnej kogeneracji w swym artykule wskazuje M. Krzykowski (Forum Prawnicze, 2017 nr 1, s. 62–63). W związku z powyższym kwestie 
dotyczące gwarancji pochodzenia energii wytwarzanej z wysokosprawnej kogeneracji z oczywistych powodów zostaną w niniejszym artykule pominięte.
6 Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii 
elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str. 33).
7 Motyw Nr 10 (10) „Niniejsza dyrektywa nie wymaga, aby Państwa Członkowskie uznawały zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej od 
innego Państwa Członkowskiego lub podobny zakup energii elektrycznej za element wypełnienia krajowego zobowiązania kontyngentowego. Jednakże 
w celu ułatwienia handlu energią elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii i udostępnienia konsumentowi przejrzystych kryteriów wyboru 
między energią elektryczną wytwarzaną z nieodnawialnych źródeł energii i energią elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii gwarancja 
pochodzenia takiej energii elektrycznej jest konieczna. Systemy dotyczące gwarancji pochodzenia same z siebie nie implikują prawa do czerpania ko-
rzyści z krajowych mechanizmów wsparcia, funkcjonujących w poszczególnych Państwach Członkowskich. Ważne jest, aby wszystkie formy energii 
elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii były zaopatrzone w gwarancje pochodzenia”.
8 Motyw Nr 11 (11) Istotne jest również wyraźne odróżnienie gwarancji pochodzenia od wymienialnych „zielonych certyfikatów”.
9 „Artykuł 5 Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
1. Państwa Członkowskie nie później niż dnia 27 października 2003 r. zapewnią, że w rozumieniu niniejszej dyrektywy, pochodzenie energii elektrycznej 
wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii można potwierdzić gwarancją ich pochodzenia, na podstawie obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminu-
jących kryteriów, ustanowionych przez każde Państwo Członkowskie. Zapewniają one, że gwarancja pochodzenia jest wystawiana w odpowiedzi na 
odpowiadający tym kryteriom wniosek.
2. Państwa Członkowskie mogą powołać jeden lub więcej właściwych organów, niezwiązanych z działalnością wytwórczą i dystrybucyjną, do nadzoro-
wania wystawiania gwarancji pochodzenia.
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Pierwotnie założeniem projektodawców dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/77/
WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii 
elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych było wprowadzenie systemu gwarancyjnego, 
który miałby służyć realizacji celów wskaźnikowych przez poszczególne kraje członkowskie Unii 
Europejskiej oraz, który miałby na celu pokazywać rozwój sektora odnawialnych źródeł energii 
w poszczególnych krajach.

Przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/77/WE z dnia 27 września 
2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej 
ze źródeł odnawialnych w istocie w zakresie instytucji gwarancji pochodzenia energii nie zostały 
implementowane do krajowego porządku prawnego. W tym miejscu wskazać należy, iż adresa-
tami dyrektyw są określane każdorazowo przez dyrektywę państwa członkowskie, jednak co do 
zasady dyrektywy nie wywołują żadnych skutków, w szczególności normatywnych. Normatywny 
skutek związany z realizacją na terytorium danego państwa dyrektywy pojawia się z reguły dopiero 
wraz z jego realizacją w porządku prawnym krajowym, co związane jest z wdrożeniem postano-
wień dyrektywy poprzez akty prawa krajowego, tj. ustawy i rozporządzenia. Jednak powodem, 
dla którego przepisy tej dyrektywy w zakresie instytucji gwarancji pochodzenia energii nie zo-
stały implementowane do krajowego porządku prawnego było nie tylko szczątkowe traktowanie 
instytucji gwarancji pochodzenia w tej dyrektywie, lecz także fakt, iż zgodnie z brzmieniem art. 5 
ust. 1 oraz art. 9 tej dyrektywy państwa członkowskie wprowadzą ją w życie najpóźniej do dnia 
27 października 2003 r., a jak wiadomo Polska jako kraj, zgodnie z aktem akcesyjnym, znalazła 
się w UE dopiero po 1 maja 2004 roku10. Z powyższego wynika, iż Polska nie była co do zasady 
adresatem postanowień tej dyrektywy.

Przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. 
w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych z chwilą uchwalenia w 2009 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmienia-
jąca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE11 utraciły moc i zostały 
implementowane w swym podstawowym kształcie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

3. Gwarancja pochodzenia:
– wyszczególnia źródło energii, z którego energia elektryczna została wyprodukowana, określając daty i miejsca produkcji, a w przypadku hydroelek-
trowni ze wskazaniem jej mocy;
– służy zapewnieniu producentom energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii możliwości wykazania, że, w rozumieniu niniejszej dyrektywy, 
sprzedawana przez nich energia elektryczna jest wytwarzana z odnawialnych źródeł energii.
4. Gwarancje pochodzenia, wystawione zgodnie z ust. 2, powinny podlegać wzajemnemu uznawaniu przez Państwa Członkowskie, wyłącznie jako 
dowód w kwestiach określonych w ust. 3. Wszelka odmowa uznania gwarancji pochodzenia za taki dowód, w szczególności z przyczyn związanych 
z ochroną przed nadużyciem finansowym, musi się opierać o obiektywne, przejrzyste i niedyskryminujące kryteria. W przypadku odmowy uznania gwa-
rancji pochodzenia, Komisja może zmusić stronę odmawiającą do uznania gwarancji, szczególnie w obliczu zastosowania obiektywnych, przejrzystych 
i niedyskryminujących kryteriów, na podstawie których takie uznanie następuje.
5. Państwa Członkowskie lub właściwe organy uruchamiają odpowiednie mechanizmy, aby zapewnić zarówno ścisłość, jak i rzetelność gwarancji pocho-
dzenia oraz, w sprawozdaniu określonym w art. 3 ust. 3, ogólnie określają środki podjęte w celu zapewnienia systemowi gwarancji należytej rzetelności.
6. Po konsultacjach z Państwami Członkowskimi Komisja, w sprawozdaniu wymienionym w art. 8, rozważa, na jakich formach i metodach mogłyby się 
wzorować Państwa Członkowskie, w celu zagwarantowania pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii. Gdy jest to 
konieczne, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie propozycję przyjęcia wspólnych zasad w tym względzie.”.
10 Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, 
Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, 
Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, 
Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, 
Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, 
Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, 
podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2004 Nr 90, poz. 864).
11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dn. 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.).
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z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Ustawodawca 
polski ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 984)12, implementował postanowienia dyrektywy 2009/28/WE 
do krajowego porządku prawnego. W ustawie tej uregulowano po raz pierwszy w Polsce kwestie 
związane z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego instytucji gwarancji pochodzenia13 
poprzez dodanie w ustawie – Prawo energetyczne (…) przepisów (rozdz. 2a) dotyczących in-
stytucji gwarancji pochodzenia, w tym prowadzenia ich rejestru oraz zasad uznawania gwarancji 
pochodzenia i ich wygasania. 

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2009/28/WE, gwarancja pochodzenia winna być do-
kumentem wydawanym na wniosek producenta energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, który 
może stanowić dowód dla odbiorców końcowych o tym, jaki jest udział lub jaka jest ilość energii 
ze źródeł odnawialnych w ich koszyku energetycznym. Znamiennym jest, iż dyrektywa 2009/28/
WE jednoznacznie wskazuje w preambule (w motywie nr 52)14, iż należy odróżniać „zielone 
certyfikaty” (jako elementy mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii ze 
źródeł odnawialnych) stosowane w systemach wsparcia (świadectwa pochodzenia) od instytucji 
gwarancji pochodzenia. 

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy15, ujętych w motywie 5316, ustawodawca unijny za-
kładał już w 2009 r. funkcjonowanie w perspektywie następnych lat rynku gwarancji pochodzenia, 
przy czym, jak również stwierdził ustawodawca unijny w motywie 5617 do preambuły, instytucje 
gwarancji pochodzenia nie mogą być elementem wsparcia sektora odnawialnych źródeł energii, 
co dodatkowo potwierdzone zostało w definicji w art. 2 pkt j dyrektywy 2009/28/WE, w której zde-
finiowano instytucję gwarancji pochodzenia i która oznacza „elektroniczny dokument, który służy 
wyłącznie jako dowód dla odbiorcy końcowego, że dana część lub ilość energii została wyprodu-
kowana ze źródeł odnawialnych”.

Zgodnie z wymogami dyrektywy 2009/28/WE kraje członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane 
zostały wdrożyć system, w którym produkcja energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródła 
energii będzie rzetelnie zweryfikowana za pomocą tzw. systemu gwarancyjnego. Zgodnie z dyrek-
tywą 2009/28/WE gwarancja pochodzenia wydawana miała być dla jednostki 1 MWh wytworzonej 

12 Ustawa z dn. 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. 2013, poz. 984), zwana była tzw. małym 
trójpakiem energetycznym, gdyż oprócz kwestii dotyczących sektora odnawialnych źródeł energii regulowała także kwestie dotyczące funkcjonowania 
sektora gazowego oraz szeroko pojmowane kwestie dotyczące funkcjonowania sektora elektroenergetycznego w Polsce.
13 Podkreślenia wymaga, iż ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. 2013, poz. 
984), nie zawierała elementów dotyczących systemu wsparcia wytwarzania OZE, a tym samym wypełniała tylko niezbędne minimum nałożone wymo-
gami dyrektyw unijnych. System wsparcia i modyfikacja funkcjonującego w Polsce systemu wsparcia OZE (świadectwa pochodzenia, zwane kolorowymi 
certyfikatami – tzw. zielone świadectwa) był w założeniu ówczesnego Ministerstwa Gospodarki materią przyszłej legislacji i miał być zawarty w ustawie 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (…).
14 Motyw nr (52) „Gwarancje pochodzenia, wydane do celów niniejszej dyrektywy, służą wyłącznie jako dowód dla odbiorcy końcowego, że określona 
część lub ilość energii została wyprodukowana ze źródeł odnawialnych. Gwarancja pochodzenia może być przenoszona przez jednego posiadacza na 
innego niezależnie od energii, do której się odnosi. Jednak aby zapewnić, że jednostka energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jest okazy-
wana odbiorcy tylko raz, należy unikać podwójnego liczenia i podwójnego okazywania gwarancji pochodzenia. Energia ze źródeł odnawialnych, której 
gwarancja pochodzenia została sprzedana osobno przez producenta, nie powinna być okazywana lub sprzedawana odbiorcy końcowemu jako energia 
ze źródeł odnawialnych. Istotne jest, aby odróżniać zielone certyfikaty stosowane w systemach wsparcia od gwarancji pochodzenia”.
15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dn. 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.).
16 Motyw nr (53) „Należy pozwolić, aby powstający rynek detaliczny energii z odnawialnych źródeł energii przyczyniał się do budowy nowych instalacji 
energii ze źródeł odnawialnych. Państwa członkowskie powinny więc mieć możliwość wymagania, aby dostawcy energii elektrycznej ujawniający swój 
koszyk energetyczny odbiorcom końcowym zgodnie z art. 3 ust. 6 dyrektywy 2003/54/WE uwzględniali minimalny udział gwarancji pochodzenia z niedawno 
wybudowanych instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, pod warunkiem że taki wymóg pozostaje w zgodzie z prawem wspólnotowym”.
17 Motyw nr (56) „Gwarancje pochodzenia same w sobie nie dają prawa do korzystania z krajowych systemów wsparcia”.
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energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a jakiekolwiek wykorzystanie gwarancji pochodze-
nia możliwe będzie w ciągu dwunastu miesięcy od wyprodukowania odpowiadającej jej jednostki 
energii. Po okresie dwunastu miesięcy gwarancja pochodzenia straci swą ważność. Dyrektywa 
2009/28/WE wskazała także, że państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są uzna-
wać gwarancje pochodzenia wydane przez inne państwa członkowskie, z zastrzeżeniem sytuacji, 
gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do jej dokładności, wiarygodności lub autentyczności. 

Instytucja gwarancji pochodzenia energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych, w świetle dy-
rektywy 2009/28/WE, jest ściśle powiązana z „zieloną energią” wytworzoną ze źródeł odnawialnych, 
a jej celem podstawowym jest poręczenie ekologicznego charakteru tej energii. Implementowany 
do krajowego porządku prawnego instrument gwarancji pochodzenia de facto będzie, w związ-
ku z rosnącą świadomością ekologiczną odbiorców energii, w perspektywie najbliższych kilku 
lat zyskiwać tylko na znaczeniu. Znaczenie to będzie rosnąć wprost proporcjonalnie do liczby 
wytwórców energii, którzy tracić będą możliwość korzystania z instrumentów wsparcia wprowa-
dzonych do ustawy – Prawo energetyczne ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy 
– Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2004 Nr 91, poz. 875), 
która wprowadziła do krajowego systemu prawnego instytucje świadectwa pochodzenia energii, 
tj. tzw. zielone certyfikaty, będące jedynym systemem wsparcia OZE w Polsce do 1 lipca 2016 r., 
i które to przepisy, jako prawa nabyte wytwórców OZE, następnie zostały inkorporowane do prze-
pisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii18. W istocie, od 2013 r. 
kwestia stricte wskaźnikowa instytucji gwarancji pochodzenia nie uległa zmianie do chwili obec-
nej, tj. do chwili, w której obowiązującą ustawą wspierająca rozwój odnawialnych źródeł energii 
w Polsce jest zmieniania w latach 2015 – 2018 ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii (…)19. 

Trafnym jest zatem nadal pogląd, iż gwarancja pochodzenia nie ma żadnych funkcji w rozu-
mieniu spełniania przez państwa członkowskie wymogów art. 3 dyrektywy 2009/28/WE (Kenig-
Witkowska, 2011, s. 174), zgodnie z którym państwo członkowskie winno dbać o to, aby jego 
udział energii ze źródeł odnawialnych w 2020 r. odpowiadał co najmniej jego krajowemu celo-
wi, tj. w przypadku Polski osiągniecie co najmniej 15% energii ze źródeł odnawialnych zgonie 
z przyjętym w dniu 7 grudnia 2010 r. Rada Ministrów dokumentem rządowym pn.: „Krajowy Plan 
Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”.

W tym miejscu wspomnieć należy, iż zasady i problemy funkcjonowania instytucji gwarancji 
pochodzenia (jakim jest niewątpliwie niska cena dokumentu gwarancji pochodzenia oraz znikomy 
środowiskowy charakter tej instytucji) nie są wyłącznie domeną krajową, a o problemach i o spo-
sobie naprawy tej instancji prawnej szeroko dyskutuje się również w piśmiennictwie europejskim. 
W tym miejscu warto choćby przytoczyć poglądy J. Jansena (2016), który przedstawia propozycje 
wzmocnienia i ujednolicenia instytucji gwarancji pochodzenia, a także postulat przyjęcia w całej 

18 Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478), która oprócz nowych mechanizmów i instrumentów 
wspierających wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (aukcyjny system wsparcia) zawierała te elementy, które wprowadziła ustawa z dnia 26 lipca 
2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. 2013, poz. 984).
19 Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389), która oprócz nowych mechanizmów i instrumentów 
wspierających wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (aukcyjny system wsparcia, system feed-in tarif oraz system feed-in premium) i rozwiązań 
dotyczących kontynuacji systemu wparcia bazującego na tzw. zielonych certyfikatach, zawiera w sobie te elementy, które omówiono powyżej i, które 
zawierała ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. 2013, poz. 984), która wprowa-
dziła do systemu prawa w Polsce instytucję gwarancji pochodzenia.
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Unii Europejskiej zharmonizowanych zasad pozwalających na transgraniczny obrót gwarancjami 
pochodzenia. 

W związku z powyższym w tym artykule autor starał się będzie zwrócić uwagę na instytucję 
gwarancji pochodzenia, która jest dokumentem nie tylko pozwalającym na potwierdzenie efektu 
środowiskowego w postaci wykazania zmniejszenia tzw. śladu węglowego, lecz także potencjalnym 
sui generis elementem polityki ekologicznej mającym wpływ na polepszenie jakości powietrza, 
poprzez obowiązek wykorzystywania tak wytworzonej energii, np. w celach grzewczych.

III.	Status	prawny	instytucji	gwarancji	pochodzenia	energii	 
ze	źródeł	odnawialnych

W tym miejscu należy również zwrócić uwagę, iż w piśmiennictwie prawniczym instytucja 
gwarancji pochodzenia, pomimo wyraźnych postanowień dyrektywy 2009/28/WE20, jak i wcześ-
niejszych postanowień dyrektywy 2001/77/WE21, nie zawsze była traktowana odmiennie od 
świadectw pochodzenia, będących w istocie elementem systemu wsparcia OZE. Nie można się 
zatem zgodzić, iż system gwarancji pochodzenia, mając cel ekologicznej certyfikacji pochodzenia 
energii, tj. cel stricte informacyjny, już w 2013 roku był systemem rozbudowanym (Wasiuta, 2013, 
s. 240–257). Autor już w tytule swego artykułu z 2013 r. pt. „Kształtowanie systemu gwarancji 
pochodzenia energii elektrycznej z energii odnawialnej” mylnie zakłada, iż system wsparcia OZE, 
funkcjonujący w Polsce od 2005 r. i bazujący na systemie świadectw pochodzenia, tj. tzw. zielonych 
certyfikatów, jest systemem gwarancji pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 
Tezę dotyczącą jednolitości systemu gwarancji pochodzenia z systemem świadectw pochodze-
nia już nawet w 2008 r. mylnie traktowano w piśmiennictwie prawniczym (Jóźwiak i Wierzbowski, 
2008, s. 89–96). Choć w tym przypadku przyznać należy, iż Autorzy M. Józwiak i K. Wierzbowski 
starają się w jednym miejscu wyraźnie odróżnić w swym artykule gwarancje pochodzenia od 
świadectw pochodzenia22, wskazując trafnie na ekologiczny charakter gwarancji pochodzenia, 
a w innym miejscu, tj. w pkt 4 swego artykułu, pt. „Polskie regulacje prawne w zakresie gwarancji 
źródeł pochodzenia energii elektrycznej” analizują i oceniają system wsparcia OZE obowiązujący 
w Polsce, tj. de facto system świadectw pochodzenia.

Powyższe, niejednolite czasem traktowanie w piśmiennictwie prawniczym różnych instytucji, 
tj. instytucji gwarancji pochodzenia i systemu wsparcia OZE, bazującego na systemie „świadectw 
pochodzenia”, czyli tzw. zielonych certyfikatów, nie zmienia faktu, iż obie instytucje są w istocie 
systemami certyfikacji energii. Jednak inny jest ich cel i inny wymiar. 

Instytucja gwarancji pochodzenia energii, implementowana do krajowego porządku prawnego 
w 2013 r., a następnie wskutek zmian przepisów prawa energetycznego i w związku z uchwale-
niem ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389), 
transponowana została w niezmienionym zasadniczo kształcie do tej ustawy (ustawa o odnawia-
nych źródłach energii). 

20 Vide ostatnie zdanie zawarte w motywie 52 preambuły do dyrektywy 2009/28/WE, t.j. „Istotne jest, aby odróżniać zielone certyfikaty stosowane 
w systemach wsparcia od gwarancji pochodzenia”.
21 Vide motyw (11) „Istotne jest również wyraźne odróżnienie gwarancji pochodzenia od wymienialnych „zielonych certyfikatów”.”.
22 Ibidem, s. 92 (cyt. „Należy podkreślić, że gwarancja pochodzenia jest ściśle powiązana z „zieloną energią”, a jej podstawowym celem jest porę-
czenie ekologicznego charakteru energii. Natomiast tzw. zbywalne Zielone Certyfikaty posiadają wymiar handlowy i podlegają obrotowi niezależnie od 
fizycznego obrotu energią”).
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Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389) 
oprócz uregulowanych w rozdziale 4 nowych zasad wsparcia (system aukcyjny wraz z komplek-
sowo ujętym systemem taryf gwarantowanych, tj. systemem feed-in tariff oraz feed-in premium) 
i rozwiązań dotyczących kontynuacji systemu wparcia bazującego na tzw. zielonych certyfikatach 
zawiera w rozdziale 5 te elementy, które uregulowane zostały w art. 15 dyrektywy 2009/28/WE, 
tj. rozwiązanie dotyczące instytucji gwarancji pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych oraz 
zasad dotyczących obowiązywania i ważności gwarancji pochodzenia23.

Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii 
w instalacjach odnawialnego źródła energii jest dokumentem poświadczającym odbiorcy końco-
wemu24, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dys-
trybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacji 
odnawialnego źródła energii, o czym stanowi art. 120 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach 
energii (Muras, 2015). 

Gwarancja pochodzenia jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia wytwarzania 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, objętej 
wnioskiem o wydanie gwarancji pochodzenia. Po upływie tego okresu gwarancja pochodzenia 
wygasa i podlega wykreśleniu z rejestru gwarancji pochodzenia25.

Gwarancja pochodzenia jest wydawana na wniosek. Wniosek o wydanie gwarancji pocho-
dzenia składa się do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora 
systemu przesyłowego elektroenergetycznego, na którego obszarze działania została przyłą-
czona instalacja odnawialnego źródła energii, w terminie 30 dni od dnia zakończenia wytwo-
rzenia danej ilości energii elektrycznej objętej wnioskiem26. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż 
wskazany w ustawie 30-dniowy termin, podobnie jak w przypadku świadectw pochodzenia, ma 
charakter materialny, co oznacza, że jeśli wniosek nie znajdzie się̨ w tym terminie u operatora, 
nastąpi odmowa wydania gwarancji pochodzenia (postanowienie z 24 września 2008 r., XVII AmZ 
38/08, niepubl., w którym SOKiK podkreślił, że „skutkiem uchybienia wskazanego terminu jest 
wygaśnięcie prawa o charakterze materialnoprawnym”, a także postanowienie SA w Warszawie 
z 13 maja 2010 r., VI Acz 664/10, niepubl. oraz postanowienie SA w Warszawie z 12.08.2010 r., 
VI ACz 1250/10, niepubl.) (Muras, 2015).

Wniosek wytwórcy musi mieć formę pisemną, a wytwórca OZE składa ten wniosek do opera-
tora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego27 lub do operatora systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego28, na którego obszarze działania (dot. właściwego operatora) jest przy-
łączona instalacja odnawialnego źródła energii. Właściwy operator (operator systemu dystrybu-
cyjnego elektroenergetycznego lub do operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego) 

23 Gwarancje pochodzenia do dnia 4 maja 2015 r. regulowane były przepisami rozdziału 2a ustawy – Prawo energetyczne, tj. od art. 11g do art. 11l 
ustawy – Prawo energetyczne w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2013, poz. 984). Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015, poz. 478), uchylając przepisy rozdziału 2a 
ustawy – Prawo energetyczne, inkorporowała te przepisy do swej treści.
24 Ustawa o odnawialnych źródłach energii zgodnie z art. 2 pkt 21, definiując odbiorcę końcowego odsyła do przepisów ustawy – Prawo energetyczne. 
W świetle art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo energetyczne (…) odbiorcą końcowym jest odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek; do 
własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.
25 Art. 122 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389).
26 Art. 121 ust. 2 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389).
27 Art. 2 pkt 23 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389).
28 Art. 2 pkt 24 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389).
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weryfikuje wniosek wytwórcy OZE, tj. oznaczenie wytwórcy, lokalizację, rodzaj i moc zainstalowa-
na elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii, zawarte we wniosku o wydanie gwarancji 
pochodzenia. Weryfikacja danych zawartych we wniosku wytwórcy OZE odbywa się w terminie 
30 dni od dnia jego otrzymania przez operatora, po czym właściwy operator (operator systemu 
dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub do operator systemu przesyłowego elektroenerge-
tycznego) przekazuje ten wniosek Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, wraz z potwierdzeniem 
ilości wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz energii wprowadzonej do 
sieci. Ustaleń tych właściwy operator (operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego 
lub do operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego) dokonuje na podstawie wskazań 
urządzeń pomiarowo - rozliczeniowych. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii gwa-
rancja pochodzenia jest oznaczona indywidualnym numerem29.

Temporalny zakres obowiązywania gwarancji pochodzenia, niezależnie od przeniesienia 
praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia30, został zgodnie z art. 122 ust 3 
ustawy o odnawialnych źródłach energii (…) i zgodnie z ust. 4 ww. art. Po upływie tego okresu 
gwarancja pochodzenia wygasa i podlega wykreśleniu z rejestru prowadzonego przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki31. Każda gwarancja pochodzenia jest wydawana za wytworzoną 
energię elektryczną z dokładnością do 1 MWh32. 

Elementem wspólnym gwarancji pochodzenia i świadectwa pochodzenia jest fakt, iż 
obydwa dokumenty mają postać elektroniczną33, a także, iż obydwa dokumenty mają sta-
tus prawny zaświadczenia. Świadectwo pochodzenia jest zaświadczeniem w myśl przepisów  
ustawy – k.p.a.34. Dokument gwarancji pochodzenia ma status prawny zaświadczenia w myśl 
przepisów k.p.a.35. 

