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Energetyka a współczesna rzeczywistość 
gospodarcza, społeczna, geopolityczna 

(od redaktorów prowadzących)

Funkcjonowanie sektora energetycznego, podobnie jak funkcjonowanie gospodarki, na prze-
strzeni ostatnich lat ulega zmianom pod wpływem czynników społecznych, geopolitycznych oraz 
gospodarczych. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do zmiany funkcjonowania poszczególnych 
sektorów gospodarki, a jednocześnie przełożyła się na procesy technologiczne i łańcuchy dostaw 
w przemyśle. Sektor energetyczny nie odczuł bezpośrednio wpływu pandemii na swoje bieżące 
funkcjonowanie. Wynika to przede wszystkim z tego, że energetyka jest zwykle ostatnim ogniwem 
w łańcuchu reakcji gospodarczych w dobie kryzysu (Wcisło-Karczewska i Sakławski, 2020, s. 76). 
Nie oznacza to jednak, że interwencja ustawodawcy nie była konieczna. Została podjęta na tych 
polach, które tego najbardziej wymagały, a kolejne ustawy, zwane tarczami antykryzysowymi, 
wprowadziły szereg zmian istotnych także z punktu widzenia sektora energetycznego (Wcisło-
Karczewska i Sakławski, 2020, s. 76). Jednocześnie pandemia COVID-19 stanowi impuls do 
przyspieszenie tempa zmian i zwiększania wysiłków na rzecz budowania nowoczesnej energetyki 
jutra opartej na nisko i zeroemisyjnych źródłach energii. Transformacja energetyczna stanowić 
bowiem może rozwiązanie części problemów gospodarczych wywołanych przez pandemię, w tym 
w szczególności stworzyć nowe miejsca pracy i rynki zbytu. 

Rynek surowców naturalnych (energetycznych) przeżywa natomiast wstrząsy wywołane przez 
wojnę w Ukrainie, która wpłynęła bezpośrednio na funkcjonowanie całego sektora energetyczne-
go w Polsce, a także Unii Europejskiej. Ograniczone bądź przerwane dostawy nośników energii, 
takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny doprowadziły do kryzysu energetycznego. 
Państwa członkowskie, a także Unia Europejska podejmuje działania legislacyjne zmierzające do 
unormowania sytuacji w sektorze energetycznym. Agresja Rosji ożywiła jednocześnie dyskusję 
nad zasadami i zakresem stosowania tradycyjnych oraz nowych technologii. W szczególności 
należy odnotować „przeproszenie się Europy z atomem”. W Europie uległa bowiem erozji argu-
mentacja przeciwników energetyki atomowej, która pod koniec roku 2021 zostatała wpisana do 
taksonomii unijnej. Niezależność źródła, bezpieczeństwo technologiczne oraz stałość dostaw 
z elektrowni atomowej przyczyniły się do zmiany w polityce poszczególnych państw członkow-
skich, m.in. Polski, Czech, Słowacji, Finlandii, Rumunii. Państwa opowiadające się za atomem 
lobbują za stosowaniem zarówno tradycyjnej, jaki i prototypowej technologii, jaką jest SMR oraz 
MMR. Innymi kierunkiem w transformacji energetycznej jest rozwój technologii biogazowej oraz 
wodorowej. Biogaz może bowiem zastąpić część wolumenu gazu ziemnego z Rosji w sposób 
stabilny i niezależny. Źródło tego nośnika energii znajduje się bowiem w danym państwie, a tym 
samym odcinana jest zależność z zewnątrz. Wykorzystanie technologii wodorowych w sektorze 
energetycznym jest atrakcyjne ekonomicznie, o czym świadczą polityki krajowe państw europej-
skich oraz Unii Europejskiej. W wymiarze międzynarodowym należy zwrócić uwagę, że rozwój 
wodoru jest postrzegany jako atrakcyjny kierunek rozwoju gospodarek krajowych i importu wodoru 
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do państw trzecich. Na obecnym etapie rozwoju sektora wodorowego należy uznać, że o pozycję 
lidera w zakresie importu wodoru walczy Australia, Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki oraz 
Korea Południowa (zob. Taylor i Hunter, 2021; Hunter, 2021; Tscherning, 2021; 2021a; 2022; 
Pfl ugmann i Blasio, 2020). 

W 2022 r. na rynku unijnym i krajowym rynku obserwuje się znaczący wzrost cen nośni-
ków energii, który jest wynikiem oddziaływania szeregu nakładających się na siebie czynników, 
m.in. ożywienia gospodarczego po pandemii COVID-19 oraz agresji zbrojnej Rosji w Ukrainie. 
Ceny energii nie pozostają jednocześnie bez negatywnego wpływu na infl ację, której poziom wy-
raźnie wzrasta od początku 2021 roku. Sytuacja ta ma wpływ nie tylko na sektor energetyczny, 
lecz także na branże uzależnione od dostępu do energii elektrycznej i gazu ziemnego. Budżety 
przedsiębiorców, ale również jednostek samorządu terytorialnego nie są bowiem dostosowane 
do anormalnych zjawisk w życiu społecznym, ekonomicznym oraz politycznym (geopolitycznym). 
Tym samym sektor energetyczny staje przed poważnym wyzwaniem gospodarczym i społecznym. 

Oddajemy do Państwa rąk drugi numer iKAR-a w roku 2022, a jednocześnie kolejny z serii 
regulacyjnej dotyczący w całości sektora energetycznego. Niniejszy numer składa się z opraco-
wań, które odnoszą się do najnowszych wyzwań w sektorze energetycznym i trendów w legislacji 
dla tego sektora gospodarki. 

Niniejszy numer otwiera artykuł Piotra Mikuska pt. „Regulacje prawne sekwestracji dwutlenku 
węgla jako bariera do dekarbonizacji krajowej gospodarki gazowej”. Opracowanie wskazuje na 
trudne do dekarbonizacji sektory gospodarki, które muszą poszukiwać rozwiązań i dywersyfi ko-
wać narzędzia mogące obniżać emisje CO2. Autor skoncentrował swoją analizę na dostępnych 
rozwiązaniach obniżających emisyjność, jak technologia sekwestracji dwutlenku węgla (carbon 
capture and storage, CCS). Słusznie wskazał on, że liczba polskich publikacji analizujących za-
gadnienia prawne odnoszące się do technologii CCS jest wyjątkowo skromna. Zagadnienie, jakim 
jest CCS, jest natomiast istotne z punktu widzenia ograniczenia emisji CO2, co sprawia że zasadne 
jest podejmowanie badań w tym zakresie przez polskich naukowców. Celem niniejszego artykułu 
jest wskazanie głównych barier regulacyjnych negatywnie wpływających na potencjał rozwoju 
technologii CCS w Polsce oraz potencjalnych obszarów wymagających interwencji prawodawcy 
w celu odblokowania realizacji inwestycji w sekwestrację dwutlenku węgla. W artykule dokona-
no przeglądu polskiej oraz światowej literatury, a także wskazano wybrane regulacje na gruncie 
prawa unijnego oraz prawa krajowego w zakresie technologii CCS. W podsumowaniu P. Mikusek 
wskazuje argumenty przemawiające za tezą, zgodnie z którą obecny trend dekarbonizacyjny oraz 
ruch legislacyjny tworzą przestrzeń do ponownego poruszenia i rozważenia możliwości wykorzy-
stania technologii CCS. 

Pytanie „Jak osiągać cele w zakresie redukcji emisji, zapewniając jednocześnie równe wa-
runki konkurencji?” stawia Piotr P. Dziubak. Artykuł z pogranicza regulacji gospodarczej sektora 
energetycznego oraz prawa konkurencji nawiązuje bezpośrednio do unijnego celu uczynienia 
z Europy pierwszym kontynentem na świecie neutralnym dla klimatu do 2050 roku. Celem artykułu 
jest przedstawienie roli transformacji energetycznej lotnictwa w przyczynieniu się do realizacji tej 
inicjatywy, w szczególności poprzez ocenę projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie zapewnienia równych warunków działania dla zrównoważonego transportu lotni-
czego oraz innych elementów pakietu „Gotowi na 55”, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ 
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na ten sektor gospodarki. Projektowane regulacje dotyczące dekarbonizacji lotnictwa wprowadzają 
napięcia wewnątrz sektora zarówno w Unii Europejskiej, jak i na styku z innymi rynkami geografi cz-
nymi oraz innymi sektorami. Autor wskazuje na rolę organów konkurencji, jaką powinny odegrać 
w procesie transformacji energetycznej, a także na wyzwania, przed jakimi znajdą się zarządcy 
infrastruktury, przewoźnicy oraz dostawcy paliw z uwagi na zmiany otoczenia regulacyjnego. 

Krzysztof Szczęśniak w artykule pt. „Rozliczenie obowiązku uzyskania oszczędności ener-
gii opłatą zastępczą” dokonuje analizy zasad rozliczania obowiązku efektywności energetycznej 
poprzez uiszczenie opłaty zastępczej po 2018 roku. Tekst ma istotne znaczenie z racji wzrostu 
cen białych certyfi katów w latach 2021 i 2022, co sprawia, że uczestnicy rynku energetycznego 
są zainteresowani analizowanym przez K. Szcześniaka sposobem rozliczania. Autor porównuje 
zasady uiszczania opłaty zastępczej w okresie 2016–2018 z okresem 2019 i lata następne, zwra-
cając szczególną uwagę na przyczyny nieskuteczności nabycia białych certyfi katów. Istotne są 
sformułowane przez autora propozycje interpretacyjne przepisów w zakresie zasad rozliczania 
obowiązku efektywności energetycznej poprzez uiszczanie opłaty zastępczej. Autor w podsumo-
waniu formuje postulaty de lege ferenda. 

Z kolej w artykule zatytułowanym „Prosument, prosument wirtualny i prosument zbiorowy 
energii elektrycznej – uwagi krytyczne” Borys Budka wskazał na konsekwencje, szczególnie 
o praktycznym charakterze, które wynikają z wprowadzenia do polskiego porządku prawnego no-
wych pojęć: prosumenta, prosumenta zbiorowego i prosumenta wirtualnego energii elektrycznej. 
Autor podejmuje próbę oceny implementacji rozwiązań unijnych pod kątem jej skutków w zakre-
sie prawa energetycznego, a także systemu ochrony konsumenta i konkurencji. B. Budka stoi 
na stanowisku, że regulacja polskiego ustawodawcy w aktualnym brzmieniu może powodować 
ryzyko występowania nieprawidłowości w zakresie umów zawieranych pomiędzy prosumentami 
a przedsiębiorstwami energetycznymi, co może w znaczącym stopniu spowolnić wzrost prosu-
meryzmu na rynku polskim. 

Przedmiotem opracowania Grzegorza Zycha jest „Zjawisko odmowy zawarcia umowy o przy-
łączenie instalacji do sieci w świetle zobowiązań międzynarodowych Polski”. Niniejszy artykuł 
adresuje zjawisko znacznego wzrostu przypadków, w których przedsiębiorstwa energetyczne 
dokonują odmowy przyłączenia nowych źródeł energii odnawialnej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem rynku energii elektrycznej. Zdaniem G. Zycha przyczyna zaistniałego stanu rzeczy leży 
w regulacjach prawnych, które swoim aktualnym kształtem przyczyniają się do pogłębienia różnic 
pomiędzy podmiotami wnioskującymi o przyłączenie a podmiotami dokonującymi przyłączenia 
w zakresie przysługujących im praw i obowiązków w ramach procedury przyłączeniowej. Tekst 
dotyczy aspektów regulacji gospodarczej sektora energetycznego oraz prawa konkurencji w świetle 
rozwoju odnawialnych źródeł energii i zobowiązań międzynarodowych Polski. 

Kolejny artykuł, pt. „Sytuacja wykonawców inwestycji energetycznych w związku ze wzrostem 
cen i utrudnionym dostępem do materiałów budowlanych”, przygotował Michał Pater. Celem jest 
przedstawienie możliwych ścieżek działania wykonawców inwestycji energetycznych w związku 
z wydłużeniem czasu realizacji umowy bądź wystąpienia straty na skutek wzrostu cen materiałów 
budowlanych lub braku dostępności materiałów. W tekście przeanalizowana została kwestia poten-
cjalnej zmiany umowy w zakresie wydłużenia czasu realizacji i/lub podwyższenia wynagrodzenia, 
a także zagadnienie dochodzenia roszczeń wykonawcy w przypadku braku doprowadzenia do 
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zmiany umowy. M. Pater zwrócił także uwagę na kwestie obrony wykonawcy przed ewentualnymi 
karami umownymi nałożonymi za (wynikłe z ww. okoliczności) brak zrealizowania/nieterminowe 
zrealizowanie danej umowy. 

Tematyka energetyki jądrowej została podjęta przez Łukasza Dubińskiego w artykule 
pt. „Specustawa jądrowa i prawo atomowe (ocena wybranych planów legislacyjnych)”. W ar-
tykule omówione zostały plany ustawodawcy dotyczące tzw. specustawy jądrowej oraz prawa 
atomowego. Autor przeprowadził analizę pod kątem założenia projektodawcy, zgodnie z którym 
nowelizacja przywołanych ustaw miałaby się przełożyć na usprawnienie postępowań w sprawie 
inwestycji dotyczących obiektów jądrowych. Ogólna ocena przygotowywanych zmian legislacyj-
nych jest pozytywna.

Ostatnie opracowanie niniejszego numeru iKAR-a ma charakter prawnoporównawczy. 
Bartłomiej Kupiec dokonał „Analizy prawnoporównawczej klastra energii i Bürgergemeinschaft”. 
Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie polskich regulacji dotyczących klastra energii 
oraz austriackiej Bürgerenergiegemeinschaft. Podjęta tematyka ma istotne znaczenie dla funkcjo-
nowania sektora energetycznego, albowiem w przeciwieństwie do energetyki jądrowej, umożliwia 
partycypację  polskich obywateli w procesie wytwarzania i sprzedaży energii, wyprodukowanej 
za pomocą̨ instalacji odnawialnych źródeł energii. W celu wykazania czy polskiej energetyce od-
powiada koncepcja obywatelskiej społeczności energetycznej, B. Kupiec poddał analizie unijne, 
polskie i austriackie akty prawa określające działanie klastra energii i Bürgernergiegemeinschaft. 
Autor sformułował także postulaty de lege ferenda w zakresie dostosowania przepisów prawa 
unijnego i krajowego do współczesnych klastrów energii i do realiów społeczno-gospodarczych.

W numerze zamieszczono również̇ sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
Prawa Energetycznego „Rola i znaczenie magazynów energii we współczesnej gospodarce”, 
która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 
28 kwietnia 2021 roku. Sprawozdanie przygotował Bartosz Gołębiewski. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Autorom artykułów i innych materiałów zamieszczonych 
w numerze 2(11)/2022. Szczególne podziękowania kierujemy także do Recenzentów, których pra-
ca pozwoliła na udoskonalenie kształtu naszej publikacji. Mamy nadzieję, że przytoczone teksty 
pomogą̨ Państwu w pracy naukowej, dydaktycznej oraz zawodowej.

Życzymy owocnej lektury! 
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Zapowiedź 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, którego przedstawiciele mają zaszczyt redagować 
energetyczne numery iKAR-a podejmuje działania zmierzające do wzmocnienia potencjału polskiej 
nauki w zakresie badań nad funkcjonowaniem sektora energetycznego. Tematyka transformacji 
energetycznej jest zagadnieniem szczególnie istotnym dla Śląska, którego gospodarka oraz spo-
łeczeństwo zostały zdominowane przez energetykę węglową. Transformacja energetyczna będzie 
miała zatem bezpośrednie przełożenie na śląski przemysł, infrastrukturę, społeczeństwo, kulturę 
oraz naukę. Sytuacja geopolityczna, gospodarcza, społeczna, a także wyraźny kierunek w polityce 
energetycznej Unii Europejskiej oraz trendy w energetyce światowej sprawiają, że zasadne jest 
pogłębienie badań naukowych nad funkcjonowaniem sektora energetycznego.

Z tych też powodów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach powstanie interdyscy-
plinarne centrum naukowe ekonomii i prawa energetycznego, którego głównym celem będzie 
prowadzenie badań nad przebiegiem i skutkami przebiegu transformacji energetycznej oraz zmian 
w dostępie i zastosowaniu zasobów naturalnych.

Zespół centrum będzie składał się przede wszystkim z kadry naukowej Katedry Prawa oraz 
Transformacji Energetycznej i Zasobów Naturalnych (dawniej Katedry Prawa i Ubezpieczeń) 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: dr hab. Marzeny Czarneckiej prof. ucz., dr Marcina 
Kraśniewskiego, dr Borysa Budki, dr Aleksandry Lubicz-Posochowskiej, Grzegorza Zycha. Do 
współpracy w ramach centrum zostaną zaproszeni także krajowi i zagraniczni eksperci w zakre-
sie prawa energetycznego, transformacji energetycznej, ochrony środowiska i klimatu, a także 
zarządzania zasobami naturalnymi. Działalność centrum ma wzmocnić poziom polskich badań 
naukowych na świecie, a jednocześnie przyczynić się do wypracowania rozwiązań prawnych 
dla polskiej gospodarki oraz przyczynienia się do popularyzacji nauki.

Podjęte przez władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach działania wpisują się 
w działania podjęte przez władze Miasta Katowice oraz władze śląskich uczelni publicznych zmie-
rzające do organizacji Europejskiego Roku Nauki 2024. Katowice stały się bowiem Europejskim 
Miastem Nauki 2024. Ten zaszczytny tytuł Katowice uzyskały jako pierwsze miasto w Polsce, 
a jednocześnie jako pierwsze miasto w Europie Środkowo-Wschodniej. Zgodnie z przyjętą kon-
cepcją Europejskiego Roku Nauki 2024 tematem przewodnim będzie transformacja gospodarcza. 
Tym samym elementem tego Roku jawi się transformacja energetyczna, która jest niezbędnym 
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elementem transformacji gospodarczej, zwłaszcza w Polsce. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
stawia sobie za cel stworzenie na Śląsku wiodącego w tej części Europy ośrodka badawczego 
nad funkcjonowaniem sektora energetycznego.

Zapraszamy do współpracy wszystkich prawników i ekonomistów zajmujących się badaniami 
naukowymi w obszarze sektora energetycznego i zasobów naturalnych. 

Katowice, dn. 12 września 2022 roku 

dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UEKat
https://orcid.org/0000-0003-0565-8357

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
marzena.czarnecka@uekat.pl

dr Marcin Kraśniewski
https://orcid.org/0000-0002-8552-4182

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
marcin.krasniewski@uekat.pl
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Piotr Mikusek*

Regulacje prawne sekwestracji dwutlenku węgla 
jako bariera do dekarbonizacji krajowej gospodarki gazowej

Spis treści 
I. Wprowadzenie
II. Wybrane regulacje na gruncie prawa unijnego odnoszące się do technologii CCS
 1. Dyrektywa CCS
 2. Dyrektywa ETS
III. Wybrane regulacje na gruncie prawa krajowego odnoszące się do technologii CCS
 1. Prawo geologiczne i górnicze
 2. Prawo energetyczne
IV. Podsumowanie

Streszczenie
Technologia sekwestracji dwutlenku węgla (carbon capture and storage, CCS) może stanowić jeden 
z mechanizmów wspierających dekarbonizację krajowego przemysłu, zwłaszcza energochłon-
nego. W tym celu jednak niezbędne jest odpowiednie ukształtowanie krajobrazu regulacyjnego 
stosowania tej technologii w zakresie transportu i składowania wychwyconego dwutlenku węgla. 
Kształt krajobrazu regulacyjnego w tym zakresie kształtowany jest zarówno na poziomie unijnym 
(głównie przez dyrektywę 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla 
oraz dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnia-
nych we Wspólnocie), jak i prawodawstwo krajowe (zwłaszcza ustawę – Prawo energetyczne oraz 
ustawę – Prawo geologiczne i górnicze). Celem niniejszego artykułu jest wskazanie głównych ba-
rier regulacyjnych negatywnie wpływających na potencjał rozwoju technologii CCS w Polsce oraz 
potencjalnych obszarów wymagających interwencji prawodawcy w celu odblokowania realizacji 
inwestycji w sekwestrację dwutlenku węgla. Wydaje się bowiem, że obecnie istnieje przestrzeń 
do postulowania zmian na poziomie unijnym, a także wdrażania usprawnień w prawodawstwie 
krajowym, ze względu na zachodzące procesy transformacyjne legislacji mające na celu osiąg-
nięcie neutralności klimatycznej Europy.

Słowa kluczowe: dwutlenek węgla; sekwestracja dwutlenku węgla; bariery regulacyjne; trans-
formacja energetyczna; dekarbonizacja; przemysł energochłonny.

JEL: K12, K21, K32, K33

* Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego;  ORCID https://orcid.org/0000-0002-9549-7616.
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I. Wprowadzenie
Jednym z fundamentów i nieodzownych elementów prowadzenia polityki klimatycznej jest 

ograniczanie emisji do atmosfery gazów cieplarnianych (Mora i in., 2017; Riahi i in., 2016, s. 163). 
Realizacja tego celu, ze względu na powszechność wykorzystania węglowodorów odpowiadają-
cych za około 82% pierwotnego zużycia energii (BP, 2022, s. 9), będzie wymagała kompleksowych 
przekształceń w dotychczasowej gospodarce, regulacjach prawnych i postawach społecznych. 
Jak wskazuje Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC), znaczna redukcja emisji gazów cieplarnianych jest niezbędna dla ograniczenia 
wzrostu średniej światowej temperatury do poziomu 1,5°C powyżej poziomu przedindustrialnego 
(IPCC, 2018, s. 12–13). Przekroczenie tego progu intensyfi kować będzie negatywne skutki kli-
matyczne w postaci takich zjawisk, jak np.: nieprzewidywalne zmiany w ekosystemie wpływające 
na bioróżnorodność fauny i fl ory, niedostatek wody pitnej, zwiększone zagrożenie powodziami, 
narażenie na zniszczenie infrastruktury krytycznej oraz masowe migracje ludności (IPCC, 2022, 
s. 34–35). Potrzeba obniżenia wzrostu światowej temperatury nie ma specyfi ki wyłącznie obligacji 
o charakterze moralnym, lecz stanowi również cel wiążący prawnie na podstawie porozumienia 
paryskiego przyjętego podczas konferencji klimatycznej COP21 (Kenig-Witkowska, 2016), w któ-
rym to po ratyfi kacji ponad sto dziewięćdziesiąt państw zobowiązało się do ograniczenia wzrostu 
średniej światowej temperatury poniżej poziomu 2°C i dążenia do uzyskania ograniczenia wzro-
stu temperatury do 1,5°C. Badania naukowe wskazują, że rezygnacja z polityk zmierzających 
do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery mogłaby doprowadzić do wzrostu 
średniorocznej światowej temperatury nawet o 5°C w perspektywie do 2030 roku (Hausfather 
i Peters, 2020, s. 620).

