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Książka Magdaleny Porzeżyńskiej poświęcona jest zagadnieniom dopuszczalności pomocy 
państwa na produkcję energii ze źródeł odnawialnych w prawie Unii Europejskiej.

Książka została podzielona na pięć rozdziałów. Rozdział I zatytułowany „Zagadnienia wpro-
wadzające” ma charakter definiujący i porządkujący zagadnienia, m.in. zdefiniowane są pojęcia 
„odnawialnych źródeł energii” i „pomocy państwa na gruncie prawa Unii Europejskiej”. W rozdziale 
tym Autorka opisuje podstawowe problemy związanych ze stosowaniem energii ze źródeł odna-
wialnych. Zagadnienia te stanowią punkt wyjścia dla dalszych rozważań Autorki. 

W rozdziale II pt. „Podstawy prawne dotyczące produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Unii 
Europejskiej” przeanalizowano ramy prawne dla przyjmowania środków prawnych w przedmiocie 
produkcji i stosowania energii ze źródeł odnawialnych, w tym instrumenty prawnomiędzynarodowe, 
których stroną jest Unia Europejska. Autorka zbadała również umowy międzynarodowe zawie-
rane przez Unię Europejską w zakresie ochrony klimatu. Kluczowa wydaje się teza, że sięganie 
po wsparcie ze środków publicznych na rzecz wytwórców energii ze źródeł odnawialnych jest 
niezbędne w zakresie zmian klimatu. 

Rozdział III jest udaną próbą ustalenia elementów pojęcia pomocy państwa w kontekście za-
gadnień związanych z produkcją energii z odnawialnych źródeł. Rozważania w nim zawarte służą 
odpowiedzi na pytania, czy i w jakim zakresie przyznawana pomoc na produkcję energii ze źródeł 
odnawialnych może stanowić pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Odpowiedzi na 
te pytania słusznie szuka Autorka przede wszystkim w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej i praktyce decyzyjnej Komisji.

W Rozdziale IV pt. „Dopuszczalność pomocy państwa na produkcję energii ze źródeł odna-
wialnych” Autorka przeanalizowała zagadnienia prawne związane z dopuszczalnością pomocy 
państwa na produkcję energii ze źródeł odnawialnych i przedstawiła bogatą praktykę decyzyjną 
Komisji w tej materii. 

Rozdział V zatytułowany „Krajowe systemy wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawial-
nych w świetle reguł dotyczących pomocy państwa” analizuje zagadnienia związane z kwalifika-
cją krajowych systemów wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych stosowanych przez 
państwa członkowskie UE. Na uwagę zasługuje część rozdziału poświęcona systemowi wsparcia 
w polskim porządku prawnym.

W zakończeniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonych analiz. Recenzowaną książkę 
przeczytałam z dużym zainteresowaniem, jej tekst świadczy o tym, że Autorka wykonała badania 
naukowe. Książka ta jest pierwszą monografią poruszającą tę tematykę w Polsce. Warsztat na-
ukowy Autorki jest imponujący. W monografii wykorzystano wiele pozycji bibliograficznych w tym 
obcojęzycznych, a także w sposób satysfakcjonujący oparto wywody na aktach normatywnych 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 6(9)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

104 Marzena Czarnecka            Magdalena Porzeżyńska, Pomoc państwa na produkcję energii ze źródeł odnawialnych…

oraz orzecznictwie. Wykorzystano także inne źródła (np. decyzje). Występujące w tekście przy-
pisy są liczne i zbudowane prawidłowo. Poruszane w tej monografii zagadnienia mają doniosły 
walor teoretyczny i praktyczny
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