Zaświadczenia potwierdzają w sposób urzędowy określone fakty lub stan prawny. Jak wska-
zuje się̨ w piśmiennictwie (Lang, 1988, s. 14), od decyzji deklaratoryjnych zaświadczenia odróż-
nia to, że nie są̨ czynnościami prawnymi zmierzającymi bezpośrednio do wywołania skutków 
prawnych, lecz czynnościami faktycznymi, które mogą, ale nie muszą wywoływać́ skutki prawne. 
Za pomocą zaświadczeń organ administracji stwierdza to, co jest mu wiadome. Nie rozstrzyga 
jednak żadnej sprawy, nie objawia swojej woli, nie konkretyzuje też norm prawa materialnego. 
Zaświadczenie, w myśl ustawy – k.p.a., nie zmienia zakresu praw i obowiązków podmiotu ani nie 
wywołuje bezpośrednio skutków materialnych. Nie wyklucza to jednak wpływu treści zaświadcze-
nia na realizację praw i obowiązków. 

Jako zaświadczenie organu administracji publicznej dokument gwarancji pochodzenia jest 
dokumentem urzędowym i może stanowić również dowód w myśl przepisów k.p.a. 

29 Art. 122 ust. 5 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389).
30 Zgodnie z art. 120 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii (…) możliwy jest obrót gwarancjami, który jest niezależny od systemu wsparcia 
bazującego na systemie świadectw pochodzenia, tzw. zielonych certyfikatów. Okres ważności gwarancji pochodzenia w przeciwieństwie do świadectw 
pochodzenia jest ograniczony czasowo. Element ten, choć nie jedyny, wyróżnia gwarancje pochodzenia pod świadectw pochodzenia. Drugim istotnym 
elementem wyróżniającym gwarancje pochodzenia od świadectw pochodzenia jest fakt, iż sam dokument gwarancji pochodzenia nie generuje praw 
majątkowych (art. 120 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (…).
31 Art. 122 ust. 4 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389).
32 Art. 122 ust. 7 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389).
33 Art. 124 ust. 1 w zw. z art. 124 ust. 8 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389) oraz E. Olejarczyk, 
(2016, s. 39), a także art. 46 ust. 10 ustawy o odnawialnych źródłach energii (…).
34 Art. 46 ust. 11 i art. 121 ust. 4 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389).
35 Art. 121 ust. 4 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389).
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Gwarancja pochodzenia kwalifikuje się do zaliczenia tego dokumentu do dokumentów urzę-
dowych, dokument ten jest bowiem sporządzany w przepisanej treścią ustawy o odnawialnych 
formie w postaci elektronicznej36 oraz wydawany jest przez powołany do tego organ państwowy, 
tj. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki37.

Dokumenty urzędowe, pochodzące od organu administracji, jako ich wystawcy, w postępo-
waniu administracyjnym niosą ze sobą dwa domniemania, a mianowicie:
1) domniemanie prawdziwości (autentyczności), oraz
2) domniemanie zgodności z prawdą (Bojanowski i Żukowski, 2009, s. 57).

W tym miejscu, zaznaczyć należy, iż kwestie związane z wydawaniem zaświadczeń w po-
stepowaniu administracyjnym, mimo iż budziły w piśmiennictwie liczne wątpliwości, dla prak-
tyki takich wątpliwości nie budzą i stanowią jedną z form działania administracji publicznej  
(ibidem, s. 551).

Forma gwarancji pochodzenia powoduje, iż organ administracji publicznej wydający to za-
świadczenie jest związany w zakresie przytoczonej treści zaświadczenia tym, co zostało w treści 
tego dokumentu urzędowo stwierdzone, a moc zaświadczenia może być tylko obalona przez 
przeprowadzenie dowodu przeciwko treści zaświadczenia38. 

Warunkiem koniecznym, aby gwarancja pochodzenia była uznana jako dokument urzędo-
wy i miała formę zaświadczenia jest, aby dochowane było minimum formy, co wynika z tego, iż 
ustawa o odnawianych źródłach energii w art. 121 w ust. 4 wskazuje, iż do wydawania gwarancji 
pochodzenia oraz innych dokumentów potwierdzających wydanie gwarancji pochodzenia stosuje 
się odpowiednio przepisy ustawy – k.p.a. o wydawaniu zaświadczeń. Minimum formy zatem, co 
wynika z art. 63 § 2 w zw. z art. 216 § 2 k.p.a., to we wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia 
należy wskazać stronę, jej adres, żądanie i podpis, a także interes prawny lub przepis prawa, 
z którego wynika obowiązek wydania zaświadczenia. Kwestie te w ograniczonym zakresie wska-
zuje ustawa o odnawialnych źródłach energii w art. 121 w ust. 3.

Sam tryb wydawania gwarancji pochodzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ma 
charakter postępowania gabinetowego, w którym to postępowaniu organ administracji publicznej 
weryfikuje żądanie strony przez pryzmat przesłanek wskazanych w treści art. 217 § 2 k.p.a., tj. 
poprzez wymóg urzędowego potwierdzenia faktów lub stanu prawnego przepisami prawa oraz 
ze względu na interes prawny strony (wytwórcy energii)39.

Zaświadczenie jako forma gwarancji pochodzenia powoduje, iż dokument ten może być 
środkiem dowodowym, co wpłynąć może na zakres praw i obowiązków strony, nie wywołując 
przy tym dla niej żadnych skutków materialnych.

Zaświadczenie jako forma gwarancji pochodzenia nie wiąże jednak organu administracji. Do 
zaświadczeń nie ma zastosowania art. 145 k.p.a. dotyczący spraw zakończonych decyzją osta-
teczną. Zaświadczenie nie rozstrzyga żadnej sprawy, a jest jedynie pochodną określonych faktów 
lub stanu prawnego, a z wydanym zaświadczeniem nie wiąże się tzw. res iudicata (Jaśkowska, 
2013, s. 1104–1119).

36 Art. 122 ust. 8 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389).
37 Art. 122 ust. 2 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389).
38 Wyr. WSA z dnia 16 grudnia 2009, I OSK 44/08, LEX 526574.
39 Wyr. WSA w Białymstoku z dnia 13 stycznia 2011 r., II SA/Bk 75/10, LEX nr 752406.
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W sprawach dotyczących zaświadczeń uzyskanie przez przedsiębiorstwo energetyczne za-
świadczenia w postaci gwarancji pochodzenia energii pociąga za sobą̨ uprawnienie tego przed-
siębiorstwa do ujawnienia tego faktu w rejestrze prowadzonym przez podmiot prowadzący:
1) giełdę towarową w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych, lub 
2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi
– organizujący obrót gwarancjami pochodzenia.

Gwarancje pochodzenia, podobnie jak świadectwa pochodzenia, podlegają obrotowi, z tym 
zastrzeżeniem, iż z gwarancji pochodzenia nie wynikają prawa majątkowe. Element ten trafnie 
zauważyła E. Olejarczyk40. Przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii gwarantują funkcjo-
nowanie gwarancji pochodzenia w oparciu o regulacje rynkowe (możliwość obrotu gwarancjami 
pochodzenia) i nie wprowadzają w tym zakresie obowiązków ustawowych dedykowanych przed-
siębiorcom (Szambelańczyk, 2016, s. 330).

Organ uprawniony do wydawania i potwierdzania określonych urzędowo faktów nie może 
wydawać z urzędu zaświadczeń, a samo zaświadczenie musi być wydane w określonej formie 
(w przypadku gwarancji pochodzenia w formie elektronicznej) i w przedmiocie mieszczącym 
się w zakresie działania uprawnionego podmiotu (w przypadku gwarancji pochodzenia Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki, który zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach 
 energii (…) wydaje gwarancje pochodzenia w terminie 30 dni od dnia przekazania przez właści-
wego operatora wniosku) (Adamiak, 2011, s. 514).

W tym miejscu należy także wspomnieć o transgranicznym charakterze gwarancji pocho-
dzenia jako o elemencie odróżniającym ten rodzaj zaświadczenia od świadectwa pochodzenia 
(Olejarczyk, 2016, s. 40). W przypadku gwarancji pochodzenia wydawanych na gruncie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii (…) kwestie te zostały uregulowanie w przepisach pozwalających 
na uznawanie gwarancji pochodzenia wydanych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym41.

Uzyskanie zatem zaświadczenia potwierdzającego wytworzenie energii ze źródeł odna-
wianych (w postaci gwarancji pochodzenia) nie jest skomplikowane, a przedsiębiorca, będący 
wytwórcą energii ze źródeł odnawianych, który wystąpi i uzyska gwarancję pochodzenia będzie 
mógł ją sprzedać, natomiast nabywca gwarancji może to zaświadczenie (gwarancję pochodzenia) 
wykorzystać w celu potwierdzenia efektu środowiskowego w postaci zmniejszenia tzw. śladu wę-
glowego, czy też po prostu wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych. Z tego też względu 
adresatem gwarancji pochodzenia są podmioty zabiegające o ochronę środowiska.

Gwarancja pochodzenia może być przedmiotem obrotu, i co istotne, w obecnym stanie 
prawnym gwarancja pochodzenia nie jest kwalifikowana jako instrument finansowy w rozumieniu 
przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, analogicznie zresztą jak w przypadku 
świadectw pochodzenia (Długosz, 2013, s. 264).

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (…) wskazuje na możliwość odpłatnego zbycia 
gwarancji pochodzenia, i w tym celu posługuje się zamiennie terminem przekazanie gwarancji 

40 Ar 124 ust. 1 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389) oraz E. Olejarczyk, (2016, s. 41).
41 Art. 123 ust 1 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389).
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pochodzenia42 oraz terminem przeniesienie gwarancji pochodzenia43. Gwarancja pochodzenia 
może być przenoszona przez jednego posiadacza na innego niezależnie od energii, do której się 
odnosi. Termin przekazanie gwarancji pochodzenia wskazuje na odrębność od systemu świadectw 
pochodzenia44, a przeniesienie wskazuje na stricte temporalny charakter obrotu gwarancjami po-
chodzenia i skutku związanego z przeniesieniem gwarancji pochodzenia, które następuje dopiero 
z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze gwarancji pochodzenia45. 

Po upływie 12 miesięcy gwarancja pochodzenia wygasa z mocy prawa i podlega wykreśleniu 
z rejestru gwarancji pochodzenia46. Z kolei wykorzystanie gwarancji pochodzenia (przekazanie 
dla odbiorcy końcowego) doprowadza do jej unieważnienia – spełnienie jej celu, to udostępnienie 
dowodu odbiorcy końcowemu47. W odróżnieniu od świadectw pochodzenia, gwarancje pocho-
dzenia są dokumentami ważnymi na terenie całej Unii Europejskiej, a państwa członkowskie zo-
bowiązały się, by uznawać gwarancje pochodzenia wydawane przez inne państwa członkowskie. 

Istotnym jest, iż zgodnie z treścią dyrektywy 2009/28/WE48 podmioty zajmujące się wydawa-
niem gwarancji pochodzenia muszą być niezależne od działalności w zakresie wytwarzania, obrotu 
i dostarczaniem energii. Podmiotem takim w przypadku Polski jest w istocie organ koncesyjny w za-
kresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych49. W tym miejscu wskazać należy, iż z przepisów 
dyrektywy 2009/28/WE nie wynika, że regułą powinno być wskazanie w przepisach i regulacjach 
krajowych w państwach UE organów regulacyjnych w zakresie sektora energetyki jako podmiotów 
uprawnionych do wydawania gwarancji pochodzenia. Niemniej jednak, potwierdzeniem swoistej nie-
zależności organów regulacyjnych od działalności w zakresie wytwarzania, obrotu i dostarczaniem 
energii jest fakt, iż podmioty te są w UE odpowiedzialne za wydawanie gwarancji pochodzenia, jako 
przykład podać należy austriackiego regulatora E-Control (odpowiednik polskiego Urzędu Regulacji 
Energetyki), który jest odpowiedzialny za wydawanie gwarancji pochodzenia w Austrii), ale już 
w Czechach podmiotem tym jest OTE a.s., tj. czeski krajowy operator gazowy i elektroenergetyczny.

W tym miejscu należy wskazać na niezwykle ważny element wyróżniający gwarancje po-
chodzenia, na co zwrócił uwagę Z. Muras (2015), iż elementem odróżniającym gwarancje po-
chodzenia od świadectw pochodzenia jest to, iż gwarancje pochodzenia wydawane są̨ jedynie 
dla ilości energii wprowadzonej do sieci (ilość energii netto), co jest elementem odróżniającym 
od świadectw pochodzenia, które wydawane są̨ dla całej ilości wytwarzanej energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w instalacjach odnawialnego źródła energii (iloścí energii 
brutto – łącznie z tzw. zużyciem własnym wytwórcy OZE)50. Świadectwa pochodzenia wydawane 
są dla energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawianych, a nie tylko dla energii elektrycznej 
wytworzonej i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej51. 

42 Art. 120 ust. 3 w zw. z art. 129 ust. 9 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389).
43 Art. 129 ust. 7 w zw. z art. 129 ust. 9 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389). 
44 Art. 120 ust. 3 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389).
45 Art. 129 ust. 7 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389).
46 Art. 122 ust. 4 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389).
47 Art. 122 ust. 6 w zw. z art. 124 ust. 4 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389).
48 Art. 15 ust. 4. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.).
49 Art. 32 ust. 1 lit b ustawy z dn. 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2018, poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629, 1637, 2348. 
z 2019 r. poz. 42, 125).
50 Art. 120 ust. 1 ustawy z dn.ia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389).
51 Art. 44 ust. 1 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2389).
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IV.	Ślad	środowiskowy
Pisząc o śladzie środowiskowym, w istocie można się zamiennie posługiwać się pojęciem 

„śladu węglowego”, a pisząc o śladzie węglowym w istocie mowa jest o śladzie środowiskowym. 
Wynika to z faktu, iż w tym zakresie nie ma jednej i wiążącej definicji. Powyższe założenia oparte 
są na zaleceniach Komisji Europejskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania wspól-
nych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz in-
formowania o niej (2013/179/UE Dz. Urz. UE L 124), które określają co należy uznawać za ślad 
środowiskowy52. Zalecenia te nie są wiążące i nie mają one mocy normatywnej. Zgodnie z tym 
dokumentem ślad środowiskowy produktu (product environmental footprint, PEF)) jest opartym 
na wielu kryteriach wskaźnikiem, który służy do pomiaru efektywności środowiskowej towaru lub 
usługi przez cały jej cykl życia. Na rynku jednak obecnych jest kilkadziesiąt sposobów obliczania 
śladu środowiskowego53. 

W wielkim skrócie ślad środowiskowy to zatem wszystkie lub wybrane oddziaływania pro-
duktu, usługi lub organizacji na środowisko. 

W tym miejscu wskazać należy na aspekt informacyjny dokumentu gwarancji pochodzenia 
i związany z tym aspekt środowiskowy związany z wykorzystaniem energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, polegający na potwierdzeniu uniknięcia śladu węglowego. 

Powyższe nie zmienia faktu, iż wciąż regulacje prawne, tak unijne, jak i krajowe, dotyczące 
instytucji gwarancji pochodzenia nie wykorzystują w pełni instytucji gwarancji pochodzenia dla 
wskazywania na osiągnięte cele środowiskowe lub jako potwierdzenie unikniętego śladu węglowego. 

W związku z powyższym, obowiązujące regulacje winny być systemowo wzmocnione, tak 
by w sposób wyraźny wskazać w przepisach cel środowiskowy gwarancji pochodzenia dla od-
biorcy końcowego, tj. możliwość uniknięcia śladu węglowego lub osiągnięcie celów środowisko-
wych, przy tym dodatkowo powinno być także jasno zdefiniowane czym jest cel środowiskowy 
lub ślad węglowy.

V.	Uwagi	de lege ferenda
W pracy przedstawiono kompleksowo podstawy prawne funkcjonowania instytucji gwarancji 

pochodzenia. Jednakże ustawodawcy ani krajowy, ani unijny nie określili docelowo roli, jaką mogą 
odgrywać gwarancje pochodzenia. Tym samym w artykule wskazano potencjalny kierunek prac 
legislacyjnych tak dla polskiego, jak i unijnego ustawodawcy.

Mając na uwadze powyższe zasadnym jest, aby polski ustawodawca w ustawie o odnawial-
nych źródłach energii wprowadził regulacje mające na celu:
1) potwierdzenie, iż gwarancja pochodzenia jest wyłącznym dokumentem poświadczającym 

odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzo-
nej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł 

52 Dokument ten został opracowany jako jeden z elementów inicjatywy strategii „Europa 2020” – Europa efektywnie korzystająca z zasobów. W Planie 
działania na rzecz zasobooszczędnej Europy Komisji Europejskiej przedstawiono proponowane sposoby zwiększenia produktywności zasobów i unie-
zależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów oraz oddziaływania na środowisko, biorąc pod uwagę cykl życia. Celem dokumentu jest 
określenie podejścia metodologicznego, tak by możliwym była ocena, przedstawienie i porównanie ekologiczności produktów, usług i przedsiębiorstw w opar-
ciu o kompleksową ocenę oddziaływania na środowisko w czasie całego cyklu życia („ślad ekologiczny”). Zalecenie przedstawiają metodę modelowania 
oddziaływania przepływów materiałów i energii oraz emisji i strumieni odpadów związanych z produktem na środowisko, przez cały cykl życia produktu.
53 Patrz uwagi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Pozyskano z: https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/reindustrializacja-gospodarki/
zrownowazony-rozwoj-gospodarczy/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/slad-srodowiskowy/.
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energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, tak aby podkreślić różnice pomiędzy 
gwarancją pochodzenia a świadectwem pochodzenia;

  2)  dodanie przepisu stanowiącego, iż: „Gwarancja pochodzenia stanowi dokument potwierdza-
jący wartości środowiskowe i społeczne konsumowanej energii ze źródeł odnawialnych”, co 
przyczyni się do zwiększenia obrotu gwarancjami pochodzenia;

 3)  dodanie przepisu wskazującego w dokumencie gwarancji pochodzenia datę wytworzenia po 
raz pierwszy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w instalacji odnawialnego źródła 
energii, co wzmocni kompleksowość implementacji przepisów dyrektywy 2009/28/WE;

 4)  wzmocnienie regulacji informacyjnych w ustawie, tak by umożliwić w trybie wnioskowym 
przedsiębiorstwu energetycznemu oferującemu energię elektryczną odbiorcy końcowemu 
unieważnienie gwarancji pochodzenia po skonsumowaniu dostarczonej energii odbiorcy 
końcowemu i po dostarczeniu odbiorcy końcowemu dowodu wytworzenia energii ze źródeł 
odnawialnych w postaci gwarancji pochodzenia;

 5)  możliwość wykorzystania gwarancji pochodzenia przez usługodawców w celach oferowania 
usług, które zrealizowane zostaną z wykorzystaniem energii elektrycznej ze źródeł odna-
wialnych, wraz z możliwością unieważnienia przez usługodawców gwarancji pochodzenia 
w przypadku zrealizowania usług na rzecz konsumentów lud odbiorców tych usług (ten sam 
kierunek może być zastosowany w przypadkach związanych z wytwarzaniem dóbr określo-
nych rodzajów dla odbiorców tych dóbr);

 6)  wprowadzenie ulg i preferencji podatkowych, np. w postaci stosowania przez samorządy 
terytorialne preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości w przypadku podmiotów 
korzystających z energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych i legitymujących się doku-
mentem gwarancji pochodzenia, co wpływałoby na polepszenie jakości powietrza, poprzez 
preferencyjne traktowanie wykorzystywanej wyłącznie w celach grzewczych energii ze źródeł 
odnawialnych;

  7)  wprowadzenie zmian w ustawie – Prawie zamówień publicznych (…), uznających za spełnie-
nie kryteriów środowiskowych poprzez dostarczenie przez wykonawcę zamówienia gwarancji 
pochodzenia potwierdzających wykorzystanie określonej ilości energii elektrycznej ze źródeł 
odnawianych w przypadku produktów i towarów dostarczonych lub wytworzonych z użyciem 
energii elektrycznej, co spowodowałoby to wzmocnienie atrakcyjności tzw. zielonych zamó-
wień publicznych; 

  8)  wprowadzenie regulacji w przepisach środowiskowych zmniejszających opłaty środowiskowe 
w przypadku przedłożenia dokumentu gwarancji pochodzenia;

  9)  wprowadzenie regulacji mających na celu ujęcie w sprawozdaniach Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki i w informacjach kwartalnych Prezesa URE (art. 131 ust. 3 pkt 4 ustawy o odna-
wianych źródłach energii) informacji dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej ze 
źródeł odnawialnych potwierdzonych gwarancjami pochodzenia z uwzględnieniem rodzajów 
instalacji odnawialnego źródła energii;

10)  wzmocnienie regulacji ustawowych umożliwiających „umiędzynarodowienie” krajowych gwa-
rancji pochodzenia, poprzez umożliwianie Prezesowi URE lub podmiotowi prowadzącemu 
giełdę towarową w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych lub prowadzącemu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami 
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finansowymi możliwość uczestnictwa w międzynarodowych organizacjach zrzeszających 
podmioty wydające gwarancje pochodzenia;

11) rozszerzenie instytucji gwarancji pochodzenia na energię ze źródeł innych niż odnawialne 
i innych niż energia wytworzona w technologii wysokosprawnej kogeneracji54;

12) wprowadzenie preferencji w opłatach za emisję dwutlenku węgla związanych z wytwarza-
niem energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane do ponoszenia 
opłat w związku z wykorzystywaniem lub wytwarzaniem przez te przedsiębiorstwa energii ze 
źródeł odnawialnych w przypadku legitymowania się dokumentem gwarancji pochodzenia;

13) wykorzystanie gwarancji pochodzenia jako ulg klimatycznych dla podmiotów zobowiązanych 
do realizacji ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych (Dz.U. 2018, poz. 1201).
Wprowadzenie powyższych zmian spowoduje, iż krajowy rynek gwarancji pochodzenia 

stanie się rynkiem elastycznym, na którym przede wszystkim przedsiębiorcy wykazywać będą 
zainteresowanie pozyskiwaniem gwarancji pochodzenia w celach zarówno informacyjnych, jak 
i marketingowych związanych z potwierdzeniem śladu środowiskowego ich produktów lub też 
śladu środowiskowego danej organizacji. Jednocześnie, aby nie spowodować wzrostu cen energii 
w przyszłości gwarancje pochodzenia powinny funkcjonować w oparciu o regulacje stricte rynkowe 
(możliwość obrotu gwarancjami pochodzenia).

Ponadto, w przyszłości stricte informacyjny i ekologiczny (środowiskowy) charakter instytucji 
gwarancji pochodzenia może stanowić podstawę innych instrumentów mających na celu wspiera-
nie produktów energooszczędnych, efektywnych energetycznie czy ekologicznych, a także może 
wspierać eliminację produktów nieefektywnie wykorzystujących zasoby środowiska.

Wskazując na rynkowy charakter gwarancji pochodzenia, pomimo wskazanych w treści nie-
doskonałości instytucji gwarancji pochodzenia i pomimo sformułowania ww. uwag de lege ferenda, 
wydano w 2016 r. 470 gwarancji pochodzenia ze źródeł odnawianych dla wolumenu 2846,6 GWh, 
co daje ok. 1,8% krajowego zużycia energii elektrycznej w 2016 r., a w roku 2017 wydanych zo-
stało już 1099 gwarancji pochodzenia ze źródeł odnawianych dla wolumenu 4755,7 GWh. Skala 
ta, i blisko 100% wzrost rynku instytucji gwarancji pochodzenia w ciągu jednego tylko roku, po-
kazuje rosnące już zainteresowanie dokumentem gwarancji pochodzenia i stopniowe budowanie 
rynku gwarancji pochodzenia.

VI.	Podsumowanie
Podsumowując, aby dokument gwarancji pochodzenia mógł być uznany za dokument urzę-

dowy i zaświadczenie w myśl k.p.a. zaistnieć muszą następujące elementy:
1) zaświadczenie to jest wydawane na podstawie przepisów prawa (ustawa o odnawialnych 

źródłach energii);
2) zaświadczenie to jest wydawane na podstawie wniosku strony;
3) strona powinna mieć interes prawny;

54 Ustawodawca już dopuścił możliwość otrzymywania gwarancji pochodzenia za energię wytworzoną w technologii wysokosprawnej kogeneracji. 
Szczegółowo kwestie te szczegółowo i trafnie omawia w swym artykule M. Krzykowski (2017, s. 55–69). Jednakże, zauważyć należy, iż w związku 
z uchwaleniem przez Sejm RP na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2018 r. ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji 
(druk Nr 3052), kwestie zawarte w tym artykule wymagać mogą aktualizacji. Ustawa ta została opublikowana Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2019, poz. 42).
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4) jest aktem (czynnością materialno-techniczną) organu administracji publicznej (Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki);

5) stanowi czynność faktyczną (jako element odróżniający zaświadczenie od decyzji deklaratoryjnej);
6) w przypadku wydawania gwarancji pochodzenia (zaświadczenia) brakuje elementu oświad-

czenia strony;
7) musi odróżniać się od świadectwa pochodzenia, tj. nie uprawnia do wsparcia pomocą publiczną.
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Streszczenie	
Gazy odnawialne stopniowo pojawiają się na europejskim rynku energii jako możliwe alternatywy 
dla gazu ziemnego. Wśród gazów odnawialnych wyróżnić należy: biogaz, biometan, wodór oraz 
syntetyczny gaz ziemny (synthetic gas). Bardzo wyraźnie akcentuje się przyszłościowy charakter 
gazów odnawialnych i ich ważną rolę nie tylko w pokryciu zapotrzebowania na energię w Unii 
Europejskiej, ale także w zakresie ich wpływu na klimat i możliwe przyczynienie się do osiągnięcia 
celów porozumienia paryskiego z 2015 r. Produkcja, dostawy czy przesył gazów odnawialnych 
siecią gazową to obszary, które przynajmniej w minimalnym zakresie muszą zostać uregulo-
wane. Ustawodawcy europejscy powinni również zadbać o odpowiednie zachęty do produkcji 
i wykorzystania tych gazów, takie jak na przykład zastosowanie systemu zielonych certyfikatów, 
zwolnień podatkowych, preferencyjnych taryf w zakresie dostępu do sieci czy dofinansowania, 
w szczególności dla projektów innowacyjnych. Niniejszy artykuł analizuje obecne regulacje w tym 
zakresie i przedstawia propozycje, które mogą zostać wdrożone, gdy rynek gazów odnawialnych 
stanie się bardziej rozwinięty.