W kontekście działań mających ograniczyć emisję gazów cieplarnianych szczególną rolę odgry-
wa zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) stanowiącego ekwiwalent niemal 74% światowych 
antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych (Climate Watch, 2022). Jednakże, ze względu na 
kwestie związane z niewystarczającą dostępnością czy wręcz brakiem odpowiednich technologii, 
a także ekonomiczną możliwością implementacji mniej emisyjnych rozwiązań, wdrożenie skutecz-
nych ograniczeń emisji odmiennie przedstawia się w zależności od sektora gospodarki, w którym 
miałoby następować. Tym samym uwarunkowania ekonomiczne i technologiczne tworzą podział 
na sektory, gdzie dekarbonizacja jest w większym i mniejszym stopniu możliwa do realizacji za 
pomocą dostępnych technologii. Do sektorów trudnych do dekarbonizacji zalicza się m.in.: ciężki 
transport drogowy, transport morski i lotniczy, a także produkcję stali, cementu, plastiku, alumi-
nium czy amoniaku (Energy Transitions Commission, 2018, s. 21; Rumayor, Dominguez-Ramos 
i Irabien, 2020, s. 11956). Takie trudne do dekarbonizacji sektory gospodarki muszą zatem poszu-
kiwać rozwiązań i dywersyfi kować narzędzia mogące obniżać emisje CO2. Jednym z takich już 
obecnie dostępnych rozwiązań obniżających emisyjność jest technologia sekwestracji dwutlenku 
węgla (carbon capture and storage, CCS). Proces sekwestracji, w zależności od uwarunkowań 
lokalnych, może być realizowany w różnych formach i za pomocą odmiennych technologii a jedną 
z możliwości jest geologiczne składowanie CO2

1 będące przedmiotem zainteresowania niniejszego 

1 W dalszej części, o ile wyraźnie nie zostanie zaznaczone inaczej, pojęcie „sekwestracji dwutlenku węgla” będzie oznaczać technologię geologicz-
nego składowania.
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artykułu (Pires, Martins, Alvim-Ferraz i Simões, 2011; Uliasz-Bocheńczyk i Mokrzycki, 2005). Cały 
proces technologiczny sekwestracji dwutlenku węgla, składający się na instalacje CCS, obejmuje 
trzy główne elementy: wychwyt dwutlenku węgla, jego transport oraz następnie składowanie. Tym 
samym zastosowanie CCS powoduje, iż wychwycone CO2 nie zostaje uwolnione do atmosfery, 
lecz jest trwale przechowywane, co pozwala na uniknięcie emisji. Pewną odmianą lub też rozwinię-
ciem CCS jest technologia dodatkowo utylizująca wychwycony dwutlenek węgla (carbon capture 
and utilization, CCU) zamiast jego magazynowania2 (Baena-Moreno i in., 2019, s. 1403–1404), 
która jednak w niniejszej publikacji nie będzie dalej analizowana.

Wykorzystanie technologii CCS jest w znacznej mierze i przez wiele gremiów wskazywane 
jako jedno z narzędzi pomocnych przy prowadzonej transformacji energetycznej zmierzającej do 
ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wskazują na to analizy organizacji międzyna-
rodowych (KE, 2019, s. 7, 10; United Nations, 2021, s. 24, 33; ASSEAN Centre for Energy, 2022). 
Wykorzystanie opisywanej technologii stanowi dla Polski potencjalną możliwość przyśpieszenia 
procesów dekarbonizacyjnych krajowej gospodarki, która jest drugim największym, po Niemczech, 
emitentem CO2 w wartościach bezwzględnych w UE oraz trzecim największym emitentem, po 
Luksemburgu i Czechach, w przeliczeniu na jednego mieszkańca (European Environment Agency, 
2022). Aby jednak proces dekarbonizacji z wykorzystaniem pomocniczo technologii CCS mógł 
zostać wdrożony, niezbędne jest stworzenie odpowiedniego otoczenia regulacyjnego umożliwia-
jącego realizację inwestycji w technologię CCS i zachęcającego do wykorzystania mechanizmów 
wychwytu dwutlenku węgla w tych sektorach, gdzie potencjał mitygacji negatywnego wpływu na 
klimat prowadzonej działalności gospodarczej jest największy. 

Biorąc pod uwagę powyższe wstępne rozważania celem niniejszego artykułu jest analiza 
dogmatyczno-prawna wybranych regulacji mających wpływ na realizację inwestycji w wychwyt, 
przesył i składowanie dwutlenku węgla oraz wskazanie tych elementów tworzących całokształt 
systemu prawnego dla technologii CCS, w stosunku do których interwencja prawodawcy lub 
administracji rządowej mogłaby odnieść pozytywny skutek umożliwiający wdrożenie omawianej 
technologii w Polsce. Ze względu na znaczną objętość przedmiotowej materii, zarówno w aspekcie 
liczby aktów prawnych warunkujących funkcjonowanie CCS, jak i wielości form i rodzajów wystę-
pujących barier prawnych, analiza skupi się na węzłowych zagadnieniach prawnych mogących 
stanowić bariery prawne w realizacji inwestycji. Tym samym niniejszy artykuł nie predestynuje do 
kompleksowego ujęcia wszystkich możliwych barier prawnych, lecz może stanowić punkt wyjścia do 
dalszych pogłębionych analiz w zakresie katalogu barier regulacyjnych w rozwoju technologii CCS. 
Jest to zagadnienie szczególnie interesujące, ponieważ pomimo wdrożenia w listopadzie 2013 r. 
obszernej nowelizacji polskiego prawa obejmującej łącznie jedenaście ustaw3, mającej umożliwić 
realizację inwestycji CCS, dotychczas w Polsce nie zrealizowano żadnego projektu w tym zakresie 
(Global CCS Institute, 2021), mimo prób podjętych m.in. w Elektrowni Bełchatów (Mika-Bryska 
i Wróblewska, 2015, s. 31). Dodatkowo kwestia stworzenia odpowiedniego otoczenia regulacyjnego 

2 Procesy te mogą zostać również złączone, tworząc technologię wychwytu, przesyłu, składowania i utylizacji dwutlenku węgla (carbon capture, sto-
rage and utilization, CCSU). 
3 Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013, poz. 1238).
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jest tym bardziej aktualna, iż obecnie (stan na sierpień 2022 r.) ponownie procedowany jest projekt 
zmiany przepisów mający ułatwić realizację inwestycji w sekwestrację dwutlenku węgla4. 

Analiza krajowej literatury przedmiotu daje podstawę to twierdzenia, iż na tle opracowań anglo-
języcznych liczba polskich publikacji analizujących zagadnienia prawne odnoszące się do techno-
logii CCS jest wyjątkowo skromna. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa można wyróżnić między 
innymi próby dogmatycznego ujęcia omawianej technologii od strony prawnomiędzynarodowej 
ochrony środowiska (Pyć, 2010), publicznoprawnych elementów prowadzenia działalności składo-
wania dwutlenku węgla (Dobrowolski, 2014; Spasowska-Czarny, 2016; Spasowska-Czarny, 2018) 
czy też wybranych aspektów prawnych utrudniających wdrożenie technologii CCS (Lipiński, 2010). 
Bardziej przekrojowy przegląd krajobrazu regulacyjnego został dokonany przez M. Rudnickiego 
ponad dekadę temu (Rudnicki, 2011). Dodatkowo wcześniej wspomniana nowelizacja dotyczą-
ca CCS z 2013 r. została szerzej przeanalizowana przez M. Krzykowskiego (2016; 2017).

II. Wybrane regulacje na gruncie prawa unijnego 
odnoszące się do technologii CCS

Zagadnienia prawne odnoszące się do wychwytu, przesyłu i składowania dwutlenku węgla 
mają charakter przekrojowy i obejmują takie obszary prawa jak: prawo cywilne, geologiczne, ener-
getyczne, ochrony środowiska czy też budowlane. Tym samym uzasadnione wydaje się być stano-
wisko włączające zagadnienia związane z technologią sekwestracji dwutlenku węgla do obszaru 
zainteresowania prawa klimatycznego (Bodle, 2012, s. 452–456). Znaczna część z wymienionych 
zagadnień w zakresie CCS znajduje swoje odzwierciedlenie w prawodawstwie przyjmowanym na 
poziomie Unii Europejskiej. Kształtowanie uwarunkowań regulacyjnych prawodawcy w odniesieniu 
do technologii sekwestracji dwutlenku węgla może mieć dwojaki charakter. W pierwszej kolejno-
ści może występować bezpośrednio w sytuacji, gdy dana regulacja wprost wyróżnia CCS i tworzy 
dedykowane tej technologii normy, np. w zakresie pozyskiwania zgód prawnoadministracyjnych. 
Drugim rodzajem powiązania jest powiązanie pośrednie, gdy ze względu na treść ustanowionego 
przepisu norma w nim zawarta nie odnosi się wprost do CCS, lecz ze względu na swoją ogólność 
będzie miała również zastosowanie w stosunku do tej technologii, np. w zakresie ochrony środowiska. 

Ze względu na przekrojowość regulacji unijnych obejmujących materię technologii CCS analiza 
zostanie zawężona do dyrektywy 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku 
węgla5 oraz dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych w Unii6. Wybór wymienionych regulacji podyktowany jest ich znacznym wpływem 
na kształtowanie sytuacji prawnej potencjalnych inwestorów. Pomimo niejednolitego charakteru 
tych aktów zarówno w zakresie charakteru prawnego, jak i tematyki ich cechą wspólną jest to, że 
mogą zostać zaliczone do elementów prawa klimatycznego (Woerdman, Roggenkamp i Holwerda, 
2021, s. 3), które łączy w sobie akty prawne z różnych obszarów mogące pozytywnie wpłynąć na 
cele klimatyczne wyznaczane na poziomie Unii Europejskiej.

4 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw zaproponowany przez Ministra Klimatu i Środowiska, 
numer z wykazu UD280, wersja projektu z dnia 22.10.2021 r.
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE 
i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (Dz. Urz. UE L z 2009 r. Nr 140, str. 114 z późn. zm.); dalej: dyrektywa CCS.
6 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L z 2003 r. Nr 275, str. 32 z późn. zm.); dalej: dyrektywą ETS.



1515 Piotr Mikusek            Regulacje prawne sekwestracji dwutlenku węgla jako bariera do dekarbonizacji…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022, nr 2(11)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.11.1

1. Dyrektywa CCS

Jednym z podstawowych dokumentów na poziomie unijnym normujących sekwestracje CO2 
jest dyrektywa CCS, która weszła w życie w połowie 2009 roku. Dyrektywa CCS jest przykładem 
aktu prawnego regulującego działania z zakresu „inżynierii klimatycznej” (Stoczkiewicz, 2020, 
s. 120). Odnosi się ona wyłącznie do geologicznej metody składowania dwutlenku węgla, która 
– jak już zostało wskazane – jest jedną z metod sekwestracji, lecz nie jedyną, gdyż można wy-
różnić jeszcze m.in. sekwestrację: w ekosystemach ziemskich, morską i mineralną (Lublańska, 
Grudniewski, Chodyka i Nitychoruk, 2016, s. 240). Wymogi wskazane w dyrektywie nie obejmują 
składowisk, w których planuje się składowanie poniżej 100 kiloton CO2 (art. 4 dyrektywy CCS). 
Treść dyrektywy już w art. 1 wyraźnie zakreśla jakie są jej cele, a mianowicie ustanowienie ram 
prawnych bezpiecznego dla środowiska geologicznego składowania dwutlenku węgla tak, aby 
„przyczynić się do walki ze zmianami klimatu” oraz „uniemożliwić lub – w przypadku gdy nie jest 
to możliwe – w możliwie największym stopniu wyeliminować negatywne oddziaływanie na śro-
dowisko i zdrowie ludzkie oraz wszelkie zagrożenia dla nich”. Oba te wyraźnie zarysowane cele 
będą miały znaczenie dla dalszej interpretacji treści dyrektywy CCS. Treść dyrektywy wyraźnie 
wskazuje, iż stanowi ona element zarządzania ryzykiem związanym z implementacją nowej tech-
nologii (Chiavari, 2010) i fakt, że weszła ona w życie ponad dekadę temu będzie wpływał na jej 
kontekst interpretacyjny. 

W zakresie transportu dwutlenku węgla do miejsca składowania dyrektywa CCS posługuje się 
pojęciem „sieci transportowej”, która została zdefi niowana w art. 3 pkt 22 i odniesiona wyłącznie 
do jednej z form transportu CO2 – sieci rurociągów. Nieuzasadnione byłoby jednak utożsamia-
nie tego rozwiązania z niedopuszczalnością innych form transportu na gruncie prawa unijnego. 
Z brzmienia dyrektywy CCS należy wyprowadzić wniosek, że – podobnie jak ma to miejsce w wie-
lu porządkach prawnych – pozostawia ona poza obszarem normatywnym kwestie innych metod 
transportu dwutlenku węgla (Haan-Kamminga, Roggenkamp i Woerdman, 2010, s. 244). Podobna 
konstatacja może znaleźć potwierdzenie w jej treści wskazującej w art. 7 pkt 4, że wnioskodawca 
ubiegający się o pozwolenie na składowanie CO2 określa metody jego transportu, co sugeruje, 
że transport może następować również w innych formach niż za pomocą rurociągów. Przy czym 
w systemie prawnym UE można znaleźć więcej argumentów przemawiających za twierdzeniem 
dopuszczającym inne formy transportu CO2 (zob. część III.2 niniejszego artykułu). 

Regulacje unijne pozostawiły państwom członkowskim określenie dopuszczalności tego rodzaju 
inwestycji na swoim terytorium (art. 4 ust. 1 dyrektywy CCS), w tym także do wyłączenia pewnych 
obszarów spod możliwości lokalizacji w nich podziemnych składowisk CO2, nawet w sytuacji wy-
stępowania na nich uwarunkowań geologicznych pozwalających z powodzeniem i w bezpieczny 
sposób na realizację tego typu inwestycji. Państwa członkowskie sprawują pieczę nad kluczowym 
elementem procesu sekwestracji, czyli składowaniem dwutlenku węgla, poprzez wskazanie, iż 
poszukiwanie lokalizacji dla składowisk oraz samo składowanie stanowią działalność gospodarczą 
regulowaną i wymagają pozwoleń wydawanych przez administrację. Ratio legis takiego wymogu 
zostało pośrednio wskazane w motywie 23 dyrektywy CCS i ma wynikać z potrzeby sprawowania 
nadzoru przez organy krajowe w działania ingerujące w struktury podpowierzchniowe. 
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Konstrukcja przedmiotowego aktu prawnego nie pozostawia wątpliwości, iż w przypadku 
dopuszczenia do podziemnego składowania przez państwo członkowskie istnieje wymóg wpro-
wadzenia odpowiednich procedur pozwoleniowych umożliwiających realizację wymogów za-
wartych w dyrektywie. Możliwość uzyskania pozwolenia w ramach procedury administracyjnej, 
co zostało wskazane w art. 6 ust. 2 dyrektywy CCS, powinno być oparte na zasadzie równości 
w dostępności do niej dla podmiotów zdolnych do prowadzenia działalności poszukiwawczej 
i składowania CO2. Przewidziano jeden pragmatyczny wyjątek od zasady równego dostępu do 
pozwoleń – w sytuacji, gdy w stosunku do danego obszaru przyznano określonemu podmiotowi 
prawo do poszukiwań i w okresie obowiązywania tego pozwolenia występuje on o pozwolenie na 
składowanie CO2 na danym obszarze. W ten sposób unijny prawodawca unika sytuacji, w której 
dany podmiot ponosi koszty związane z poszukiwaniem obszarów zdatnych do geologicznego 
składowania dwutlenku węgla, a następnie, w przypadku ich zlokalizowania, musi konkurować 
o pozwolenie na składowanie obejmujący dany obszar z podmiotami, które nie poniosły kosztów 
związanych z jego poszukiwaniem. 

Na podstawie art. 10 dyrektywy CCS Komisja Europejska zagwarantowała sobie prawo do 
dostępu do wniosków o wydanie pozwoleń na składowanie CO2

7, co stanowi dogodne narzędzie 
monitorowania rozwoju technologii CCS na terenie Unii Europejskiej. KE po otrzymaniu takiego 
wniosku ma dwie możliwości – wydanie w ciągu czterech miesięcy niewiążącej opinii bądź też 
poinformowanie państwa członkowskiego w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku o tym, że 
taka opinia nie zostanie wydana. Z punktu widzenia sprawności postępowania administracyjnego 
taką konstrukcję prawną należy ocenić negatywnie. Środek ten wydaje się być nieproporcjonalny 
do celów, jakie KE zamierza osiągnąć, bowiem – analizując konsekwencję na gruncie polskie-
go porządku prawnego – minister właściwy do spraw środowiska będący organem wydającym 
pozwolenie musi na podstawie omawianego przepisu transponowanego do polskiego porządku 
prawnego w art. 23 ust. 5 prawa geologicznego i górniczego8 wstrzymać się z wydaniem decyzji. 
Wydanie pozwolenia bez zasięgnięcia opinii mogłoby uzasadniać wznowienie danego postępo-
wania (Stankiewicz, 2021, s. 1232). 

Jednym z kluczowych elementów dyrektywy CCS, będącym wcześniej już wskazanym 
uzasadnieniem jej przyjęcia, stanowi określenie wymogów prawnych mających zminimalizować 
ryzyko negatywnego wpływu rozwoju instalacji CCS na środowisko. Na katalog tych wymogów 
składa się w szczególności:
• kontrola czystości strumienia CO2 wtłaczanego do składowiska wraz ze stałym monitorowa-

niem składu magazynowanego gazu (art. 12);
• prowadzenie stałego monitoringu zachowań zatłoczonego gazu i możliwych wycieków na 

podstawie opracowanego planu, który podlega aktualizacji co najmniej co 5 lat (art. 13);
• sprawozdawanie organowi kontrolnemu co najmniej raz w roku najważniejszych informacji 

o składowisku wraz z wynikami prowadzonego monitoringu (art. 14);
• podleganie kontrolom w zakresie prowadzonego składowiska i zgodności z udzielonym po-

zwoleniem i danymi przedstawianymi w ramach monitoringu (art. 15);

7 Nie dotyczy to wniosków o wydanie pozwolenia na poszukiwanie geologicznych obszarów do składowania CO2. 
8 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2022, poz. 1072, 1261).
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• obowiązek prowadzenia działań naprawczych określonych przez organ kontrolny w przy-
padku wystąpienia wycieków bądź znaczących nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania 
instalacji (art. 16);

• prowadzenie rejestru składowisk (art. 25).
Osobną kategorię regulacji stanowią przepisy wskazujące zasady kończenia zatłaczania do 

składowiska dwutlenku węgla oraz odpowiedzialności za potencjalne wycieki pojawiające się po 
zamknięciu składowiska. Jednym bowiem z podstawowych wyzwań, jakie pojawiły podczas pro-
jektowania dyrektywy, była kwestia zakresu odpowiedzialności za bezpieczeństwo i potencjalne 
wycieki po zakończonej eksploatacji instalacji (KE, 2008, s. 42). Ostatecznie KE zdecydowała 
się na model oparty na odpowiedzialności operatora instalacji, która może zostać przeniesiona 
na organ kontrolny, czyli de facto na administrację państwową, w przypadku realizacji działań 
mających zagwarantować zabezpieczenie składowiska przed wyciekami. Istotnym elementem 
gwarancyjnym stworzonego mechanizmu jest zabezpieczenie fi nansowe wnoszone przez opera-
tora składowiska mające stanowić źródło fi nansowania działań powiązanych z zabezpieczeniem 
zamkniętego składowiska. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, iż podobnie jak w przypadku infrastruktury w za-
kresie energii elektrycznej i gazu (Lissoń, 2020, s. 605, 620), dostęp do sieci rurociągów przesy-
łowych dwutlenku węgla oraz składowisk objęty jest zasadą dostępu stron trzecich (Third Party 
Access, TPA) mającą za cel wprowadzenie funkcjonowania zasad rynkowych w obszarach, gdzie 
ze względu na ich charakter występują monopole naturalne (Marhold, 2018, s. 66; Sokołowski, 
2016, s. 41). 

2. Dyrektywa ETS

Wydawać by się mogło, że to wcześniej opisana dyrektywa CCS będzie stanowić regulację 
fundamentalną z punktu widzenia inwestora planującego inwestycję w instalację CCS, jednakże 
tak nie jest. Zasadniczą regulacją w tym zakresie jest dyrektywa ETS. Dyrektywa ETS określa 
ramy unijnego mechanizmu systemu handlu uprawnieniami do emisji nakierowanego na ograni-
czenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i stanowi kluczowe narzędzie realizacji polityki 
klimatycznej Unii Europejskiej (Dyduch, 2014, s. 60; Karski, 2012, s. 22–25; Marcu i in., 2022, 
s. 4; Olmstead i Stavins, 2012). Mechanizm ten ma również znaczny potencjał do stworzenia 
wzajemnie połączonych systemów międzynarodowych (Jaffe, Ranson i Stavins, 2009, s. 802). 
Na gruncie celowościowym wyraźnie dostrzegalna jest zatem zbieżność pomiędzy zadaniami dy-
rektywy ETS a inwestycjami w instalacje sekwestracje dwutlenku węgla, gdyż w obu przypadkach 
istotą prowadzonych działań jest ograniczenie emisji. 

Dla uzasadnienia istotności wpływu na inwestycje CCS systemu handlu uprawnieniami do 
emisji (dalej: system ETS) należy wyjaśnić bazowy mechanizm leżący u jego podstaw – a miano-
wicie zasadę „zanieczyszczający płaci” będącą kluczowym elementem każdego mechanizmu typu 
cap-and-trade (Du, Hu i Song, 2016). Podmioty kwalifi kujące się do systemu ETS, tj. prowadzące 
działalność w objętych systemem sektorach gospodarki oraz emitujące określonego rodzaju gazy 
cieplarniane, są zatem zobowiązane do nabywania i umarzania świadectw pochodzenia (euro-
pean union allowances, EUA) odpowiadających wielkością uwolnionym gazom cieplarnianym. 
Tym samym wydawać by się mogło, że wychwycenie CO2 przez instalację CCS ograniczającą 
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emisję dwutlenku węgla i zmniejszającą koszt po stronie inwestora nabycia EUA powinno w sy-
stemie ETS stanowić impuls do rozwoju technologii sekwestracji (Onarheim, Mathisen i Arasto, 
2015; Skjærseth i Eikeland, 2013, s. 82–83), jednakże faktycznie taki rozwój wykorzystania tej 
technologii nie nastąpił. Trudno uznać rozwój technologii CCS w Europie za sukces, gdyż ma on 
bardzo ograniczony zakres (Global CCS Institute, 2021, s. 62–63). 