Słowa	kluczowe:	gazy odnawialne; biogaz; biometan; wodór.

JEL: K23

I.	Wstęp
Gazy odnawialne stopniowo pojawiają się na europejskim rynku energii jako możliwe alterna-

tywy dla gazu ziemnego. Wśród gazów odnawialnych wyróżnić należy: biogaz, biometan, wodór 
oraz syntetyczny gaz ziemny (synthetic gas). Obecnie wykorzystanie biogazu, a w dużej mierze 
także biometanu, jest obszarem dość dobrze rozwiniętym, jednak w przypadku wodoru czy gazu 
 * Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prawnik w kancelarii Wawrzynowicz&Wspólnicy, 
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** Doktorant prawno-ekonomicznych studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego, e-mail: wojciechmodzelewski94@gmail.com;  
ORCID: 0000-0003-1025-5755
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syntetycznego ich wykorzystanie obejmuje przede wszystkim projekty eksperymentalne czy pilo-
tażowe. Zastosowanie gazów odnawialnych może być bardzo szerokie: począwszy od ich użycia 
w transporcie, przez wykorzystanie w dedykowanych instalacjach, po wtłaczanie do sieci gazu 
ziemnego. Szczególnie to ostatnie zastosowanie rodzi szereg wyzwań regulacyjnych, z którymi 
– z uwagi na przewidywany wzrost znaczenia tych gazów, w najbliższych latach prawdopodobnie 
przyjdzie się zmierzyć ustawodawcy tak polskiemu, jak i europejskiemu. 

Już obecnie wykorzystanie biogazu i biometanu, szczególnie w niektórych krajach unijnych, 
jest dobrze rozwinięte, natomiast w przypadku wodoru istnieje wiele projektów pilotażowych, 
badań i inicjatyw mających doprowadzić do popularyzacji jego zastosowania. Można wskazać 
wiele zalet takiego podejścia. Jedną z nich jest często wskazywany wpływ na politykę klimatycz-
ną – gazy te nie bez powodu nazywane są odnawialnymi; biogaz i biometan produkowane są 
z odpadów organicznych, przemysłowych czy rolniczych, wodór zaś wytwarzany w ramach pro-
cesu elektrolizy, do której zastosowano energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł 
energii, nazywany jest zielonym wodorem. Ponadto gazy odnawialne, w szczególności biogaz 
i biometan, mogą być lokalnie produkowane i lokalnie konsumowane, zaspokajając zapotrzebo-
wanie na energię w danym regionie bez konieczności rozwoju infrastruktury do przesyłu gazu 
na dalekie odległości. Sama zaś produkcja wodoru w procesie elektrolizy może być postrzegana 
jako metoda magazynowania energii. 

Szerokie możliwości zastosowania gazów odnawialnych powodują coraz większe zainte-
resowanie ich wykorzystaniem. Coraz częściej wskazuje się na to, że w nieodległej przyszłości 
konieczne będzie uregulowanie tego wykorzystania. Niniejszy artykuł analizuje obecne regulacje 
w tym zakresie i przedstawia propozycje, które mogą zostać wdrożone, gdy rynek gazów odna-
wialnych stanie się bardziej rozwinięty.

II.	Obecne	wykorzystanie	gazów	odnawialnych
Obecnie najbardziej rozwinięte są technologie wykorzystania biogazu, który – zależnie od 

surowca – składa się z 45–70% metanu, 30–40% dwutlenku węgla i do 15% azotu (Piskowska- 
-Wasiak, 2018, s. 293). Biogaz może być stosowany do produkcji ciepła lub energii elektrycznej, 
może być także uzdatniany do postaci biometanu. Jest on bardzo elastyczny pod względem su-
rowca wykorzystywanego do jego produkcji, może być bowiem produkowany m.in. z odpadów 
organicznych, przemysłowych czy rolniczych, w zależności od ich dostępności w danym regionie. 
Biogazownia może być zlokalizowana na wysypiskach, miejskich i przemysłowych oczyszczalniach 
ścieków lub w innych miejscach. Najbardziej efektywne jest wykorzystanie wyprodukowanego 
w biogazowni gazu do pokrycia lokalnego zapotrzebowania na energię, gdy zaś jest ono niższe 
niż ilość produkowanego gazu, alternatywą jest uzdatnienie biogazu do biometanu, który zawiera 
do około 95% metanu, i wprowadzenie go do sieci gazowej. Biometan może być także wykorzysty-
wany w urządzeniach grzewczych, silnikach, a także turbinach przystosowanych do spalania gazu 
ziemnego oraz w transporcie jako paliwo uzupełniające w stosunku do CNG – w związku z tym, 
iż warunki techniczne użytkowania pojazdów napędzanych biometanem są tożsame do warun-
ków dla pojazdów napędzanych CNG, rozwój takiego kierunku wykorzystania biometanu zależny 
będzie od liczby samochodów napędzanych gazem ziemnym oraz infrastruktury do tankowania 
CNG, która posłużyć może również do tankowania biometanu (Piskowska-Wasiak, 2018, s. 293).
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W ostatnim czasie wykorzystanie biogazu w Europie znacząco wzrosło, co spowodowane 
jest dostępnością surowców i wsparciem regulacyjnym. W roku 2017 w Europie funkcjonowały 
17662 biogazownie, natomiast w 2009 r. było ich zaledwie 6227, co oznacza wzrost o prawie 
65% w ciągu niecałych 10 lat; znacząco wzrosła także produkcja biometanu: z 752 GWh w 2011 r. 
do 17264 GWh w 2017 roku1. Największa liczba instalacji do produkcji biometanu znajduje się 
w Niemczech – w 2017 r. było ich 1942, kraj ten przoduje również w liczbie biogazowni i ilości 
produkowanego biogazu, wytwarzając około 50% całkowitej ilości produkowanego w Europie 
biogazu3. Jeśli chodzi o Polskę, to moc zainstalowana w instalacjach wykorzystujących biogaz 
systematycznie wzrasta od 2005 r. i według stanu na czerwiec 2018 r. wyniosła 240,968 MW4. 
Rynek biogazu latach w 2013–2016 przechodził jednak kryzys. Spowodowany był on znacznym 
spadkiem zielonych certyfikatów. Dopiero znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach ener-
gii z 2016 r. oraz zmiany w zakresie cen referencyjnych odmieniły sytuację na rynku, stwarzając 
o wiele lepsze rozwiązania finansowe (Gostomczyk, 2017, s. 63).

Jak wskazuje się w literaturze, nie istnieje obecnie w krajach UE jednolity model rozwoju rynku 
biogazu (Gostomczyk, 2017, s. 52–59). Przykładowo, w Niemczech dominuje wykorzystanie jako 
surowca bazowego wysokoenergetycznej kiszonki z kukurydzy, który jest surowcem efektywnym 
i wydajnym, ale jednocześnie kosztownym w eksploatacji, a dodatkowo jego produkcja ogranicza 
ilość gruntów przeznaczonych na produkcję żywności. Z kolei w Danii i Szwecji wykorzystanie 
biogazowni nastawione jest w większej mierze na rynek lokalny – surowcem są głównie odpady 
z gospodarstw rolniczych, a usytowanie biogazowni pozwala na lokalne wykorzystanie biogazu. 
W Polsce większość funkcjonujących biogazowni to biogazownie rolniczo-utylizacyjne, które wy-
korzystują produkty odpadowe z rolnictwa. Od wielu lat wskazuje się, że potencjał energetyczny 
polskiego rolnictwa oraz potencjał rozwoju biogazowni w Polsce jest relatywnie duży (Stankiewicz, 
2010, s. 245–246). Wysoką efektywność w tym zakresie przypisuje się szczególnie instalacjom 
hybrydowym, wykorzystującym także odpady zwierzęce oraz odpady przemysłu spożywczego, mię-
dzy innymi gorzelni, mleczarni, cukrowni czy zakładów owocowo-warzywnych (Jasiulewicz, 2014).

Jeśli chodzi o wodór, to wskazać można na dwie metody jego produkcji. Pierwszą z nich jest 
metoda Power-to-Gas (P2G), która do produkcji wodoru wykorzystuje proces elektrolizy – jest to 
proces bardzo energochłonny, stąd jego zastosowanie jest szczególnie uzasadnione w sytuacji 
nadwyżki energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Można tę cechę 
elektrolizy postrzegać jako ogromną zaletę, ponieważ w takich przypadkach odbiór nadmiaru ener-
gii stanowi ratunek dla systemu elektroenergetycznego. Wyprodukowany w ten sposób wodór, tj. 
przy użyciu energii pochodzącej z OZE, nazywany jest często zielonym wodorem (green hydro-
gen). Tak pozyskany wodór można w dalszej kolejności poddać procesowi metanizacji, w ramach 
którego możliwe jest pozyskanie syntetycznego gazu ziemnego (SNG – Synthetic Natural Gas), 
który posiada właściwości palne zbliżone do właściwości gazu ziemnego i może być wprowadzany 

1 European Biogas Association Statistical Report 2017. Pozyskano z: http://european-biogas.eu/2017/12/14/eba-statistical-report-2017-published-
-soon/ (14.11.2018).
2 European Biomethane Map 2018. Infrastructure for biomethane production. Pozyskano z: http://european-biogas.eu/wp-content/uploads/2018/01/2018.01.09.
GIE_BIO_2018_A0_1189x841_FULL_415_clean_final.pdf (15.11.2018).
3 European Biogas Association Statistical Report 2017. Pozyskano z: http://european-biogas.eu/2017/12/14/eba-statistical-report-2017-published-
-soon/ (14.11.2018).
4 Potencjał krajowy OZE w liczbach – Moc zainstalowana, Urząd Regulacji Energetyki. Pozyskano z: https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-
-elektryczna/odnawialne-zrodla-ener/potencjal-krajowy-oze/5753,Moc-zainstalowana-MW.html (15.11.2018).
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do sieci gazowej bez ograniczeń (Piskowska-Wasiak, 2018, s. 293). Drugą metodą jest reforming 
parowy (methane reforming), który wykorzystuje do produkcji wodoru metan. Metoda ta pozwala 
na pozyskanie znacznie większych ilości wodoru niż elektroliza5. 

Wodór, oprócz jego użycia do produkcji syntetycznego gazu ziemnego, może być zastosowany 
w transporcie jako paliwo do pojazdów napędzanych wodorem, może być również wykorzystany 
do produkcji energii elektrycznej w ogniskach paliwowych, silnikach z wewnętrznym spalaniem 
i instalacjach kogeneracyjnych (Piskowska-Wasiak, 2017, s. 601–602). Ponadto coraz częściej 
mówi się o wtłaczaniu wodoru do sieci gazu ziemnego – istnieją jednak ograniczenia w tym za-
kresie ze względu na niekorzystny wpływ wodoru na elementy infrastruktury gazowej. Obecne 
badania wskazują, iż transportowany gaz może zawierać maksymalnie do 10% wodoru6, choć 
w projekcie pilotażowym Jupiter 1000 prowadzonym we Francji wprowadza się do sieci gazowej 
maksimum 6% wodoru7. Dzięki takiemu zastosowaniu wodoru, energia przekazywana jest z sy-
stemu elektroenergetycznego do systemu gazowego, w którym może być łatwo zmagazynowa-
na lub wykorzystana do zwiększenia jego potencjału. Ze względu na trudności i wysokie koszty 
transportu wodoru, najczęściej infrastrukturę do jego transportu buduje się lokalnie. W Stanach 
Zjednoczonych jest obecnie kilka tysięcy kilometrów sieci służącej do transportu wodoru i zloka-
lizowana jest ona przede wszystkim w zagłębiach przemysłowych (Hordeski, 2008, s. 218).

W celu popularyzacji wykorzystania wodoru powołane zostało stowarzyszenie European 
Hydrogen and Fuel Cell Association (Hydrogen Europe) współpracujące z Komisją Europejską, 
którego członkami są przedstawiciele przemysłu i organizacje badawcze. Stowarzyszenie prze-
prowadza szereg projektów dotyczących wodoru m.in. w zakresie legislacji i analizy barier regu-
lacyjnych, budowa 26-tonowej ciężarówki napędzanej wodorem czy wdrożenie zeroemisyjnych 
autobusów w 20 miastach w Europie.

III.	Polskie	uregulowania	prawne	w	zakresie	gazów	odnawialnych
W ustawie – Prawo energetyczne8 (dalej: upe) oraz ustawie o odnawialnych źródłach energii9 

(dalej: ustawa OZE), ustawodawca, w kontekście gazów ze źródeł odnawialnych, posługuje się 
pojęciem „biogazu” oraz wyróżnia jego szczególny rodzaj – biogaz rolniczy. Należy zauważyć, że 
na ten moment w polskich regulacjach odniesienie do wodoru jako paliwa gazowego występuje 
przede wszystkim w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatyw-
nych10 (dalej: ustawa o elektromobilności) oraz w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokom-
ponentach i biopaliwach ciekłych11. W ustawie o elektromobilności wodór jest traktowany jako 
paliwo alternatywne, a więc – zgodnie z definicją ujętą art. 2 pkt 11 ustawy o elektromobilności, 

 5 W opublikowanym w maju 2018 r. studium pt. „Fully decarbonising Europe’s energy system by 2050” przygotowanym przez międzynarodową firmę 
konsultingową Pöyry, wskazano, że wodór stanie się konkurencyjny wyłącznie wtedy, gdy dostępny będzie w dużych ilościach, co zapewnić może tylko 
reforming parowy (methane reforming). Pozyskiwanie wodoru w procesie elektrolizy może być również dużo droższe z uwagi na stosunkowo rzadkie 
okresy niskich cen energii elektrycznej. Elektroliza może być opłacalna w tych krajach, w których istnieje rozwinięty i elastyczny system OZE. Autorzy 
studium stwierdzają, że połączenie obu metod: elektrolizy i reformingu parowego, może być dobrym wyjściem z uwagi na elastyczność procesu elektrolizy.
 6 Bessarabov, Wang, Li i Zhao (2017), za: Study on the Future Role of Gas from a Regulatory Perspective, Council of European Energy Regulators, 
marzec 2018.
 7 Dossier de presse – Signature des accords de partenariat, str. 6. Pozyskano z: https://docs.wixstatic.com/ugd/940962_05daa50558b8462d8d5e4
e08033d581a.pdf  (15.11.2018).
 8 Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2018, poz. 755 t.j. ze zm.).
 9 Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2018, poz. 1269 t.j. ze zm.).
10 Dz.U. 2018, poz. 317 ze zm.
11 Ustawa z dn. 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1344 z późn. zm.).
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paliwo wykorzystywane do napędu silników pojazdów samochodowych lub jednostek pływających 
stanowiące substytut dla paliw pochodzących z ropy naftowej lub otrzymywanych w procesach jej 
przetwórstwa. Podobny status na gruncie tej ustawy posiadają m.in. sprężony gaz ziemny (CNG) 
i skroplony gaz ziemny (LNG) pochodzące z biometanu. Pojazdy napędzane wodorem to oddzielny 
typ pojazdów wyróżniany przez ustawę o elektromobilności, wodór może także stanowić paliwo dla 
autobusów zeroemisyjnych. Pojazdy korzystające z paliw alternatywnych, w tym właśnie wodoru 
i CNG oraz LNG, korzystają ze wszelkich przywilejów przewidzianych w ustawie, w szczególności 
możliwości wjazdu do stref czystego transportu. Ustawa o elektromobilności implementuje dy-
rektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie 
rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych12, która w swojej preambule wskazuje, że pojazdy 
silnikowe napędzane wodorem cechują się obecnie bardzo niskim współczynnikiem penetracji 
rynku, a rozbudowa wystarczającej infrastruktury tankowania wodoru jest niezbędnym warun-
kiem umożliwiającym większe rozpowszechnienie pojazdów silnikowych napędzanych wodorem. 
Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do stworzenia dostępnej publicznie infrastruktury 
dostarczania wodoru dla pojazdów silnikowych zapewniającej poruszanie się pojazdów silniko-
wych napędzanych wodorem. Warto również zauważyć, że ustawa o biokomponentach i biopa-
liwach ciekłych powołała do życia Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, który zastąpi wieloletni 
program promocji biopaliwa lub innych paliw odnawialnych na lata 2008–2014. Środki Funduszu 
mają być przeznaczone przede wszystkim na finansowanie projektów związanych z rozwojem 
elektromobilności i paliw alternatywnych. Oznacza to, że o dofinansowanie mogą się starać np. 
projekty związane z budową lub rozbudową infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży sprężonego 
gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu 
lub wodoru, lub związane z budową lub rozbudową infrastruktury do ładowania pojazdów ener-
gią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu stanowi 
pozytywny wkład do procesu rozwoju nie tylko infrastruktury opartej na energii elektrycznej, lecz 
także tej opartej na gazach ze źródeł odnawialnych (Modzelewski, 2018, s. 2–4).

Art. 3 pkt 3a upe definiuje paliwa gazowe jako: „gaz ziemny wysokometanowy lub zaazoto-
wany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarcza-
ne za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia”. Biogaz 
oraz biogaz rolniczy uznawane są za odnawialne źródła energii w rozumieniu ustawy OZE. Art. 2 
pkt 1 tej ustawy stanowi, że biogazem jest gaz uzyskany z biomasy, w szczególności z instalacji 
przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów, 
natomiast przez biogaz rolniczy rozumie się gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej 
surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzę-
cych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia 
rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjo-
nowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących 
z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów. Jako że w polskich uregulowaniach prawnych 
można znaleźć jedynie odniesienie do biogazu, brakuje natomiast regulacji w zakresie wodoru, 
niniejszy rozdział zostanie poświęcony jego charakterystyce, systemom wsparcia i barierom 
w jego wykorzystywaniu. 
12 Dz.U.UE.L.2014.307.1 z dn. 2014.10.28.
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Biogaz pozyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy, a dokładnie ujmując pro-
dukowany jest przez mikroorganizmy z rozkładu substancji organicznych w warunkach beztleno-
wych i jest on mieszaniną, na którą składa się przede wszystkim metan i dwutlenek węgla i należy 
do odnawialnych źródeł energii. Uszlachetnioną formą biogazu jest biometan, który w większym 
stopniu nadaje się do wykorzystywania w szeroko rozumianym przemyśle. Wyróżnia się trzy 
generacje produkcji biometanu, zróżnicowane ze względu na wykorzystaną materię organiczną 
i proces transformacji. Biogaz może być zatłaczany do istniejących gazociągów dystrybucyjnych 
lub przesyłowych i wykorzystywany w tych samych celach co gaz ziemny lub dzięki kompresji może 
stanowić paliwo ze źródeł odnawialnych dla pojazdów, jest on również cennym nośnikiem energii 
dla przemysłu chemicznego. Zanim jednak biogaz będzie mógł być wykorzystany w powyższych 
celach należy go poddać wspomnianemu uszlachetnieniu do biometanu. Uszlachetnienie pole-
ga na wyeliminowaniu wszelkich zanieczyszczeń łącznie z dwutlenkiem węgla oraz zwiększeniu 
ilości metanu z 50–75% do ponad 95%. 

Kluczowe dla prowadzenia działalności polegającej na obrocie czy wytwarzaniu biogazu jest 
możliwość jego wtłaczania do gazowej sieci dystrybucyjnej. Jest to również istotne ze względu na 
wprowadzany ostatnią nowelizacją ustawy OZE z dnia 14 lipca 2018 r. system wsparcia. Nowelizacja 
ustawy OZE przewidziała tzw. uproszczony system wsparcia wytwarzania energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych, tj. system taryf gwarantowanych (feed-in tarrif) oraz kontraktów różnicowych 
(feed-in premium). Oba systemy wsparcia są zgodne z przepisami rozporządzenia UE GBER13 
uznającymi niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym. Jak stanowi art. 70a 
ustawy OZE, wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji lub 
w mikroinstalacji, posiadającej wyodrębniony zespół urządzeń służących do wyprowadzania mocy 
wyłącznie z tej instalacji do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej, będący przedsiębiorstwem 
energetycznym, wykorzystujący do wytworzenia energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy albo 
biogaz pozyskany ze składowisk odpadów albo biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków albo 
inny biogaz niż wspomniane albo hydroenergię – może dokonać sprzedaży, której przedmiotem 
będzie niewykorzystana, a wprowadzona do sieci energia elektryczna, po stałej cenie zakupu, 
sprzedawcy zobowiązanemu albo innemu podmiotowi. 

Należy zauważyć, że takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla wytwórców, ponieważ 
ich prawo sprzedaży po stałej cenie zakupu nie zostało ograniczone jedynie do sprzedawców 
zobowiązanych, mogą oni bowiem oferować energię również innym podmiotom. Cena zakupu 
jest obliczana zgodnie z art. 70e z uwzględnieniem art. 70d ustawy OZE. W przypadku instalacji 
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, któ-
re wykorzystują wspomniane nośniki energii, sprzedaż, której przedmiotem jest niewykorzystana 
a wprowadzona do sieci energia elektryczna, wybranemu podmiotowi innemu niż sprzedawca 
zobowiązany jest objęta przepisem regulującym stałą cenę zakupu. Oznacza to że instalacje, 
korzystające z feed-in tarrif (FIT) lub feed-in premium (FIP), na wprowadzaną do sieci energię 
posiadają stałą cenę zakupu, która zgodnie z art. 70e ustawy OZE wynosi 90% ceny referencyj-
nej (maksymalnej ceny aukcyjnej określonej przez Ministra Energii w drodze rozporządzenia) dla 
danego typu instalacji, bez konieczności uczestnictwa w aukcji. W FiT całość energii elektrycznej 

13 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w za-
stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 
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jest sprzedawana po stałej cenie zakupu, w systemie FIP wytwórcy sprzedają energię bezpośred-
nio na rynku wybranemu podmiotowi, po czym uzyskują odpowiednią dopłatę do ceny rynkowej. 
Oczywiście, jeżeli została przyznana pomoc inwestycyjna, cena zakupu ulega odpowiednie-
mu zmniejszeniu. Okres wsparcia systemem FiT lub FiP wynosi 15 lat, w przypadku instala-
cji przechodzących z systemu zielonych certyfikatów jest liczony od rozpoczęcia wytwarzania  
energii elektrycznej.

Aktem, którego wciąż brakuje w polskim ustawodawstwie jest rozporządzenie Ministra 
Energii w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości 
wytworzonego biogazu rolniczego w instalacji odnawianego źródła energii. Delegacja do wyda-
nia niniejszego rozporządzenia została wydana w art. 62 ustawy OZE, który stanowi, że minister 
do spraw energii określi w drodze rozporządzenia m.in. wymagania dotyczące pomiarów, reje-
stracji i sposobu obliczania ilości wytwarzanego biogazu rolniczego, miejsce dokonywania po-
miarów ilości wytwarzanego biogazu rolniczego na potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania 
tych danych, sposób przeliczania ilości wytworzonego biogazu rolniczego na ekwiwalentną ilość 
energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii. Przy tym Minister 
Energii, wydając rozporządzenie ma wziąć pod uwagę potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa 
funkcjonowania systemu gazowego, dostępne technologie wytwarzania biogazu rolniczego oraz 
potrzebę ustalenia ilości tego biogazu. Dotychczas materię tę po części regulowało rozporządze-
nie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku 
potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci 
dystrybucyjnej gazowej, które było wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 9a ust. 11 upe. 
Zgodnie jednak z przepisami przejściowymi do nowelizacji ustawy OZE rozporządzenie to obowią-
zywało przez 24 miesiące od wejścia w życie rozdziału IV ustawy OZE i wygasło dnia 30 czerw-
ca 2018 r. Warto zwrócić uwagę, że nowe rozporządzenie nie będzie regulowało parametrów 
jakościowych biogazu rolniczego wprowadzanego do gazowej sieci dystrybucyjnej, jak również 
szczegółowych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej gazu instalacji OZE. Jak się jednak 
podnosi, branża biogazowa przy kolejnej nowelizacji ustawy OZE ma przygotować argumenty 
za potrzebą zmiany delegacji ustawowej w zakresie konieczności określenia szczegółowych 
parametrów jakościowych biometanu wtłaczanego do gazowej sieci dystrybucyjnej, które w tym 
zakresie mogłyby mieć charakter bardziej szczegółowy, dotyczący wyłącznie paliwa gazowego  
w postaci biometanu.

Reasumując, polskie regulacje gazów ze źródeł odnawialnych ograniczają się przede wszyst-
kim do biogazu, a w zakresie wodoru – wyłącznie do jego wykorzystania jako paliwa alternatywne-
go, i brakuje spojrzenia na tego typu źródła energii z szerszej perspektywy. W przyszłości będzie 
rosła rola gazów ze źródeł odnawialnych i konieczne będą odpowiednie uregulowania tej materii. 
Regulacje będą musiały przede wszystkim zwrócić uwagę na kwestie przyłączeń czy wymogów 
technicznych. Należy podkreślić, że przy procesie dekarbonizacji polskiej gospodarki szczególną 
rolę może odegrać wykorzystanie istniejącej już infrastruktury gazowej dla transportu gazów ze 
źródeł odnawialnych, w tym biometanu i wodoru. Należy pozytywnie ocenić nowy system wsparcia 
dla biogazu i oczekiwać, że przy najbliższych nowelizacjach ustawodawca odniesie się również 
do wodoru.
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IV.	Przyszłość	gazów	odnawialnych	i	wyzwania	regulacyjne
Council of European Energy Regulators (CEER) opublikowała w marcu 2018 r. studium 

pt. „Study on the Future Role of Gas from a Regulatory Perspective” (FROG). W dokumencie tym 
wskazano trzy możliwe scenariusze rozwoju sektora gazu ziemnego:
1) scenariusz wysokiego zapotrzebowania na gaz, zgodnie z którym UE dąży do osiągnięcia 

celów środowiskowych w 2050 r.; następuje wzrost udziału w rynku elektrowni gazowych jako 
wsparcia dla niestabilnych OZE oraz znaczący wzrost popytu na gaz w sektorze transportu; 
popyt na gaz w przemyśle nie ulegnie zmianom z powodu braku konkurencyjnych nośników;

2) scenariusz średniego zapotrzebowania na gaz, w którym głównym źródłem energii są OZE, 
następuje spadek wykorzystania gazu i węgla; w tym scenariuszu założono również mniejsze 
zapotrzebowanie na gaz w sektorze ciepłownictwa z uwagi na wyższą efektywność ener-
getyczną budynków oraz znaczący wzrost popytu na gaz w sektorze transportu i spadek 
zapotrzebowania w przemyśle z uwagi na konkurencyjną pozycję innych surowców;

3) scenariusz niskiego zapotrzebowania na gaz, zgodnie z którym UE osiąga wyższe cele śro-
dowiskowe niż założone na 2050 r.; energia produkowana jest głównie z OZE, gaz ziemny 
zmniejsza swój udział od 2030 r.; następuje spadek zapotrzebowania w sektorze ciepłow-
nictwa z uwagi na wyższą efektywność energetyczną budynków oraz wzrost popytu na gaz 
w sektorze transport i znaczący spadek zapotrzebowania w przemyśle z uwagi na konku-
rencyjną pozycję innych surowców.
Autorzy studium FROG założyli, że w każdym z opisanych wyżej scenariuszy gazy odna-

wialne odegrają znaczącą rolę, a największy ich udział przewidują w scenariuszu niskiego zapo-
trzebowania na gaz. Gazy odnawialne mają w studium silną pozycję z uwagi na to, że mogą być 
produkowane i konsumowane lokalnie, bez potrzeby ich transportu na duże odległości. Zgodnie 
z przewidywaniami European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) 
i European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSO-G), w 2040 r. od 7 do 
nawet 12% zapotrzebowania na gaz w UE ma być pokryte przez gazy odnawialne. 

W zakresie wyzwań regulacyjnych, należy w pierwszej kolejności odróżnić kwestię produkcji 
i dostaw gazów odnawialnych od użytkowania infrastruktury służącej do ich transportu. Autorzy 
studium FROG twierdzą, że produkcja gazów odnawialnych – wodoru i biometanu, to obszar 
potencjalnie konkurencyjny14. Wydaje się, że można się zgodzić z tym wnioskiem – dostępność 
surowców do produkcji tych gazów jest wysoka, koszty początkowe, które muszą ponieść inwe-
storzy, są zaś relatywnie niewysokie. Co więcej, możliwość lokalnego działania, tj. lokalnej pro-
dukcji i pokrycia lokalnego zapotrzebowania, powoduje wzrost konkurencyjności tego obszaru. 
W związku z tym można stwierdzić, iż prawdopodobnie nie będzie potrzeby ustanowienia rynku 
gazów odnawialnych w zakresie ich produkcji rynkiem regulowanym. Niemniej, w celu rozwoju 
tego rynku, niezbędne będzie wprowadzenie środków wsparcia, tj. np. systemu feed-in tariff, ulg 
podatkowych czy wsparcia inwestycyjnego, a także odpowiedniego ukształtowania taryf dystry-
bucyjnych czy przesyłowych, które powinny wspierać możliwość wtłaczania biometanu czy wo-
doru do sieci. W studium FROG zaproponowano wręcz zrównanie systemu wsparcia dla gazów 

14 Study on the Future Role of Gas from a Regulatory Perspective, Council of European Energy Regulators, marzec 2018, s. 33.
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odnawialnych z tym, które obowiązuje dla odnawialnych źródeł energii, włącznie z wprowadzeniem 
systemu zielonych certyfikatów15. 

Jeśli chodzi o transport gazów odnawialnych siecią gazową, to zgodnie z założeniami auto-
rów studium FROG, powinna to być dziedzina regulowana – jest to spowodowane podobieństwem 
do funkcjonowania infrastruktury dla gazu ziemnego; jako alternatywne rozwiązanie wskazano tu 
model oparty na przetargach dla wyznaczonych operatorów na budowę i eksploatację sieci wo-
dorowych. W zakresie wodoru w studium podniesiono również, że z uwagi na konieczność maga-
zynowania tego gazu, może zaistnieć potrzeba regulacji także i tego obszaru – co prawda jest to 
obszar potencjalnie konkurencyjny, wziąć jednak trzeba pod uwagę możliwe problemy geologiczne 
i wielkość rynku uniemożliwiającą ustanowienie konkurencji. Niezbędne będzie również ustanowie-
nie specyfikacji technicznych wskazujących, jaką ilość wodoru można wtłoczyć do sieci gazowej. 

W kontekście dostrzegania na poziomie unijnym rosnącego znaczenia gazów odnawialnych, 
warto zauważyć, że w motywie 59 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/2001 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II), która transponowana 
ma być do krajowych porządków prawnych do dnia 30 czerwca 2021 r.16, wskazano, że system 
gwarancji pochodzenia powinien zostać rozszerzony na gaz ze źródeł odnawialnych. Obecnie 
gwarancje pochodzenia stosowane są wyłączenie do energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 
W polskim porządku prawnym zasady przyznawania gwarancji pochodzenia zostały uregulowane 
w rozdziale 5 ustawy OZE, który definiuje je jako dokument, który poświadcza odbiorcy końcowe-
mu, że dana ilość energii elektrycznej została wyprodukowana z OZE. Po implementacji dyrek-
tywy gwarancje pochodzenia będą również dowodem dla odbiorcy końcowego, na pochodzenie 
gazu ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa nakłada również obowiązek na państwa członkowskie, 
aby zobowiązały operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych do publikacji taryf przy-
łączeniowych za przyłączanie gazu z odnawialnych źródeł w oparciu o obiektywne, przejrzyste 
i niedyskryminacyjne kryteria.

Kwestia przyszłej roli i wyzwań regulacyjnych w zakresie rozwoju obszaru gazów odnawial-
nych poruszona została również podczas tegorocznego Forum Madryckiego, tj. spotkania Komisji 
Europejskiej z administracją państw członkowskich, krajowymi regulatorami i przedstawicielami 
sektora gazu ziemnego, które miało miejsce w dniach 16–17 października. W konkluzjach opub-
likowanych po odbyciu się Forum wskazano, że gazy odnawialne powinny odegrać znaczącą rolę 
w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną, w związku z czym konieczny jest rozwój ich produkcji 
i obrotu transgranicznego17. Rozwój zastosowania gazów odnawialnych wymaga ujednolicenia 
stosowanej w tym zakresie terminologii i wsparcia rozwoju technologii i innowacji. W konkluzjach 
wskazano również, że istotne jest utworzenie wszechstronnego systemu certyfikacji lub gwarancji 
pochodzenia dla gazów odnawialnych.

Przyszłość gazów odnawialnych jest przedmiotem zainteresowania wielu podmiotów na 
rynku gazu. Przykładem może być inicjatywa Gas for Climate tworzona przez grupę Operatorów 
Systemu Przesyłowego (Enagás, Fluxys, Gasunie, GRTgaz, Open Grid Europe, Snam and 
15 Ibidem, s. 34.
16 Dz.U.UE.L.2018.328.82.
17 Thirty First Meeting of the European Gas Regulatory Forum – Conclusions. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/31st_mf_conclu-
sions_final.pdf (15.11.2018).
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Terégas) i stowarzyszeń (Consorzio Italiano Biogas i European Biogas Association), w ramach 
której 27 września 2018 r. odbyło się seminarium dot. rozwoju gazu ze źródeł odnawialnych, 
podczas którego przedstawiono plan w zakresie środków pozwalających na zwiększenie wyko-
rzystania gazów odnawialnych18. Plan zakłada daleko posunięte założenie, zgodnie z którym 
konieczne jest wprowadzenie obowiązkowego celu zakładającego co najmniej 10% końcowego 
zużycia energii z gazów odnawialnych do 2030 r. Osiągnięcie celu powinno zostać zaliczone do 
celu 32% w zakresie energii odnawialnej, zgodnie z dyrektywą PE i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych19. W planie 
zaproponowano, żeby cel ten został wprowadzony do przygotowywanego obecnie pakietu gazo-
wego. Zaproponowano także szereg środków mających pozwolić na rozwój gazów odnawialnych,  
tj. m.in. wsparcie finansowe dla innowacyjnych technologii produkcji gazu ze źródeł odnawialnych, 
harmonizację zasad dot. wsparcia gazu ze źródeł odnawialnych w EU w ramach aukcji, zmody-
fikowanie kalkulacji taryf w sposób uwzględniający nie tylko najniższy możliwy koszt produkcji, 
lecz także największą możliwą korzyść dla systemu energetycznego czy utworzenie dedykowanej 
platformy aukcyjnej dla gazów ze źródeł odnawialnych. 

W listopadzie 2018 r. opublikowany został projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.20 
(dalej: PEP2040), która również odnosi się do gazów odnawialnych. W zakresie wodoru wskazu-
je w szczególności, że jego wykorzystanie przyczyni się optymalnego wykorzystania krajowych 
zasobów energetycznych oraz wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest to bardzo do-
bry sygnał dla rozwoju wykorzystania tego surowca, dostrzega się już bowiem jego rolę nie tylko 
jako paliwa alternatywnego, lecz także jako istotnego surowca do potencjalnego wykorzystania 
w energetyce na dużą skalę. Jeśli chodzi o biogaz, to PEP2040 podkreśla jego znaczącą rolę 
w osiągnięciu celu wskaźnikowego OZE na 2020 r. i w dłuższej perspektywie oraz w ciepłowni-
ctwie systemowym. W dokumencie odniesiono się także do kwestii wykorzystania gazu synte-
zowego, który – jak wskazano, wykorzystany być może w elektroenergetyce i w ciepłownictwie, 
a także do wytwarzania benzyn syntetycznych i wielu produktów chemicznych. Prawdopodobnie 
jego wykorzystanie towarzyszyć będzie eksploatacji złóż w Złoczewie, Ościsłowie lub Gubinie21. 
Zbieżne założenia w zakresie rozwoju gazów odnawialnych ujęto w Krajowym planie na rzecz 
energii i klimatu na lata 2021–203022 opublikowanym w styczniu 2019 r.

V.	Zakończenie
Jak wskazano w niniejszym artykule, zaobserwować można trend wzrostowy w zakresie 

wykorzystania gazów odnawialnych. Co więcej, w nieodległej przyszłości realne jest, że w sieci 
gazu ziemnego coraz częściej pojawiać się będą coraz większe objętości tych gazów. Powoduje 
to szereg nowych wyzwań regulacyjnych oraz nakłada na sieć gazową nowe potrzeby, takie jak 
np. konieczność monitorowania składu gazu w czasie rzeczywistym, udoskonalenia narzędzi do 

18 Action Plan 2030. How gas can help to achieve the Paris Agreement target in an affordable way. Pozyskano z: https://gasforclimate2050.eu/files/
files/Gas%20for%20Climate%20Action%20Plan.pdf (15.11.2018).
19 Dz. U. UE L 140/16.
20 Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. Pozyskano z: https://www.gov.pl/web/energia/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-zapraszamy-do-
-konsultacji (26.01.2019).
21 PEP2040, s. 10.
22 Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. Pozyskano z: https://www.gov.pl/web/energia/projekt-krajowego-planu-na-rzecz-energii-
-i-klimatu-na-lata-2021-2030 (26.01.2019).
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analiz symulacyjnych i optymalizacyjnych czy wprowadzenia inteligentnych systemów autodiag-
nostyki gazociągów i armatury (Demusiak, 2012). 

W ostatnim czasie bardzo wyraźnie wzrosło zainteresowanie przyszłością gazów odnawialnych 
– widać to choćby po ilości nowopowstających dokumentów i studiów dotyczących tego obszaru, 
nowych inicjatyw tworzonych m.in. przez operatorów sieci gazowych czy zwróceniu na tę tematykę 
uwagi przez samą Komisję Europejską. Środowisko bardzo wyraźnie akcentuje przyszłościowy 
charakter gazów odnawialnych i ich ważną rolę nie tylko w pokryciu zapotrzebowania na energię 
w Unii Europejskiej, ale także w zakresie ich wpływu na klimat i możliwe przyczynienie się do osiąg-
nięcia celów porozumienia paryskiego z 2015 r. Widać jednak już w tej chwili różnice w podejściu 
do wykorzystania gazów odnawialnych – przykładem może być chociażby proces produkcji wodoru. 

Produkcja, dostawy czy przesył gazów odnawialnych siecią gazową to obszary, które przynaj-
mniej w minimalnym zakresie muszą zostać uregulowane. Ustawodawcy europejscy powinni również 
zadbać o odpowiednie zachęty do produkcji i wykorzystania tych gazów, takie jak na przykład zasto-
sowanie systemu zielonych certyfikatów, zwolnień podatkowych, preferencyjnych taryf w zakresie 
dostępu do sieci czy dofinansowania, w szczególności dla projektów innowacyjnych. Za pozytywne 
należy uznać fakt objęcia na poziomie dyrektywy unijnej systemem gwarancji pochodzenia gazów ze 
źródeł odnawialnych. Świadomość społeczna jest coraz większa i dowód dla odbiorcy końcowego, 
że jego energia pochodzi z OZE może mieć coraz większe znaczenie. Wydaje się jednak, że nie jest 
to wystarczająca zachęta dla większego rozwoju tych źródeł, zwłaszcza, że z gwarancji pochodzenia 
nie wynikają prawa majątkowe. Z powyższymi wyzwaniami ustawodawcy już się mierzą, lub będą 
musieli się zmierzyć w najbliższych latach. Pewnym jest, że rola gazów ze źródeł odnawialnych na 
pewno będzie rosła, aczkolwiek tempo wzrostu będzie zależało od właściwych regulacji. 
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Streszczenie
Artykuł ma na celu przybliżenie sytuacji podmiotów funkcjonujących na rynku energetycznym 
będących właścicielami, zarządzającymi bądź operatorami obiektów infrastruktury usługowej, 
pojęcia, które pojawiło się wskutek zmian w ustawie o transporcie kolejowym, w związku z im-
plementacją dyrektyw unijnych. Wiele z takich obiektów związanych jest z energetyką, wskutek 
czego również i te podmioty zostały dotknięte koniecznością dostosowania się do obowiązujących 
przepisów. Nakładają one pewne obowiązki, z których najistotniejszym jest konieczność udostęp-
niania takiego obiektu. Artykuł przybliża tę problematykę i wskazuje różnice pomiędzy polskim 
porządkiem prawnym a prawem unijnym oraz wnioski z nich pochodzące. Poruszona zostaje 
także tematyka uprawnień podatkowych związanych z udostępnianiem obiektów infrastruktury 
kolejowej, które wchodzą w skład infrastruktury kolejowej.

Słowa	kluczowe: obiekty infrastruktury kolejowej; kolejowe stacje paliw; prąd trakcyjny; ustawa 
o transporcie kolejowym. 

JEL:	K230

I.	Wstęp
Stosunkowo niedawna nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym1 (dalej: utk) wprowadzona 

ustawą o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw2, mając za zada-
nie dostosowanie przepisów prawa krajowego do zgodności z dyrektywą 2012/34/UE3, znacząco 
* Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; e-mail: msstolorz@gmail.com; ORCID: 0000-0002-6295-549X.
1 Ustawa z dn. 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2117 z późn. zm.).
2 Ustawa z dn. 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 1923).
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/34/UE z dn. 21.11.2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego 
(Dz. Urz. UE L 343/32).
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zmieniła kwalifikację poszczególnych obiektów jako elementów infrastruktury. Zasadniczym 
podziałem infrastruktury przeznaczonej i pomocnej w prowadzeniu przewozów kolejowych jest 
podział na infrastrukturę kolejową oraz obiekty infrastruktury kolejowej. Mimo że pojęcia te nie 
są rozłączne, to od klasyfikacji tej zależy zasadniczy proces postępowania z danym obiektem, 
a także prawa i obowiązki osób nią zarządzających oraz chcących z niej korzystać. O ile pojęcie 
„infrastruktury kolejowej” było definiowane w aktach prawnych już wcześniej, o tyle w przypadku 
obiektu infrastruktury usługowej mamy do czynienia z nową kategorią. Obiekty te niejednokrotnie 
będą wchodziły w skład majątku przedsiębiorstwa zajmującego się energetyką czy to elektryczną 
czy paliwową, stąd ważne jest zidentyfikowanie ich oraz wyszczególnienie problemów, z którymi 
zmierzyć muszą się zarządcy, właściciele i operatorzy obiektów infrastruktury usługowej w sekto-
rze energetycznym. W załączniku do dyrektywy 2012/34/UE oraz utk pojawiają się także pojęcia 
„usług dodatkowych” oraz „usług pomocniczych”, które świadczone mają być na rzecz przewoźni-
ków kolejowych. Pojęcia te także mają znaczenie dla określenia obiektów infrastruktury usługowej 
oraz w zależności od kwalifikacji kształtować będą prawa i obowiązki operatora. Niniejszy artykuł 
ma na celu przybliżenie wspomnianej tematyki zwłaszcza w zakresie działalności przedsiębiorstw 
energetycznych, omówienie praw i obowiązków operatorów, zarządców i właścicieli takich obiek-
tów, którymi mogą być takie przedsiębiorstwa.

II.	Pojęcie	„obiektu	infrastruktury	usługowej”	 
w	prawie	europejskim	i	polskim

Niezwykle istotne jest rozróżnienie pomiędzy infrastrukturą kolejową a obiektami infrastruk-
tury usługowej. Pojęcia te nie są rozłączne, jednakże co do zasady będą to odmienne od siebie 
obiekty. Ta pierwsza, od czasu wspomnianej już nowelizacji utk z 2016 r., określana jest poprzez 
wyliczenie jej składników zamieszczonych w załączniku 1 do utk. Wszystkie wymienione tam ele-
menty, pod warunkiem, że tworzą one co najmniej część linii kolejowej, bocznicy kolejowej bądź 
innej drogi kolejowej lub przeznaczone są do zarządzania nimi, obsługi przewozu osób lub rze-
czy lub ich utrzymania. Definicja ta rozmija się z tą wynikającą z regulacji unijnej, która to określa 
elementy infrastruktury kolejowej w załączniku I do dyrektywy 2012/34/UE, a która wyłącza z po-
jęcia „infrastruktury kolejowej” linie znajdujące się na obszarze warsztatów naprawczych taboru 
kolejowego, wagonowni lub lokomotywowni oraz linie prywatne lub bocznice, odgałęziające się 
od torów stacyjnych i szlakowych. Powstaje więc pewna rozbieżność pomiędzy regulacją polską 
a dyrektywą europejską. Było to jednak zamierzone działanie polskiego ustawodawcy, którego in-
tencją było zaliczenie wszystkich bocznic kolejowych w skład infrastruktury kolejowej oraz nadanie 
użytkownikowi bocznicy kolejowej statusu specjalnego typu zarządcy infrastruktury, czemu daje 
wyraz w uzasadnieniu do omawianej nowelizacji4. Bocznice będą wchodziły w skład infrastruktury 
kolejowej, jednakże w pewnych wypadkach mogą one lub ich część zostać ujęte także jako obiekt 
infrastruktury usługowej (Pilarczyk i Tomczak, 2018, s. 79). Możliwość takiej kwalifikacji dotyczy 
także pozostałych rodzajów infrastruktury kolejowej, ponieważ także w przypadkach lokalizacji 
obiektu przy linii kolejowej, jej część umożliwiająca dostęp do obiektu będzie stanowiła jego nie-
odłączny element (Bartochowska-Jaśniewska i Góra, 2017, s. 24).

4 Zob. Uzasadnienie z 15.09.2016 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, druk sejm. nr 840. 
Pozyskano z: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=840, s. 4 (15.10.2018).



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 1(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.8.8

Marek Stolorz            Kolejowe obiekty infrastruktury usługowej i usługi świadczone na rzecz przewoźników kolejowych…84

Jak już zostało wspomniane, zmiany ustawodawstwa polskiego podyktowane były koniecz-
nością implementacji prawa unijnego. W związku z tym pojęcie „obiektu infrastruktury usługowej” 
pojawia się w dyrektywie 2012/34/UE, gdzie zdefiniowane zostało jako instalacja, w tym grunt, 
budynek i sprzęt, która została specjalnie przygotowana, w całości lub w części, aby umożliwić 
świadczenie jednej lub większej liczby usług, których katalog znajduje się w załączniku II dyrektywy 
w punktach 2–4. Wydawać się może, że katalog takich obiektów jest zamknięty, zaliczyć można 
do nich bowiem tylko te oznaczone zgodnie z załącznikiem do dyrektywy, to jednak użycie przez 
ustawodawcę unijnego nieostrych sformułowań powoduje, że właściwie każdy obiekt, wykazujący 
pewien związek z infrastrukturą kolejową, może zostać uznany za spełniający definicję obiektu in-
frastruktury usługowej lub będący usługą dodatkową bądź pomocniczą pod warunkiem spełnienia 
przesłanek z przepisu. W punkcie 2 załącznika przewidziano wyliczenie obiektów infrastruktury 
usługowej i są to: stacje pasażerskie, ich budynki i inne urządzenia, w tym tablice z informacjami 
dla pasażerów i dogodny punkt sprzedaży biletów; terminale towarowe; stacje rozrządowe oraz 
urządzenia służące formowaniu składów pociągów, w tym urządzenia manewrowe; tory postojowe; 
punkty zaplecza technicznego, z wyjątkiem punktów utrzymania naprawczego przeznaczonych 
dla pociągów dużych prędkości lub innych rodzajów taboru wymagających specjalistycznego 
zaplecza; inne stanowiska techniczne, w tym stanowiska do czyszczenia i mycia taboru; infra-
struktura portów morskich i śródlądowych z dostępem do torów; instalacje pomocnicze; kolejowe 
stacje paliw i instalacje do tankowania na tych stacjach, za które opłaty są podawane na fakturach 
oddzielnie. Z punktu widzenia przedsiębiorstw energetycznych za najważniejsze dla nich należy 
uznać kolejowe stacje paliw i instalacje do tankowania na tych stacjach, ale z racji nieostrości 
niektórych ze sformułowań, przedsiębiorstwa te mogą posiadać także i inne obiekty. Punkt 3 
wskazuje jakie usługi mogą zostać zakwalifikowane jako dodatkowe i są to: prąd trakcyjny, za 
który opłaty są podawane na fakturach oddzielnie od opłat za użytkowanie urządzeń zasilania 
w prąd trakcyjny, bez uszczerbku dla stosowania dyrektywy 2009/72/WE; podgrzewanie składów 
pociągów pasażerskich; umowy dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta na: sprawowanie 
kontroli nad przewozem towarów niebezpiecznych, udzielanie pomocy w prowadzeniu pociągów 
specjalnych. Z wymienionych usług najistotniejszą dla przedsiębiorstw z branży energetycznej 
będzie „prąd trakcyjny”, które to sformułowanie najprawdopodobniej oznacza sprzedaż, przetwa-
rzanie, rozdział lub jakikolwiek inny dostęp do prądu w sieci trakcyjnej mający przebiegać na za-
sadach przewidzianych w dyrektywie 2009/72/WE5. W punkcie 4 załącznika wymienione zostały 
usługi pomocnicze, które mogą obejmować: dostęp do sieci telekomunikacyjnych; dostarczanie 
informacji uzupełniających; rewizję techniczną taboru; sprzedaż biletów w stacjach pasażerskich; 
utrzymanie naprawcze taboru świadczone w punktach zaplecza technicznego przeznaczonych 
dla pociągów dużych prędkości lub innych rodzajów taboru wymagających specjalistycznego za-
plecza. Z wymienionych usług pewne znaczenie dla sektora energetycznego może mieć jedynie 
dostarczanie informacji uzupełniających.