Na wstępie poruszanego zagadnienia należy zasygnalizować, iż zgodnie z art. 10a ust. 3 dy-
rektywy ETS, co do zasady, instalacjom wychwytu, rurociągom służącym transportowi CO2 i skła-
dowiskom, na których jest zatłaczany, nie są przyznawane bezpłatne uprawnienia. Od tej ogólnej 
zasady istnieje wyjątek pozwalający przyznać instalacjom bezpłatne EUA w ramach wspierania 
innowacji w dziedzinie niskoemisyjnych technologii i procesów w sektorach objętych ETS (Åhman, 
Skjærseth i Eikeland, 2018; Lupion i Herzog, 2013)9. Tyczy się to jednak bezpośredniego przy-
znawania bezpłatnych EUA dla instalacji CCS, dyrektywa ETS nie wyklucza bowiem możliwości 
przyznania bezpłatnych EUA przykładowo instalacjom w sektorach energochłonnych narażonym na 
ucieczkę wykorzystującym jednocześnie sekwestracje dwutlenku węgla (art. 10b dyrektywy ETS). 
Instalacje, którym nie przysługują bezpłatne EUA, a które objęte są ETS, muszą nabywać EUA 
i operatorzy tych instalacji będą poszukiwać sposobów na zmniejszenie kosztów zakupu upraw-
nień, co powinno być możliwe przy wykorzystaniu technologii CCS (Bartela, Skorek-Osikowska 
i Kotowicz, 2014; Zhang i in., 2018). Dlatego to zasady rozliczenia emisji gazów cieplarnianych 
w instalacjach wykorzystujących sekwestrację dwutlenku węgla będą miały kluczowe znaczenie 
przy analizowaniu ekonomicznej opłacalności wykorzystania wychwytu CO2 oraz podejmowaniu 
decyzji o realizacji inwestycji i w tym miejscu pojawia się pierwsza istotna wątpliwość. 

Jedną z głównych barier regulacyjnych braku szerszego wykorzystania instalacji CCS w kontek-
ście dyrektywie ETS może stanowić kwestia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących możliwych 
sposobów dostarczenia CO2 do składowiska. Zgodnie z art. 12 ust. 3a dyrektywy ETS obowiązek 
przedstawienia EUA do rozliczenia nie powstaje w związku z emisjami CO2 zweryfi kowanymi jako 
wychwycone i przetransportowane do stałego składowania do instalacji, dla której zezwolenie 
obowiązuje zgodnie z przepisami dyrektywy CCS. Dodatkowo w załączniku I do dyrektywy ETS, 
określającym kategorie działań, do których zastosowanie ma dyrektywa, wskazano iż obejmuje 
ona „transport gazów cieplarnianych rurociągami w celu ich geologicznego składowania w skła-
dowisku dopuszczonym na mocy dyrektywy 2009/31/WE”. Zasadnicze znaczenie dla interpretacji 
przytoczonych przepisów ma użyte pojęcie „transportu”, jeżeli bowiem powróci się do treści dyrek-
tywy CCS to zgodnie z art. 3 pkt 22 przez „sieć transportową” rozumie się sieć rurociągów, w tym 
powiązanych stacji wspomagających, służących do transportu CO2 na składowisko. Podobna 
konstrukcja przepisów skłoniła część analityków i badaczy do wysnucia wniosku, iż możliwość 
wyłączenia wychwyconych emisji z obowiązku zakupu EUA aktualizuje się jedynie w przypadku, 
gdy w ramach technologii CCS ogniwo transportu CO2 następuje przy wykorzystaniu infrastruktury 
rurociągowej (International Association of Oil & Gas Producers, 2019, s. 32; Rydberg i Langlet, 
2015, s. 31; Kujanpää i Teir, 2017, s. 7416–7417; Moe i in., 2020, s. 55). Argumentacja za taką 
wykładnią przepisów ma charakter dwuelementowy. Pierwszy element opiera się na wykładni 
per analogiam i odnoszeniu rozumienia „transportu” dwutlenku węgla z dyrektywy ETS do „sieci 

9 W tym celu utworzony został Fundusz Innowacyjny, który jest bezpośrednim następcą wcześniej funkcjonującego mechanizmu wsparcia innowacyj-
nych technologii – NER 300.
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transportowej” z dyrektywy CCS. Drugi element opiera się na wskazaniu, iż na gruncie dyrektywy 
ETS jedyną formą transportu objętą zakresem dyrektywy jest transport rurociągami CO2. Tym 
samym dyrektywa ETS „nie dostrzega” innych form transportu, co ma mieć konsekwencję w tym, 
iż ewentualne wycieki dwutlenku węgla zachodzące w transporcie pomiędzy miejscem wychwy-
tu a miejscem składowania nie byłyby regulacyjnie objęte dyrektywą ETS i nie byłoby podmiotu, 
który by za nie odpowiadał (zob. Roggenkamp, 2018, s. 259)10. 

Nie można jednak zgodzić się z powyżej zaprezentowanymi argumentami ograniczającymi 
możliwość odliczenia od wymogu zakupu EUA emisji wychwyconych i przetransportowanych do 
składowiska przy użyciu rurociągów. Za takim negatywnym podejściem do tego stanowiska prze-
mawiają dwa główne argumenty. 

Pierwszy argument to brzmienie rozporządzenia wykonawczego Komisji 2018/206611 (dalej: 
rozporządzenie MMR). Rozporządzenie MMR stanowi akt wykonawczy do dyrektywy ETS i określa 
zasady monitorowania oraz raportowania emisji gazów cieplarnianych w ramach systemu ETS. 
W art. 49 rozporządzenia MMR zawarto zasady, kiedy prowadzący instalację może odjąć emisje 
z instalacji objętych ETS. Jest to możliwe w trzech przypadkach, gdy dwutlenek węgla nie został 
wyemitowany, lecz przeniesiony do:
• instalacji wychwytującej w celu transportu i długoterminowego geologicznego składowania 

na składowisku dopuszczonym na mocy dyrektywy CCS; 
• sieci transportowej w celu długoterminowego geologicznego składowania na składowisku 

dopuszczonym na mocy dyrektywy CCS; 
• składowiska dopuszczonego na mocy dyrektywy CCS w celu długoterminowego geologicz-

nego składowania. 
Ponownie zatem się pojawia pojęcie „transportu” CO2. Transport w rozporządzeniu MMR, 

zgodnie z art. 3 pkt 55, ograniczony został do transportu CO2 rurociągami. Mogłoby się zatem 
wydawać, iż rozporządzenie MMR wspiera wcześniej przedstawioną argumentację zawężającą. 
Tak jednak nie jest, na co wyraźnie wskazuje trzecia możliwość, czyli przeniesienie CO2 do skła-
dowiska dopuszczonego na mocy dyrektywy CCS. Wyraźnie rozporządzenie MMR rozpoznaje, 
chociaż nie określa nazewniczo tych sposobów traktując je zbiorczo, inne możliwości dostarczenia 
dwutlenku węgla do składowiska. Warto również zwrócić uwagę na art. 49 ust. 3 rozporządzenia 
MMR nakładający obowiązek stosowania odpowiednich pomiarów dla wyznaczenia wielkości emisji 
i agregowania danych oraz wskazujący, że wielkość emisji odpowiada ilości przeniesionego CO2, 
tym samym wszelkie emisje powstałe na skutek wycieku w transporcie powinny obciążać prowa-
dzącego instalację. Dodatkowym argumentem wzmacniającym zaproponowane inkluzywne sta-
nowisko w zakresie możliwych form dostarczenia dwutlenku węgla do składowiska jest brzmienie 
załącznika IV ust. 21 rozporządzenia MMR stanowiące, iż „(w) zezwoleniu na emisję gazów cie-
plarnianych oraz w powiązanym planie monitorowania uwzględnia się wszystkie części instalacji 
związane z wychwytywaniem CO2, pośrednim składowaniem, przenoszeniem do sieci transporto-
wej CO2 lub [podkreślenie własne – P.M.] miejsca geologicznego składowania CO2”. Tym samym 
wyraźnie wskazane zostało, iż w treści zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, w przypadku, 

10 Przy czym wskazane stanowisko jest przez M. Roggenkamp przedstawiane, jednak nie ma w stosunku do niego aprobaty.
11 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów 
cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 
(Dz. Urz. UE L z 2018 r. Nr 334, str. 1 z późn. zm.).
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gdy instalacja wytwórcza połączona jest z instalacją wychwytu, może zostać uwzględniony inny 
sposób przenoszenia CO2 do miejsca składowania niż za pomocą sieci transportowej, tj. rurociągu. 
Przyjmując przedstawione powyżej podejście zawężające, fragmenty rozporządzenia MMR nie 
miałyby swojej wartości normatywnej, gdyż byłyby pojęciami pustymi, pozbawionymi desygnatów. 

Drugi argument opiera się na wykładni celowościowej dyrektywy ETS. Cel dyrektywy został 
wyraźnie sformułowany w motywie dwudziestym piątym wskazującym, iż „(p)olityki oraz środki 
powinny być realizowane na poziomie Państw Członkowskich oraz na poziomie wspólnotowym 
we wszystkich sektorach gospodarki Unii Europejskiej (…) w celu spowodowania dalszego zmniej-
szania emisji”. Ograniczenie emisji za pomocą narzędzi dyrektywy ETS w celu realizacji ochrony 
środowiska zostało wyraźnie zaakcentowane również w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
m.in.: pkt 24 wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2017 r., sygn. akt C-321/1512 oraz 
pkt 25 wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2018 r., sygn. akt C-572/1613. Tym 
samym ograniczenie potencjału rozwoju technologii CCS, mogącej doprowadzić do znacznego 
obniżenia emisyjności, w obszarach, gdzie doprowadzenie rurociągu nie będzie miału uzasad-
nienia ekonomicznego bądź napotka przeszkody innej natury, stałoby w sprzeczności z głównym 
celem dyrektywy ETS. Estymacja Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet [Ministerstwa Klimatu, 
Energii i Użyteczności Publicznej] wskazuje, że zmapowane obszary na terenie Europy mają 
pojemność 482 Gt CO2 (Anthonsen i Christensen, 2021, s. 11). Część z tych obszarów mogłaby 
z powodzeniem zapewne zostać wykorzystana w przypadku umożliwienia transportu i rozliczenia 
ograniczonych emisji za pomocą transportu morskiego, kolejowego czy drogowego dwutlenku 
węgla. Wykładnia zawężająca stałaby również w sprzeczności z dokumentami unijnymi wska-
zującymi na potrzebę rozwoju i istotność technologii CCS w planach dekarbonizacyjnych UE 
(KE, 2007; 2019; 2020a; 2020b; 2021a).

Powyższa niekonsekwencja i sprzeczność w przypadku wykładni zawężającej możliwość 
odliczenia wychwyconego i składowanego geologicznie dwutlenku węgla wyłącznie do sytuacji, 
gdy został on przetransportowany za pomocą rurociągów została również dostrzeżona przez 
władze Holandii, które wskazały w Klimaatakkoord [Porozumieniu klimatycznym], że prawo 
unijne powinno uwzględniać i być rozumiane w sposób dopuszczający transport CO2 inny niż 
rurociągami (głównie za pomocą statków) (Rząd Holandii, 2019, s. 108). Podobne wątpliwości 
zostały wyrażone przez władze norweskie, które zdecydowały się w tej sprawie wystosować list 
do Komisji Europejskiej z pytaniem, czy transport morski pozwala na rozliczenie dostarczonego 
do geologicznego składowiska CO2 na analogicznych warunkach, jak w przypadku transportu 
rurociągami, przedstawiając argumenty za wykładnią nieograniczającą w dyrektywie ETS metod 
transportu dwutlenku węgla (Carbon Neutral Cities Alliance, 2020, s. 7). Komisja Europejska po-
twierdziła prawidłowość interpretacji zaproponowanej przez rząd norweski14 (Energimyndigheten, 
2021, s. 66; Löfblad i in., 2022, s. 18), tym samym wydaje się, że nie powinno być przeszkód, aby 
podobne zasady zastosować do transportu kolejowego czy też kołowego.

12 Wyr. Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8.03.2017 r., sygn. akt C-321/15, ARCELORMITTAL RODANGE ET SCHIFFLANGE SA v. WIELKIE KSIĘSTWO 
LUKSEMBURGA, ZOTSiS 2017, nr 3, poz. I-179.
13 Wyr. Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22.02.2018 r., sygn. akt C-572/16, INEOS KÖLN GMBH v. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, ZOTSiSPI 
2018, nr 2, poz. I-100.
14 European Commission, Directorate General Brussels, 27 July 2020: “Subject: Legal issues regarding Carbon Capture and Storage”. Ref.Ares (2020) 
3943156 – 27/7-2020. W momencie pisania niniejszego artykułu odpowiedź ta nie była ogólnodostępna, jednak norweskojęzyczna literatura potwierdza 
tę zgodę.
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III. Wybrane regulacje na gruncie prawa krajowego 
odnoszące się do technologii CCS

Treść krajowych regulacji dotyczących technologii CCS jest w znacznej mierze konsekwen-
cją regulacji przewidzianych na szczeblu unijnym. Nie oznacza to jednak zwolnienia polskiego 
prawodawcy od jakiekolwiek odpowiedzialności w zakresie kształtu regulacji odnoszących się 
tej technologii. Za potrzebą aktywizmu legislacyjnego przez krajowego prawodawcę przemawia 
kilka argumentów. Pierwszym z nich jest fakt, że dziedziny energii i ochrony środowiska są kom-
petencjami dzielonymi, a zatem w tych obszarach, w których regulacje unijne nie wprowadziły 
unormowań i nie występuje efekt „zajętego pola” państwa członkowskie mają uprawnienia do 
realizacji swoich kompetencji prawodawczych (Czapliński, 2021, s. 41). Drugi powód, ściśle po-
wiązany z pierwszym, to fakt, iż dyrektywa wiąże państwa członkowskie co do rezultatu (Wróbel, 
2010, s. 70–71), tym samym w ujęciu systemowym państwa członkowskie powinny przy uchwa-
laniu prawa dążyć do jak najpełniejszej realizacji celu danej dyrektywy w powiązanych obszarach 
regulacyjnych. Trzeci powód odnosi się do faktu, że proste przekładanie przepisów unijnych, bez 
głębszego spojrzenia systemowego na krajową specyfi kę działań energetyczno-klimatycznych 
może prowadzić do osłabienia realizowanych polityk. Przykładem takiego osłabienia jest imple-
mentacja dyrektyw unijnych zgodnie z myślą Bruxellae locuta, causa fi nita bez zwrócenia nale-
żytej uwagi na istotne rozróżnienie wynikające z faktu, że brak odniesienia się prawa unijnego 
do danego aspektu funkcjonowania otoczenia gospodarczego nie jest jednoznaczny z brakiem 
możliwości jego zaistnienia w krajowych porządkach, lecz stanowi pragmatyczne pozostawienie 
swobody decyzyjnej poszczególnym państwom członkowskim.

1. Prawo geologiczne i górnicze

Jednym z podstawowych aktów prawnych w krajowym porządku zawierającym regulacje do-
tyczące technologii CCS jest ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze15 
(zwane: pgg). Wprowadzenie przepisów dotyczących technologii CCS do pgg, a tym samym im-
plementacja dyrektywy CCS, nastąpiło nowelizacją z 27 września 2013 r.16, co stanowiło ponad 
dwuletnie opóźnienie względem daty transpozycji dyrektywy. Regulacje pgg nie stanowią komplek-
sowego ujęcia otoczenia regulacyjnego dla sekwestracji dwutlenku węgla, lecz ograniczone są do 
ostatniego z elementów łańcucha procesu technologii CCS, tj. poszukiwania formacji geologicznych 
odpowiednich do składowania i samego składowania CO2. Na marginesie należy zauważyć, że 
w doktrynie pojawiają się głosy krytykujące rozwiązanie dzielące materię regulacyjną odnoszącą 
się do CCS na pgg i prawo energetyczne (Krzykowski, 2017, s. 250–251). 

Poszukując głównych barier regulacyjnych w pgg dla rozwoju technologii CCS już na wstępie 
trafi a się na zasadniczy problem dotyczący zakresu inwestycji w geologiczne składowiska CO2, 
jakie mogą zgodnie z pgg być realizowane w Polsce. Kluczową kwestią dla poniższych rozważań 
jest fakt, że w art. 1 ust. 1 pkt 5 w zw. z ust. 3 pgg prawodawca zdecydował się na dopuszczenie 
do realizacji wyłącznie projektów podziemnego magazynowania dwutlenku węgla o charakterze 

15 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2022, poz. 1072, 1261). 
16 Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013, poz. 1238).
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demonstracyjnym, czyli takich, które spełniają wymogi określone w decyzji Komisji Europejskiej 
2010/670/UE17, tj.: 
• wytwarzanie energii przed spalaniem, 250 MW;
• wytwarzanie energii po spaleniu, 250 MW;
• wytwarzanie energii paliwowo-tlenowe, 250 MW;
• zastosowania przemysłowe wprowadzające:

– wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla w rafi neriach przy składowaniu 500 ki-
loton na rok (kt/r) CO2 z jednego źródła lub większej liczby źródeł w rafi nerii; 

– stosowanie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w przypadku pieców cemen-
towych przy składowaniu 500 kt/r CO2; 

– stosowanie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w przypadku głównych cią-
gów produkcyjnych w produkcji żelaza i stali przy składowaniu 500 kt/r CO2 lub

– stosowanie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w przypadku głównych cią-
gów produkcyjnych w produkcji aluminium przy składowaniu 500 kt/r CO2;

• projekt musi obejmować pełny łańcuch (wychwytywanie, transport, składowanie);
• w projekcie na poziomie wychwytywania musi zostać wprowadzona integracja ciepła;
• wskaźnik wychwytywania CO2 musi wynosić co najmniej 85% CO2 ze spalin, w przypadku 

których stosuje się wychwytywanie;
• projekt musi obejmować niezależny blok badawczy dotyczący bezpieczeństwa składowisk 

i poprawy w zakresie technologii monitorowania, w szczególności w dziedzinie migracji so-
lanki, jej potencjalnych dróg i skutków;

a także dodatkowo wymogi określone w art. 1 ust. 3 pkt 1–3 pgg, tj.:
• skuteczności i przydatności stosowania technologii wychwytu i składowania dwutlenku węgla 

w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla;
• bezpieczeństwa stosowania technologii wychwytu i składowania dwutlenku węgla dla zdrowia 

i życia ludzi oraz dla środowiska;
• potrzeby i zasadności dopuszczenia do stosowania technologii wychwytu i składowania dwu-

tlenku węgla na skalę przemysłową.
Należy zgodzić się ze stanowiskiem zaprezentowanym w doktrynie, że do kwalifi kacji danego 

projektu jako demonstracyjny nie jest wymagane, aby dany projekt uzyskał współfi nansowanie 
w ramach mechanizmu ustanowionego w art. 10a ust. 8 dyrektywy ETS (Muras i in., 2016, s. 257), 
czyli w ramach wcześniej funkcjonującego programu NER300 lub obecnie prowadzonego unijnego 
Funduszu Innowacyjnego. Przeciwna wykładnia przepisu, biorąc pod uwagę potrzebę konkuren-
cyjnego ubiegania się o fi nansowanie z projektami z całej Unii Europejskiej, tworzyłaby bowiem 
już na pierwszym etapie dla potencjalnego inwestora chcącego zrealizować inwestycje CCS wy-
jątkowo trudną do pokonania przeszkodę. Innym argumentem przemawiającym za brakiem po-
trzeby uzyskania współfi nansowania ze środków unijnych jest brzmienie motywu drugiego decyzji 
2010/670/UE wskazującego, iż dyrektywa ETS „ustanawia mechanizm fi nansowania komercyj-
nych projektów demonstracyjnych, których celem jest bezpieczne dla środowiska wychwytywanie 

17 Dec. Komisji z dnia 3 listopada 2010 r. ustanawiająca kryteria i środki dotyczące fi nansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych mających 
na celu bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 oraz projektów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych tech-
nologii energetyki odnawialnej realizowanych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, ustanowionego 
dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L z 2010 r. Nr 290, str. 39 z późn. zm.).
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i geologiczne składowanie CO2”. Motyw drugi wskazuje, że dyrektywa ETS jedynie ustanawia 
mechanizm fi nansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych, a nie określa jakie projekty 
są projektami demonstracyjnymi. 

Powyżej przedstawione ograniczenie dotyczące możliwości realizacji projektów CSS wy-
łącznie do projektów demonstracyjnych w rozumieniu decyzji 2010/670/UE jest trudne do obrony 
przy przyjęciu optyki i stanowiska uznającego upowszechnienie się instalacji do sekwestracji dwu-
tlenku węgla za zjawisko pożądane w krajowym systemie energetycznym (Ministerstw Aktywów 
Państwowych, 2019; Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 2021a; Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 
2021b). Tym samym rozwiązanie legislacyjne przyjęte przez polskiego prawodawcę w 2013 r. 
wydaje się być pójściem na skróty i bezkrytycznym przełożeniem treści decyzji 2010/670/UE 
na krajowy porządek prawny. Warto zwrócić uwagę na pozytywne wzorce z innych państw, jak 
np. Holandia (Akerboom i in., 2021), gdzie podobne ograniczenia do technologii demonstracyj-
nych nie występują. 

Dodatkowo, w zakresie przedmiotowym pgg, należy krytycznie ocenić decyzję prawodawcy, 
który nie zdecydował się na chociażby częściowe wyłączenie spod wymogów przewidzianych 
w pgg mniejszych instalacji, pomimo iż dyrektywa CCS nie obejmuje geologicznego składowa-
nia CO2, w ramach którego planuje się łączne składowanie poniżej 100 kiloton. Tym samym nawet 
małe instalacje, które mogłyby stanowić praktyczne rozwiązanie dla celów badań, rozwoju lub 
testowania nowych produktów i procesów próbę z zakresu sekwestracji dwutlenku węgla muszą 
spełnić wszystkie wymogi przewidziane w pgg. 