Pomiędzy dyrektywą 2012/34/UE, a utk w zakresie definiowania obiektów infrastruktury 
usługowej oraz usług istnieją pewne różnice, które wymagają omówienia. W polskiej ustawie, 
definicja obiektu infrastruktury usługowej została zamieszczona w art. 4 pkt 51 utk oraz poddana 

5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 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 211/55).
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modyfikacji. Jest to obiekt budowlany wraz z gruntem, na którym jest usytuowany, oraz instala-
cjami i urządzeniami, przeznaczony w całości lub w części do świadczenia jednej lub większej 
liczby usług, które wymienia załącznik II do utk w ustępie 2 i 3. O ile w prawie unijnym definicja 
koncentruje się na pojęciu „instalacji”, tak w polskim porządku prawnym jest to obiekt budowla-
ny, którego definicji, mimo braku wyraźnego odwołania ustawowego, szukać należy w ustawie 
– Prawo budowlane6. Tam w art. 3 pkt 1, obiekt budowlany zdefiniowany został jako budynek, 
budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytko-
wania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. 
Motywem takiego działania polskiego ustawodawcy było zapewne dostosowanie przepisów utk 
do całego systemu prawa i odwołanie się do istniejącej już definicji. Wydawać by się mogło, że 
taka definicja jest szersza od tej z dyrektywy 2012/34/UE, ponieważ zgodnie z prawem budow-
lanym obejmuje także budowle oraz obiekty małej architektury, jednakże ustawodawca unijny, 
używając zwrotu „instalacja, w tym grunt, budynek i sprzęt” jedynie przykładowo wylicza możliwe 
„instalacje”, które mogą okazać się także budowlami czy obiektami małej architektury w rozu-
mieniu prawa polskiego. Polska definicja obiektu budowlanego, która będzie obowiązująca dla 
podmiotów prawa polskiego, również jest bardzo szeroka, do uznania bowiem obiektu za obiekt 
budowlany wystarczające jest wzniesienie go przy użyciu wyrobów budowlanych (Plucińska-
Filipowicz i Wierzbowski, 2016, s. 42). Taki obiekt będzie następnie zakwalifikowany do jednej 
z trzech wymienionych kategorii: budynków, budowli lub obiektów małej architektury. Najszerszą 
z nich jest kategoria budowli obejmująca wszystkie obiekty budowlane nie będące budynkami 
lub obiektami małej architektury, a dodatkowo ustawodawca przewidział przykładowe wyliczenie 
takich obiektów stanowiących budowle (Plucińska-Filipowicz i Wierzbowski, 2016, s. 46). Jedną 
z przykładowych budowli stanowią obiekty liniowe, do których zakwalifikować można drogi, linie 
kolejowe, wodociągi, kanały, gazociągi, ciepłociągi, rurociągi, linie i trakcje elektroenergetyczne 
czy linie kablowe (Plucińska-Filipowicz i Wierzbowski, 2016, s. 50). Takie obiekty, wraz z insta-
lacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, mogą 
więc być również obiektami infrastruktury usługowej pod warunkiem, że przeznaczone będą do 
świadczenia jednej lub większej liczby usług wymienionych w załączniku 2 ust. 2 i 3 do utk, czego 
przykładem mogą być wspomniane już bocznice, które mimo statusu infrastruktury kolejowej, będą 
mogły wchodzić w skład obiektu infrastruktury usługowej, a których użytkownikami niejednokrotnie 
mogą być przedsiębiorstwa z branży energetycznej. Treść załącznika II do dyrektywy 2012/34/UE 
została właściwie w całości przeniesiona do załącznika 2 utk, należy jednak zauważyć pewne róż-
nice. Po pierwsze, ustawodawca polski jedynie wylicza obiekty infrastruktury usługowej, w których 
można świadczyć usługi, podczas gdy w załączniku do dyrektywy możemy znaleźć powtórzenie 
normy przyznającej dostęp do obiektów infrastruktury usługowej, znajdującej się w art. 13 ust. 2 
dyrektywy. W regulacji polskiej brakuje również niektórych elementów doprecyzowujących dany 
obiekt czy usługę dodatkową lub pomocniczą, z których najistotniejsza dla branży energetycznej 
jest różnica polegająca na zamieszczeniu w załączniku dyrektywy uzależnienia uznania za obiekt 
infrastruktury usługowej od obowiązku oddzielnego fakturowania za usługi będące w związku 
z kolejowymi stacjami paliw i instalacjami do tankowania na tych stacjach oraz podobna regulacja 
dotycząca usługi dostępu do prądu trakcyjnego, dla której również przewidziane jest oddzielne, 
6 Ustawa z dn. 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1202).
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od opłat za użytkowanie urządzeń zasilania w prąd trakcyjny, fakturowanie. Mimo braku takich 
obowiązków w prawie polskim, zalecane jest jednak stosowanie się przedsiębiorstw energetycz-
nych do wymagań stawianych także przez prawo unijne.

Z pojęciem „obiektu infrastruktury usługowej” wiąże się także pojęcie jego „operatora”, którego 
definicja nie różni się znacząco pomiędzy utk a dyrektywą 2012/34/UE. Jest to podmiot, publiczny 
lub prywatny jak wskazano w dyrektywie, który wykonuje działalność polegającą na zarządzaniu, 
według dyrektywy, co najmniej jednym obiektem infrastruktury usługowej lub świadczeniu na rzecz 
przewoźników co najmniej jednej z usług związanych z obiektem, o których mowa była uprzednio. 
Pojawia się problem wykładni pojęcia „zarządzanie obiektem infrastruktury usługowej”. Nie odnosi 
się ono do kwestii własnościowych nieruchomości, na której położony jest obiekt, toteż możliwa 
jest sytuacja, w której właścicielem obiektu jest inna osoba niż jego operator. Ustawodawca nie 
zdefiniował na czym polega zarządzanie obiektem infrastruktury usługowej, jednakże możliwe 
jest odnalezienie definicji zarządzania infrastrukturą kolejową w art. 5 ust. 1 pkt 1, które polega na 
nadawaniu drodze kolejowej statusu linii kolejowej, nadawaniu drodze kolejowej statusu bocznicy 
kolejowej przez określenie jej punktu początkowego i końcowego, znoszeniu statusu linii kolejowej 
i bocznicy kolejowej, określaniu elementów infrastruktury kolejowej, które stanowią infrastrukturę 
prywatną lub nieczynną, udostępnianiu dróg kolejowych, świadczeniu usług z tym związanych 
i pobieraniu z tego tytułu opłat, prowadzeniu ruchu kolejowego. Jako, że operator obiektu infra-
struktury usługowej może być w pewnych sytuacjach zarządcą infrastruktury kolejowej, należy 
opowiedzieć się za odpowiednim do zarządzania infrastrukturą kolejową, rozumieniem zarządza-
nia obiektem infrastruktury usługowej. Ponadto, należy opowiedzieć się także za zastosowaniem 
ust. 1a omawianego przepisu, do operatorów infrastruktury usługowej, którzy nie zarządzają torami 
kolejowymi, co ważne jest w kontekście przedsiębiorstw energetycznych. Wobec tego, dla takich 
osób zarządzanie obiektem będzie polegać na udostępnianiu obiektu, świadczeniu usług z tym 
związanych i pobieraniu z tego tytułu opłat. Będzie to więc osoba, której uprawnienia wynikające 
z prawa rzeczowego bądź prawa zobowiązań, pozwalają na tak rozumiane zarządzanie obiektem. 
Jednakże operatorem obiektu infrastruktury usługowej nie musi być podmiot, który nim zarządza, 
wystarczy bowiem samo świadczenie omawianych usług. Może się więc zdarzyć sytuacja, w której 
zarządcą obiektu jest podmiot odmienny od jego operatora, przykładowo gdy zarządca będący 
dzierżawcą nieruchomości, na której położony jest obiekt, zleci innemu podmiotowi obsługę obiektu 
w zakresie jego udostępniania i świadczenia usług za jego pomocą. W takim wypadku związane 
z obiektem będą aż trzy podmioty: właściciel, dzierżawca będący zarządcą obiektu oraz operator, 
który świadczy usługi za jego pomocą. Ustawodawca różnicuje obowiązki nałożone na te podmioty, 
choć zdecydowana większość z nich spoczywać będzie na operatorze infrastruktury usługowej. 
W praktyce do grupy operatorów obiektów infrastruktury usługowej będą mogły zostać zaliczone 
zarówno przedsiębiorstwa kolejowe, jak i przedsiębiorcy działający poza tradycyjnie ujmowa-
nym sektorem kolejowym (Ziarko, 2013, s. 15). Możliwa jest także sytuacja, w której zarządca 
infrastruktury kolejowej, z racji posiadanych obiektów infrastruktury kolejowej, będzie także ich 
operatorem, na przykład przedsiębiorstwo energetyczne zarządzające także bocznicą kolejową. 
W takim przypadku gdy infrastruktura kolejowa stanowi element obiektu infrastruktury usługowej, 
zarządca może udostępniać ją zgodnie z zasadami właściwymi dla udostępniania infrastruktury 
kolejowej albo dla obiektów infrastruktury usługowej (Bartochowska-Jaśniewska i Góra, 2017).
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III.	Udostępnianie	obiektu	infrastruktury	usługowej
Niewątpliwie najważniejszym obowiązkiem dotyczącym obiektów infrastruktury usługowej jest 

ich udostępnienie podmiotom, które o to zawnioskują. Dostęp osób trzecich do obiektów infrastruk-
turalnych w sektorach regulowanych jest przejawem ogólnoeuropejskiej tendencji do oddzielania 
zarządzania infrastrukturą od działalności usługowej na takich rynkach i obecne jest także w sek-
torze energetycznym, jako przejaw liberalizacji rynku poprzez wymogi administracyjnoprawne 
(Muras, 2013, s. 120). Niezbędne więc jest, aby właściciele sieci przyznali wszelkim dostawcom 
dostęp do sieci bez dyskryminowania żadnego podmiotu (Nowak, 2009, s. 104). Działanie to 
można określić jako chęć prywatyzacji zadania z zakresu administracji publicznej, gdzie wyko-
nywane są one przez szeroko rozumiany podmiot prywatny (Zimmermann, 2018, s. 216–217), 
ponieważ dostęp do nich przyznawany jest przez operatorów takich obiektów, którymi będą naj-
częściej spółki prawa handlowego. Zasada dostępu osób trzecich do infrastruktury była jednym 
z najbardziej kontrowersyjnych pomysłów na etapie jej wprowadzania zarówno w regulacji sektora 
kolejowego, jak i energetycznego, narusza bowiem w pewien sposób pozycję przedsiębiorstwa, 
który infrastrukturę tę posiada i zmuszony jest ją udostępniać (Kołdon, 2002, s. 243). Wyrażony 
został pogląd, że w zakresie prawa transportu kolejowego charakter podmiotu administrującego 
przysługuje największemu polskiemu zarządcy infrastruktury kolejowej – PKP PLK S.A. (Jarecki, 
2013, s. 118), który także będzie operatorem obiektów infrastruktury usługowej znajdujących się 
w posiadaniu spółki. Uzasadniona jest jednak teza, że obecnie wszyscy zarządcy infrastruktury 
kolejowej, a także operatorzy obiektów przeznaczonych do udostępniania, będą w pewnej mierze 
podmiotami administrującymi. Dla podmiotów działających wyłącznie na rynku dystrybucji energii, 
nie mających wcześniej styczności z udostępnianiem swojej infrastruktury, może to być sytuacja 
nowa, w swoich aktywach mogą bowiem posiadać właśnie takie obiekty infrastruktury usługowej. 
Choć operatorzy, w odróżnieniu od będącej własnością państwa PKP PLK S.A., najczęściej będą 
posiadać jedynie pojedyncze obiekty, to prywatyzacja zadania publicznego może dotyczyć tak-
że majątku, który znajduje się w rękach prywatnych (Biernat, 1994, s. 35). Mają oni obowiązek 
uwzględniać wnioski bądź odmawiać dostępu do obiektu infrastruktury usługowej, a więc zadania, 
które zostały nałożone na państwa członkowskie w ramach obowiązku otwarcia rynku przewozów 
kolejowych. Jest to widoczne w sposobie przebiegu postępowania w sprawie dostępu do obiektu, 
gdyż na późniejszym etapie, w przypadku nieuwzględnienia wniosku, w sposób władczy sprawę 
może rozstrzygnąć organ regulacyjny. Źródłami prawa w tym zakresie są nie tylko przepisy utk 
oraz dyrektywy 2012/34/UE, lecz także rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 2017/21777. 
Rozporządzenie to uzupełnia polską regulację dotyczącą obiektów infrastruktury usługowej zawartą 
w utk, posługując się jednak niejednokrotnie odmiennymi pojęciami, co okazuje się być proble-
matyczne, jeżeli weźmie się pod uwagę bezpośredniość jego obowiązywania w prawie polskim. 
Jest to jednak akt mający w praktyce największe znaczenie dla udostępniania i funkcjonowania 
obiektów infrastruktury usługowej, jako że postanowienia utk oraz dyrektywy regulują kwestie te 
w sposób dość ogólny (Pilarczyk i Tomczak, 2018, s. 82). Warta omówienia jest także możliwość 
zwolnienia z całości lub części przepisów rozporządzenia przewidziana w art. 2 rozporządzenia. 
Należycie uzasadniony wniosek o zwolnienie składa się do organu regulacyjnego, który następnie 
7 Rozporządzenie wykonawcze Komisji Unii Europejskiej nr 2017/2177 z dn. 22.11.2017 r. w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej 
i usług związanych z koleją. (Dz. Urz. UE L 307/1).
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rozpatruje go pod kątem spełnienia przez podmiot przesłanek pozwalających na zwolnienie. Organ 
może zdecydować o zwolnieniu, co przesądza o uznaniowości takiej decyzji nawet w przypadku 
spełnienia przesłanek przez wnioskodawców. Zgodnie z rozporządzeniem będą to tacy przewoź-
nicy, którzy eksploatują obiekty lub świadczą usługi nie mające żadnego strategicznego znacze-
nia dla funkcjonowania rynku usług transportu kolejowego, ale także mogą to być obiekty, które 
są eksploatowane lub świadczone w warunkach konkurencyjnego rynku, gdzie różni konkurenci 
świadczą podobne usługi, co będzie należało do oceny organu bądź też obiekty, w przypadku 
których stosowanie niniejszego rozporządzenia może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie 
rynku obiektów infrastruktury usługowej. Dla przedsiębiorców z branży energetycznej, których 
obiekty nie mają szczególnie istotnego znaczenia strategicznego, takie zwolnienie może pozwo-
lić na ograniczenie obowiązków wynikających z rozporządzenia, przy czym należy pamiętać, że 
w dalszym ciągu będą obowiązywały przepisy utk (Pilarczyk i Tomczak, 2018, s. 84). Zwolnienie 
wydaje się w formie decyzji, a organ ma 14 dni na jej opublikowanie na stronie internetowej od 
momentu jej podjęcia. Organ, poza wyjątkiem przewidzianym dla obiektów infrastruktury usługo-
wej przeznaczonych do wyłącznego, własnego użytku kolei zabytkowych, nie może zastosować 
zwolnienia z przepisów art. art. 4 ust. 2 lit. a)–d) i lit. m) oraz art. 5 rozporządzenia. Przepisy te 
dotyczą opisu obiektu infrastruktury usługowej oraz jego publikacji.

Decyzja czy obiekt przeznaczony jest do udostępniania spoczywa na jego zarządcy, który 
stosowną informację zamieszcza w statucie obiektu. Jest to jedyne konieczne postanowienie 
statutu obiektu, który w pozostałym zakresie może być regulowany dowolnie. W przypadku kiedy 
udostępnianie dotyczyło będzie obiektu infrastruktury usługowej wymienionego w ust. 2 załącznika 
2 do utk, a więc przykładowo kolejowej stacji paliw, możliwość nieudostępniania obiektu istnieje 
tylko w wypadku, gdy nie jest on używany. Jednakże nawet i w tym przypadku istnieje możliwość 
zwrócenia się przez wnioskodawcę, ograniczonego w prawie polskim podmiotowo jedynie do prze-
woźników kolejowych na co zezwala regulacja europejska, który jest obiektem zainteresowany, do 
właściciela, który zobligowany jest do podania do publicznej wiadomości o przeznaczeniu obiektu 
do wynajęcia lub dzierżawy w całości lub części, w jakiej przewoźnik zgłosił zainteresowanie. Taka 
regulacja poniekąd ogranicza właściciela nieużywanego obiektu, nakazuje mu bowiem ogłoszenie 
jego wynajęcia lub wydzierżawienia, a co za tym idzie zaproszenie do składania ofert, mimo bra-
ku jego woli. Dyrektywa w tym zakresie wprowadza przesłankę nieużywania obiektu przez okres 
dwóch lat do możliwości zgłoszenia zainteresowania przez przewoźnika właścicielowi, której co 
prawda brakuje w polskiej utk to jednak znajduje się ona w art. 15 ust. 1 rozporządzenia, stanowiąc, 
że dwuletni okres rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym po raz ostatni świad-
czono usługę związaną z koleją w tym okresie. Rozporządzenie wprowadza także konieczność 
zawiadomienia operatora obiektu, w przypadku jeśli nie jest on właścicielem, w ciągu 10 dni od 
otrzymania zainteresowania. W tym czasie operator obiektu może podjąć decyzję o wznowieniu 
eksploatowania obiektu infrastruktury usługowej w związku z zaistniałym zainteresowaniem ze 
strony wnioskodawcy. Dodatkowo zgodnie z dyrektywą i wspomnianym rozporządzeniem istnieje 
także przesłanka negatywna publicznego ogłoszenia o możliwości wynajęcia lub wydzierżawie-
nia, ponieważ można jej odmówić w sytuacji, gdy operator tego obiektu infrastruktury usługowej 
wykaże, że toczący się proces restrukturyzacji uniemożliwia jego użycie przez jakiekolwiek przed-
siębiorstwo kolejowe. Polskie tłumaczenie dyrektywy używa tutaj zwrotu „proces restrukturyzacji” 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 1(8)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.8.8

Marek Stolorz            Kolejowe obiekty infrastruktury usługowej i usługi świadczone na rzecz przewoźników kolejowych…89

sugerującego, że będzie to proces przewidziany w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne8, natomiast 
w rozporządzeniu 2017/2177 używane jest określenie „proces przekształcenia” na opisanie tego 
samego procesu, co łatwo można zauważyć, sięgając do innych wersji językowych tekstu, gdzie 
proces ten nazywany jest np. reconversion. Właściwsze wydaje się używanie zwrotu „proces 
przekształcenia”, gdyż takie sformułowanie pojawia się w rozporządzeniu, które to bezpośrednio 
obowiązuje w polskim prawie, a jednocześnie usuwa wątpliwości co do wystąpienia procesu re-
strukturyzacji rozumianego w ramach ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Definicja przekształ-
cenia znajduje się bowiem w rozporządzeniu 2017/2177 i zwrot ten rozumiany powinien być jako 
formalny proces, w ramach którego cel obiektu infrastruktury usługowej jest zmieniany na wyko-
rzystanie inne niż do świadczenia usług związanych z koleją. Oznacza to, że jedyną możliwością 
odmówienia publicznego ogłoszenia o możliwości wynajęcia lub wydzierżawienia obiektu jest 
zmiana jego przeznaczenia. Trzeba jednak pamiętać, że w celu dokonania takiego przekształcenia, 
właściciel obiektu musi poinformować o tym organ regulacyjny, który może żądać przedstawienia 
dokumentów dotyczących tego procesu, które z kolei przedkładane są przez operatora przed wy-
rażeniem zainteresowania, w celu oceny wiarygodności przekształcenia, a w wypadku gdy oceni 
ją negatywnie, może wymóc na właścicielu opublikowanie informacji o możliwości wynajęcia lub 
wydzierżawienia obiektu. Publikacja ta, zgodnie z rozporządzeniem, powinna być ogłoszona na 
portalu internetowym właściciela obiektu i musi zawierać wszystkie niezbędne informacje wska-
zane w rozporządzeniu, w szczególności takie, które pozwolą zainteresowanym podmiotom na 
złożenie oferty pozwalającej na eksploatację obiektu poprzez najem lub dzierżawę. Należy także 
wspomnieć, że w przypadku większej liczby zainteresowanych przewidziana musi zostać przej-
rzysta procedura pozwalająca na niedyskryminujący wybór podmiotu, przy czym trzeba mieć na 
uwadze możliwość zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych w przypadku, gdyby 
właściciel był podmiotem spełniającym przesłanki takiego zamówienia.

W przypadku jednak gdy obiekt jest używany oraz został przeznaczony do udostępniania 
przewoźnikom kolejowym, konieczne będzie złożenie wniosku przez przewoźnika oraz procedo-
wanie nad nim przez operatora obiektu infrastruktury usługowej. Zgodnie z ustawą to operator 
obiektu infrastruktury usługowej określa sposób składania wniosków oraz termin, w którym mogą 
być złożone wnioski. Operator został więc wyposażony w pewną swobodę w zakresie postępo-
wania w sprawie wniosku o dostęp do obiektu infrastruktury usługowej. Procedura postępowania 
powinna być określona w regulaminie obiektu, który będzie przedmiotem analizy w dalszej czę-
ści artykułu. Możliwe jest więc określenie zasad procedowania nad wnioskiem, określenie jego 
formy, jak np. poczta elektroniczna (Pilarczyk i Tomczak, 2018, s. 80), informacje, które powinien 
zawierać wniosek czy nawet określić pewien wzór wniosku. Dodatkowo operator zobligowany jest 
do określenia terminu do składania wniosków, jednakże aby w pełni urzeczywistnić zasadę otwar-
tego dostępu do obiektów infrastruktury usługowej, termin powinien być określony jako dowolny, 
ponieważ w przypadku konkretnej daty możliwa jest sytuacja, w której podmioty powstałe później 
nie będą miały szans na uzyskanie dostępu. Na rozpatrzenie wniosku operator ma 14 dni od daty 
jego otrzymania. Możliwe jest jednak uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na 
stosowanie dłuższego terminu. Nie chodzi jednak o uzyskanie takiej zgody co do każdego zgło-
szonego wniosku, a o uzyskanie jej co do danego obiektu infrastruktury usługowej dla operatora, 
8 Ustawa z dn. 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1508).
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który wnioskuje o zgodę. Przemawia za tym użycie przez ustawodawcę zwrotu „operator może 
stosować”, co sugeruje ciągłość stosowania wydłużonego terminu. Zasadą jest konieczność przy-
znania dostępu do obiektu, ustawa bowiem wylicza enumeratywnie przesłanki, gdzie przy speł-
nieniu co najmniej jednej można odmówić przyznania dostępu. Przypomina to regulację zawartą 
w art. 4f prawa energetycznego, regulującą zasady odmowy dostępu do systemu infrastruktury 
energetycznej, gdzie także wymienione są przesłanki odmowy dostępu przez przedsiębiorstwo 
energetyczne do infrastruktury, a także wymóg przedstawienia należytego uzasadnienia odmowy 
dostępu na podstawie obiektywnych kryteriów (Swora i Muras, 2016, s. 541).

Pierwszą z przesłanek odmowy dostępu do obiektu infrastruktury usługowej, wskazaną 
w utk, wymagającą omówienia jest możliwość wykonania planowanego przewozu kolejowego na 
porównywalnych warunkach za pomocą innego udostępnianego obiektu, za wyjątkiem sytuacji, 
w których przewoźnik poinformuje operatora, że operator wskazanego obiektu odmówił mu do 
niego dostępu. Drugą jest konieczność poniesienia przez operatora dodatkowych nakładów w celu 
uwzględnienia wszystkich złożonych wniosków. Oznacza to, że jeśli operator musiałby ponieść 
jakiekolwiek koszty, aby przystosować obiekt tak, aby możliwe było uwzględnienie wszystkich wnio-
sków, może on odmówić dostępu. Taka sytuacja może nastać nawet w przypadku tylko jednego 
wniosku, jeśli powodowałby on wspomniane koszty u operatora. Trzecią ustawową przesłanką 
jest taki brak zdolności przepustowej na skutek uwzględnienia wniosku, który uniemożliwiałby 
operatorowi realizację potrzeb własnych lub wykonanie już istniejących zobowiązań z innymi 
przewoźnikami posiadającymi już dostęp. Nie są to jednak jedyne regulacje dotyczące odrzucenia 
wniosku, bowiem kwestie te porusza także prawo unijne. Rozporządzenie 2017/2177 wprowadza, 
w celu zapewnienia przewoźnikowi możliwości skorzystania usług, o jakie wnioskuje, procedurę 
zwaną „procedurą koordynacyjną”. W przypadku gdy wniosek o dostęp do obiektu infrastruktury 
usługowej lub o zapewnienie usług wymienionych w pkt 2 załącznika II do dyrektywy, a więc nie 
usług dodatkowych i pomocniczych, koliduje z innymi wnioskami lub zdolność przepustowa obiek-
tu została już przyznana w takim stopniu, że wniosek nie może zostać uwzględniony, operator 
zobowiązany jest podjąć środki, w postaci dyskusji z wnioskodawcami, w celu umożliwienia jak 
najszerszego uwzględnienia wszystkich wniosków. W ramach tej procedury, operatorzy rozważają 
różne warianty umożliwiające uwzględnienie, za pomocą zastosowania stosownych środków, koli-
dujących ze sobą wniosków, tak aby zmaksymalizować zdolność przepustową w obiekcie, jednak 
bez dodatkowych inwestycji w zasoby lub obiekty. Katalog podjętych środków jest otwarty, jednakże 
rozporządzenie wyszczególnia kilka z nich: zaproponowanie alternatywnego terminu, zmianę go-
dzin otwarcia lub systemu zmianowego oraz umożliwienie dostępu do obiektu w celu świadczenia 
usług na własne potrzeby. Zarówno operator, jak i wnioskodawcy mogą zaprosić do udziału w pro-
cedurze organ regulacyjny, w charakterze obserwatora, a więc bez możliwości rozstrzygnięcia 
władczego na tym etapie. Należy jednak pamiętać, że organ regulacyjny w przypadku gdy obiekt 
nie może zostać udostępniony w ramach procedury koordynacyjnej, a sam obiekt lub usługa są 
bliskie przeciążeniu wskutek wykonywanych usług, może zażądać od operatora przyjęcia środków 
mających na celu umożliwienie uwzględnienia dodatkowych wniosków dostępu do obiektu. Takie 
środki muszą być przejrzyste i nie mogą być dyskryminujące, jednakże mogą wiązać się z kosz-
tami po stronie operatora. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury koordynacyjnej operator nie jest 
w stanie uwzględnić wszystkich wniosków, może on zastosować obiektywne i niedyskryminujące 
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kryteria pierwszeństwa w zakresie przyznania dostępu do obiektu. Muszą one być opublikowane 
w opisie obiektu i uwzględniać przeznaczenie danego obiektu, cel i charakter przedmiotowych 
usług transportu kolejowego i cel zapewnienia skutecznego wykorzystania dostępnej zdolności 
przepustowej. Przykładowe kryteria, które może zastosować operator wyliczone zostały w art. 
11 rozporządzenia. Kolejną procedurą mającą za zadanie umożliwić wnioskodawcy dostęp do 
obiektu jest procedura dotycząca „realnej alternatywy”. Pojęcie to wprowadzone zostało w celu 
umożliwienia wszystkim zainteresowanym przewoźnikom kolejowym zrealizowanie zamierzonego 
przejazdu i skorzystanie z usług, nawet w przypadku jeśli nie byłyby to usługi operatora obiektu 
(Pilarczyk i Tomczak, 2018, s. 88). Jeżeli niemożliwe jest udzielenie dostępu przez procedurę 
koordynacyjną, operator informuje o tym wnioskodawcę oraz organ regulacyjny na jego wniosek. 
Obie strony podejmują wówczas procedurę realnej alternatywy, to znaczy współpracują między 
sobą, próbując ocenić czy istnieje możliwość skorzystania z podobnego obiektu na podobnych 
warunkach, co ma na celu zapobieżenie podejmowaniu arbitralnych decyzji (Pilarczyk i Tomczak, 
2018, s. 88). Na operatorze ciąży obowiązek wskazania możliwych alternatyw, w oparciu o opisy 
obiektów oraz informacje opublikowane na ich temat, na podstawie kryteriów wskazanych w roz-
porządzeniu w art. 12 ust. 3. Następnie wnioskodawca ocenia czy podane alternatywy pozwolą 
mu świadczyć planowaną usługę transportu kolejowego na ekonomicznych zasadach, gdzie 
szczególnie istotną rolę przyznaje się kosztom dodatkowym, jakie będzie musiał ponieść wnio-
skodawca (Bartochowska-Jaśniewska i Góra, 2017, s. 30), o czym informuje operatora obiektu 
w uzgodnionym z nim terminie. Zgodnie z rozporządzeniem dopiero po wyczerpaniu tych procedur, 
w przypadku braku istnienia realnych alternatyw, operator może odrzucić wniosek.

Problematyczne wydaje się pogodzenie procedur przewidzianych w utk dotyczących dostępu 
do obiektu z procedurami przewidzianymi w rozporządzeniu 2017/2177. Sytuacja podmiotu, który 
został zwolniony z obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia jest odmienna i względnie 
prosta, stosuje on bowiem wyłącznie przepisy utk. W przypadku gdy brak jest takiego zwolnienia, 
operator będzie musiał zastosować zarówno przepisy ustawy, jak i rozporządzenia. Rozporządzenie 
przewiduje jednak głównie regulacje dotyczące procedowania nad wnioskiem, przede wszystkim 
w wypadku otrzymania kilku kolidujących ze sobą zgłoszeń, z kolei utk wymienia przesłanki moż-
liwości odrzucenia wniosku, które jednak najczęściej wynikać będą z procedur przewidzianych 
w rozporządzeniu. Możliwość odrzucenia wniosku w przypadku możliwości wykonania planowa-
nego przewozu kolejowego na porównywalnych ekonomicznie warunkach, korzystając z innego 
udostępnianego obiektu, o której mowa w art. 36b ust. 4 pkt 1 utk, to przesłanka pokrywająca się 
ze wskazaniem innego obiektu w ramach procedury realnej alternatywy. Z kolei odmowa dostę-
pu do obiektu z powodu konieczności poniesienia przez operatora nakładów może być wynikiem 
przeprowadzenia procedury koordynacyjnej, która również przewiduje nieponoszenie kosztów 
przez operatora obiektu. W dalszym ciągu możliwa jest w tym wypadku interwencja Prezesa 
Urzędu Transportu Kolejowego jako organu regulacyjnego nakładająca obowiązek przyjęcia od-
powiednich środków w celu uwzględnienia wniosków, włącznie z poniesieniem nakładów. Trzecia 
przesłanka odmowy w utk wpasowuje się w konstrukcję kryteriów pierwszeństwa, ponieważ wśród 
kryteriów wymienionych w rozporządzeniu także znajdują się istniejące już zobowiązania operatora 
z innymi czy przyznane już trasy pociągów. Postępowanie nad wnioskiem powinno więc przebie-
gać zgodnie z regułami ustalonymi przez rozporządzenie, a dopiero w przypadku gdy zgodnie 
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z rozporządzeniem będzie można odmówić przyznania wnioskodawcy dostępu do obiektu, taka 
odmowa będzie możliwa, gdyż w znakomitej większości wypadków będzie ona spełniała także 
normy przewidziane w utk. Jest to także konsekwencja pierwszeństwa bezpośrednio obowiązu-
jących przepisów prawa unijnego nad prawem krajowym. 

Odmowa przyznania dostępu do obiektu infrastruktury usługowej może być podstawą do 
wniesienia skargi przez wnioskodawcę do organu regulacyjnego transportu kolejowego – Prezesa 
Urzędu Transportu Kolejowego. Procedurę taką przewiduje art. 36d ust. 1 utk. W przypadku gdy, 
zdaniem wnioskodawcy, naruszone zostały przepisy o przyznaniu dostępu do obiektu infrastruk-
tury usługowej, organ regulacyjny może, w drodze decyzji, nakazać operatorowi zapewnienie 
przewoźnikowi kolejowemu, w wyznaczonym terminie, dostępu do obiektu, o ile sam stwierdzi 
naruszenie przepisów utk o przyznaniu dostępu do obiektu. Organ więc w sposób władczy za 
pomocą aktu administracyjnego przyzna stronie prawo. Decyzja ta w pewnym niewielkim stop-
niu należy do uznania organu regulacyjnego, który w sektorze transportu kolejowego działa na 
zasadzie niewielkiej uznaniowości (Hoff, 2008, s. 140). Choć przesłanką jej wydania jest stwier-
dzenie naruszenia prawa, a więc kontrola pod względem legalności działania operatora, to pewne 
przesłanki, jak sprawdzenie czy postępowanie nad wnioskiem było dokonane w sposób niedys-
kryminujący, należą do pewnej oceny organu, który musi dokonać ich interpretacji.  W tym celu 
w art. 14 rozporządzenia znaleźć można instrukcje kierowane do organu regulacyjnego, które 
mają za zadanie wskazać co powinien on zbadać pod kątem naruszenia prawa. Polska ustawa 
przewiduje wniesienie skargi jedynie na naruszenie przepisów art. 36b utk, nie odnosząc się do 
przepisów rozporządzenia. Samo rozporządzenie również nie wprowadza możliwości skarżenia 
decyzji, odwołując się w tym zakresie do dyrektywy 2012/34/UE, która to została implemento-
wana do polskiego porządku prawnego właśnie poprzez przepis art. 36d utk. Powoduje to brak 
de lege lata możliwości zaskarżenia w przypadku nieprawidłowości związanych z procedurami 
przewidzianymi w rozporządzeniu. Jednakże, jak już zostało powiedziane, przesłanki odmowy 
zawarte w polskiej ustawie zasadniczo pokrywają się ze skutkami przeprowadzenia postępowań, 
o których mowa w rozporządzeniu i w tym należy doszukiwać się możliwości zaskarżenia naru-
szenia przepisów prawa unijnego. Warty zauważenia jest także fakt, że nie zostały wprowadzone 
przepisy karne ani administracyjne kary pieniężne dotyczące właściciela, zarządcy czy operatora 
obiektu infrastruktury usługowej, mimo istnienia stosownych przy podmiocie będącym zarządcą 
infrastruktury kolejowej w art. 66 ust. 2 utk. 

Możliwość korzystania z usług oferowanych przez operatora pojawia się jednak nie po 
przyznaniu dostępu do obiektu, ale dopiero po zawarciu przez wnioskodawcę umowy z opera-
torem. Umowa ta ma określać prawa i obowiązki operatora i przewoźnika kolejowego związane 
ze świadczonymi usługami. Należy zwrócić uwagę, że w zakresie działania niektórych obiektów 
infrastruktury usługowej, konieczne będzie zawarcie umowy, której zasadniczy kształt i postano-
wienia regulowane są przez prawo, z dość niewielką możliwością odstępstwa od przepisów. Jest 
to ważne zwłaszcza w kontekście działalności przedsiębiorstw energetycznych. Przykładowo 
przy dostępie do kolejowej stacji paliw czy usługi prądu trakcyjnego, konieczne będzie uwzględ-
nienie obowiązków i praw wynikających z ustawy – Prawo energetyczne9. Jeśli operator obiektu 
infrastruktury usługowej łączy tę funkcję z funkcją zarządcy infrastruktury kolejowej, możliwe jest 
9 Ustawa z dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2018, poz. 755).
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zawarcie jednej umowy łączącej postanowienia umowy o dostęp do usługi oraz umowy o wyko-
rzystanie zdolności przepustowej wymaganej przez utk. Zagwarantowane jest także zachowanie 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które zostały uzyskane w związku z udo-
stępnianiem obiektu. Pojęcie „tajemnicy przedsiębiorstwa” należy rozumieć tak jak w art. 11 ust. 2 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji10, gdyż do niej odsyła utk.

IV.	Obowiązki	w	zakresie	dokumentacji
Kolejnym, po statucie, dokumentem przygotowywanym w związku z istnieniem obiektu infra-

struktury usługowej jest regulamin obiektu, którego powstanie należy do obowiązków operatora. 
Ustawa określa konieczne postanowienia regulaminu w art. 36f ust. 1 utk i należy do nich: wska-
zanie obiektów i ich rodzajów których regulamin dotyczy, zakres udostępniania obiektów za które 
odpowiedzialny jest operator, procedurę udostępniania obiektów, w tym termin składania oraz 
zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o dostęp do obiektu, szczegółowe warunki 
techniczne dostępu do obiektów oraz wysokość opłat za dostęp. Przy określaniu tych postanowień 
operator nie zawsze może postępować w sposób dowolny zwłaszcza w zakresie opłat za dostęp. 
Opłaty te ograniczone są ustawowo i zgodnie z art. 36e ust. 2 utk nie mogą przekraczać kosztów 
udostępniania obiektu ponoszonych przez operatora powiększonych o rozsądny zysk określony 
jako stopa zwrotu z kapitału własnego ustalona przez operatora, uwzględniająca ewentualne 
ryzyka, w szczególności związane z przychodami oraz średnią stopę zwrotu dla danego sektora 
w ostatnich latach, nie większą niż 10%. Rozwiązanie to jest odmienne od tego przyjętego przy 
udostępnianiu infrastruktury kolejowej, ponieważ w wypadku obiektów infrastruktury usługowej, 
brakuje przepisów umożliwiających ich dofinansowanie, co przemawia za koniecznością zapew-
nienia większych dochodów operatorom obiektów (Będkowski-Kozioł i Gołąb, 2017, s. 51). Każdy 
rodzaj obiektu czy usługi powinien mieć odrębny od pozostałych regulamin, co nie jest podykto-
wane wymaganiami ustawy, jednakże w praktyce każdy z rodzajów będzie w pewnym zakresie 
różnił się w funkcjonowaniu od innych. Jeżeli regulamin obiektu nie spełnia wymagań określonych 
w przepisach ustawy, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego może w drodze decyzji, nakazać 
operatorowi wprowadzenie zmian w opublikowanym regulaminie obiektu. Choć decyzja ta może 
dotyczyć każdego z postanowień regulaminu, to ustawa wyszczególnia pewne przypadki, w któ-
rych może dojść do władczego nakazania zmiany regulaminu. Będzie to zmiana wysokości opłat 
oraz terminów składania wniosków. 

Rozporządzenie 2017/2177 w art. 4 wprowadza także obowiązek sporządzenia opisu obiektu 
infrastruktury usługowej. Wszystkie niezbędne elementy takiego opisu wymienione zostały właśnie 
w tym artykule i każdy z obiektów, które posiada operator wymaga sporządzenia takiego opisu. 
Mimo częściowo pokrywającej się treści opisu oraz regulaminu, opis jest odrębnym typem doku-
mentu związanym z obiektem. Jest on zdecydowanie bardziej szczegółowy i może stanowić raczej 
załącznik do regulaminu. Przygotowany regulamin musi zostać opublikowany co normowane jest 
przez art. 5 rozporządzenia. Musi zostać to dokonane przez co najmniej jeden z dwóch sposobów: 
przez publikację na portalu internetowym i dostarczenie zarządcom infrastruktury odnośnika, który 
należy umieścić w regulaminie sieci albo przez dostarczenie zarządcom infrastruktury, w formie 

10 Ustawa z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2018, poz. 419).
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gotowej do publikacji, stosownych informacji do umieszczenia w regulaminie sieci. Jak już zosta-
ło wspomniane, zwolnienie z konieczności przepisów rozporządzenia nie może dotyczyć kwestii 
związanych z opisem obiektu infrastruktury usługowej. Przyjmując, że brak możliwości zwolnienia 
dotyczy jedynie przepisów art. 4 ust. 2 lit. a)–d) i lit. m) oraz art. 5, dojść można do wniosku, że 
niemożliwe jest zwolnienie z przepisów regulujących treść opisu i jego publikacji, jednakże moż-
liwe z samej konieczności jego sporządzenia. W takim wypadku w razie całkowitego zwolnienia 
przez organ regulujący z obowiązku przygotowania opisu obiektu infrastruktury usługowej, siłą 
rzeczy operator zostanie także zwolniony z obowiązku zachowania określonej treści opisu oraz 
jego publikacji. 

Wspomnieć należy także o obowiązku zarządzającego obiektem do dostarczenia danych 
dotyczących obiektu do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Jest to spowodowane koniecz-
nością utworzenia rejestru obiektów infrastruktury usługowej przez organ regulacyjny. Ustawa 
nie wypowiada się na temat sposobu czy formy dostarczanych danych, można więc przyjąć, że 
są one dowolne bądź unormowane przepisami wewnętrznymi Urzędu Transportu Kolejowego. 
Należy zamieścić dane dotyczące właściciela obiektu, zarządzającego obiektem, a także ope-
ratora, a mianowicie jego nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i adres zamieszkania, jak 
również sieci kolejowe, z którymi obiekt jest połączony oraz zakres usług, które mogą być świad-
czone w obiekcie.

V.	Uprawnienia	wynikające	z	prawa	podatkowego
Dotychczasowe rozważania skupiały się na obowiązkach podmiotów odpowiedzialnych za 

obiekty infrastruktury usługowej, ze szczególnym uwzględnieniem branży energetycznej. Warto 
jednak zastanowić się nad uprawnieniami, z których mogą skorzystać określone w ustawach pod-
mioty, zwłaszcza na gruncie prawa podatkowego. Jednym z obowiązków właścicieli, użytkowników 
wieczystych czy posiadaczy samoistnych gruntów podlegającym podatkowi od nieruchomości jest 
realizacja obowiązku podatkowego w postaci uiszczenia należności od posiadanej nieruchomości. 
Nowelizacja utk z 2016 roku, o której była już mowa, wprowadziła zmiany nie tylko w samej utk, ale 
także w innych ustawach, także w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych11 (dalej: upol). W jej 
art. 7 zawarte są zwolnienia od podatku nieruchomości, z których jedno dotyczy także transportu 
kolejowego. Regulacja ta miała zapewne na celu stanowienie pewnego impulsu dla zarządców 
infrastruktury do jak najszerszego udostępniania infrastruktury kolejowej. Zwalnia się bowiem 
grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów 
ustawy o transporcie kolejowym, która jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub jest wy-
korzystywana do przewozu osób, lub też tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 
1435 mm. Choć zwolnienie dotyczy infrastruktury kolejowej, to może ono znaleźć zastosowanie 
także do obiektów infrastruktury usługowej, jeżeli w ich skład będzie wchodził element infrastruk-
tury kolejowej. Rodzi się także pytanie, czy zwolnienie to dotyczy całości gruntu, czy budynku, 
czy jedynie jego części? Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów, zwolnieniu podlegają całe 
działki ewidencyjne gruntu, na których znajduje się chociaż jeden z elementów infrastruktury kole-
jowej (Kałążny i Ruta, 2018, s. 43). Podobne zwolnienie przysługuje z podatku od nieruchomości 

11 Ustawa z dn. 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1445).
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w przypadku całości budynku, w którym znajdują się elementy infrastruktury kolejowej (Kałążny 
i Ruta, 2018, s. 46). Choć osiągnięcie takiego efektu było sprzeczne z intencjami ustawodawcy, 
to zastosowanie reguł wykładni obecnych w prawie podatkowym nie pozostawia wątpliwości, że 
zwolnienie dotyczy zarówno całych gruntów, jak i budynków, tak jak stanowi to przepis (Kałążny 
i Ruta, 2018, s. 46). Wymogiem możliwości zastosowania takiego zwolnienia będzie jednak istnienie 
infrastruktury kolejowej, która jest udostępniana co najmniej jednemu przewoźnikowi. W przypad-
ku obiektów infrastruktury usługowej, bardzo często będzie towarzyszyć im choć jeden element 
infrastruktury kolejowej. Przykładowo, może to być bocznica stanowiąca możliwość dojazdu do 
kolejowej stacji paliw, co umożliwi zastosowanie zwolnienia także w przypadku gruntu czy budynku, 
z którym związany jest obiekt infrastruktury usługowej. Podobny przykład może stanowić terminal 
przeładunkowy, który będzie obiektem infrastruktury usługowej znanym jako terminal towarowy, 
gdzie nieodzownym elementem są bocznice kolejowe (Pahl, 2017, s. 51).

VI.	Podsumowanie
Wprowadzenie przepisów dotyczących obiektów infrastruktury usługowej, choć nakładające 

dodatkowe obowiązki na podmioty związane z tymi obiektami, było nieuniknione w świetle ko-
nieczności implementacji dyrektywy 2012/34/UE. Przedsiębiorstwa energetyczne niejednokrotnie 
będą operatorami czy zarządcami takich obiektów i muszą zastosować się do obowiązujących 
przepisów, zwłaszcza w zakresie udostępniania obiektów, co oznacza często dodatkowe koszty. 
Ustawodawca wprawdzie pozwolił na odmowę udostępniania obiektów w razie gdyby miałoby 
narazić to operatora na takie koszty, jednakże niemożliwym jest wprowadzenie procedur doty-
czących obiektów bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Rozbieżność pomiędzy polską ustawą 
a rozporządzeniem 2017/2177, odnoszącym bezpośredni skutek w prawie polskim, warta jest 
poddaniu głębszej analizie przez polskiego ustawodawcę, która miałaby na celu spojenie obu 
aktów, chociażby przez zastosowanie jednolitej siatki pojęciowej. Wiele przedsiębiorstw może 
nawet nie zdawać sobie sprawy z istnienia rozporządzenia, kierując się jedynie przepisami usta-
wy, co może doprowadzić do niewłaściwego postępowania w sprawie dostępu do obiektu czy 
jego dokumentacji. Obecne uregulowania nakierowane są na zagwarantowanie jak najszersze-
go dostępu do infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej i operator takiego 
obiektu musi liczyć się z możliwością przyznania dostępu wnioskodawcy nawet wbrew jego woli, 
wskutek decyzji organu regulacyjnego. Mimo braku przepisów karnych mających zastosowanie 
do operatorów infrastruktury usługowej, muszą oni jednak ze szczególną ostrożnością przepro-
wadzać wszelkie czynności dotyczące obiektów, właśnie z uwagi na możliwość zaskarżenia ich 
decyzji i przeniesienia sprawy do postępowania administracyjnego przed organem regulacyjnym. 
Pewną korzyścią wynikającą z nowelizacji jest możliwość zastosowania zwolnienia z podatku od 
nieruchomości w przypadku udostępniania infrastruktury kolejowej. Jako, że obiekty infrastruktury 
usługowej często związane są z elementami infrastruktury kolejowej, w dużej ilości przypadków 
możliwe będzie zwolnienie obejmujące cały grunt czy budynek. Trudno mówić, aby ustawodawcy 
zależało na tak szerokim oddziaływaniu zwolnienia, toteż niewykluczona jest jego zmiana w przy-
szłości. Obecnie jednak podmioty udostępniające infrastrukturę kolejową mają prawo do takiego 
zwolnienia podatkowego.
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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie konstrukcji prawnej audytu krajobrazowego, który stano-
wi specjalistyczną instytucję ochrony krajobrazu. W nauce prawa najczęściej przyjmuje się za 
Z. Ziembińskim, że instytucja w znaczeniu prawnym stanowi zbiór wyodrębnionych norm, które 
w pewnym sensie – rzeczowym, formalnym lub celowym – są ze sobą powiązane (Ziembiński, 
1983, s. 88 i n.). Każda instytucja jest ukształtowana przez charakterystyczne powiązanie norm, 
które tworzą jej konstrukcję prawną, określaną jako „myśl przewodnia” determinująca budo-
wę instytucji prawa (ibidem). W artykule przedstawiono problematykę audytu krajobrazowego 
z perspektywy zasięgu terytorialnego jego obowiązywania, ustaleń (treści), procedury spo-
rządzania i uchwalania, miejsca w systemie planowania przestrzennego oraz jego charakteru  
prawnego.

Słowa	kluczowe:	audyt krajobrazowy; konstrukcja prawna audytu krajobrazowego; narzędzie 
ochrony krajobrazu.

JEL: K320

I.	Wstęp
Audyt krajobrazowy stanowi narzędzie ochrony krajobrazu wprowadzone do krajowego 

porządku prawnego na podstawie art. 7 pkt 7 ustawy z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu1. Z uzasadnienia do projektu 
przywołanej ustawy wynika, że audyt ma stanowić narzędzie realizacji zadań samorządów woje-
wództwa polegających na powszechnej identyfikacji i waloryzacji krajobrazów w celu zapewnienia 

* Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; radca prawny; redaktor naczelny periodyku 
„Metropolitan. Przegląd Naukowy”, ORCID: 0000-0003-4667-3756. 
1 Dz.U., poz. 774; dalej: ustawa krajobrazowa.
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ich właściwej ochrony przed degradacją. Biorąc pod uwagę ten cel, można wyróżnić trzy podsta-
wowe funkcje audytu:
1) opisową – polegającą na identyfikowaniu i charakteryzowaniu typów krajobrazów występu-

jących na obszarze województwa;
2) ocenną - polegającą na waloryzacji krajobrazu w skali całego województwa i wyróżnieniu 

szczególnie cennych krajobrazów (tzw. priorytetowych);
3) ochronną – polegającą na ustaleniu zagrożeń dla rozpoznanych krajobrazów priorytetowych 

oraz zaplanowaniu ich ochrony2.
Celem ustanowienia nowego narzędzia ochrony krajobrazu w Polsce było zapewnienie kom-

pleksowego zarządzania krajobrazem, które urzeczywistnia założenia Europejskiej Konwencji 
Krajobrazowej sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000 roku3. Dotychczasowe akty 
planowania przestrzennego, a w szczególności miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego4, nie były w tym zakresie wystarczające (Krajewski i Mastalska-Cetera, 2016, s. 63–64). Do 
dnia wejścia w życie ustawy krajobrazowej, która istotnie znowelizowała m.in. przepisy ustawy 
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym5, ustawodawca ograniczał 
obowiązkowe ustalenia planu miejscowego do określenia „zasad ochrony krajobrazu kulturowego”6. 
Tymczasem zgodnie z ogólną regulacją wyrażoną w art. 1 ust. 2 pkt 2 upzp w planowaniu prze-
strzennym należy uwzględniać „walory architektoniczne i krajobrazowe”, przy czym te ostatnie 
wiążą się przecież nie tylko z wartościami kulturowymi, lecz także przyrodniczymi7. Znaczenie 
krajobrazu szeroko określa art. 1 lit. a Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, zgodnie z którym 
jest to „znaczny obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i in-
terakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich”.

Biorąc pod uwagę pierwotny zakres obowiązkowych ustaleń, a także zasadniczą fakultatyw-
ność planu miejscowego8 należy stwierdzić, że nie spełniał funkcji efektywnego i kompleksowego 
narzędzia ochrony krajobrazu. To stanowiło asumpt do wprowadzenia w ustawodawstwie polskim 
szerokiej definicji krajobrazu9 oraz ustanowienia audytu krajobrazowego jako specjalistycznego 
narzędzia ochrony. Konstrukcja prawna audytu została uregulowana w przepisach art. 38a i 38b 
upzp w rozdziale 3 – „Planowanie przestrzenne w województwie”.