Wskazana powyżej bariera ma szczególnie doniosły i paraliżujący wpływ na możliwość in-
westycji w CCS na terenie Polski, jednak nie jest jedyną. Innym przykładem bariery regulacyjnej 
z pgg, chociaż w zdecydowanie mniejszym stopniu utrudniającą plany potencjalnym inwestorom, 
jest treść art. 28a ust. 8 przewidująca, że organ koncesyjny w toku postępowania o udzielenie 
koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla określa, w drodze postanowienia, formę 
i wysokość zabezpieczenia fi nansowego na realizację obowiązków związanych z eksploatacją 
i likwidacją podziemnego składowania dwutlenku węgla. Przepis ten powiązany jest bezpośrednio 
z art. 27a ust. 1 pkt 8 pgg, który stawia wymóg, aby wnioskodawca ubiegający się o udzielenie 
koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla wskazał proponowaną formę i wysokość 
zabezpieczenia. Można mieć jednak wątpliwości czy proporcjonalne jest, aby to organ wydający 
pozwolenie dokonywał wyboru formy zabezpieczenia, co więcej przytoczony przepis nie wskazu-
je wymogu, aby organ wybrał formę zabezpieczenia zaproponowaną przez wnioskodawcę. Tak 
duża swoboda decyzyjna organu w tym zakresie musi zostać oceniona negatywnie. W przypadku 
potrzeby objęcia łącznie kilkudziesięciu lat funkcjonowania składowiska i okresu po jego zamknię-
ciu18 przez wymagane zabezpieczenia warto byłoby pozostawić możliwość wyboru wnioskodawcy, 
co do formy spośród tych zaproponowanych przez prawodawcę w art. 28a ust. 5 oraz możliwość 
jej zmiany w trakcie obowiązywania zabezpieczenia. Pozwoliłoby to uelastycznić zasady zabez-
pieczeń i jednocześnie w lepszy sposób dopasować je do dynamiki zachodzącej w otoczeniu 
gospodarczym w okresie prowadzenia tego rodzaju działalności. 

Poza wskazanymi powyżej barierami w pgg można dostrzec szereg pomniejszych kwestii re-
gulacyjnych, których usprawnienie pozytywnie wpłynęłoby na stymulację rozwoju technologii CCS 
18 Okres trwania składowania CO2 oraz co najmniej 20 lat od daty zamknięcia składowiska (art. 28a ust. 3 i 4 pgg).



2424 Piotr Mikusek            Regulacje prawne sekwestracji dwutlenku węgla jako bariera do dekarbonizacji…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022, nr 2(11)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.11.1

w Polsce, przykładowo: uregulowanie zasad zatłaczania CO2 w celu jego magazynowania oraz 
intensyfi kacji wydobycia węglowodorów ze złoża (enhanced oil recovery, EOR); zniesienie wymogu 
określania źródeł pochodzenia dwutlenku węgla, który ma zostać zatłoczony; możliwość wcześ-
niejszego przekazania odpowiedzialności za zamknięte składowisko do Krajowego Administratora 
Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla niż po 20 latach, jeżeli byłyby spełnione warunki od-
powiedniego zabezpieczenia składowiska; rozliczanie wycieków CO2 ze składowiska po średniej 
cenie EUA z okresu składowania, a nie z okresu, gdy wyciek następował. Warto zwrócić uwagę, iż 
część powyżej zaproponowanych rozwiązań znalazła się również w „Zielonej Księdze dla rozwoju 
CCS w Polsce” stanowiącej analizę możliwej poprawy uwarunkowań gospodarczo-regulacyjnych 
dla rozwoju technologii sekwestracji dwutlenku węgla (Cygnar i in., 2021). 

Podkreślenia wymaga również fakt, iż w chwili przygotowywania poniższej publikacji19, jak 
już zostało wskazane we wstępie, procedowany jest projekt oznaczony w wykazie prac legislacyj-
nych numerem UD280 zmieniający m.in. pgg. Ze względu na wczesny etap prac legislacyjnych 
(zamknięte konsultacje społeczne i brak projektu po uwagach zgłaszanych przez interesariu-
szy) oraz ograniczenia objętościowe niniejszego tekstu dokładna analiza wykracza poza ramy 
przedmiotowego artykułu. Należy jednak pozytywnie odnieść się do kluczowej zmiany z punktu 
widzenia obecnych barier regulacyjnych, tj. zniesienia wymogu demonstracyjnego charakteru 
realizowanej inwestycji. 

2. Prawo energetyczne

Drugim istotnym krajowym aktem z punktu widzenia rozwoju CCS w Polsce jest ustawa – 
Prawo energetyczne20 (dalej: pe). Podobnie jak to miało miejsce w przypadku pgg do pe wdro-
żenie przepisów dotyczących sekwestracji dwutlenku węgla nastąpiło nowelizacją z 27 września 
2013 r. Prawo energetyczne pozostaje w ścisłym związku z przepisami zawartymi w pgg i również 
odnosi się wyłącznie do projektów demonstracyjnych wychwytu i składowania dwutlenku węgla, 
przy czym jej zakres przedmiotowy odnosi się do etapu przesyłu CO2 (art. 1 ust. 2a pe) a nie jego 
składowania. 

Na gruncie pe, podobnie jak w przypadku pgg, już na etapie odpowiedzi na pytanie o zakres 
przedmiotowy ustawy w kontekście technologii CCS pojawia się zasadniczy problem, a mianowi-
cie co prawodawca rozumie przez pojęcie „przesyłu dwutlenku węgla”? Jak już zostało wskazane 
w części dotyczącej dyrektywy ETS, odpowiedź na to pytanie może nastręczać pewnych proble-
mów. Poszukiwanie odpowiedzi należy zaś rozpocząć od defi nicji legalnej „przesyłania dwutlenku 
węgla” zawartej w art. 3 pkt 4a pe, gdzie wskazano, iż jest to transport w celu jego podziemnego 
składowania. Przechodząc następnie do art. 3 pkt 11h pe zawierającego defi nicję legalną sieci 
transportowej dwutlenku węgla, prawodawca wskazuje że za taką sieć należy uznać (warto przyto-
czyć w całości): „sieć służącą do przesyłania dwutlenku węgla, wraz z towarzyszącymi jej tłoczniami 
lub stacjami redukcyjnymi, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator sieci transportowej 
dwutlenku węgla”. Pomimo wydawałoby się komplementarności defi nicji legalnych z pkt art. 3 pkt 4a 
i 11h pe istnieje między nimi zasadnicza różnica, gdyż pkt 4a posługuje się pojęciem „transportu”, 
natomiast pkt 11h „sieci transportowej”. Zgodnie z zasadami wykładni wskazującymi, że „różnym 

19 Sierpień 2022 r.
20 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2022, poz. 1385).
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zwrotom nie należy nadawać tego samego znaczenia” (Morawski, 2002, s. 144) zastosowanie 
dwóch różnych pojęć należy interpretować jako intencjonalne zachowanie prawodawcy, którego 
celem było rozróżnienie pojęć „transportu” i „sieci transportowej”. Odpowiedź na pytanie, czy na 
gruncie pe zachodzi rozróżnienie między tymi pojęciami powinno mieć zasadnicze znaczenie dla 
rozstrzygnięcia, czy na gruncie pe istnieje możliwość dostarczenia dwutlenku węgla do składo-
wiska w innej formie niż za pomocą rurociągów, jak bowiem wskazuje się w doktrynie to właśnie 
ta forma transportu CO2 jest desygnatem defi nicji sieci transportowej (Muras i in., 2016, s. 254). 
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na defi nicję legalną operatora sieci transportowej dwu-
tlenku węgla z art. 3 pkt 28a pe, którym jest „przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się prze-
syłaniem dwutlenku węgla, odpowiedzialne za ruch sieciowy sieci transportowej dwutlenku węgla, 
bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tej sieci, jej eksploatację, konserwację, 
remonty oraz niezbędną rozbudowę”. Już posłużenie się pojęciem „operatora sieci transportowej” 
może sugerować, że pojęcia „transportu” i „sieci transportowej” nie są tożsame, gdyż jeżeli wolą 
prawodawcy byłoby zawężenie transportu wyłącznie do sieci transportowej w postaci rurociągów 
właściwsze byłoby określenie operatora mianem „operatora transportu dwutlenku węgla”, a na-
stępnie w defi niensie pozostawienie odwołania do sieci transportowej. Zwłaszcza, gdy weźmie 
się pod uwagę w ramach wykładni systemowej, iż w pe występują operatorzy innych instalacji niż 
sieciowe, np. systemu magazynowania czy systemu skraplania gazu ziemnego. Zaprezentowane 
podejście w wykładni rysujące rozróżnienie form przesyłu dwutlenku węgla na skonkretyzowaną 
formę transportu CO2 do składowiska za pomocą sieci transportowej (rurociągów) oraz na inne 
niż sieciowe formy transportu, tj. kołowy, kolejowy czy morski, staje się jednak wyłącznie teore-
tycznym rozważaniem ze względu na treść art. 11m ust. 1 pe. Norma zawarta w tym przepisie 
przesądza bowiem, iż przesył dwutlenku węgla odbywa się po uprzednim przyłączeniu do sieci 
transportowej dwutlenku węgla. Tym samym należy dojść do wniosku, że obecnie w polskim po-
rządku prawnym transport CO2 do składowiska może następować wyłączenie za pomocą sieci 
transportowej rozumianej jako sieć rurociągów. 

Powyższe ograniczenie możliwości przesyłu CO2 wyłącznie do transportu rurociągami na-
leży uznać za jedną z zasadniczych barier dla efektywnego rozwoju technologii CCS w Polsce. 
Powracając do wcześniejszych rozważań odnośnie odliczenia emisji CO2 zatłoczonych do geo-
logicznego składowiska od sumy emisji, w stosunku do których należy umorzyć EUA, ponownie 
podkreślenia wymaga należy fakt, iż nie ma w regulacjach unijnych przeszkód prawnych, aby 
wykorzystywać inne formy transportu CO2. Za powyższą konstatacją może przemawiać, iż w lip-
cu 2022 r. Komisja Europejska ogłosiła wyniki drugiego naboru na dotacje dla wielkoskalowych 
inwestycji w ramach unijnego Funduszu Innowacyjnego. Jednym spośród przedwstępnie wy-
branych projektów inwestycyjnych został GEO4ECOPLANET, czyli projekt koordynowany przez 
spółkę Lafarge Cement S.A., w ramach którego w cementowni Kujawy zostanie implementowa-
na technologia CCS oparta na transporcie kolejowym skroplonego CO2 do portu w Gdańsku, 
a następnie dostarczeniu go do składowiska z portu za pomocą transportu morskiego (KE, 2022, 
s. 7–8). Można mieć uzasadnioną wątpliwość, czy gdyby złożony projekt nie mieściłby się w unij-
nych ramach prawnych, to KE zakwalifi kowałaby go wstępnie do uzyskania wsparcia z Funduszu 
Innowacyjnego. 
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IV. Podsumowanie
Opisane powyżej główne elementy tworzące otoczenie prawne dla technologii CCS i bariery re-

gulacyjne z nimi związane w prawodawstwie unijnym oraz krajowym, a także obecnie procedowane 
projekty legislacyjne są w znacznej mierze paralelne. Zachodzące analogie wydają się jednak nie być 
wyłącznie efektem potrzeb wdrażania implementowanych aktów prawa unijnego, lecz przejawem od-
powiedzi na potrzebę przyśpieszania procesów transformacyjnych w kierunku zero- i niskoemisyjnych 
rozwiązań technologicznych. Opisane powyżej bariery regulacyjne rozwoju CCS na poziomie UE i Polski 
nie są oczywiście jedynymi. Przykładowo, na gruncie polskiego prawodawstwa można wyróżnić także 
inne akty prawne, w których ingerencja mogłaby pozytywnie wpłynąć na otoczenie prawne wpływające 
na realizację tego typu inwestycji. Takimi obszarami mogącymi stanowić płaszczyznę do interwen-
cji legislacyjnej są chociażby przepisy ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji21, ustawy 
o zagospodarowaniu przestrzennym22 czy aktów prawnych dotyczących poszczególnych form trans-
portu pozwalających na realizację w ten sposób transportu dwutlenku węgla w celu jego składowania. 

Niewątpliwie przyjęta zmiana rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 9 marca 2022 r. 
dotyczącego23 tzw. taksonomii, czyli aktu ustanawiającego ramy zrównoważonego inwestowania, 
a także procedowany pakiet dekarbonizacyjny rynku wodoru i gazu24 czy też poszczególne elementy 
pakietu Gotowi na 55 (KE, 2021b) wpłyną na zainteresowanie wykorzystaniem sekwestracji dwu-
tlenku węgla. Także przygotowywana krajowa propozycja zmian w ramach procedowanej noweli-
zacji UD280 jest krokiem w dobrą stronę poprzez m.in. rezygnację z wymogu „demonstracyjnego” 
charakteru danej inwestycji CCS. Przy czym nadal kwestia ograniczenia formy transportu CO2 
z pe pozostaje otwarta, a także kreowane są nowe rodzaje ryzyka regulacyjnego, jak chociażby 
zmiana w ustawie o odpadach25 mogąca rodzić obawę, iż wychwycony dwutlenek węgla będzie 
traktowany jako odpad, czy też ograniczenie możliwości realizacji robót geologicznych związanych 
z poszukiwaniem i rozpoznawaniem kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla do 
obszarów wskazanych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw środowiska. 

Wydaje się zatem, że obecny trend dekarbonizacyjny oraz ruch legislacyjny tworzą przestrzeń 
do ponownego poruszenia i rozważenia możliwości wykorzystania technologii CCS. Jednakże nie-
zbędne jest szersze włączenie poszczególnych interesariuszy w procesy decyzyjne dotyczące kształ-
tu regulacji, gdyż każda tego typu inwestycja, ze względu na duże uzależnienie kosztów od miejsca 
prowadzonego wychwytu CO2 i jego składowania, a także wysoki poziom kapitałochłonności wymaga 
otoczenia regulacyjnego, które będzie ułatwiać, a nie potęgować poszczególne rodzaje ryzyka prawne-
go. Stworzenie optymalnych rozwiązań i instrumentów prawnych już w toku obecnie procedowanych 
zmian jest niezwykle istotne, aby nie okazało się, że potrzebna jest kolejna znaczna nowelizacja, która 
nastąpi jednak dopiero za blisko dziesięć lat, gdyż wtedy ryzykujemy dodatkowymi emisjami i kosztami, 
których można byłoby z powodzeniem uniknąć, podejmując rozważne kroki już teraz. 

21 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2022, poz. 1092, 1576).
22 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022, poz. 503).
23 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1214 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 w odniesieniu 
do działalności gospodarczej w niektórych sektorach energetycznych oraz rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego 
ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej (Dz. Urz. UE L z 2022 r. Nr 188, str. 1).
24 Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków wewnętrznych gazów ze źródeł odnawialnych i gazu ziem-
nego oraz wodoru, Bruksela, dnia 15.12.2021 r., COM(2021) 804 fi nal oraz wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wspólnych zasad rynków wewnętrznych gazów odnawialnych i gazu ziemnego oraz wodoru, Bruksela, dnia 15.12.2021 r., COM(2021) 803 fi nal. 
25 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022, poz. 699, 1250 i 1726).
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Jak osiągać cele w zakresie redukcji emisji, 
zapewniając jednocześnie równe warunki konkurencji?

Spis treści
I. Wprowadzenie
II. Pakiet „Gotowi na 55”
III. Paliwa przyszłości i zrównoważone paliwa lotnicze (SAF)
IV. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
V. Równe warunki konkurencji (level playing fi eld)
 1. Różny poziom rozwoju rynków
 2. Cel unijny a cele narodowe
 3. Pomoc publiczna na rozwój paliw
 4. Defi nicja SAF 
 5. Ucieczka emisji (carbon leakage)
 6. Rynek wewnętrzny UE (dodatkowy obowiązek uzupełniania paliwa)
 7. Współpraca przewoźników i producentów paliw
VI. Uwagi końcowe

Streszczenie
Artykuł nawiązuje do Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal), inicjatywy Komisji 
Europejskiej, której celem jest uczynienie Europy pierwszy kontynentem neutralnym dla klimatu 
do 2050 roku. Atykuł przedstawia rolę transformacji energetycznej lotnictwa w przyczynieniu się 
do realizacji tej inicjatywy, w szczególności poprzez ocenę projektu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia równych warunków działania dla zrównoważonego 
transportu lotniczego oraz innych elementów pakietu „Gotowi na 55”, które mają bezpośredni lub 
pośredni wpływ na ten sektor gospodarki. Projektowane regulacje dotyczące dekarbonizacji lot-
nictwa wprowadzają napięcia wewnątrz sektora zarówno w Unii Europejskiej, jak i na styku z in-
nymi rynkami geografi cznymi oraz innymi sektorami. Wnioskami płynącymi z przeprowadzonych 
obserwacji jest konieczność zaangażowania organów ochrony konkurencji w ten nowy proces 
transformacji oraz uwzględnienie zachodzących zmian w reformie systemu ochrony konkurencji 
w UE. Z kolei przedsiębiorcy transportowi, zarówno zarządcy infrastruktury, przewoźnicy, jak i do-
stawcy paliw, muszą podejmować decyzje w zmieniającym się otoczeniu, dążąc do transformacji 
energetycznej sektora oraz wykorzystując pojawiające się możliwości współpracy, uzyskania 
wsparcia i pomocy publicznej.

* Doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; pracownik Ministerstwa Infrastruktury; ORCID https://orcid.org/0000-0002-3161-3147.
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Słowa kluczowe: równe warunki konkurencji; transport lotniczy; zrównoważone paliwa lotnicze; 
Europejski Zielony Ład; „Gotowi na 55”.

JEL: L93, Q42

I. Wprowadzenie
Celem Europejskiego Zielonego Ładu (European Grean Deal), inicjatywy Komisji Europejskiej 

zaprezentowanej 11 grudnia 2019 r, jest uczynienie Europy pierwszym kontynentem neutralnym 
dla klimatu do 2050 roku1. Komunikat ten został przyjęty na początku kadencji Komisji Europejskiej 
2019–2024, kierowanej przez Ursulę von der Leyen i stanowi podstawę do realizacji pierwszego 
z sześciu priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2019–20242.

W 2020 roku wybuchła pandemia COVID-19, która zatrzymała funkcjonowanie społeczeństw 
i gospodarek na całym świecie. Zamykano szkoły, wprowadzono zakazy przekraczania granicy, 
ograniczenia w przemieszczaniu się, możliwości korzystania z hoteli, restauracji, kin czy centrów 
handlowych. Ograniczono także funkcjonowanie fabryk, pojawiły się problemy z zaopatrzeniem 
i ciągłością dostaw.

W efekcie wiele podmiotów gospodarczych było zagrożonych utratą płynności i bankructwem, 
a gospodarki zanotowały obniżenie wielkości produkcji, mierzonej wskaźnikiem Produktu Krajowego 
Brutto. Tymczasowym rozwiązaniem tych problemów było wsparcie fi nansowe poszczególnych 
sektorów czy konkretnych przedsiębiorstw.

Jednym z pierwszych sposobów walki z rozprzestrzeniającą się chorobą zakaźną było wpro-
wadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się i zamknięcie granic. W przypadku Polski już 13 marca 
2020 r. wprowadzono zakaz w ruchu lotniczym3, z wyjątkiem lotów powrotnych do Polski. Zakaz 
ten był utrzymywany przez wiele tygodni. Dopiero od 1 maja 2020 roku przywrócono połączenia 
krajowe, a od 1 czerwca 2020 roku połączenia międzynarodowe.

Ograniczenia wprowadzone w zakresie wykonywania połączeń lotniczych były również jedną 
z przyczyn wprowadzenia wsparcia fi nansowego dla głównych podmiotów sektora: portów lotni-
czych, przewoźników lotniczych czy udzielenie gwarancji na kredyty dla Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej.

Pandemia COVID-19 i trudna sytuacja fi nansowa wielu sektorów, w tym sektora lotniczego, 
nie wstrzymała jednak działań związanych z dekarbonizacją, a nawet przyczyniła się do przyspie-
szenia tych wysiłków. W ramach planowania nowych ram fi nansowych Unii Europejskiej na lata 
2021–2027 Rada Europejska postanowiła o utworzeniu tymczasowego instrumentu odbudowy 
gospodarczej po pandemii Next Generation EU o wartości ponad 800 mld euro. Najważniejszym 
elementem tego pakietu fi nansowego był Instrument Odbudowy i Zwiększania Odporności 

1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejski 
Zielony Ład (COM (2019) 640).
2 Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej (2019–2024). Pozyskano z: https://ec.europa.eu/info/sites/default/fi les/
political-guidelines-next-commission_pl.pdf.
3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. 2020, poz. 436), a także kolejne rozporzą-
dzenia Rady Ministrów utrzymujące ograniczenia w ruchu lotniczym.
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(Recovery and Resilient Facility) o wartości ponad 720 mld euro, który ma wspierać transformacje 
energetyczną i cyfrową unijnej gospodarki.

Aby sfi nansować Next Generation EU, Komisja Europejska zaciągnęła w imieniu całej Unii 
Europejskiej pożyczki na rynkach kapitałowych, w tym poprzez emisję obligacji. By uruchomienie 
tych środków było możliwe, wszystkie państwa członkowskie UE ratyfi kowały również decyzję 
Rady w sprawie zasobów własnych UE4.

Zgodnie z wymogami Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności każde państwo człon-
kowskie zobowiązane zostało do takiego zaprojektowania swoich Krajowych Planów Odbudowy 
i Zwiększania Odporności, by minimum 37% wydatków zostało przeznaczonych na działania 
sprzyjające realizacji celów klimatycznych oraz przynajmniej 20% wydatków na działania sprzy-
jające transformacji cyfrowej5.

II. Pakiet „Gotowi na 55”
W 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła szereg propozycji legislacyjnych, które miały 

realizować Europejski Zielony Ład. Jedną z głównych propozycji legislacyjnych był pakiet „Gotowi 
na 55”, zaprezentowany 14 lipca 2021 r. przez Komisję Europejską. W skład pakietu wchodzi 
łącznie kilkanaście projektów dyrektyw, rozporządzeń i decyzji, odnoszących się zarówno do 
energetyki, budownictwa, jak i transportu. 

Jednym z sektorów, na który zwrócono szczególną uwagę jest lotnictwo. W ramach pakietu 
oprócz dedykowanego projektu rozporządzenia, który ma przyczynić się do upowszechnienia 
produkcji i stosowania zrównoważonych paliw lotniczych (Sustainable Aviation Fuels – SAF)6 
jest również projekt dyrektywy zmieniającej dyrektywę w sprawie handlu uprawnieniami do emisji 
(dalej: dyrektywa ETS)7 oraz projekt decyzji Rady zmieniającej dyrektywę ETS w związku z uru-
chamianiem globalnego systemu CORSIA8, czy też projekt dyrektywy w sprawie opodatkowania 
energii (dalej: dyrektywa ETD)9, zawierający szczegółowe rozwiązania podatkowe również w za-
kresie paliw lotniczych. 

W pakiecie „Gotowi na 55” znajduje się także projekt rozporządzenia ws. infrastruktury pa-
liw alternatywnych (dalej: rozporządzenie AFIR)10, które wprowadza nowe obowiązki dla portów 
lotniczych w zakresie dostarczania energii elektrycznej czy dyrektywa odnosząca się do energii 
ze źródeł odnawialnych (dalej: dyrektywa RED)11, której zapisy mają bezpośredni wpływ na cha-
rakterystykę poszczególnych paliw, w tym zrównoważonych paliw lotniczych.