2 Projekt ustawy z 28.06.2013 r., VII.1525.
3 Dz.U. Nr 14, poz. 98; dalej: Europejska Konwencja Krajobrazowa. Konwencja została ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polskę w dniu 27 września 
2004 r., a weszła w życie w dniu 1 stycznia 2005 r.
4 Plan miejscowy jest najważniejszym aktem planowania przestrzennego, ponieważ ustala przeznaczenie terenu, określa rozmieszczenie inwestycji 
celu publicznego oraz sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu (art. 4 ust. 1 upzp) oraz jest jedynym aktem polityki przestrzennej 
zakwalifikowanym przez ustawodawcę jako akt prawa miejscowego (art. 14 ust. 8 upzp).
5 T.j. Dz.U. 2018, poz. 1945; dalej: upzp.
6 Zob. art. 15 ust. 2 pkt 3 upzp w wersji z dnia 10 lutego 2015 roku (t.j. Dz.U. 2015, poz. 199). Pojęcie „krajobrazu kulturowego” zostało zdefiniowane 
w art. 3 pkt 14 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jako „postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy 
przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie ukształtowana w wyniku działania czynników naturalnych i działalności człowieka” (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2067; 
dalej: uozoz). Nt. problemu fragmentaryzacji ochrony prawnej krajobrazu (rozdzielenia ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych krajobrazu) zob. 
więcej: Fogel (2010, s. 101–116).
7 Przepis art. 5 pkt 23 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody definiuje walory krajobrazowe szeroko, tzn. jako „wartości przyrodnicze, kulturowe, 
historyczne, estetyczno-widokowe obszaru oraz związane z nimi rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody oraz elementy cywilizacyjne, ukształtowane 
przez siły przyrody lub działalność człowieka” (t. j. Dz.U. 2018, poz. 1614; dalej: uop). 
8 Zob. art. 14 ust. 7 upzp.
9 Zgodnie z art. 2 pkt 16e upzp przez krajobraz należy rozumieć „postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory 
cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka”.
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II.	Zasięg	terytorialny	i	ustalenia	audytu	krajobrazowego
Przepis art. 38a ust. 1 upzp stanowi, że dla obszaru województwa sporządza się, nie rzadziej 

niż raz na 20 lat, audyt krajobrazowy. Wykładnia przywołanej regulacji prowadzi do wniosku, że:
– zasięg terytorialny audytu obejmuje obszar położony w granicach administracyjnych 

województwa;
– audyt ma charakter obligatoryjny (wobec stanowczego brzmienia normy „sporządza się”);
– ustalenia audytu krajobrazowego powinny być aktualizowane przynajmniej raz na 20 lat.

Przepis art. 38a ust. 2 upzp stanowi, że audyt krajobrazowy identyfikuje krajobrazy występu-
jące na całym obszarze województwa, określa ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje oceny 
ich wartości. Zakres ustaleń audytu – na zasadzie otwartego katalogu – został wskazany w prze-
pisach art. 38a ust. 3 pkt 1-3 upzp, zgodnie z którym w audycie „w szczególności”:
– określa się krajobrazy występujące na obszarze danego województwa oraz lokalizację kra-

jobrazów priorytetowych; 
– wskazuje się lokalizację i granice parków kulturowych, parków narodowych, rezerwatów 

przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu oraz obiektów znajdują-
cych się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery 
UNESCO (MaB) lub obszarów i obiektów proponowanych do umieszczenia na tych listach;

– wskazuje się zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych 
oraz wartości krajobrazów w obrębie parków kulturowych, parków narodowych, rezerwatów 
przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu oraz obiektów znajdują-
cych się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery 
UNESCO (MaB) lub obszarów i obiektów proponowanych do umieszczenia na tych listach;

– wskazuje się rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów prio-
rytetowych oraz krajobrazów w obrębie parków kulturowych, parków narodowych, rezer-
watów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu oraz obiektów 
znajdujących się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów 
Biosfery UNESCO (MaB) lub obszarów i obiektów proponowanych do umieszczenia na tych 
listach, w szczególności poprzez wskazanie obszarów, które powinny zostać objęte ochro-
ną przyrody w formach parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu i zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego;

– wskazuje się lokalne formy architektoniczne zabudowy w obrębie krajobrazów priorytetowych.

Dodatkowo art. 38a ust. 5 upzp przewiduje, że audyt krajobrazowy może wskazywać te ob-
szary objęte ochroną przyrody w formach parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu 
i zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, które ze względu na znaczący spadek wartości krajobrazu 
wymagają pogłębionej analizy zasadności ich dalszej ochrony.

Audyt jest aktem kompleksowym, ponieważ opisuje i waloryzuje wszystkie rodzaje krajobra-
zów występujących na obszarze województwa (dla danego obszaru sporządza się tylko jeden 
taki dokument). Zakres ustaleń poszczególnych audytów będzie zróżnicowany ze względu na 
odmienne uwarunkowania krajobrazowe na obszarze województw. Oznacza to, że nie wszystkie 
wymienione elementy treściowe znajdą się w każdym audycie. 
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Analiza dopuszczalnej treści audytu prowadzi do wniosku, że jego ustalenia nie zawsze ogra-
niczają się do identyfikacji i waloryzacji krajobrazu. Z przepisów art. 38a ust. 3 i 4 upzp wynika, 
że audyt składa się z dwóch części merytorycznych: opisowej oraz rekomendacyjno-wnioskowej. 
Z pewnością do pierwszej części należy zakwalifikować ustalenia dotyczące rodzajów krajobra-
zów zidentyfikowanych na obszarze danego województwa oraz wskazujące lokalizację i granice 
istniejących parków kulturowych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazo-
wych, obszarów chronionego krajobrazu, a także obiektów znajdujących się na listach Światowego 
Dziedzictwa UNESCO i obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB). Wskazane ustalenia 
mają charakter deklaratoryjny, ponieważ determinują je istniejące uwarunkowania przyrodnicze 
i kulturowe, akty ustanawiające daną formę ochrony przyrody lub ochrony krajobrazu kulturowe-
go bądź umieszczenie na listach obiektów dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa naturalnego. 
Opisowe są również ustalenia wskazujące zagrożenia dla możliwości zachowania wartości kra-
jobrazów w obrębie wymienionych obszarów lub obiektów oraz zagrożenia dla możliwości za-
chowania wartości krajobrazów priorytetowych. Do części opisowej należy zakwalifikować także 
ustalenia dotyczące krajobrazów priorytetowych, które są szczególnie cenne dla społeczeństwa ze 
względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, 
ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, i jako takie wymagają zachowania lub określenia zasad 
i warunków jego kształtowania (art. 2 pkt 16f upzp). 

Zgodnie z art. 38a ust. 3 pkt 1 lit. b upzp, w audycie określa się lokalizację krajobrazów prio-
rytetowych, co wymaga ustalenia granic ich występowania. Dodatkowo ustawodawca upoważnia 
sejmik województwa do wskazania lokalnych form architektonicznych zabudowy w obrębie kra-
jobrazów priorytetowych. Celem tych ostatnich ustaleń jest „zachowanie tożsamości krajobrazu” 
poprzez uwzględnienie typowych cech zabudowy, które zostały wykształcone historycznie i wy-
różniają ją na danym obszarze (zob. więcej: Fogel, 2016, s. 152–153). Sejmik województwa może 
także ustalać dla obszarów priorytetowych normy dotyczące wysokości, kształtu i ewentualnego 
stosowania materiałów lokalnych lub tradycyjnej architektury (Miszczak, 2017, s. 44). Opis lo-
kalizacji krajobrazów priorytetowych na obszarze województwa oraz wskazanie lokalnych form 
architektonicznych zabudowy w obrębie krajobrazów priorytetowych ma charakter konstytutywny. 

Do części wnioskowo-rekomendacyjnej należą ustalenia audytu dotyczące: kształtowania 
i ochrony krajobrazów priorytetowych oraz krajobrazów w obrębie parków kulturowych, parków 
narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, 
a także obiektów znajdujących się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO i obszarów Sieci 
Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB), jak również obszarów i obiektów proponowanych do 
umieszczenia na tych listach. Ustawodawca zastrzega, że rekomendacje i wnioski nie mogą być 
sprzeczne z celami i sposobami ochrony obszarów i obiektów określonymi na podstawie ustawy 
o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Poza tym przywo-
łana regulacja ustawowa przewiduje bardzo szeroki zakres możliwych rekomendacji i wniosków 
w audycie krajobrazowym, dookreślając jedynie, że chodzi „w szczególności” o wskazanie obsza-
rów, które powinny zostać objęte ochroną przyrody w formach parku krajobrazowego, obszaru 
chronionego krajobrazu bądź zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. W części rekomendacyjnej 
uwzględnia się również obszary, które ze względu na znaczący spadek wartości krajobrazu wy-
magają pogłębionej analizy co do zasadności ich dalszej ochrony. 
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Wyodrębnienie dwóch postaci rodzajowych ustaleń – „rekomendacji” i „wniosków” determinuje 
ich zróżnicowanie merytoryczne. Wnioski dotyczące sposobów kształtowania i ochrony krajobrazów 
powinny zostać sformułowane w rezultacie kompleksowej charakterystyki i waloryzacji krajobra-
zów występujących na obszarze danego województwa. Z kolei „rekomendacje” należałoby uznać 
za pewne „zalecenia” oraz „wytyczne” na przyszłość, które powinny uwzględniać treść wniosków.

III.	Procedura	sporządzania	i	uchwalania	audytu	krajobrazowego
Sporządzenie i uchwalenie audytu krajobrazowego należy do właściwości organów samorzą-

du województwa. Ustawodawca precyzyjnie rozdziela czynności proceduralne pomiędzy zarząd 
województwa, który odpowiada za sporządzenie projektu audytu (art. 38b ust. 1 upzp) oraz sejmik 
województwa, który uchwala audyt krajobrazowy (art. 38b ust. 4 upzp). Przepis art. 38b ust. 2 
upzp nakłada na zarząd województwa obowiązek współdziałania z organami o kompetencjach 
specjalistycznych oraz zapewnienia partycypacji społecznej w procedurze sporządzania audytu 
krajobrazowego. 

W pierwszej kolejności organ wykonawczy informuje w drodze obwieszczenia o przystąpieniu 
do sporządzania projektu audytu krajobrazowego. Zasadnie przyjmuje się, że chodzi o obowiązek 
informacyjny względem społeczeństwa, który ma na celu dotarcie do jak najszerszego grona odbior-
ców (Buliński, 2018/el). Sporządzając projektu audytu, organ wykonawczy zasięga opinii o projekcie 
od regionalnego dyrektora ochrony środowiska, dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych 
położonych w granicach województwa, wojewódzkiego konserwatora zabytków, a także rad gmin 
położonych na terenie województwa. W celu usprawnienia czynności proceduralnych zastrzeżono, 
że brak zajęcia stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu audytu krajobrazowego 
uznaje się za wyrażenie pozytywnej opinii o projekcie w przedłożonym brzmieniu. Ustawodawca 
zastrzega, że zarząd „może wprowadzić zmiany wynikające z uzyskanych opinii”, co świadczy 
o ich niewiążącym charakterze. Jedynie w odniesieniu do nieuwzględnionej opinii gminy prze-
widziano szczególne rozwiązanie. W takim przypadku na zgłoszone przed uchwaleniem audytu 
krajobrazowego żądanie gminy, sejmik województwa rozstrzyga w formie uchwały o zasadności 
nieuwzględnienia opinii przez zarząd województwa. Rozstrzygnięcie sejmiku województwa jest 
w tym zakresie wiążące, co oznacza, że organ wykonawczy nie jest wyłącznym dysponentem 
projektu audytu krajobrazowego. Biorąc pod uwagę, że wyniki audytu istotnie determinują treść 
gminnych aktów planowania przestrzennego, w literaturze przedmiotu zwrócono uwagę, że gmi-
ny nie mają zapewnionego wystarczającego wpływu na jego ustalenia. Brakuje bowiem środków 
zewnętrznej weryfikacji zasadności opinii, która jest rozstrzygana „wyłącznie wewnątrz organów 
samorządu województwa” (Buliński, 2018/el). 

Zanim projekt uchwały w sprawie uchwalenia audytu krajobrazowego zostanie przedstawiony 
sejmikowi, zarząd musi zrealizować obowiązki związane z zapewnieniem społeczeństwu udziału 
w jego sporządzeniu (Szlachetko, 2016, passim). W tym celu ogłasza w prasie regionalnej oraz 
przez obwieszczenia w urzędzie marszałkowskim o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu na 
co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego wglądu na okres 
co najmniej 30 dni. W czasie wyłożenia projektu i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu 
wyłożenia zarząd zbiera uwagi do projektu, które następnie rozpatruje, sporządzając listę tych 
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nieuwzględnionych. Do wyłącznej kompetencji sejmiku województwa należy uchwalenie audytu 
krajobrazowego z jednoczesnym rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględ-
nionych przez zarząd województwa. Pomimo że ustawodawca tego wprost nie przewiduje, to 
per analogiam do regulacji procedury sporządzania aktów planowania przestrzennego, należy 
przyjąć, że w przypadku uwzględnienia przez sejmik uwag, które nie zostały uwzględnione przez 
zarząd – projekt audytu „wraca” do organu wykonawczego w celu dokonania jego odpowiednich 
modyfikacji. Dodatkowo przepis art. 38b ust. 5 upzp zastrzega, że zmiana audytu krajobrazowego 
następuje w takim trybie, w jakim jest on uchwalany.

Uchwała sejmiku województwa podlega nadzorowi pod kątem zgodności z prawem, który 
sprawuje wojewoda. Przepisy upzp nie określają szczególnych przesłanek stwierdzenia nieważ-
ności uchwały sejmiku o uchwaleniu audytu krajobrazowego, co determinuje odwołanie się do 
zasad ogólnych przewidzianych w art. 82 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódz-
twa10. Przesłanka stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie audytu ma charakter ogólny 
i polega na „sprzeczności z prawem”. Wykładnia systemowa i celowościowa przepisów art. 82 
ust. 1 i 5 usw prowadzi do wniosku, że przesłanką wydania przez wojewodę rozstrzygnięcia nad-
zorczego o charakterze kasacyjnym jest naruszenie prawa inne niż „nieistotne” (Bogusz, 2008, 
s. 177–178). Może zatem chodzić o „istotną” wadę prawną albo o „zwykłą” wadę prawną, która 
wpływa na merytoryczną treść audytu krajobrazowego. Wszczynając postępowanie w sprawie 
stwierdzenia nieważności uchwały lub w toku tego postępowania, wojewoda może zastosować 
tymczasowy środek nadzoru o charakterze posiłkowym w postaci wstrzymania wykonania uchwały 
w sprawie audytu krajobrazowego. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru 
nie stwierdza nieważności audytu, lecz ogranicza się do wskazania, że sejmik wydał uchwałę 
z naruszeniem prawa. Treść rozstrzygnięcia nadzorczego bezpośrednio wpływa na obowiązywanie 
audytu krajobrazowego. Stwierdzenie nieważności prowadzi do utraty mocy obowiązującej audytu 
w całości lub w części ze skutkiem wstecznym (ex tunc), podczas gdy wskazanie, że uchwała 
została wydana z naruszeniem prawa nie prowadzi do jej wyeliminowania z obrotu prawnego. 

Audyt krajobrazowy może również stanowić przedmiot kontroli sprawowanej przez sąd admi-
nistracyjny. Wszczęcie postępowania sądowego, którego celem jest zbadanie zgodności z prawem 
uchwały sejmiku województwa nastąpi w przypadku wniesienia w trybie art. 82c ust. 1 usw skar-
gi na uchwałę w sprawie audytu przez wojewodę. Po upływie 30-dniowego terminu do wydania 
rozstrzygnięcia nadzorczego, wojewoda traci bowiem kompetencję do stwierdzenia nieważności 
uchwały we własnym zakresie i może jedynie zaskarżyć ją do sądu administracyjnego. Jeżeli 
ustalenia audytu będą niezgodne z prawem, to sąd administracyjny, uwzględniając skargę na 
podstawie art. 147 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi, stwierdzi nieważność tej uchwały w całości lub w części albo stwierdzi, że została 
wydana z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie jej nieważności11. 
Takim przepisem szczególnym jest art. 83 ust. 1 usw, zgodnie z którym nie stwierdza się nieważ-
ności uchwały organu sejmiku województwa po upływie jednego roku od dnia jej podjęcia, chyba 
że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały wojewodzie jako organowi nadzoru w terminie 
7 dni od dnia jej podjęcia (albo jeżeli uchwała jest aktem prawa miejscowego, co nie dotyczy 

10 T.j. Dz.U. 2018, poz. 913 ze zm.; dalej: usw.
11 T.j. Dz.U. 2018, poz. 1302 ze zm.; dalej: ppsa.
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audytu krajobrazowego). Jeżeli natomiast sąd administracyjny nie znajdzie podstaw do uwzględ-
nienia skargi na audyt krajobrazowy, to na podstawie art. 151 ppsa oddala skargę odpowiednio 
w całości albo w części.

Wymaga podkreślenia, że podstawą wszczęcia sądowej kontroli audytu krajobrazowego nie 
może być art. 90 ust. 1 usw, zgodnie z którym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały 
naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji pub-
licznej, może zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego. Ustalenia audytu nie mają bowiem 
charakteru przepisów należących do źródeł powszechnie obowiązującego prawa miejscowego. 
W praktyce trudne byłoby również wykazanie naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia 
przez ustalenia audytu krajobrazowego.

Ustawodawca przewiduje szczególną gwarancję uchwalenia pierwszego audytu krajobra-
zowego przez sejmik województwa. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy krajobrazowej sejmiki po-
szczególnych województw uchwalą audyty krajobrazowe w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy. Ustawodawca zabezpiecza realizację określonego obowiązku środkiem nadzoru. 
W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do uchwalenia pierwszego audytu, 
wojewoda wezwie sejmik województwa do uchwalenia audytu krajobrazowego w wyznaczonym 
terminie. Po jego bezskutecznym upływie organ nadzoru we własnym zakresie opracowuje i przyj-
muje audyt krajobrazowy w drodze zarządzenia zastępczego, przy czym koszty jego sporządzenia 
ponosi właściwy samorząd województwa. Wymaga jednak podkreślenia, że realizacja obowiązku 
uchwałodawczego sejmiku była przez długi czas niewykonalna ze względu na niewydanie przez 
Radę Ministrów rozporządzenia na podstawie art. 38a ust. 6 upzp, określającego zakres i metodo-
logię sporządzania audytu (zob. więcej: Borówka, 2018, passim). Wobec tego, pomimo formalnej 
aktualizacji przesłanek do wydania zarządzenia zastępczego, wojewodowie nie mieli podstaw do 
wszczęcia postępowania nadzorczego i wydania zarządzenia zastępującego audyt krajobrazowy. 
Stosowny akt wykonawczy, tj. rozporządzenie Rady Ministrów z 11 stycznia 2019 r. w sprawie 
sporządzania audytów krajobrazowych, obowiązuje dopiero od dnia 15 marca 2019 roku12.

IV.	Miejsce	audytu	krajobrazowego	 
w	systemie	planowania	przestrzennego

Audyt krajobrazowy stanowi przedmiot regulacji upzp, co determinuje konieczność określenia 
jego miejsca w systemie planowania przestrzennego, który jest kształtowany przez akty o zróż-
nicowanym i często niejednoznacznym charakterze prawnym. Zgodnie z art. 3 upzp, do aktów 
polityki przestrzennej należy zakwalifikować:
– sporządzane i uchwalane obowiązkowo przez organy gminy studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego;
– sporządzane i uchwalane przez organy gminy miejscowe plany zagospodarowania prze-

strzennego, a także ich szczególną formę – miejscowe plany rewitalizacji13;
– sporządzane i uchwalane przez organy związku metropolitalnego ramowe studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na obszarze metropolitalnym;

12 Dz.U., poz. 394.
13 Zob. art. 37f upzp.
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– sporządzany i uchwalany przez organy samorządu województwa plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa;

– sporządzaną i uchwalaną przez Radę Ministrów koncepcję zagospodarowania przestrzen-
nego kraju. 
Pomimo że pomiędzy organami stanowiącymi poszczególne akty planowania przestrzennego 

na różnych „szczeblach” (lokalnym, metropolitalnym, wojewódzkim i krajowym) nie istnieją więzi 
organizacyjnego podporządkowania, wszystkie wymienione akty tworzą system, który ma urze-
czywistniać ład przestrzenny (zob. Małysa-Sulińska, 2012, s. 29–30). To z kolei implikuje zależ-
ności treściowe pomiędzy aktami planowania przestrzennego, które muszą być ze sobą spójne. 
W aspekcie materialnym spójność planowania przestrzennego jest realizowana w drodze powią-
zań treściowych pomiędzy poszczególnymi aktami. Przepisy upzp bezpośrednio określają zasady 
wzajemnego determinowania ustaleń aktów stanowionych na różnych szczeblach planowania.

Akty polityki przestrzennej zawierają normy kształtujące (Małysa-Sulińska, 2008, s. 62), które 
stanowią podstawę konkretnych rozwiązań w zakresie kształtowania ładu oznaczonej przestrze-
ni (Małysa-Sulińska, 2008, s. 65). Ustaleniom audytu krajobrazowego należy jednak odmówić 
charakteru norm kształtujących ład przestrzenny, ponieważ ich celem nie jest perspektywiczne 
kreowanie polityki przestrzennej, ale ochrona wartości krajobrazowych. To z kolei wymaga za-
pewnienia inkorporowania ustaleń audytu do treści aktów polityki przestrzennej. Ustawodawca 
bezpośrednio przewiduje obowiązek uwzględniania ustaleń audytu w planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 upzp w planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
uwzględnia się rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym. Biorąc pod uwagę, 
że oba akty są sporządzane i uchwalane przez te same organy, można mówić o „samozwiązaniu 
się” sejmiku i zarządu województwa ustaleniami audytu krajobrazowego. W zakresie wniosków 
i rekomendacji ustalenia audytu wiążą również organy gminy przy sporządzaniu studium, w któ-
rym należy obowiązkowo uwzględnić uwarunkowania wynikające z rekomendacji i wniosków za-
wartych w audycie krajobrazowym lub z określenia przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów 
priorytetowych (art. 10 ust. 1 pkt 4a upzp) oraz kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy 
oraz w przeznaczeniu terenów wynikających z audytu krajobrazowego, uwzględniających bilans 
terenów przeznaczonych pod zabudowę (art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. a upzp). Obowiązek uwzględ-
niania rekomendacji i wniosków audytu w obligatoryjnym akcie polityki przestrzennej gminy ma 
na celu zapewnienie efektywności ochrony krajobrazu. Co prawda studium nie jest aktem prawa 
miejscowego i nie może określać przeznaczenia terenów, to jednak ustalenia studium dotyczące 
kierunków zagospodarowania przestrzennego mogą stanowić wypowiedzi o charakterze nor-
matywnym, które wiążą organy gminy w zakresie kształtowania ustaleń planów miejscowych 
(zob. więcej: Małysa-Sulińska, 2015, s. 55–66). 

Ustalenia audytu krajobrazowego wpływają również bezpośrednio na treść planów miejsco-
wych. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 pkt 7 upzp w planie miejscowym określa się obowiązko-
wo granice krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym. W tym zakresie 
ustawodawca przewiduje gwarancje proceduralne uwzględnienia w planie miejscowym ustaleń 
audytu, albowiem zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. b tiret dziewiąte upzp wójt (burmistrz albo prezydent 
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miasta) po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejsco-
wego występuje o uzgodnienie projektu planu z zarządem województwa w zakresie uwzględnie-
nia wyników audytu krajobrazowego. Treść przywołanej regulacji jest problematyczna, ponieważ 
ustawodawca nie posługuje się pojęciem „wyników audytu” ani w art. 38a upzp, ani w żadnym 
innym przepisie tej ustawy. Nie ma podstaw do utożsamiania „wyników” audytu z jego „rekomen-
dacjami i wnioskami”. Zakres znaczeniowy wyników audytu jest szerszy, co wobec otwartego 
katalogu elementów treściowych audytu (zob. 38a ust. 3 upzp) stwarza możliwości znaczącego 
oddziaływania tego aktu na ustalenia planów miejscowych. Taka rozbieżność terminologiczna nie 
jest pożądana i wymaga doprecyzowania przez ustawodawcę. 

V.	Charakter	prawny	audytu	krajobrazowego
Żaden przepis upzp nie określa wprost kwalifikacji prawnej audytu krajobrazowego. Z pew-

nością audyt nie jest aktem prawa miejscowego. Przesłanką zakwalifikowania do aktu powszech-
nie obowiązującego prawa jest bowiem ustalenie, że dany akt zawiera co najmniej jedną normę 
o charakterze generalno-abstrakcyjnym14. Ustalenia audytu nie zawierają norm prawa material-
nego regulujących uprawnienia i obowiązki podmiotów spoza systemu administracji publicznej, 
jak również nie mogą być podstawą prawną do wydawania decyzji administracyjnych.

Audyt krajobrazowy wykazuje cechy mieszane, ponieważ z jednej strony ma charakter opisowy 
i waloryzacyjny (określa typologię i charakterystykę krajobrazów), z drugiej zaś – najbardziej istotne 
z punktu widzenia jego skutków prawnych są rekomendacje i wnioski, które mogą dotyczyć kształ-
towania i ochrony krajobrazów priorytetowych oraz kształtowania i ochrony krajobrazów w obrębie 
parków kulturowych, obszarów objętych formami ochrony przyrody oraz obiektów znajdujących 
się lub pretendujących do zamieszczenia na listach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
(Behnke, 2016, s. 37). Ocena charakteru prawnego audytu wymaga również uwzględnienia jego 
wpływu na inne akty planowania przestrzennego.