 4 Dec. Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylająca decyzję 
2014/335/UE, Euratom (Dz. Urz. UE L 424, str. 1 z 15.12.2020).
 5 Transformacja klimatyczna i cyfrowa są ściśle powiązane z priorytetami Komisji.
 6 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia równych warunków działania dla zrównoważonego transportu 
lotniczego (COM(2021)561).
 7 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w odniesieniu do wkładu lotnictwa w unijny cel redukcji 
emisji w całej gospodarce i odpowiednio wdrażająca globalny środek rynkowy: (COM(2021)552).
 8 Wniosek: dec. Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w odniesieniu do powiadamiania o kompensacji w ramach 
globalnego środka rynkowego dla operatorów statków powietrznych z siedzibą w Unii (COM(2021)567).
 9 Wniosek: dyrektywa Rady w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii 
elektrycznej (COM(2021)563).
10 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylające dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/94/UE (COM(2021)559).
11 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001, rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 i dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do promowania energii ze źró-
deł odnawialnych oraz uchylająca dyrektywę Rady (UE) 2015/652 (COM(2021)557).
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Mimo że Komisja Europejska zaprezentowała ocenę skutków regulacji (Impact Assessment) 
każdego elementu pakietu „Gotowi na 55”, nie podjęto próby dokonania kompleksowej oceny 
wszystkich elementów pakietu na poszczególne sektory, w tym sektor lotniczy. Każda z propono-
wanych regulacji zawiera częściowe wyliczenia dotyczące wpływu regulacji na dany sektor oraz 
opisową informację o pozostałych elementach pakietu.

Należy również uwzględnić inne regulacje i podejmowane działania, wpływające na ogranicze-
nie emisji generowanych w lotnictwie, jak przepisy rozporządzenia w zakresie sieci TEN-T, wraz 
z propozycją nowelizacji tego rozporządzenia12, czy pakiet rozporządzeń dotyczących jednolitej 
europejskiej przestrzeni powietrznej (Single European Sky). Działania legislacyjne uzupełniają 
również prace badawczo-rozwojowe realizowane w formule partnerstw publiczno-prywatnych 
w zakresie zarządzania przestrzenią powietrzną (program SESAR), jak i w zakresie projektowania 
statków powietrznych (program Clean Sky, obecnie Clean Aviation).

III. Paliwa przyszłości i zrównoważone paliwa lotnicze (SAF)
Pakiet „Gotowi na 55” wskazuje na nowe paliwa, takie jak wodór czy szersze wykorzystanie 

energii elektrycznej, jednak w przypadku lotnictwa paliwa te określane są paliwami przyszłości. 
Opracowanie przygotowane przez Clean Sky i Airbus (Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint 

Undertaking, 2020) określa potencjał wykorzystania wodoru do napędzania statków powietrznych 
w przyszłości i defi niuje wyzwania, których pokonanie w perspektywie 2035 r. może przyczynić 
się do powstania regionalnych samolotów krótkiego zasięgu napędzanych wodorem. Samoloty 
dalekodystansowe, które będą mogły obsługiwać loty międzykontynentalne będą dostępne 
najwcześniej w 2040 roku.

Podobnie trwają prace nad statkami powietrznymi napędzanymi energią elektryczną. 
Niskokosztowe linie lotnicze easyJet oraz amerykański start-up Wright Electric w 2023 r. planują 
przeprowadzić testy lotów na krótkich odległościach (do 2 godzin lotu), aby samoloty takie mogły 
wejść do fl oty przewoźnika w 2030 roku13. Jednak i w tym przypadku ograniczenia mocy i prędko-
ści nie pozwolą w średnim horyzoncie czasu na rozbudowę fl oty samolotów dalekodystansowych.

Obecnie, potencjalne największe korzyści w zakresie emisji paliw lotniczych przypisuje się 
zrównoważonym paliwom lotniczym (SAF) (ICAO, 2019, s. 19–21). Wśród innych działań ogra-
niczających poziom emisji pochodzących z lotnictwa (basket of measures), takich jak postęp 
technologiczny i nowe standardy, usprawnienia operacyjne czy opłaty za emisję pochodzącą 
z międzynarodowego lotnictwa (CORSIA), największy potencjał przypisuje się SAF.

IV. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Przygotowany przez KE projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

zapewnienia równych warunków działania dla zrównoważonego transportu lotniczego jest trakto-
wany jako efektywne narzędzie do redukcji emisji w średniej i długiej perspektywie.

Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku tankowania określonego procentowo zrówno-
ważonych paliw lotniczych (SAF), którego wielkość systematycznie rośnie co 5 lat. Zgodnie 

12 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, zmieniające 
rozporządzenie (UE) 2021/1153 oraz rozporządzenie (UE) 913/2010 i zastępujące rozporządzenie (UE) 1315/2013 (COM(2021)812).
13 https://www.fl ightglobal.com/programmes/easyjet-electric-aircraft-partner-aims-to-fl y-engine-in-2023/136456.article.
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z przedstawionym przez KE projektem obowiązek ten dotyczyłby 2% paliw SAF w 2025 roku, 
5% paliw SAF w 2030 roku, 20% paliw SAF w 2035 roku, 32% paliw SAF w 2040 roku, 38% paliw 
SAF w 2045 roku i 63% paliw SAF w 2050 roku. Dodatkowo projekt rozporządzenia przewiduje, 
że część z tych paliw mają stanowić paliwa syntetyczne, tzw. paliwa odnawialne pochodzenia 
niebiologicznego (renewable fuels of non-biological origin – RFNBO) produkowane w wyniku 
elektrolizy wody oraz łączenia powstałego w ten sposób wodoru z dwutlenkiem węgla, przy wy-
korzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Komisja Europejska proponuje, żeby obowiązek dostarczania paliw syntetycznych wprowadzić 
od 2030 roku i aby odsetek paliw syntetycznych wynosił 0,7% paliw w 2030 roku, 5% w 2035 roku, 
8% w 2040 roku, 11% w 2045 roku i 28% w 2050 roku.

Adresatami tej regulacji, która będzie stosowana bezpośrednio, są zarówno dostawcy paliw, 
przewoźnicy lotniczy, jak i porty lotnicze. Państwa członkowskie będą jednak musiały dostosować 
swoje systemy prawne, wyznaczając organ uprawniony do pełnienia nadzoru nad jego stosowaniem, 
a także wprowadzając sankcje za nieprzestrzeganie wymogów wynikających z rozporządzenia.

Wśród najbardziej kontrowersyjnych zagadnień, oprócz poziomu ambicji jest defi nicja zrów-
noważonych paliw lotniczych (SAF) oraz paliw syntetycznych. Mimo że obecnie istnieje kilka 
certyfi kowanych metod produkcji SAF, defi nicja tej kategorii paliwa może wpływać na możliwe do 
zastosowania surowce, a także technologię produkcji, wskazując czy paliwo SAF powinno być 
mieszane z tradycyjnym paliwem JET, czy też zapewnienie odpowiedniego poziomu SAF może 
odbywać się w rafi nerii w trakcie procesu produkcji.

Podobnie jak w przypadku defi nicji SAF, uzgodnienia wymaga również defi nicja paliwa synte-
tycznego. Jest to tym większe wyzwanie, że paliwa syntetyczne nie zostały jeszcze certyfi kowane, 
a jedynie trwają prace badawczo-rozwojowe, które maja umożliwić ich produkcję w przyszłości. 

V. Równe warunki konkurencji (level playing fi eld)
W trakcie dyskusji nad projektem rozporządzenia wszyscy jej uczestnicy zwracają uwagę 

na konieczność zapewnienia level playing fi eld. Ten angielski zwrot, zapożyczony z języka spor-
towego, tłumaczony jest na język polski na kilka sposobów jako: „równe warunki, równe warunki 
konkurencji, równe szanse, równe reguły gry, równe warunki działania, jednakowe warunki kon-
kurencji czy równe warunki prowadzenia działalności”14.

Za słownikiem Cambridge można przytoczyć, że chodzi o stworzenie sytuacji, w której każdy 
ma takie same szanse osiągniecia powodzenia15. Choć kwestionowana jest możliwość osiągnię-
cia stanu idealnego, termin ten jest powszechnie używany do wskazania sytuacji zapewniającej 
wszystkim uczestnikom gry rynkowej podobnych warunków do konkurowania. Zagadnienie to 
znajduje swoje odzwierciedlenie w literaturze, również poświęconej transportowi lotniczemu. Jako 
nierówne warunki konkurowania w lotnictwie wymieniano działania protekcjonistyczne (de Witt, 
2014), subsydia (Tretheway i Andriulaitis, 2015) czy stosowanie prawa upadłościowego w USA 
(Bock, Forsyth, Niemeier i Matin, 2019). Podjęto również analizę rozporządzenia w sprawie 

14 Por. https://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/level+playing+fi eld.
15 https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/a-level-playing-fi eld.
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ochrony konkurencji w transporcie lotniczym16 oraz stosowania klauzul uczciwej konkurencji (fair 
competition clauses) w bilateralnych umowach o transporcie lotniczym (Lykotrafi ti, 2020).

W jakich obszarach nowy projekt rozporządzenia w sprawie zapewnienia równych warunków 
działania dla zrównoważonego transportu lotniczego powinien więc poszukiwać równowagi dla 
zapewnienia warunków do konkurencji na rynku?

1. Różny poziom rozwoju rynków

Produkcja SAF jest zróżnicowana zarówno na świecie, jak i w Europie. Są producenci paliw, 
którzy mają już wdrożoną technologię produkcji SAF, a niektórzy rozpoczęli już dostarczanie tego 
typu paliwa na wybrane rynki. Należy się spodziewać, że w 2025 roku produkcja paliw SAF nie 
będzie jeszcze powszechna i w niektórych państwach członkowskich nie będą wytwarzane takie 
paliwa. Oznaczać to będzie konieczność importu, a niekiedy może się pojawić problem z uzyska-
niem do nich dostępu. Ma to wymiar zarówno narodowy (zobowiązania dla państw członkowskich 
w zakresie stosowania tego rozporządzenia), jak i indywidualnych dla poszczególnych rodzajów 
podmiotów – dost awców paliw, przewoźników czy portów lotniczych, które nie będą mogły kon-
kurować przy zapewnieniu równych warunków działania na rynku europejskim. 

Obecnie żaden polski producent paliw nie rozpoczął produkcji SAF. Należy jednak spodzie-
wać się, że takie paliwa będą dostępne w Polsce w 2024 roku, w związku z zapowiedzią produkcji 
paliw SAF przez PKN Orlen17.

2. Cel unijny a cele narodowe

Z różnym poziomem rozwoju rynków wiąże się również zróżnicowanie pod względem pozio-
mu ambicji w zakresie redukcji emisji. Część państw członkowskich UE, szczególnie bogatszych, 
przypisujących większe znaczenie do walki ze zmianami klimatu, opowiada się za bardziej zdecy-
dowanymi działaniami, podczas gdy kraje z Europy Środkowo-Wschodniej, mniej przekonane o roli 
człowieka w przyczynianiu się do procesu globalnego ocieplenia, wolałyby rozłożenia w czasie 
planowanych zmian. Na tym tle pojawia się spór co do ustanowienia akceptowalnego dla więk-
szości państw członkowskich celu ogólnounijnego w zakresie tankowania SAF. Te z państw, które 
oczekują bardziej ambitnych działań – a nie jest to możliwe na poziomie Unii – są zainteresowane 
wprowadzeniem  wyższych celów w zakresie stosowania SAF w swoich krajach. Rozwiązanie takie 
jest z kolei kwestionowane przez Komisję Europejską, która chciałaby, aby zasady wykonywania 
działalności na jednolitym rynku europejskim było realizowane według tych samych zasad. Swoje 
wątpliwości zgłaszają również przewoźnicy lotniczy, którzy nie chcą traktować każdego rynku 
unijnego odmiennie i oczekują równych warunków konkurencji w całej UE. 

16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/712 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym 
oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 868/2004.
17 Rada nadzorcza PKN Orlen zgodziła się na budowę jednostki HVO (uwodornienia olejów roślinnych) na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku. 
Więcej informacji: https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/orlen-wyprodukuje-biopaliwo-lotnicze-12656.html.
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3. Pomoc publiczna na rozwój paliw

Innym istotnym elementem związanym z uzyskaniem gotowości do oferowania pewnego 
rodzaju paliw jest zaangażowanie państw w uzyskanie technologii do produkcji paliw. Dotyczy to 
zarówno SAF, jak i w jeszcze większym stopniu paliw syntetycznych. W 2021 roku rząd Niemiec 
ogłosił plan działania na rzecz przygotowania produkcji paliw lotniczych, przy wykorzystaniu 
energii ze źródeł odnawialnych (Power-to-Liquid Roadmap, 2021)18, określając cel na poziomie 
200 000 ton paliw syntetycznych produkowanych w 2030 roku, co stanowi około 2% zużycia pa-
liw lotniczych w Niemczech w 2019 roku. Żeby osiągnąć ten cel rząd federalny Niemiec będzie 
wspierał prace badawczo-rozwojowe (development) paliw syntetycznych, a także ich produkcję 
(production) oraz upowszechnienie na rynku (market ramp-up). Pod mapą drogową podpisali 
się Minister Tra nsportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI), Minister Gospodarki i Energii (BMWi), 
Minister Środowiska, Ochrony Natury i Bezpieczeństwa Nuklearnego (BMU), Minister Współpracy 
Ekonomicznej i Rozwoju (BMZ). Zaangażowane mają być również państwa związkowe oraz 
branża lotnicza.

W ramach wsparcia realizacji tego planu przewidziano około 2 mld euro na różne fundusze 
i projekty, które mają przyczynić się do osiągnięcia zakładanego celu:
• Fundusz na rzecz Energii i Klimatu – 1,3 mld euro,
• projekty badawcze dot. energii elektrycznej – 87 mln euro,
• Międzynarodowa Inicjatywa Klimatyczna (we współpracy z Brazylią),
• projekt Kopernikus 2x,
• Alliance to Develop the Power to X sector (we współpracy z Marokiem),
• wkład państw związkowych Niemiec,
• wkład niemieckiego sektora prywatnego, w tym Lufthansy (program Compensaid)19.

O ile działania niemieckiego rządu, państw związkowych oraz sektora lotniczego należy 
uznać za celowe dla rozwoju nowych paliw, o tyle trzeba mieć je również na uwadze przy dyskusji 
o równych warunkach konkurencji w UE.

4. Defi nicja SAF 

Dużo czasu w dyskusji nad rozporządzeniem poświęcane jest defi niowaniu SAF, w tym 
określeniu surowców niezbędnych do produkcji tych paliw, w tym odniesieniu do dyrektywy o od-
nawialnych źródłach energii (dyrektywa RED). Część państw członkowskich wskazuje, że do 
produkcji SAF mogą być wykorzystane surowce nowej generacji, takie jak zużyty olej kuchenny 
(used cooking oil) czy odpady komunalne (urban waste), podczas gdy inne państwa członkowskie 
chciałyby, aby do produkcji SAF dopuszczone zostały również surowce tradycyjne, takie jak oleje 
roślinne, wykorzystywane do produkcji biopaliw w transporcie drogowym. Podobnie defi nicja SAF 
może określić czy takie paliwa muszą być mieszane (blending) z paliwami lotniczymi pochodzenia 
kopalnego, czy mieszanka paliw kopalnych oraz SAF może być wykonana na etapie produkcji. 

18 Sustainable aviation fuel from renewable energy sources for aviation in Germany. Więcej informacji: https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/
PressRelease/2021/044-scheuer-roadmap.html.
19 Ibidem.
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Podobnie decyzje dotyczące paliw syntetycznych mogą wpłynąć na możliwość wykorzy-
stania źródeł wytwarzania energii, w  tym innych niż źródła odnawialne (np. energia atomowa). 
Rozstrzygnięcia w tym zakresie będą miały również wpływ na możliwości produkcji i wykorzystania 
lokalnych surowców, miksów energetycznych, a także rozwiniętych już technologii produkcji paliw.

5. Ucieczka emisji (carbon leakage)

Istotnym wyzwaniem dla projektodawców pakietu „Gotowi na 55”, w szczególności rozpo-
rządzenia w sprawie zapewnienia równych warunków działania dla zrównoważonego transportu 
lotniczego jest opracowanie takich przepisów, które nie wpłyną na znaczny poziom ucieczki emisji. 
Zjawisko takie występuje, gdy w jednym miejscu podejmowane są działania pro-środowiskowe, 
ograniczające powstawanie emisji (takie jak dodatkowe regulacje, podatki oraz opłaty), a w in-
nym nie ma takich wymogów, ograniczeń i obciążeń. W przypadku transportu lotniczego ucieczka 
emisji powstaje w portach lotniczych państw, które nie są objęte przepisami ograniczającymi po-
wstawanie emisji. W wyniku ucieczki emisji nie jest osiągnięty cel w zakresie ograniczenia emisji, 
a jedynie produkcja przenosi się na inne rynki. Dotychczas powstawała ucieczka emisji do portów 
pozaunijnych w związku ze stosowaniem dyrektywy 2003/87/WE20, która od nowelizacji z 19 li-
stopada 2008 r. uwzględnia działalność lotniczą w systemie handlu przydział ami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie. Rezygnacja z bezpłatnych uprawnień do emisji, którymi dysponują 
przewoźnicy europejscy (jedna z propozycji wchodząca w skład pakietu „Gotowi na 55”), a także 
rozszerzenie wymogów dotyczących stosowania SAF, a być może także dodatkowe opodatkowanie 
paliw i inne wymogi prośrodowiskowe spowodują wzrost presji na podmioty europejskie. Koszty 
wykonywania dalekodystansowych operacji lotniczych z europejskich portów lotniczych będą wyż-
sze niż z portów znajdujących się poza reżimem prawnym UE. W efekcie wykonywanie operacji 
z wykorzystaniem portów lotniczych pozaeuropejskich i przez przewoźników nieposiadających 
europejskiego certyfi katu będzie bardziej opłacalne. Dlatego w dyskusji o równych warunkach 
konkurencji zarówno porty lotnicze, jak i przewoźnicy postulują wprowadzenie rozwiązań, które 
będą niwelowały ryzyko ucieczki emisji.

Takim instrumentem będzie częściowo globalny system handlu emisjami (CORSIA), który jest 
obecnie wdrażany nie tylko w Unii Europejskiej, lecz także w wielu krajach pozaunijnych. Jednak 
szczególnie w przypadku wprowadzenia wymogów stosowania SAF konieczne są dodatkowe 
działania, które nie będą tworzyły nierównych warunków do konkurowania. 

6. Rynek wewnętrzny U E (dodatkowy obowiązek uzupełniania paliwa)

Zaproponowany w projekcie rozporządzenia w sprawie zapewnienia równych warunków 
działania dla zrównoważonego transportu lotniczego obowiązek uzupełniania paliwa w każdym 
unijnym porcie lotniczym miał za zadanie ograniczanie zjawiska ucieczki emisji. Tymczasem obo-
wiązek ten jest uciążliwy na lotach wewnątrzunijnych, wykonywanych głównie na małe odległości. 
Zgodnie z projektem przygotowanym przez Komisję Europejską przewoźnik nie mógłby zatanko-
wać statku powietrznego na lot do danej destynacji i lot powrotny, co jest obecnie powszechną 
praktyką, dzięki której możliwa jest szybka rotacja samolotu i ograniczenie kosztów operacyjnych. 

20 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE, polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, tom 7, str. 631–646).
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Ma to znaczenie dla przewoźników, ale również dla małych portów lotniczych, które nie posiadają 
rozbudowanej infrastruktury. W sezonie, gdy wielu przewoźników jednocześnie przywozi turystów 
do takich miejscowości, małe porty lotnicze nie są w stanie zapewnić szybkiego tankowania dla 
wszystkich samolotów, co tworzy dodatkowe opóźnienia i koszty operacyjne. Wprowadzenie 
takiego obowiązku ograniczy możliwość wykonywania operacji wewnątrzunijnych oraz do mniej-
szych portów.

7. Współpraca przewoźników i producentów paliw

Nowe wyzwania w zakresie produkcji SAF skło niły również przewoźników i producentów pa-
liw do podejmowania wspólnych inicjatyw. Dotyczy to zarówno współpracy wertykalnej (pomiędzy 
różnymi podmiotami w łańcuchu dostaw), jak i współpracy horyzontalnej (pomiędzy dostawcami 
paliw lub pomiędzy przewoźnikami). Częściowo współpraca ta jest stymulowana przez działania 
Komisji Europejskiej – inicjatywa Clean Aviation (wcześniej Clean Sky). 

Obecnie Komisja Europejska zapowiedziała utworzenie aliansu, który zajmować się będzie 
paliwami opartymi na źródłach odnawialnych oraz niskoemisyjnych21. Alians ma umożliwić pod-
jęcie ścisłej współpracy wszystkim aktorom: dostawcom surowców, producentom paliw, użytkow-
nikom i umożliwić utworzenie nowych relacji biznesowych, uruchamianie wspólnych projektów, 
ograniczanie ryzyka inwestycyjnego oraz rozwiązywanie problemów z funkcjonowaniem r ynku. 
Utworzenie takich platform współpracy może przyczynić się do szybszego stworzenia nowego 
rynku. Stawarza jednak również zagrożenia powstania struktur, które będą powodować nierówne 
warunki konkurencji.

VI. Uwagi końcowe
Zmiany związane z opracowaniem nowych technologii i upowszechnianiem zrównoważonych 

paliw lotniczych (SAF) stwarzają ryzyko wystąpienia napięć na wielu płaszczyznach oraz powstania 
nierównych warunków konkurencji (unlevel playing fi led). Wnioskami płynącymi z przeprowadzo-
nych obserwacji jest konieczność większego zaangażowania organów ochrony konkurencji w tym 
nowym procesie transformacji oraz uwzględnienie zachodzących zmian w przeglądzie wytycznych 
Komisji w zakresie zasad udzielania pomocy publicznej. Uczestnicy gry rynkowej (producenci, 
dostawcy paliw, przewoźnicy, zarządcy infrastruktury) powinni reagować na zmieniającą się rze-
czywistość i podejmować decyzje o inwestycjach w zielone technologie. Mogą również korzystać 
z pomocy publicznej na transformację własnej działalności ze środków unijnych czy pomocy pub-
licznej oferowanej przez poszczególne państwa członkowskie lub regiony.
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Rozliczenie obowiązku uzyskania oszczędności energii 
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Spis treści
I. Wprowadzenie
II. System białych certyfi katów
III. Uiszczanie opłaty zastępczej za lata 2016–2018
IV. Przesłanki uiszczania opłaty zastępczej rok 2019 i lata następne
 1. Składanie zleceń podczas sesji giełdowych
 2. Nieskuteczność nabycia białych certyfi katów
 3. Przyczyny nieskuteczności nabycia białych certyfi katów
V. Przyczyny wątpliwości interpretacyjnych – propozycja wykładni przepisu
VI. Wnioski – postulaty de lege ferenda

Streszczenie
Artykuł opisuje zasady rozliczania obowiązku efektywności energetycznej poprzez uiszczenie opłaty 
zastępczej po 2018 roku. Z uwagi na wysokie, utrzymujące się ceny białych certyfi katów w latach 
2021 i 2022 podmioty zobowiązane do uzyskania oszczędności energii są zainteresowane właśnie 
takim sposobem rozliczeń. Przepisy ustawy o efektywności energetycznej dotyczące opłaty za-
stępczej sformułowano jednak w sposób nieprecyzyjny, jeżeli nie powiedzieć wadliwy. Powoduje 
to poważne wątpliwości praktyczne. W szczególności interesujące jest pytanie czy skuteczne, 
nawet jednorazowe nabycie białych certyfi katów wyłącza możliwość uiszczenia opłaty zastępczej.

Słowa kluczowe: efektywność energetyczna; białe certyfi katy; świadectwa efektywności ener-
getycznej; opłata zastępcza; dyrektywa EED.

JEL: K23

I. Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest identyfi kacja oraz próba rozwiązania najważniejszych wąt-

pliwości prawnych związanych z przesłankami możliwości rozliczenia obowiązku efektywności 
energetycznej poprzez uiszczenie opłaty zastępczej po 2018 roku. Sposób sformułowania tych 
przesłanek, który znajdzie zastosowanie do rozliczenia obowiązku efektywności energetycznej 

* Doktorant w zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego; adres e-mail: krzysztof.szczesniak@uwr.edu.pl; ORCID 
https://orcid.org/0000-0001-8052-4311.



4343 Krzysztof Szczęśniak            Rozliczenie obowiązku uzyskania oszczędności energii opłatą zastępczą

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022, nr 2(11)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.11.3

za rok 2019 i lata następne jest nieprecyzyjny i może budzić poważne wątpliwości w praktyce 
stosowania prawa. Jest to tym bardziej istotne, że z uwagi na wysokie ceny świadectw efektyw-
ności energetycznej uiszczaniem opłaty zastępczej może być zainteresowana duża grupa przed-
siębiorstw energetycznych. Wskazują na to m.in. dostępne publicznie stanowiska organizacji 
samorządów gospodarczych zrzeszających przedsiębiorstwa energetyczne1, które notabene 
zwracają również uwagę na przywołane powyżej wątpliwości interpretacyjne2. Na potencjalną 
atrakcyjność wypełniania obowiązków związanych z tzw. kolorowaniem energii poprzez uiszcze-
nie opłaty zastępczej wskazuje również doktryna. Choć uwagi te poczyniono na gruncie świa-
dectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, znajdą one zastosowanie 
również do świadectw efektywności energetycznej. Podkreśla się bowiem, że nawet jeżeli cena 
certyfi katów kształtowałaby się na poziomie niższym od opłaty zastępczej, to wykonanie przelewu 
opłaty zastępczej jest czynnością prostszą i mniej angażującą niż pozyskiwanie i przedstawianie 
do umarzania świadectw (Przybojewska, 2021, rozdz. 3 § 1 pkt II ppkt 2). Doniosłość zagadnienia 
podkreśla również fakt, że wobec trudności interpretacyjnych związanych ze stosowaniem prze-
pisów o opłacie zastępczej stanowisko zajął również Urząd Regulacji Energetyki (dalej: URE)3. 
Mimo że regulator nie jest organem uprawnionym do dokonywania wiążącej wykładni aktów 
prawnych, to zwykle wypowiada się jedynie w kontekście problemów istotnych, a prezentowane 
przezeń komunikaty, informacje i wyjaśnienia wywierają znaczący wpływ na praktykę stosowania 
szeroko rozumianego prawa energetycznego.

Wątpliwości, o których powyżej mowa sprowadzają się do czterech głównych pytań:
1. Czy jedno skuteczne nabycie białych certyfi katów wyłącza możliwość uiszczenia opłaty za-

stępczej za cały rok?
2. Czy podmiot zobowiązany powinien składać zlecenia w jakiejś określonej, minimalnej wartości?
3. Czy wielkość składanych podczas sesji zleceń ma wpływ na wielkość obowiązku możliwego 

do rozliczenia opłatą zastępczą?
4. Czy przesłankę niewystarczającej liczby ofert sprzedaży białych certyfi katów należy odnosić 

do jakiejś konkretnej, liczebnie określonej wartości?
Próby odpowiedzi na przedstawione powyżej pytania podejmuje się autor w niniejszym artykule, 

podzielonym na pięć części. W części drugiej przedstawiono główne założenia systemu świadectw 
efektywności energetycznej. W trzeciej – naświetlono kontekst historyczny zmian zasad uiszcza-
nia opłaty zastępczej. Jest to wstęp do omówienia szczegółowych przesłanek uprawniających 
do skorzystania z takiego sposobu rozliczeń za rok 2019 i lata następne. Czwarta część stanowi 
podsumowanie najważniejszych wniosków z niniejszej pracy – przedstawiono w nim propozycję 
wykładni przepisów ustawy o efektywności energetycznej z 2016 roku4. Ostatnia część artykułu to 
postulaty de lege ferenda, które uprościłyby i ujednoliciły przesłanki uiszczania opłaty zastępczej.

W tym miejscu należy również zastrzec, że choć problematyka systemu wsparcia efektywności 
energetycznej poprzez umarzanie świadectw efektywności energetycznej, w tym tematyka opłaty 

1 Zob. m.in. pismo Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie do Ministra Energii z 9.05.2019 r. znak IGCP/52/2019. Pozyskano z: https://www.igcp.pl/
wp-content/uploads/2019/05/IGCP_52_2019-1.pdf (1.02.2022).
2 Ibidem, s. 2. 
3 Zob. prezentacja ze spotkania konsultacyjnego dla Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie z 26.05.2022 r. Pozyskano z: https://www.ure.gov.pl/
pl/efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczn/10332,Prezentacja-ze-spotkania-konsultacyjnego-dla-Izby-Gospodarczej-Cieplownictwo-Pol.html 
(6.09.2022).
4 Ustawa z 20.05.2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021, poz. 2166).
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zastępczej była wielokrotnie podejmowana w doktrynie (m.in. Berbeka, 2010; Trzaskalik, 2013; 
Glibowski, 2018; Przybojewska, 2021; Gieroń, 2021; Sakławski i Porzeżyńska, 2021), to sama 
kwestia przesłanek możliwości skorzystania z takiego sposobu rozliczenia nie była dotychczas 
przedmiotem szerszej analizy. Autorzy zwykle ograniczali się do oceny całego systemu z punktu 
widzenia efektywności wprowadzanych rozwiązań prawnych, nie prezentując jednak szerszej 
wykładni przepisów związanych z opłatą zastępczą. Przesłanki uiszczenia opłaty zastępczej nie 
były również przedmiotem orzeczeń sądów powszechnych. Z tych powodów prezentowane tezy 
muszą zostać w dużej części uzasadnione przede wszystkim w drodze wykładni celowościowej 
i historycznej bez odwoływania się do źródeł jurydycznych.

II. System białych certyfi katów
Obowiązek wprowadzenia systemów zobowiązujących do uzyskiwania oszczędności energii, 

który może przybrać formę m.in. systemu białych certyfi katów, wynika z art. 6 dyrektywy 2004/8/WE5. 
Dalsze zobowiązania w tym zakresie zawarto w art. 7 dyrektywy EED z 2012 roku6. Systemy zo-
bowiązujące do uzyskiwania oszczędności energii utrzymano również w nowej dyrektywie EED 
z 2018 r.7, wprowadzonej w ramach tzw. pakietu zimowego. 

Systemy te, w postaci mechanizmu białych certyfi katów, implementowano do polskiego po-
rządku prawnego ustawą o efektywności energetycznej z 2011 r.8, zastąpionej następnie ustawą 
o efektywności energetycznej z 2016 roku. Pomimo dość istotnych różnic pomiędzy tymi dwoma 
aktami prawnymi, główne założenia są podobne. 

Punktem wyjścia jest założenie, że w obrocie gospodarczym funkcjonuje spora grupa pod-
miotów zainteresowanych oszczędnością energii. Sfi nansowanie takich inwestycji wymaga jed-
nak dużych nakładów fi nansowych. Podmioty te realizują więc przedsięwzięcia efektywnościowe, 
np. termomodernizacje budynków, w zamian za co otrzymują od Prezesa URE świadectwa efek-
tywności energetycznej – tzw. białe certyfi katy. 

Aby zapewnić możliwość sprzedaży tych świadectw, na drugą grupę podmiotów – przede 
wszystkim wytwórców i sprzedawców energii, a także dużych odbiorców – nałożono określo-
ne obowiązki. W każdym roku są oni zobowiązani wykazać określoną oszczędność energii. 
Obowiązek ten realizują poprzez nabycie określonej ilości białych certyfi katów i przedstawienie 
ich Prezesowi URE do umorzenia. Kupując białe certyfi katy, pośrednio fi nansują w ten sposób 
przedsięwzięcia służące oszczędności energii9.

Podmioty zobowiązane mogą również, zamiast nabywania i przedstawienia do umorzenia 
białych certyfi katów, uiścić opłatę zastępczą. Wpłaca się ją na rachunek bankowy Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki (dalej: NFOŚiGW). Tak zgromadzone środki są 

5 Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.04.2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energe-
tycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 2006 114/64).
6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25.10.2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE 
i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 2012 315/1).
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z 11.12.2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energe-
tycznej (Dz. Urz. UE L 2018 328/210).
8 Ustawa z 15.04.2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2015, poz. 2167 ze zm.).
9 Powyższy opis ma charakter uproszczony – autor pomija okoliczność, że podmioty zobowiązane mogą występować o białe certyfi katy na własne 
przedsięwzięcia, uzyskiwać oszczędność energii bez występowania o białe certyfi katy lub skorzystać z jeszcze innych mechanizmów wskazanych 
w art. 10 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej. Z punktu widzenia hipotezy niniejszego artykułu są one irrelewantne.
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następnie przeznaczane, już przez podmioty publiczne, na wspieranie poprawy efektywności 
energetycznej, m.in. poprzez preferencyjne pożyczki czy dofi nansowania.

W ustawie o efektywności energetycznej z 2011 r., oba opisane sposoby rozliczeń były wzglę-
dem siebie alternatywne – podmiot zobowiązany zawsze, bez spełniania dodatkowych warunków, 
mógł wybrać uiszczenie opłaty zastępczej. 

Takie rozwiązanie miało jednak pewne wady. Przede wszystkim białe certyfi katy poświadczają 
faktyczną, realnie uzyskaną oszczędność energii. Tym samym realizowany jest główny cel całej 
ustawy, a więc poprawa efektywności energetycznej. Opłata zastępcza, choć docelowo powinna 
zostać przeznaczona na tego rodzaju inwestycje, nie poświadcza realnej oszczędności energii. 
Jest to danina publiczna w rozumieniu prawa konstytucyjnego i prawa fi nansowego, ponieważ 
służy fi nansowaniu celów publicznych państwa (Glibowski, 2018, rozdz. IV § 7)10. Jednakże na-
wet wysokie wpływy na rachunek NFOŚiGW nie muszą oznaczać wysokich oszczędności ener-
gii. Fakt ten dostrzeżono również w literaturze przedmiotu, wskazując, co prawda w kontekście 
systemu zielonych certyfi katów, na potencjalny wpływ nieograniczonej możliwości zapłaty opłaty 
zastępczej na zanik lub przynajmniej spadek ilości transakcji na rynku certyfi katów, a tym samym 
drastyczny spadek ich cen (Przybojewska, 2021, rozdz. 3 § 1 pkt II ppkt 2).

Prawidłowość tę zauważył zresztą sam ustawodawca. Jak wskazał w uzasadnieniu do pro-
jektu nowej ustawy o efektywności energetycznej z 2016 r.: „Ograniczenie możliwości wypełnienia 
obowiązku przez podmioty zobowiązane przez uiszczenie opłaty zastępczej zaliczyć należy do 
podstawowych zmian wprowadzonych w projekcie ustawy w porównaniu do obowiązującej usta-
wy. Obecnie wiele podmiotów zobowiązanych korzysta z możliwości uiszczenia opłaty zastępczej 
zamiast uzyskiwać i przedstawiać do umorzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności ener-
getycznej. Taki sposób wypełniania obowiązku wypacza ideę systemu świadectw efektywności 
energetycznej, negatywnie wpływa na rynek środków poprawy efektywności energetycznej i jest 
niezgodny z dyrektywą 2012/27/UE. Zaproponowana zmiana ma zapobiec temu zjawisku”11. 
Ograniczenie możliwości uiszczania opłaty zastępczej miało więc stanowić remedium na proble-
my certyfi katowego systemu wsparcia efektywności energetycznej i wzmocnienie efektywności 
środowiskowej systemu białych certyfi katów, kosztem elastyczności i wygody podmiotów zobo-
wiązanych (Przybojewska, 2021, rozdz. 3 § 2 pkt II ppkt 2).

Cel ustawodawcy był więc od początku jasny. Chciał on możliwie najbardziej ograniczyć moż-
liwość rozliczania obowiązku efektywności energetycznej poprzez uiszczanie opłaty zastępczej. 
To z kolei miało wpłynąć na zwiększenie realnych oszczędności energii. Okoliczność ta będzie 
miała znaczenie przy wykładni przepisów ustawy. Powrócę do tego w dalszej części artykułu.

III. Uiszczanie opłaty zastępczej za lata 2016–2018
Jak wskazałem, na podstawie ustawy o efektywności energetycznej z 2011 r. uiszczanie 

opłaty zastępczej było możliwe zawsze i bez ograniczeń. Ustawa o efektywności energetycz-
nej z 2016 r. zmieniła te zasady, dodatkowo wprowadzając odrębne reguły dla rozliczeń za lata 
2016–2018 i począwszy od 2019 roku.
10 Skądinąd można by rozważyć zakwalifi kowanie opłaty zastępczej nie tylko jako swego rodzaju „parapodatku”, lecz także jako ustawowej kary za 
brak efektywności energetycznej. Myśl ta jest tu jednak tylko sygnalizowana.
11 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, s. 12. Pozyskano z: https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/
AEE971FBBF8A17E2C1257F9A0025A7FB/%24File/426.pdf (1.02.2022).
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Za lata 2016–2018 odpowiednio 30, 20 i 10% obowiązku podmiot zobowiązany mógł rozliczyć 
opłatą zastępczą bezwarunkowo. Uiszczenie opłaty zastępczej w większym zakresie było możliwe, 
jeżeli wykazał on, że w roku kalendarzowym, którego dotyczy ten obowiązek, składał zlecenia 
kupna praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej w transakcjach 
sesyjnych, lecz z powodu niewystarczającej liczby ofert sprzedaży tych praw lub gdy oferowana 
cena tych praw była wyższa niż jednostkowa opłata zastępcza, nie nabył praw na sześciu sesjach 
w ciągu roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek. 

Przesłanki uiszczania opłaty zastępczej były więc trzy: 
1) składanie zleceń przynajmniej na 6 sesjach w ciągu roku kalendarzowego, którego dotyczy 

obowiązek;
2) nieskuteczność nabycia białych certyfi katów na przynajmniej 6 sesjach w ciągu roku kalen-

darzowego, którego dotyczy obowiązek;
3) przyczyną nieskuteczności nabycia była:

a) cena białych certyfi katów przekraczająca jednostkową wysokość opłaty zastępczej lub 
b) niewystarczająca liczba ofert sprzedaży tych praw.
W praktyce, uiszczanie opłaty zastępczej za lata 2016–2018 nie powodowało większych 

problemów. Większość podmiotów wybierała 6 sesji giełdowych w ciągu roku, podczas których 
ceny białych certyfi katów przekraczały jednostkową wysokość opłaty zastępczej i w ten sposób 
wykazywała tę możliwość rozliczenia. Kryterium 6 sesji i wysokości ceny były na tyle precyzyjne, 
że nie budziły większych wątpliwości12. Sytuacja zmieniła się począwszy od 2019 roku. Obecnie 
rozliczenie obowiązku efektywności energetycznej jest możliwe, jeżeli: „(…) w transakcjach se-
syjnych w ciągu roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek, (…) (podmiot zobowiązany 
– przyp. autora), nie nabył praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energe-
tycznej z uwagi na fakt, że cena praw majątkowych wynikających z tych świadectw była wyższa 
niż wysokość jednostkowej opłaty zastępczej, (…), lub z uwagi na niewystarczającą liczbę ofert 
sprzedaży tych praw”.

Podobnie jak w latach 2016–2018, przesłanki są w dalszym ciągu trzy: 
1) składanie zleceń na sesjach w ciągu roku kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek;
2) nieskuteczność nabycia białych certyfi katów; 
3) przyczyną nieskuteczności nabycia była: 

a) cena białych certyfi katów przekraczająca jednostkową wysokość opłaty zastępczej lub 
b) niewystarczająca liczba ofert sprzedaży tych praw. 
Choć zmiany wydają się kosmetyczne – przesłanki druga i trzecia pozostały niezmienione, 

a przesłanka pierwsza uległa jedynie nieznacznej zmianie – konsekwencje dla praktyki są kolo-
salne. W kolejnych częściach artykułu szczegółowo omówię każdy z warunków uiszczania opłaty 
zastępczej.

12 Zob. m.in. pismo Izby Gospodarczej Ciepłownictwo, op. cit., s. 2.
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IV. Przesłanki uiszczania opłaty zastępczej rok 2019 i lata następne

1. Składanie zleceń podczas sesji giełdowych 

Jak wskazałem, zmiana jakiej począwszy od 2019 r. uległa pierwsza z przesłanek rozliczenia 
obowiązku oszczędności energii opłatą zastępczą, prima facie wydaje się być nieznaczna. Powoduje 
jednak poważne konsekwencje praktyczne. Do 2018 r. wystarczające było złożenie 6 zleceń pod-
czas sesji giełdowych. Podmiot zobowiązany nie musiał uczestniczyć w większej liczbie notowań. 
Jest to konsekwencja prostego wnioskowania. Skoro do uiszczenia opłaty zastępczej w wyższej 
wysokości wystarczające było 6-krotne, nieskuteczne nabycie świadectw, uczestniczenie bądź 
nieuczestniczenie, nabycie lub nienabycie świadectw w pozostałych notowaniach pozostawało 
bez wpływu na możliwość skorzystania z tego sposobu rozliczeń.

W obecnym brzemieniu przepis nie zawiera żadnego kwantyfi katora liczby „nieskutecznych 
transakcji”. Mówi wyłącznie o „składaniu zleceń podczas sesji giełdowych”. Zgodnie z zasadą 
interpretacyjną lege non distinguente oznacza to, że:
1) podmiot zobowiązany musi uczestniczyć w każdej sesji giełdowej w ciągu roku kalendarzo-

wego, którego dotyczy obowiązek;
2) brak uczestnictwa nawet w jednej z sesji oznacza pozbawienie możliwości uiszczenia opłaty 

zastępczej za cały rok.
Co jednak ciekawe, ustawodawca nie wprowadził żadnych przepisów regulujących minimalną 

wielkość składanych zleceń, jak również ograniczających zachowania podmiotów zobowiązanych 
na Towarowej Giełdzie Energii (np. rodzaj certyfi katów, na które należy składać zlecenia). Jest to 
istotne z dwóch powodów.

Po pierwsze, w kontaktach z pracownikami Urzędu Regulacji Energetyki można spotkać się 
opinią jakoby zlecenia powinny być składane „narastająco”, tzn. na cały prognozowany wolumen 
obowiązku na dany miesiąc i w kolejnych miesiącach powiększany o niezrealizowany wolumen 
z poprzednich miesięcy13 Prawidłowość „narastającej” metody składania zleceń została potwierdzo-
na przez URE w prezentacji ze spotkania konsultacyjnego dla Izby Gospodarczej Ciepłownictwo 
Polskie z 26 maja 2022 r.14 – należy jednak zaznaczyć, że może to być jedynie jedna z wielu, 
a nie jedyna metoda nabycia uprawnienia do uiszczenia opłaty zastępczej, powoduje ona również 
inne problemy, opisane szerzej w dalszej części rozdziału.

Po drugie, wielkość składanych zleceń może mieć znaczenie przy badaniu drugiej oraz 
trzeciej z przesłanek – nieskuteczności nabycia białych certyfi katów oraz określonej przyczyny 
nieskuteczności transakcji.

Do obu tych kwestii powrócę w kolejnych częściach artykułu. Jak się jednak wydaje, z uwagi 
na jednoznaczne brzmienie przepisu (clara non sunt interpretanda), wielkość składanych zleceń 
powinna pozostać bez wpływu na możliwość rozliczenia obowiązku efektywności energetycznej 
poprzez uiszczenie opłaty zastępczej.
13 Należy podkreślić, że do czasu opublikowania na stronie internetowej URE prezentacji ze spotkania konsultacyjnego dla Izby Gospodarczej 
Ciepłownictwo Polskie z 26.05.2022 r. takie stanowisko nie było zaprezentowane w ofi cjalnych materiałach Prezesa URE. Informacje te uzyskałem 
w wyniku telefonicznych rozmów z pracownikami urzędu i są wyłącznie prywatnymi opiniami ich autorów. W szczególności uważam, że nie jest tak, że 
składanie zleceń „metodą narastającą” jest warunkiem sine qua non rozliczenia obowiązku efektywności energetycznej opłatą zastępczą. Jest to jedynie 
jedna, z potencjalnie wielu, metod, które mogą zostać zaakceptowane.
14 https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczn/10332,Prezentacja-ze-spotkania-konsultacyjnego-dla-Izby-Gospodarczej-
-Cieplownictwo-Pol.html, slajd 47 (6.09.2022).
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Na marginesie warto jeszcze podkreślić, że przepis mówi jedynie o składaniu zleceń „podczas 
sesji giełdowych”. Oznacza to, że nabycie białych certyfi katów w transakcjach pozasesyjnych, na 
podstawie upoważnienia15 lub w drodze umów zawieranych poza giełdą pozostaje bez wpływu 
na możliwość uiszczania obowiązku opłaty zastępczej.