Wpływ ustaleń audytu krajobrazowego na gminne akty planowania przestrzennego prowadzi 
do wniosku, że nie jest to typowy akt o charakterze diagnostycznym. Ustawodawca przewiduje 
bowiem bezpośrednie skutki audytu w postaci rekomendacji i wniosków uwzględnianych w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wyników audytu uwzględ-
nianych w planach miejscowych, co stawia gminę w szczególnym stosunku podporządkowania 
wobec samorządu województwa (Behnke, 2016, s. 37–38). Tymczasem jednostki samorządu te-
rytorialnego są względem siebie samodzielne i nie występują między nimi relacje o charakterze 
zależności organizacyjnej. Jednak zarówno nietypowa forma redakcyjna audytu krajobrazowego, 
jak i brak więzi kierowniczych pomiędzy organami samorządu województwa i organami gminy 
nie powinny przesądzać o jego charakterze prawnym. Decydujące znaczenie mają bowiem jego 
treść i skutki prawne, a w zakresie wniosków i rekomendacji audyt wykazuje cechy zbliżone do 
aktu kierownictwa wewnętrznego – chociaż na pewno nie w tradycyjnym ujęciu. 

Określenie charakteru prawnego danego aktu wymaga oceny jego treści (kryterium mate-
rialne), a nie nazwy (kryterium formalne), które może mieć jedynie znaczenie pomocnicze. Warto 
w tym miejscu przywołać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 lipca 2001 r., SK 1/01, w którym 

14 Przykładowo zob. wyr. NSA z 16.12.2010 r., II GSK 1377/10 (LEX nr 746089).
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trafnie podkreślono, że „zwłaszcza współczesny system prawny odznacza się wielką różnorod-
nością doniosłych społecznie aktów prawnych o trudnym do zdefiniowania lub wymykającym się 
jednoznacznym określeniom charakterze”15. Do takich aktów należy audyt krajobrazowy, który 
oddziałując na ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa, studium oraz 
planów miejscowych, wpływa na kształtowanie polityki przestrzennej (choć sam jej bezpośred-
nio nie kreuje). 

Wielowymiarowy charakter krajobrazu determinuje, że jest przedmiotem ochrony na podsta-
wie przepisów nie tylko upzp, lecz także uozoz (ze względu na walory historyczne) i przepisów 
uop – ze względu na walory środowiskowe (Trzcińska, 2018, s. 218 i n). Ustalenia audytu mogą 
wskazywać potencjalne obszary do objęcia formami ochrony przyrody oraz postulować ograni-
czenie istniejących form ochrony przyrody (Nowak i Tokarzewska-Żarna, 2016, s. 264). Zgodnie 
z art. 16 ust. 4c uop rada gminy nie może odmówić uzgodnienia projektu uchwały sejmiku woje-
wództwa o utworzeniu parku krajobrazowego lub powiększeniu jego obszaru, w przypadku, gdy 
podjęcie tej uchwały jest konsekwencją rekomendacji dotyczącej utworzenia lub powiększenia 
obszaru parku krajobrazowego zawartej w audycie krajobrazowym. Z kolei zgodnie z art. 23 
ust. 3c uop rada gminy nie może odmówić uzgodnienia projektu uchwały sejmiku województwa 
o wyznaczeniu obszaru chronionego krajobrazu w przypadku, gdy podjęcie tej uchwały jest kon-
sekwencją rekomendacji dotyczącej utworzenia lub powiększenia obszaru chronionego krajobrazu 
zawartej w audycie krajobrazowym. 

Poza tymi przypadkami ustalenia audytu krajobrazowego mają wiążący wpływa na treść 
innych uchwał i aktów, w tym należących do prawa miejscowego: 
– art. 19 ust. 1b pkt 3 uozoz przewiduje, że w uchwale określającej zasady i warunki sytuowa-

nia obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń uwzględnia 
się w szczególności m.in. wnioski i rekomendacje audytów krajobrazowych;

– art. 20 ust. 1 pkt 6 uop stanowi, że plan ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody 
oraz parku krajobrazowego sporządza się na okres 20 lat, z uwzględnieniem wyników audytu 
krajobrazowego;

– art. 20 ust. 4 pkt 7 uop stanowi, że plan ochrony dla parku krajobrazowego zawiera określe-
nie granic stref ochrony krajobrazów stanowiących w szczególności przedpola ekspozycji, 
osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane wyróżniające się lokalną formą 
architektoniczną, wyznaczonych w obrębie krajobrazów priorytetowych, zidentyfikowanych 
w ramach audytu krajobrazowego;

– art. 23a ust. 1 pkt 1 uop, który przewiduje, że na obszarze chronionego krajobrazu sejmik 
województwa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wyznacza, w grani-
cach krajobrazów priorytetowych zidentyfikowanych w ramach audytu krajobrazowego strefy 
ochrony krajobrazu stanowiące w szczególności przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty 
widokowe oraz obszary zabudowane wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, istotne 
dla zachowania walorów krajobrazowych obszaru chronionego krajobrazu, wraz ze wskaza-
niem zakazów, które obowiązują w danej strefie.

15 OTK 2001/5/127.
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VI.	Zakończenie
W literaturze przedmiotu można wyróżnić stanowisko krytyczne wobec konstrukcji prawnej 

audytu krajobrazowego jako naruszającej zasadę pomocniczości (subsydiarności). Podkreśla się, 
że systemowo jest uzasadniony wyłącznie obowiązek uwzględnienia rekomendacji i wniosków 
zawartych w audycie krajobrazowym w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, 
a następnie oddziaływanie przez ten akt na planowanie przestrzenne w gminie (Behnke, 2016, 
s. 38). Niemniej jednak usytuowanie na poziomie samorządu województwa zadania polegającego 
na sporządzeniu i uchwaleniu dokumentu mającego podstawowe znaczenie dla ochrony krajo-
brazu, należy uznać za zgodne z zasadą pomocniczości. Przesądzające znaczenie dla podziału 
zadań i kompetencji powinno mieć bowiem kryterium efektywności realizacji określonych celów. 

Zasada samodzielności gminy w zakresie kształtowania polityki przestrzennej wyrażona w art. 3 
ust. 1 upzp nie jest nieograniczona i gmina nie ma pełnej swobody w prowadzeniu polityki prze-
strzennej w odniesieniu do obszarów położonych na jej terenie. Istota planowania przestrzennego 
polega bowiem między innymi na tym, że gmina ma obowiązek wziąć pod uwagę rozwój całego 
swojego obszaru, dalej w powiązaniu z rozwojem większej jednostki, jaką jest województwo oraz 
cały kraj16. Zadania związane z ochroną krajobrazu nie mają charakteru lokalnego, dlatego zarówno 
studium, jak i plany miejscowe powinny inkorporować ustalenia dotyczące ochrony krajobrazów 
występujących na obszarze całego województwa. Należy jednak w pełni podzielić zastrzeżenia 
dotyczące znikomego wpływu gmin na treść ustaleń audytu krajobrazowego, a także ograniczenia 
możliwości zaskarżenia audytu krajobrazowego do sądu administracyjnego.
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Sprawozdanie	z	II	Kongresu	Energetyki	Lokalnej

W dniu 21 stycznia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie odbył się II Kongres Energetyki Lokalnej. Administracja publiczna–
NGO–Biznes. Poprzednie tego rodzaju wydarzenie odbyło się w 2016 r. i było organizowane pod 
nazwą: Tworzenie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych w samorządzie terytorialnym: 
szanse i zagrożenia.

W tym roku wśród współorganizatorów Kongresu znaleźli się: Związek Powiatów Polskich, 
Stowarzyszenie Młodzi Liderzy w Energetyce oraz Instytut Metropolitalny. Partnerem strategicznym 
została firma Solar Networks Sp. z o.o. Patronat nad tym wydarzeniem objęli: Centrum Naukowe 
Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, Wysokie Napięcie i Biznes Alert. 

Kongres został uroczyście otwarty przez prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego, Rektora 
UKSW oraz dr hab. Irenę Lipowicz, prof. UKSW, Kierownika Katedry Prawa Administracyjnego 
i Samorządu Terytorialnego. 

Wydarzenie było podzielone na dwie sesje – ekspercką oraz naukową. W panelu pierwszym 
części pierwszej, zatytułowanym Energetyka lokalna a funkcjonowanie wspólnot samorządowych 
i rola NGO z referatami wystąpili: prof. Irena Lipowicz (Ewolucja zadań rządowej i samorządowej 
administracji publicznej na przykładzie bezpieczeństwa energetycznego), Grzegorz Kubalski (Rola 
powiatów w sferze bezpieczeństwa energetycznego), Katarzyna Szwed-Lipińska (Odnawialne 
źródła energii – szansą rozwoju społeczeństw lokalnych) oraz Leszek Kuliński (Dobre praktyki 
w zakresie wytwarzania energii z OZE w gminie). 

W panelu drugim pt. Energetyka lokalna jako „biznes przyszłości” i gwarant bezpieczeństwa 
energetycznego państwa wystąpili: Tomasz Podgajniak, który próbował odpowiedzieć na pytanie: 
Czy lokalna autonomia energetyczna jest możliwa i dlaczego dziś jeszcze nie?, Radosław Rogalka 
z referatem Kontenery fotowoltaiczne – jako element lokalnego bezpieczeństwa energetycznego 
oraz Magdalena Porzeżyńska z prezentacją na temat Pomoc publiczna w zakresie energetyki. 

W drugiej części konferencji odbyła się sesja naukowa, w trakcie której z referatami wystą-
pili pracownicy naukowi, doktoranci i studenci. W tej części swoje wystąpienia zaprezentowali: 
dr Radosław Mędrzycki (Aksjologiczne uzasadnienie energetyki lokalnej), dr Magdalena Porzeżyńska 
(Analiza mechanizmu rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z perspektywy pomo-
cy publicznej), Paweł Domagała (Inteligentne sieci energetyczne, czyli remedium na niedobory 
energii elektrycznej), Karolina Chról i Mateusz Sasinowski (Projekt nowej polityki energetycznej 
Państwa a energetyka lokalna), Bartłomiej Kupiec (Klastry energii i spółdzielnie energetyczne 
jako instrumenty realizacji koncepcji demokracji energetycznej w Polsce) oraz Bartłomiej Zydel 
(Niskoemisyjny publiczny transport zbiorowy a decentralizacja). 

Wystąpienia prelegentów podsumowała bardzo owocna dyskusja. 

dr	Mariusz	Szyrski
adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; ORCID: 0000-0001-8536-4054
e-mail: m.szyrski@uksw.edu.pl 
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Sprawozdanie	z	II	Konferencji	Młodych	Naukowców	Prawa	
Administracyjnego	pn.	„Samorząd	powiatowy	i	wojewódzki	

–	ocena	funkcjonowania	i	wyzwania	na	przyszłość”

W dniu 17 grudnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się II Konferencja Młodych Naukowców Prawa 
Administracyjnego pn. Samorząd powiatowy i wojewódzki – ocena funkcjonowania i wyzwania 
na przyszłość. Pierwsza edycja konferencji odbyła się w dniu 21 listopada 2017 r. i poruszała 
zagadnienia innowacji w zmieniającej się administracji publicznej.

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Samorządu 
Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie oraz Koło Naukowe Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Asumptem do podjęcia dyskusji w temacie Konferencji była 20 rocz-
nica wprowadzenia tzw. II etapu reformy samorządowej – uchwalenie ustawy o samorządzie 
powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa.

Konferencja została uroczyście otwarta przez dr hab. ks. Krzysztofa Warchałowskiego, 
Kierownika Studiów Doktoranckich na WPIA UKSW oraz Irenę Lipowicz, prof. UKSW, Kierownika 
Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego. 

W ramach pierwszego, z trzech zaproponowanych przez organizatorów paneli, który poru-
szał zagadnienia zadań samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju regionalnego i ochrony 
środowiska poszczególne referaty zaprezentowali: Weronika Stawińska (Zadania samorządu 
powiatowego w odniesieniu do rozwoju regionalnego), Kamil Plewiński (Zadania samorządu 
województwa w odniesieniu do rozwoju regionalnego), Konrad Kuszel (Zadania samorządu wo-
jewództwa w odniesieniu do ochrony powietrza) oraz Mateusz Sasinowski (Zadania samorządu 
terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami). 

W drugim panelu poruszającym problematykę zadań samorządu terytorialnego w zakresie 
kultury, sztuki i pomocy prawnej swoje referaty wygłosili: Jerzy Wardęski (Zadania samorządu 
wojewódzkiego w zakresie kultury a wsparcie dla sztuki), Aleksandra Penszyńska (Zadania spo-
łecznego opiekuna zabytków w powiecie – analiza funkcjonowania i propozycje zmian), Angelika 
Balcerek (Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu jako wojewódzka samorządowa jednostka orga-
nizacyjna) oraz Dominika Zawacka-Klonowska (Zadania powiatów w przedmiocie nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej od 1 stycznia 
2019 r.). 

W trzecim panelu, dotyczącym zadań samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego, nowych technologii, innych zadań, wystąpili: Karolina Chról (Działanie podejmo-
wane przez samorząd województwa na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju na szczeblu 
wojewódzkim), Bartłomiej Oręziak (Koncepcja Smart City jako wyzwanie prawne i organizacyjne 
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w miastach na prawach powiatu), Piotr Pieńkosz (E-kontrole jako narzędzie rozwoju stref płatnego 
parkowania w miastach na prawach powiatu. Szanse i problemy), Bartłomiej Zydel (Wykonywanie 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez samorząd województwa – przyczynek 
do zniesienia wojewodów?) oraz Wioleta Wasil (Wątpliwa legalność możliwości prowadzenia 
działalności wydawniczej przez jednostki samorządu terytorialnego). 

Konferencję podsumowała ciekawa i żywa dyskusja.

Karolina	Chról
studentka na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
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ARTICLES

Radosław Mędrzycki, Renewable	energy	sources	in	the	context	of	social	solidarity	–	
an	introduction	to	related	issues
Table	of	contents
I. Introduction
II. Renewable energy sources (RES)
III. Impact of social solidarity on the perception of RES
IV. Ending remarks and conclusions
Summary:	The representatives of administrative law science exhibit an increasing interest in matters 
of renewable energy sources. Among more detailed issues, the axiology concerning renewable 
energy sources is being investigated to a far greater depth. Axiology issues are the main focus of 
this paper. The author tries to establish whether it is viable to correlate the development and use 
of renewable energy sources with the principle of solidarity understood as an intergenerational 
relation. The conducted research leads to the conclusion that such relation is possible on axiological 
and legal grounds.
Key	words: renewable energy, solidarity
JEL: K32

Magdalena Porzeżyńska, Comments	on	the	concept	of	“energy	from	renewable	sources”	
in	European	Union	law
Table	of	contents
I. Introduction
II. Definition of renewable energy sources and energy from renewable sources in European 

Union law
 1. The concept of renewable energy sources
 2. The concept of energy from renewable sources under Directive 2009/28/EC
 3. The concept of energy from renewable sources under other EU acts 
III. The concept of renewable energy in the case law of the Court of Justice
IV. Summary
Summary:	The objective of Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council 
of 23 April 2009 (as well as its replacement Directive 2018/2001 of 11 December 2018) on the 
promotion of the use of energy from renewable sources, is to increase the use of renewable 
energy sources. The starting point for any further considerations in terms of issues regulated by 
those legal acts should be systematizing the terminology related to the concept of energy from 
renewable sources. It should be noted that these issues remain largely unexplored in greater death 
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by literature. Therefore, the subject of this article is not only the analysis of how the concept of 
energy from renewable sources is defined in EU law, but also how this term is interpreted in the 
case law of the Court of Justice.
Key	words:	Directive 2009/28/EC; Directive 2018/2001; renewable energy sources; energy from 
renewable sources; Court of Justice
JEL:	K23

Anna Mathews,	The	Union	renewable	energy	financing	mechanism	in	the	Regulation	on	the	
Governance	of	the	Energy	Union	and	Climate	Action	–	analysis	of	legislative	proposal	and	
the	current	version	of	the	legal	provision
Table	of	contents
I. Introduction
II. The most important resolutions of the Regulation on the Governance of the Energy Union 

and Climate Action
III. The European Union RES financing platform – the first version of the provision of the proposal 

for the Regulation, comments and suggestions for changes
IV. The Union renewable energy financing mechanism – the provisions of the Regulation
V. Summary
Summary:	The subject of this article is the analysis of one of the solutions presented in the 
Regulation on the Governance of the Energy Union and Climate Action (hereinafter: the Regulation) 
– the so-called Union renewable energy financing mechanism (in the proposal for the Regulation 
– the RES financing platform). Presented in the article are the most important resolutions of the 
Regulation (i.a. introduction of numerous reporting requirements). Stressed is also the purpose of 
the Regulation – to equip the European Commission (EC) in instruments allowing it to meet EU 
requirements of climate and energy for 2030 (binding at EU level) and achieving the objectives 
(five pillars) of the energy union. These instruments will allow the EC to enforce from Member 
States the, i.a., proposed share of energy from RES in EU final energy consumption levels. One 
of such instruments is a financial mechanism, to which monetary contributions will be made 
by Member States whose share of energy from RES falls below the declared level. The article 
discusses proposals for the Regulation concerning the financing platform, presented in November 
2016 (as part of the so-called ‘Winter Package’), and comments on these solutions along with 
proposed changes. The publication also presents the current assumptions about the functioning 
of the financial mechanism – in connection with the changes to the proposal for the Regulation 
introduced in the legislative process.
Key	words: ‘Winter Package’, Regulation on the Governance of the Energy Union, RES, financing 
platform, financing mechanism, RES targets
JEL: K20, K23, K32
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Paweł Konrad Domagała, New	regulation	of	reserve	sales	of	electricity
Table	of	contents
I.  Introduction
II.  Change of the electricity seller
III.  Reserve sales of electricity and related risks
IV. Changes in the scope of reserve sales
V.  Conclusions
Summary:	The energy sector in Poland has undergone many revolutionary changes in recent 
years. One of the most important is the liberalization of the electricity market. The possibility to 
change the electricity supplier exists since 1 July 2007, abolishing the pre-existing regionalization 
that had resulted in the assignment of end users to top-down electricity sellers. The possibility to 
change the electricity seller to entities with a weaker market position was inseparably connected with 
the risk of them ceasing to provide services to end-users. Until 2016, this was only a vague vision 
expressed by market pessimists. However, this problem has now become very real, especially for 
over 130,000 households which are currently facing this problem. In such situation, end-users still 
have access to electricity, but in this case, as part of a ‘reserve sale’. The purpose of the article 
is to analyze the current and pre-existing legal state in the field of reserve sale of electricity, and 
thus to indicate what a ‘reserve sale’ actually is and what are the risks related to it for end-users. 
In addition, the article presents to which extent the amendment of the Polish Energy Law Act, 
adopted in November 2018, and which includes the comprehensive regulation of reserve sale of 
electricity, will strengthen the protection of electricity end-users.
Key	words: sale of electricity; reserve sale of electricity; energy law; energy security
JEL:	K12; K23; K32

Michalina Szpyrka,	A	few	remarks	about	limitation	periods	of	fines	in	the	Energy	Law	Act	
Table	of	contents
I. Introduction
II. Institution of limitation periods in administrative law
III. Limitation periods in the Energy Law Act
IV. The first period
 1. Limitation in the Tax Code
 2.  The scope of the application of the limitation periods derived from the Tax Code to fines 

from the Energy Law Act
V. Second period
VI. The third period
VII. Summary
Summary:	The purpose of this article is to present the institution of limitation periods of fines 
derived from the Energy Law Act. The institution of limitation periods is important in the context 
of legal certainty, because an individual must have knowledge to what an extent, including time, 
public administration authorities have the power to regulate its legal position. The issue of limitation 
periods of fines based on the Energy Law Act was not clearly settled by the doctrine or judicature. 
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It was thus necessary to analyze and outline the development of this institution in the period of the 
applicability of the Energy Law Act, to ensure its effective use and to prevent potential abuses, in 
the form of imposing fines at a time when they are already time-barred. Studies devoted to this 
issue have shown that the institution of limitation periods also applies to fines from the Energy 
Law Act. However, it is shaped differently, depending on the manner of regulation of this institution 
during the period of the validity of the Energy Law Act.
Key	words: fines; limitation; Energy law; Tax ordinance
JEL: K23

Maciej Kapalski,	Genesis	and	legal	status	of	the	guarantee	document	of	the	origin	of	energy	
from	renewable	sources,	as	a	document	confirming	the	environmental	footprint,	in	the	light	
of	national	regulations.	Comments	de lege ferenda
Table	of	contents
I. Introduction – legal framework for the institution of guarantees of the origin of energy from 

renewable sources
II. Source of the institution guaranteeing the origin of energy from renewable sources
III. Legal status of the guarantee institution of the origin of energy from renewable sources
IV. Environmental footprint
V. Comments de lege ferenda
VI. Summary
Summary:	The main reason for the development and support of energy production from renewable 
sources is the energy and climate policy of the European Union focused on increasing the efficiency 
of the use of available resources. This is particularly important in the context of the “3 × 20%” 
package, which provides for a reduction of greenhouse gas emissions, increase of energy efficiency 
and renewable energy growth at 20% in 2020, and in Poland to a level of at least 15%. The aim of 
this article is to analyze and evaluate legal regulations concerning the institution guaranteeing the 
origin of energy from renewable sources by reference both to European Union law and national 
legislation. Particular attention will be given to the guarantee institution itself, the origin of energy 
from renewable sources, as a sui generis element for supporting the production of energy from 
renewable sources. In the comments de lege ferenda, the author wishes to draw attention to the 
growing potential of the institution of guarantees of origin, in particular as a document confirming 
the environmental footprint. The author wishes to point out that the institution of guarantees of 
origin is a document that not only allows the environmental effect to be confirmed by reducing the 
so-called “Carbon footprint”, but also a potential element of support for producers of energy from 
renewable sources, which is not qualified as public aid.
Key	words: energy from renewable sources, guarantee of the origin of energy from renewable 
sources, guarantees of origin, environmental footprint, carbon footprint
JEL: K23, K32, L90
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Dagmara Dragan, Wojciech Modzelewski,	Regulatory	challenges	in	the	use	of	renewable	gases
Table	of	contents
I. Introduction
II. Current use of renewable gases
III. Polish regulations in the field of renewable gases
IV. The future of renewable gases and regulatory challenges
V. Conclusion
Summary:	Renewable gases gradually appear on the European energy market as possible 
alternatives to natural gas. Renewable gases include biogas, biomethane and hydrogen as well 
as synthetic gas. The extensive use of renewable gases in the future and their important role, not 
only in covering the energy demands in the European Union but also in terms of their impact on 
the climate and possible contribution to achieving the Paris Agreement objectives, are very clearly 
emphasized. The production, supply or distribution of renewable gas with a gas network are areas 
that must be regulated at least to a minimum extent. European legislators should also implement 
appropriate incentives for the production and use of these gases, such as the use of a green 
certificate system, tax exemptions, preferential tariffs for access to the network or co-financing, in 
particular for innovative projects. This article analyzes current regulations in this area and presents 
proposals that can be implemented when the renewable gases market becomes more developed.
Key	words: renewable gases, biogas, biomethane, hydrogen
JEL: K23

Marek Stolorz,	Railway	service	facilities	and	services	provided	to	rail	carriers	in	the	activity	
of	energy	companies
Table	of	contents
I. Introduction
II. The concept of a service facility in European and Polish law
III. Access to a service facility
IV. Documentation requirements
V. Rights derived from tax law
VI. Conclusion
Summary:	The aim of this article is to present the situation of entities operating on the energy 
market that are owners, managers or operators of railway service facilities, a concept that emerged 
as a result of amendments to the Railway Transport Act in connection with the implementation 
of EU directives. Many of these facilities are related to energy, and as a result, these entities 
have also been affected by the need to comply with applicable regulations. They impose certain 
obligations, the most important of which is providing access to those facilities. The article presents 
these issues and indicates the divergences between the Polish legal order and EU law and the 
conclusions derived from these differences. The article also discusses tax allowances connected 
with the provision of service facilities, which are part of the railway infrastructure.
Key	words: railway service facilities; railway re-fuelling facilities; traction current; railway transport act. 
JEL: K230
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Katarzyna Szlachetko,	The	legal	structure	of	a	landscape	audit
Table	of	contents
I. Introduction
II. The territorial scope and content of a landscape audit
III. The drawing up of a landscape audit
IV. The role of a landscape audit in the spatial planning system
V. The legal nature of a landscape audit
VI. Conclusions 
Summary:	The aim of this article is to present the legal structure of a landscape audit, which is 
a specialist institution for the protection of the landscape. A legal institution is a set of legal norms 
which are related in the material, formal or purposeful sense. Each institution is shaped by the 
characteristic connection of norms that create its legal structure, referred to as the ‘guiding idea’ 
determining the construction of the institution of law. The article presents the issues of a landscape 
audit from the perspective of its territorial scope, content, rules of drawing up, role in the spatial 
planning system and legal nature.
Key	words:	landscape audit; the legal structure of landscape audit; mean of landscape protection
JEL: K320
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