2. Nieskuteczność nabycia białych certyfi katów

Drugą z przesłanek rozliczenia obowiązku efektywności energetycznej opłatą zastępczą jest 
nieskuteczność nabycia białych certyfi katów. Przesłanka ta jest powiązana z przesłanką trzecią – 
przyczyną nieskuteczności nabycia musi być cena przekraczająca jednostkową wysokość opłaty 
zastępczej lub brak wystarczającej liczby ofert sprzedaży tych praw. Najwięcej wątpliwości budzi 
jednak inna kwestia. W latach 2016–2018 wystarczyło nieskuteczne nabycie certyfi katów podczas 
6-ściu sesji. Obecnie art. 11 ust. 3 ustawy o efektywności energetycznej z 2016 r. mówi wyłącz-
nie, że podmiot zobowiązany „w transakcjach sesyjnych w ciągu roku kalendarzowego, którego 
dotyczy obowiązek, nie nabył praw wynikających z tych świadectw”. Prowadzi to do niejasności 
– skoro przepis kategorycznie stwierdza „nie nabył praw”, to czy oznacza to, że:
1) nawet jedna skuteczna transakcja zakupu białych certyfi katów wyłącza możliwość uiszczenia 

opłaty zastępczej, czy też
2) wysokość możliwej do uiszczenia opłaty zastępczej powinna zostać proporcjonalnie pomniej-

szona o wolumen skutecznie zakupionych białych certyfi katów (np.: wielkość obowiązku za 
dany rok wynosi 5000 toe, wolumen zakupionych na TGE białych certyfi katów do 1000 toe, 
a więc, przy spełnieniu pozostałych przesłanek, opłata zastępcza mogłaby być uiszczona do 
wolumenu 4000 toe)?
Wariant pierwszy wydaje się wynikać z literalnego brzmienia przepisu (jest zgodny z dyrekty-

wami wykładni językowej). Znajduje również pośrednie, choć z uwagi na swoją restrykcyjność, mało 
przekonujące uzasadnienie na drodze wykładni celowościowej, ponieważ ogranicza możliwość 
uiszczania opłaty zastępczej. Może jednak prowadzić do absurdalnych konsekwencji. Podmioty 
zobowiązane, w sytuacji gdy cena białych certyfi katów przekracza wysokość jednostkowej staw-
ki opłaty zastępczej przez dłuższy okres (co można było zaobserwować m.in. w 2021 r.), mogą 
za wszelką cenę unikać zakupu białych certyfi katów, aby móc uiścić opłatę zastępczą. Mogą 
np. obwarowywać zlecenia giełdowe takimi warunkami, które w praktyce nigdy nie doprowadzą 
do rozliczenia transakcji (np. składanie zleceń na bardzo duży wolumen, z możliwością rozlicze-
nia transakcji jedynie w całości etc.). Takie działanie, choć zgodne z literą prawa, wypaczałoby 
całą ideę systemu białych certyfi katów. W związku z tym, rygorystyczna interpretacja przepisu 
zaprezentowana w wariancie 1) mogłaby zostać uznana za nieprawidłową, ponieważ prowadzi 
do absurdalnych, nieakceptowalnych konsekwencji (zakaz wykładni ad absurdum).

Z kolei drugi z wariantów byłby korzystniejszy dla podmiotów zobowiązanych. Wymagałaby 
jednak bardziej twórczego podejścia do interpretacji norm. Za dopuszczalnością takiego rozwią-
zania opowiadają się niektórzy autorzy (Sakławski i Porzeżyńska, 2021, art. 11 akapit IV), nie 
rozwijając jednak dalszej argumentacji. Inni natomiast wprost wskazują, że obecnie (od 2019 r.) 
obowiązujące ograniczenia stanowią odejście od możliwości realizacji obowiązku poprzez uiszcze-
nie opłaty zastępczej (Gieroń, 2021, art. 11), a tym samym nie ma w ogóle możliwości rozliczania 
15 Art. 20 ust. 3 pkt 2) ustawy z 20.05.2016 r. o efektywności energetycznej.
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tego obowiązku poprzez jej zapłatę (Przybojewska, 2021, rozdz. 3 § 2 pkt II ppkt 2). Jak jednak 
wykażę, jest to stanowisko zbyt radykalne, które nie uwzględnia realiów funkcjonowania systemu.

Niestety ustawodawca nie pozostawił jednoznacznych wskazówek, które pozwoliłyby na 
odszyfrowanie towarzyszących mu zamiarów. Nawet jeżeli przyjąć, że opłata zastępcza ma sta-
nowić niejako „koło ratunkowe”, nie przesądził czy należy z niego korzystać jedynie gdy w ogóle 
nie jest możliwy zakup świadectw – wariant 1)16, czy też niemożliwość nabycia należy odnosić 
indywidualnie do każdej z sesji giełdowych – wariant 2), a tym samym skuteczne nabycie świa-
dectw nie wyłącza możliwości uiszczenia opłaty zastępczej. 

Pomimo pewnych wątpliwości i na zasadzie odstępstwa od językowego brzmienia przepisu 
uważam, że bardziej uzasadnione jest przyjęcie wariantu 2). Stanowisko to zostanie szerzej uza-
sadnione w części V niniejszego artykułu. W tym miejscu należy jedynie podkreślić, że argumen-
tacja ta opiera się na założeniu o konieczności zapewnienia skuteczności intepretowanych norm 
(dyrektywy wykładni funkcjonalnej – interpretowanym przepisom należy nadawać znaczenia, które 
uczynią je rozwiązaniami najtrafniejszymi prakseologicznie – najbardziej skutecznymi). Taka inter-
pretacja zachęca bowiem podmioty zobowiązane do realnego uczestnictwa w giełdowym obrocie 
białymi certyfi katami i unikania działań jedynie pozorujących chęć zakupu certyfi katów (np. wska-
zane już składanie zleceń obwarowanych różnorodnymi zastrzeżeniami, które w praktyce spo-
wodują, że transakcje nie dojdą do skutku). Za takim stanowiskiem opowiedział się również URE 
– dopuścił uiszczanie opłaty zastępczej, nawet jeżeli podczas niektórych sesji giełdowych udało 
się skutecznie nabyć część białych certyfi katów zgodnie z opisaną już tzw. metodą narastającą. 
W takiej sytuacji, w ocenie regulatora wielkość możliwej do uiszczenia opłaty zastępczej powinna 
zostać pomniejszona o wielkość skutecznie zrealizowanych zleceń. 

Przyjęcie wariantu 2), możliwości uiszczenia opłaty zastępczej, mimo skutecznego zakupu 
białych certyfi katów, wiąże się z jeszcze jednym dodatkowym problemem, na który jedynie częś-
ciowo odpowiada przywołana już prezentacja URE. Jeżeli nawet przyjąć, że skuteczne nabycie 
certyfi katów nie wyłącza opłaty zastępczej – powstaje pytanie, w jakiej wysokości można ją wtedy 
uiścić oraz jaka jest relacja wielkości składanych zleceń do możliwości uiszczenia opłaty zastęp-
czej? Innymi słowy chodzi o ustalenie czy podmiot zobowiązany:
1) który nie składał zleceń giełdowych na całość swojego obowiązku za dany rok w ogóle nie 

może uiścić opłaty zastępczej, czy też
2) w dalszym ciągu może uiścić opłatę zastępczą przy ewentualnym jej pomniejszeniu o sku-

tecznie nabyte świadectwa? 
Jak zostanie wyjaśnione szerzej w części V, wydaje się, że nawet nieobjęcie zleceniami całego 

wolumenu obowiązku za dany rok nie wyłącza możliwości uiszczenia opłaty zastępczej. Do kwe-
stii tej nie odniesiono się wprost w stanowisku URE. Podmiot, który przyjmie akceptowaną przez 
URE metodę „narastającą” nie powinien doświadczyć takiego problemu. Na koniec roku kalenda-
rzowego wielkość składanych zleceń powinna pokrywać się z wielkością obowiązku pozostałego 
do realizacji (pomniejszonego o wielkość skutecznie nabytych lub posiadanych już w przeszłości 
certyfi katów). Nie jest jednak wykluczone, że spora grupa podmiotów zobowiązanych z różnych 
przyczyn nie złożyła zleceń na cały wolumen obowiązku. Jeżeli weźmiemy pod uwagę również 

16 Akceptacja takiego stanowiska oznaczałaby przyjęcie domniemania, że jednorazowy skuteczny zakup certyfi katów oznacza, że w danym roku ist-
niała możliwość ich nabycia. 
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fakt, że stanowisko URE zostało opublikowane w 2022 r., a problem z dostępnością i ceną białych 
certyfi katów można było obserwować przez cały rok 2021 oraz to, że w ocenie URE składane 
zlecenia powinny obejmować wszystkie dostępne na giełdzie świadectwa efektywności energe-
tycznej (a więc świadectwa roczne PMEF-RRRR oraz PMEF_F)17, stawia to tę grupę podmiotów 
w niekorzystnej sytuacji.

W tym kontekście należy jednak zauważyć, że „metoda narastająca” nie jest jedyną do-
puszczalną przez regulatora praktyką, ale tą, która gwarantuje względną pewność możliwości 
uiszczenia opłaty zastępczej. Tym samym organ regulacyjny pozostawił sobie pole do dalszych 
interpretacji i modyfi kacji stanowiska, jeżeli tego rodzaju problemy pojawią się w przyszłych po-
stepowaniach administracyjnych.

Z uwagi na powyższe zasadna jest również ocena relacji, w jakiej wielkość składanych zleceń 
pozostaje w stosunku do możliwości uiszczenia opłaty zastępczej. Zakładając, że nawet nieobję-
cie zleceniami całości wielkości obowiązku za dany rok nie wyłącza opłaty zastępczej, to możliwe 
jest przyjęcie co najmniej kilku rozwiązań:
a) opłatę zastępczą można uiścić w wysokości odpowiadającej wielkości złożonych, ale niezre-

alizowanych zleceń giełdowych;
b) opłatę zastępczą można uiścić w wysokości odpowiadającej wielkości obowiązku oszczęd-

ności energii, który proporcjonalnie przypada na dany miesiąc, bez względu na wielkość 
złożonego zlecenia;

c) opłatę zastępczą można uiścić w proporcji, w jakiej ilość sesji, podczas których zlecenia gieł-
dowe nie zostały zrealizowane, do ilości wszystkich sesji pozostają do wielkości obowiązku 
za dany rok, bez względu na wielkość złożonego zlecenia18;

d) opłatę zastępczą można uiścić w takiej wysokości, w jakiej nie udało się skutecznie nabyć 
białych certyfi katów, bez względu na wielkość składanych podczas sesji zleceń – niezależnie 
więc na jaki wolumen zostało złożone zlecenie, jeżeli transakcja nie doszła do skutku z powo-
du przesłanek wskazanych w art. 11 ust. 3, a jej skutkiem jest brak pełnego zabezpieczenia 
realizacji obowiązku w świadectwach efektywności energetycznej (na koniec roku podmiot 
zobowiązany pozostaje bez wystarczającej ilości świadectw, aby rozliczyć obowiązek) istnieje 
możliwość uiszczenia opłaty zastępczej w tej brakującej wysokości.
Opisany powyżej wariant a) zakłada, że wielkość obowiązku możliwego do rozliczenia opła-

tą zastępczą jest wprost uzależniona od wielkości składanych zleceń. Innymi słowy, niezależnie 
czy zleceniami objęto całość obowiązku, wysokość opłaty zastępczej możliwej do uiszczenia 
pozostaje zależna od wielkości złożonych zleceń. W interesie podmiotów zobowiązanych leża-
łoby więc składanie zleceń na jak największy wolumen. Stanowisko to wydaje się być zgodne 
z poglądami URE. Może jednak powodować poważne problemy praktyczne, ponieważ podmiot, 
który chciałby rozliczyć całość obowiązku opłatą zastępczą musiałby wyasygnować i de facto 
na dłuższy czas „zamrozić” duża kwotę pieniężną w celu pokrycia zabezpieczeń giełdowych. 
Wariant b) i c) są podobne. Różnica sprowadza się jednak do tego, że wariant b) zakłada niejako 

17 https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczn/10332,Prezentacja-ze-spotkania-konsultacyjnego-dla-Izby-Gospodarczej-
-Cieplownictwo-Pol.html, slajd 44 (6.09.2022).
18 Zarówno wariant b), jak i c) mogłyby zostać powiązane z opisanym w rozdziale IV 1. założeniem o obowiązku składania zleceń narastająco. Autora 
podważa jednak prawidłowość takiego podejścia, ponieważ, jak zostało to wskazane, ustawodawca nie wprowadził żadnych przepisów regulujących 
minimalną wielkość składanych zleceń.
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„ryczałtowe” powiązanie wysokości opłaty zastępczej z sesjami w danym miesiącu. Nieskuteczna 
transakcja w danym miesiącu umożliwiałaby rozliczenie całego tego okresu opłatą zastępczą. 
Wariant c) natomiast nakazuje urzeczywistniać te wartości poprzez obliczenie rzeczywistej ilości 
nieskutecznych sesji w proporcji do wszystkich sesji w danym roku i wielkości obowiązku. Warto 
jednak podkreślić, że każda z opisanych powyżej możliwości naraża się na zarzut „twórczego 
rozwijania prawa”. Nie wynikają one wprost ani nawet w sposób dorozumiany z treści przepisu. 
Wydaje się, że najwłaściwszym podejściem byłby wariant d), ponieważ można go uzasadnić na 
drodze wykładni historycznej – kontekstu uchwalenia tych norm. 

3. Przyczyny nieskuteczności nabycia białych certyfi katów

Jak wskazywałem na początku niniejszej części artykułu, dla uzyskania możliwości rozlicze-
nia obowiązku efektywności energetycznej nie wystarcza wyłącznie składanie zleceń podczas 
każdej z sesji oraz ich nieskuteczność. Brak realizacji transakcji musi być spowodowany ściśle 
określonymi przyczynami. Są to: 
1) cena białych certyfi katów przekraczająca jednostkową wysokość opłaty zastępczej lub 
2) niewystarczająca liczba ofert sprzedaży tych praw.

Przesłanka 1) nie budzi właściwie żadnych wątpliwości – jest precyzyjna. Jeżeli pomimo zło-
żenia zlecenia jednostkowa cena białych certyfi katów przekracza jednostkową wysokość opłaty 
zastępczej, to podmiot zobowiązany nie musi nabywać świadectw. Nie traci przy tym prawa do 
uiszczenia opłaty zastępczej. Złożone zlecenie może być przykładowo opatrzone warunkiem re-
alizacji wyłącznie po cenie nie wyższej niż jednostkowa wysokość opłaty zastępczej.

Więcej wątpliwości budzi przesłanka 2). Art. 11 ust. 3 ustawy o efektywności energetycznej 
mówi jedynie o nieskuteczności nabycia białych certyfi katów z uwagi na „niewystarczającą liczbę 
ofert sprzedaży tych praw”. Ustawodawca nie określa jednak do jakiej wartości należy odnieść tę 
„liczbę ofert sprzedaży”. Czy chodzi tu o ilość niewystarczającą w stosunku do „złożonego zlece-
nia”, niewystarczającą w stosunku do „wielkości obowiązku” czy też niewystarczającą w stosun-
ku do jakiejś jeszcze innej wartości. Reguły znaczeniowe języka polskiego wskazują, że „coś” 
może być niewystarczające tylko w stosunku do jakiejś innej wartości. „Niewystarczające” nie jest 
pojęciem abstrakcyjnym. Zawsze odnosi się do jakiegoś innego stanu – „na coś nie wystarcza” 
(Wielki słownik ortografi czny PWN). 

W tym miejscu można by postawić zarzut, że art. 11 ust. 3 ustawy o efektywności energetycznej 
w zakresie, w jakim nie precyzuje do jakiej wartości odnosi się przesłanka „niewystarczającej liczby 
ofert sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej”, ze 
względu na jaskrawą sprzeczność z regułami znaczeniowymi języka polskiego, narusza standardy 
prawidłowej legislacji (wymóg określoności przepisów prawa) określone w art. 2 Konstytucji RP19. 
Wydaje się jednak, że właściwsze byłoby zastosowanie jednej z dyrektyw wykładni systemowej 
– nakazu interpretacji prawa zgodnie z Konstytucją. Podstawowym założeniem tej reguły jest 
niedopuszczalność stwierdzenia niekonstytucyjności normy, jeżeli możliwe jest nadanie jej brze-
mienia zgodnego z ustawą zasadniczą (Morawski, 2010, s. 127). 

Przy takim podejściu, „nieskuteczność nabycia z uwagi na niewystarczającą liczbę ofert 
sprzedaży białych certyfi katów” nie wymagałaby twórczego poszukiwania w treści przepisu jakiejś 
19 Zob. m.in. wyr. TK z 11.01.2000 r., K 7/99.
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abstrakcyjnej wartości, do której można by się odnieść. Przepis ten należałoby raczej odczyty-
wać: „podmiot zobowiązany nie nabył białych certyfi katów, ponieważ złożonemu zleceniu (ofercie) 
kupna nie odpowiadało żadne lub też wystarczająca ilość zleceń (ofert sprzedaży)”. Oznaczałoby 
to po prostu tyle, że podczas sesji giełdowej nie pojawiło się, ewentualnie pojawiło się zbyt mało 
zleceń sprzedaży, które mogłyby być rozliczone ze zleceniem kupna. Taka interpretacja nie tylko 
pozwala na przyjęcie zgodności normy z zasadami demokratycznego państwa prawnego (na 
którą składa się również zasada prawidłowej legislacji), ale ponadto nie wymaga dokonywania 
twórczej interpretacji przepisów ustawy. W szczególności nie jest konieczne doszukiwanie się jakiś 
niepisanej normy, która zakładałaby minimalną wielkość składanych zleceń (do czego odnosiłem 
się w części IV pkt 1 powyżej).

V. Przyczyny wątpliwości interpretacyjnych 
– propozycja wykładni przepisu

Podsumowując dotychczasowe rozważania, można stwierdzić, że najpoważniejsze wątpli-
wości interpretacyjne dotyczyły następujących zagadnień:
1. Czy podmiot zobowiązany powinien składać zlecenia w jakiejś określonej, minimalnej wartości?
2. Czy jedno skuteczne nabycie białych certyfi katów wyłącza możliwość uiszczenia opłaty za-

stępczej za cały rok?
3. Czy wielkość składanych podczas sesji zleceń ma wpływ na wielkość obowiązku możliwego 

do rozliczenia opłatą zastępczą?
4. Czy przesłankę niewystarczającej liczby ofert sprzedaży białych certyfi katów należy odnosić 

do jakiejś konkretnej, liczebnie określonej wartości?
Uważam, że odpowiedź na każde z powyższych pytań powinna być negatywna. Swoje sta-

nowisko uzasadniałem w poszczególnych częściach niniejszego artykułu. W tym miejscu warto 
jednak wyjaśnić dlaczego w ogóle powyższe niejasności wystąpiły. Będzie to zarazem ostatni 
argument przemawiający za zaprezentowaną wykładnią.

Wydaje się, że ustawodawca wyszedł z błędnego założenia, że giełdowa cena białych cer-
tyfi katów będzie utrzymywać się poniżej stawki opłaty zastępczej. Przemawia za tym co najmniej 
kilka argumentów:
1. Skoro założeniem ustawodawcy jest realizacja jak największej części oszczędności energii 

w drodze realnych przedsięwzięć, to w jakim celu do art. 11 ust. 3 jako przesłankę możliwości 
uiszczenia opłaty zastępczej wskazano „nienabycie świadectw z uwagi na cenę przekraczającą 
wysokość opłaty zastępczej”? Podmiot zobowiązany nie musi kupować certyfi katów, jeżeli ich 
cena przekracza taki górny poziom, co osłabia efektywność systemu – stoi w sprzeczności 
z zamierzeniami ustawodawcy.

2. Skoro okres rozliczeniowy obowiązku efektywności energetycznej wynosi 2,5 roku20, to dla-
czego opłata zastępcza za dany rok, może zostać zapłacona jedynie do 30 czerwca roku 
następującego21? Zwłaszcza, że już uiszczona opłata zastępcza zostanie zwrócona w przy-
padku umorzenia białych certyfi katów w toku 2,5-letniego okresu rozliczeniowego. Podmiot, 

20 Do 30 czerwca trzeciego roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek – art. 16 ust. 1 ustawy z 20.05.2016 r. o efektywności energetycznej.
21 Art. 16 ust. 1 ustawy z 20.05.2016 r. o efektywności energetycznej.
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który nie nabył certyfi katów w danym roku mógłby już potencjalnie nie próbować nabyć ich 
w kolejnych latach za ten rok – uiścił już bowiem opłatę zastępczą.

3. Skoro okres rozliczeniowy wynosi 2,5 roku, to dlaczego podmiot zobowiązany miałby wyka-
zywać brak możliwości nabycia certyfi katów wyłącznie w roku, którego dotyczy obowiązek? 
Skoro opłata zastępcza miałaby stanowić jedynie pewien „wentyl bezpieczeństwa”, to bar-
dziej rozsądne byłoby obciążenie go obowiązkiem składania zleceń przez cały ten 2,5-letni 
okres. Uiszczenie opłaty zastępczej mogłoby wchodzić wtedy w rachubę jedynie wtedy, kiedy 
faktycznie przez dłuższy 2,5-letni okres nie jest możliwe nabycie białych certyfi katów.
Wprowadzenie opisanych powyżej rozwiązań, które osłabiają sztywność i efektywność systemu 

efektywności energetycznej musiało zostać podyktowane określonym celem. Najprawdopodobniej 
było to założenie, że cena białych certyfi katów znajdzie się poniżej poziomu opłaty zastępczej, 
a podmioty zobowiązane będą zainteresowane takim właśnie sposobem rozliczeń. Tym samym, 
opłata zastępcza miałaby wyznaczać maksymalny poziom ceny, powyżej którego ich zakup na 
giełdzie nie będzie opłacalny. Opłata zastępcza byłaby mniej korzystnym (droższym) sposobem 
rozliczenia. Działający racjonalnie podmiot zobowiązany dążyłby więc do realizacji jak najwięk-
szej części obowiązku poprzez białe certyfi katy i minimalizacji uiszczanej opłaty zastępczej. Co 
więcej, taką praktykę kontynuowałby przez cały okres rozliczeniowy obowiązku efektywności 
energetycznej, ponieważ w przypadku nabycia i umorzenia białych certyfi katów w kolejnych la-
tach, uiszczona wcześniej opłata zastępcza zostałaby zwrócona22.

System został więc zaprojektowany jako stosunkowo jasny i prosty, bowiem:
1) przez większą część roku cena świadectw jest niższa niż wysokość opłaty zastępczej; 
2) podmioty zobowiązane uczestniczą więc w notowaniach z własnej, nieprzymuszonej woli 

z chęcią nabycia jak największej ilości certyfi katów, ponieważ jest to dla nich rozwiązanie 
korzystne;

3) każdy zainteresowany ma możliwość nabycia odpowiedniej ilości białych certyfi katów; jeżeli 
nawet podczas jednej lub kilku sesji cena przekroczy poziomy opłaty zastępczej, to jest to 
sytuacja wyjątkowa, która podczas kolejnych sesji sytuacja powinna się ustabilizować;

4) jeżeli z jakiegoś powodu podmiot zobowiązany nie zakupi całego wolumenu świadectw, bra-
kującą część dokupi w kolejnych miesiącach 2,5-letniego okresu rozliczeniowego.
Ustawodawca nie musiał więc regulować kwestii, takich jak minimalna wielkości składanych 

zleceń czy wpływ wielkości składanych podczas zleceń na wielkość obowiązku możliwego do 
rozliczenia opłatą zastępczą, ponieważ zakładał, że każdy podmiot zobowiązany będzie chciał 
nabyć certyfi katy na giełdzie w jak największej ilości. Nikogo nie trzeba by przymuszać do takiego 
działania. Sytuacja, w której podmioty zobowiązane celowo unikają zakupu białych certyfi katów 
nie powinna więc wystąpić. 

O tym jak kontrfaktyczne jest to założenie nie trzeba przekonywać. W 2021 r. jednostkowa 
stawka opłaty zastępczej to 1823 zł/toe. W roku 2022 jest to 1914 zł/toe. Tymczasem średniowa-
żone ceny białych certyfi katów w 2021 r. oscylowały od około 1940 zł/toe do nawet 3000 zł/toe23. 
Ustawodawca nie tyle dobrał niewłaściwe rozwiązanie do zamierzonych celów, a raczej uregulował 

22 Zob. Informacja Prezesa URE nr 36/2019 na temat możliwości umarzania tzw. przetargowych świadectw efektywności energetycznej (instrument 
PMEF) oraz świadectw terminowych (instrument PMEF-2018). Pozyskano z: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-
-ure/8248,Informacja-nr-362019.html (01.02.2022).
23 Raporty miesięczne TGE S.A. za grudzień 2021 r. Pozyskano z: https://www.tge.pl/dane-statystyczne (01.02.2022).
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zupełnie inną rzeczywistość, zakładając, że cena białych certyfi katów znajdzie się poniżej poziomu 
opłaty zastępczej, a podmioty zobowiązane będą zainteresowane takim właśnie sposobem rozli-
czeń. Na dysfunkcjonalność takiego rozwiązania wskazują również inni autorzy. Zauważając, że 
ograniczenie możliwości uiszczania opłaty zastępczej samo w sobie jest czynnikiem, który „może 
stanowić impuls, podnoszący cenę świadectw” (Glibowski, 2018, rozdz. IV § 7).

Pozostaje więc pytanie, jak należałoby w takiej sytuacji postąpić i w jaki sposób intepreto-
wać przesłanki możliwości rozliczenia obowiązku efektywności energetycznej opłatą zastępczą. 
Oczywiście nawet rozwiązania wadliwe pozostają w mocy. Jak zauważył Trybunał Konstytucyjny, 
hipotetyczna nieskuteczność norm nie musi być automatycznie uznana za niezgodną z art. 2 
Konstytucji RP – „Nawet bowiem przyjęcie rozwiązań dysfunkcjonalnych pozostaje w ramach swo-
body decyzyjnej ustawodawcy, chyba że poprzez ich ewidentną błędną konstrukcję można z góry 
przewidzieć całkowitą ich nieprzydatność do realizacji celów, dla których zostały stworzone”24. 

Jednocześnie jednostki mogą podejmować wszelkie, niezakazane prawem działania, które 
uznają za skuteczne. Oznacza to, że powoływanie się wobec podmiotów zobowiązanych, które 
nie są zainteresowane uiszczeniem opłaty zastępczej, na zarzut „obchodzenia prawa” lub wywo-
dzenie zakazów i nakazów jedynie z powoływaniem się na zamiar ustawodawcy bez wyraźnej 
podstawy w brzmieniu przepisu byłoby nadużyciem. 

Problem „obchodzenia prawa administracyjnego” jest wysoce sporny. W ujęciu teoretycznym 
jest to po prostu działanie prowadzące do osiągnięcia celu zabronionego przez jedną normę po-
przez takie zachowanie, które pozornie stanowi przypadek zastosowania innej normy – „osiąganie 
przez dozwoloną czynność skutku zakazanego przez prawo” (Parchomiuk, 2018, s. 69 i 295). 
Zarzut obejścia prawa przez jednostkę może być metodologicznie uzasadniony przez zarzut 
niewłaściwej wykładni normy – naruszenie znaczenia przepisu ustalonego w drodze wykładni 
celowościowej (Ibidem, s. 614). 

Zawsze jednak powstaje pytanie, jak daleko można posunąć się w zastosowaniu wykładni 
celowościowej, aby uzasadnić istnienie określonego nakazu lub zakazu, które nie wynikają prze-
cież z literalnej treści przepisu. 

Odrębnym zagadnieniem jest również wytyczenie granicy pomiędzy dozwolonym, korzystnym 
kształtowaniem własnej sytuacji prawnej przez jednostkę – ma ona przecież prawo podjąć wszel-
kie działania, które „nie stoją w sprzeczności z prawem”. Nie można wymagać od niej utrudniania 
swojej sytuacji i maksymalizacji zobowiązań wobec państwa. Rodzi to bowiem „ryzyko arbitralnej 
oceny motywów działania jednostek przez organy administracji publicznej” (Ibidem, s. 515). W uję-
ciu teoretycznym powyższy problem prawdopodobnie nigdy nie będzie mógł zostać rozwiązany. 
Ewentualne kryteria będą musiały bazować na klauzulach generalnych, co samo w sobie zwiększa 
element ocenny. Każda sytuacja wymaga więc indywidualnej oceny. 

Na gruncie przepisów ustawy o efektywności energetycznej wydaje się jednak, że konieczne 
jest znalezienie „złotego środka” pomiędzy zamiarami ustawodawcy i celami podmiotów zobowią-
zanych. Chodzi więc o przyjęcie takiej interpretacji, która z jednej strony zachęci do zakupu białych 
certyfi katów (i uzyskiwania realnych oszczędności energii), z drugiej zaś – pozwoli im uniknąć 
obaw, że w przypadku skutecznego zakupu świadectw nie będą mogli rozliczyć brakującej części 

24 Wyr. TK z 11.05.2007 r., K 2/07.
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wolumenu w drodze opłaty zastępczej. Uważam, że przedstawiona na początku niniejszego roz-
działu wykładnia, zgodnie z którą:
1) podmiot zobowiązany nie musi składać zleceń w jakiejś określonej, minimalnej wartości, 

a niezłożenie zleceń na cały wolumen nie wyłącza możliwości uiszczenia opłaty zastępczej;
2) skuteczne nabycie białych certyfi katów nie wyłącza możliwości uiszczenia opłaty zastępczej, 

a jedynie pomniejsza o skutecznie zakupiony wolumen wielkość możliwej do uiszczenia opłaty 
zastępczej25;
jest prawidłowa i w największym możliwym stopniu realizuje zamiar ustawodawcy (pomimo 

błędnych założeń, na których się oparł). Ogranicza ona możliwość uiszczania opłaty zastępczej, 
jednak motywuje do zakupu białych certyfi katów podczas sesji giełdowych. Wydaje się również, 
że brak określonych nakazów i zakazów był celowym zamiarem ustawodawcy, przygotowanym 
w innych okolicznościach, ale czytelnym i świadomym.

VI. Wnioski – postulaty de lege ferenda

Zaprezentowana powyżej wykładnia przepisu wydaje się rozwiązywać problemy interpretacyj-
ne związane z uiszczaniem opłaty zastępczej za rok 2019 i lata następne. Prawidłowość takiego 
podejścia zweryfi kuje jednak praktyka – decyzje Prezesa URE oraz, w większym stopniu, orzecz-
nictwo sądów rozpatrujących odwołania od tych decyzji lub odwołania od decyzji nakładających 
kary pieniężne za nieprawidłowe rozliczenie obowiązku oszczędności energii.

Dla rozwiania wszelkich pojawiających się wątpliwości wskazana byłaby jednak interwencja 
ustawodawcy, który doprecyzuje brzmienie art. 11 ust. 3 ustawy o efektywności energetycznej 
z 2016 roku. Proponowana przeze mnie redakcja przepisu brzmi następująco:

„Art. 11 ust. 3. Podmiot zobowiązany, który w ciągu roku kalendarzowego, którego dotyczy 
obowiązek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 składał zlecenia w transakcjach sesyjnych, może 
również zrealizować ten obowiązek, uiszczając opłatę zastępczą w części, w jakiej w tych 
transakcjach sesyjnych nie nabył praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności 
energetycznej z uwagi na fakt, że cena praw majątkowych wynikających z tych świadectw 
była wyższa niż wysokość jednostkowej opłaty zastępczej, o której mowa w art. 12 ust. 2 i 3, 
lub z uwagi na niewystarczającą liczbę ofert sprzedaży tych praw”,

i opiera się na czterech założeniach, uzasadnionych w treści artykułu:
1) obowiązku uczestniczenia w każdej sesji giełdowej;
2) braku minimalnej wielkości składanych zleceń;
3) możliwości uiszczenia opłaty zastępczej, nawet pomimo skutecznego nabycia białych certy-

fi katów w transakcjach sesyjnych;
4) pomniejszeniu wielkości możliwej do uiszczenia opłaty zastępczej o ilość białych certyfi katów 

skutecznie nabytych w transakcjach sesyjnych (np.: wielkość obowiązku za dany rok wyno-
si 5000 toe, wolumen zakupionych na TGE białych certyfi katów do 1000 toe, a więc, przy 
spełnieniu pozostałych przesłanek, opłata zastępcza mogłaby być uiszczona do wolumenu 
4000 toe).

25 Tym samym możliwe jest rozliczenie obowiązku oszczędności energii częściowo opłatą zastępczą, a częściowo zakupionymi podczas sesji giełdo-
wych białymi certyfi katami.
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Takie rozwiązanie nie tylko zagwarantowałoby pewność i jednoznaczność przepisów prawa, 
lecz także skłaniało do zakupu białych certyfi katów na TGE. Oczywiście ustawodawca mógłby 
pójść inną drogą i po prostu podnieść wysokość opłaty zastępczej tak, aby przewyższała ceny 
białych certyfi katów (lub odpowiadała ich realnej wartości?). Pytanie jednak czy nie byłaby to ko-
lejna próba ustawowego zadekretowania praw rynkowych. Zagadnienie to pozostaje już jednak 
domeną nauk ekonomicznych.
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I. Wstęp
Nie ulega wątpliwości, że konieczne jest przeciwdziałanie narastającym negatywnym skutkom 

zmian klimatycznych, także ze względu na międzynarodowe zobowiązania Polski w tym zakresie. 
Jednym z kluczowych aspektów wpływających na zmiany klimatyczne jest emisja gazów cieplar-
nianych (EPA, 2022), energetyka, w tym wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła oraz transport 
odpowiadają zaś za 73% całości globalnej emisji tych gazów (Ritchie i Roser, 2020), dlatego też 
próba reformy sektora energetycznego w sposób ograniczający dotychczasowe dane stała się 
koniecznością. Szczególne znaczenie ma to dla Polski, której struktura produkcji energii elektrycz-
nej w znaczącym stopniu zdominowana jest przez węgiel kamienny (43,5%) oraz węgiel brunatny 
(26,5%) (Wiśniewski, 2022), a ich spalanie jest piątym największym źródłem gazów cieplarnianych 
na świecie (Birol i Malpass, 2021). 

Jednym z szeroko stosowanych rozwiązań w zakresie odchodzenia od wysokoemisyjnej 
energetyki opartej na paliwach stałych jest wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Poza 
inwestycjami na dużą skalę, które podejmowane są przez państwa czy też podmioty prywatne 
o odpowiednich możliwościach inwestycyjnych, należy zwrócić uwagę na prosumentów energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, których rola w procesie przemiany systemu energetycznego 
jest znacząca (Brown, Hall i Davis, 2020). Tym samym należy zwrócić szczególną uwagę na jakość 
i spójność regulacji prawnych, za sprawą których rynek prosumencki ma się rozwijać i kształtować. 

II. Defi nicja pojęcia

1. Prosument energii odnawialnej 

Pojęcie „prosumenta” określa podmioty, które zarówno zużywają, jak i produkują energię 
odnawialną. Jego powstanie związane jest z ewolucją rynku energii, która zmierza w kierunku 
rozwoju energetyki odnawialnej i zdecentralizowanej, reagującej na zapotrzebowania odbiorców 
oraz implementującej nowe rozwiązania technologiczne określane jako smart (Brown, Hall i Davis, 
2020). Stale rozwijający się rynek o wskazanym powyżej zakresie stał się podstawą powstania 
ram regulacyjnych zawierających defi nicję legalną tego pojęcia tak, by umożliwić jego stały i nie-
zaburzony rozwój.

Wprowadzenie pojęcia „prosumenta” do polskiego porządku prawnego miało miejsce 
w 2015 roku. Wtedy ustawodawca zdecydował się na stworzenie pierwszej defi nicji legalnej tego 
pojęcia. Zgodnie z nią, przez prosumenta należało rozumieć: „odbiorcę końcowego dokonującego 
zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elek-
tryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby 
własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą (…)”1. Mając jednak na uwadze 
rozwój ustawodawstwa europejskiego, a także zmiany o charakterze ekonomiczno-technicznym 
na rynku prosumenckim, defi nicja musiała ulec odpowiednim zmianom. I tak jej aktualne brzmie-
nie zakłada, że przez prosumenta energii odnawialnej należy rozumieć: „odbiorcę końcowego 
wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby 

1 Art. 2 pkt 27a ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015, poz. 478). 
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w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą 
energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej dzia-
łalności gospodarczej (…)”2.

Kluczową zmianą, która wynika z zestawienia powyższych wersji pojęcia „prosumenta”, jest 
widoczna liberalizacja sytuacji podmiotów, które planują uzyskanie statusu prosumenta. W wersji 
pierwotnej podmiot zainteresowany prosumeryzmem mógł uzyskać taki status wyłącznie poprzez 
związanie się umową kompleksową z przedsiębiorstwem energetycznym. Konstrukcja defi nicji 
historycznej, wbrew defi nicji ogólnej pojęcia wskazanej na początku niniejszego podrozdziału, 
w pierwszej kolejności wskazuje na szczególny rodzaj zakupu energii elektrycznej w formie umowy 
kompleksowej. Tak ujęta defi nicja nie tylko stawia wytwarzanie energii elektrycznej na drugim miej-
scu, lecz także narzuca na potencjalnych prosumentów sztywne ramy funkcjonowania, warunkując 
ich kwalifi kacje od konkretnego rodzaju umowy. W wersji zaktualizowanej ustawodawca podjął 
decyzję o usunięciu warunku zawarcia konkretnej umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, 
co nie tylko zbliża sens defi nicji legalnej do defi nicji ogólnej, ale również w znaczącym stopniu 
otwiera rynek prosumencki, umożliwiając podmiotom zainteresowanym zawieranie innych umów, 
np. umów sprzedaży energii elektrycznej. 

2. Prosument wirtualny energii odnawialnej

Poza zmianami wskazanymi w podrozdziale pierwszym, w konsekwencji brzmienia defi nicji 
„prosumenta energii odnawialnej” w europejskim systemie prawnym, polski ustawodawca do-
konał podziału podmiotu, jakim jest prosument, na prosumenta energii odnawialnej i prosumen-
ta wirtualnego energii odnawialnej. Zgodnie z defi nicją legalną przez prosumenta wirtualnego 
energii odnawialnej należy rozumieć: „odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną 
wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w instalacji odnawialnego źródła 
energii przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w innym miejscu niż miejsce 
dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy, która jednocześnie nie jest przyłączona do 
sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej 
budynku wielolokalowego, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego 
odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym wytwarzanie to nie stanowi przedmiotu 
przeważającej działalności gospodarczej (…)”3. 

Kluczowym aspektem defi nicji prosumenta wirtualnego energii odnawialnej jest możliwość 
wytwarzania energii elektrycznej w miejscu innym niż miejsce poboru energii elektrycznej, a tak-
że wytwarzanie tej energii w instalacji innej niż mikroinstalacja. Nowy rodzaj prosumenta został 
utworzony w celu umożliwienia dalszego rozwoju rynku prosumenckiego, otwierając go na oso-
by lub podmioty, które nie posiadają technicznych możliwości na umiejscowienie instalacji OZE 
w miejscu zamieszkania (w przypadku odbiorców końcowych w gospodarstwie domowym) oraz 
miejscu prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku odbiorców innych niż odbiorcy 
końcowi w gospodarstwie domowym). Utworzenie nowego typu prosumenta za pomocą nowej 

2 Art. 2 pkt 27a ustawa o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1378).
3 Art. 2 pkt 27b ustawy o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1378).
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defi nicji, która pozwala na ominięcie dotychczasowych barier technicznych wynikających z hi-
storycznego brzmienia defi nicji prosumenta, może przyczynić się do znacznego otwarcia rynku 
prosumenckiego. 

3. Prosument zbiorowy energii odnawialnej

Poza dokonaniem podziału historycznej defi nicji prosumenta na prosumenta energii odnawial-
nej i prosumenta wirtualnego energii odnawialnej polski ustawodawca, dokonując implementacji 
prawa unijnego, wyodrębnił trzecią kategorię prosumenta, jaką jest prosument zbiorowy energii 
odnawialnej. Zgodnie z defi nicją legalną tego pojęcia przez „prosumenta zbiorowego energii od-
nawialnej” należy rozumieć: „odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie 
z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji lub małej instalacji przyłączonej 
do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej 
budynku wielolokalowego, w której znajduje się punkt poboru energii elektrycznej tego odbiorcy, 
pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej 
w gospodarstwie domowym wytwarzanie to nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności 
gospodarczej (…)4”. Pojęcia „prosumenta zbiorowego”, podobnie jak „prosumenta wirtualnego”, 
mają na celu rozszerzenie potencjalnego grona prosumentów, ze szczególnym uwzględnieniem 
mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, których liczba (wg szacunków na rok 2021) wynosiła 
ok. 42–45% (Turek, 2021). Również podobnie jak w przypadku prosumenta wirtualnego, ustawo-
dawca zmienił w odniesieniu do prosumenta zbiorowego rodzaj instalacji OZE, która może być 
kryterium kwalifi kacyjnym w zakresie uznania za prosumenta, z mikroinstalacji na mikroinstalację 
lub małą instalację. 

III. Implementacja norm unijnych

1. Pojęcie „prosumenta” w systemie prawa Unii Europejskiej

Jak wskazano w rozdziale II, jednym z głównych powodów ewolucji pojęcia „prosumenta” 
była konieczność implementacji norm prawa unii europejskiej. Z punktu widzenia omawianego 
tematu kluczowym aktem prawa w tym zakresie jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych (dalej: dyrektywa RED II). Wskazana dyrektywa zawiera w sobie dwie defi nicje okre-
ślające rodzaje prosumentów. Pierwsza defi nicja odnosi się do prosumenta energii odnawialnej, 
który „oznacza odbiorcę końcowego działającego w ramach swoich obiektów o określonych gra-
nicach lub, jeśli jest to dozwolone przez państwo członkowskie, w ramach innych obiektów, który 
wytwarza odnawialną energię elektryczną na własne potrzeby oraz który może magazynować 
lub sprzedawać samodzielnie wytworzoną energię elektryczną, pod warunkiem że w przypadku 
prosumenta energii odnawialnej, niebędącego gospodarstwem domowym, działania te nie stano-
wią jego podstawowej działalności handlowej lub zawodowej”5, natomiast druga – do działających 
grupowo prosumentów energii odnawialnej, którzy oznaczają „grupę co najmniej dwóch wspólnie 

4 Art. 2 pkt 27c ustawy o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1378).
5 Art. 2 pkt 14 dyr. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych (Dz. Urz. UE 21.12.2018 L 328/82).
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działających wspólnie prosumentów energii odnawialnej zlokalizowanych w tym samym budynku 
lub budynku wielomieszkaniowym”6. 

Potrzeba zdefi niowania prosumentów energii odnawialnej, a także działających grupowo pro-
sumentów energii odnawialnej, wynika z wciąż wzrastającego znaczenia wytwarzania energii na 
potrzeby własne. Rozwój rynku prosumenckiego na terenie całej Unii Europejskiej spowodował, 
że konieczne stało się utworzenie podstawowych ram umożliwiających prosumentom wytwarza-
nie, użytkowanie, przechowywanie i sprzedaż energii elektrycznej bez nadmiernych obciążeń. 
Ponadto, prawodawca unijny dostrzegł problem związany z dotychczasową nierównością w pozycji 
osób mieszkających w lokalach w budynkach wielorodzinnych a osób mieszkających w domach 
jednorodzinnych. 

Powyższe defi nicje, a także uzasadnienie ich wprowadzenia należy jednak analizować przez 
pryzmat ogólności ich sporządzenia. Prawodawca unijny wskazuje bowiem wielokrotnie w treści 
rozporządzenia, że końcowe brzmienie mechanizmów wsparcia, w tym defi nicji, stanowi obowiązek 
państw członkowskich wdrażających. Można zatem wskazać, że przepisy unijne kształtują jedy-
nie pewien wzór rozwiązań prawnych, który jest konieczny, ponieważ brakuje dotychczasowych 
działań państw członkowskich w tym zakresie. Przykładem braku odpowiednich działań legisla-
cyjnych w wymiarze prosumenckim mogą być Niemcy, które jeszcze w 2019 roku nie posiadały 
defi nicji legalnej pojęcia „prosumenta” (Lang, 2018).

2. Analiza implementacji pojęć do polskiego porządku prawnego

Dyrektywa Unii Europejskiej wiąże każde państwo członkowskie w odniesieniu do rezultatu, 
który ma być osiągnięty, pozostawiając organom krajowym swobodę wyboru formy i środków7. 
Ten akt prawa unijnego nie ma odpowiednika w polskim systemie prawnym, dlatego musi zostać 
odpowiednio do niego przeniesiony. Proces ten powszechnie nazywany jest implementacją lub 
transpozycją (Domańska, 2014). 

Biorąc powyższe oraz cele prawodawcy unijnego, którymi kierował się, tworząc ramy prawne 
dla funkcjonowania prosumentów, pod uwagę, należy dokonać oceny implementacji rozwiązań 
dyrektywy RED II do polskiego systemu prawnego. 

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że prawo unijne zawiera dwie defi nicje „prosumen-
tów”. Pierwsza z nich odnosi się do pojedynczego podmiotu, a druga – do grupy co najmniej dwóch 
takich podmiotów. Tym samym można zauważyć, że przedstawione w rozdziale II aktualne defi nicje 
legalne prosumentów w polskim systemie prawnym stanowią implementacje pierwszej defi nicji 
ustawodawcy unijnego, tj. defi nicji prosumenta energii odnawialnej. Wniosek ten uzasadniony jest 
faktem, że każda defi nicja prosumenta w polskim systemie prawnym każdorazowo odwołuje się 
do „odbiorcy końcowego”, co nie uwzględnia mnogości podmiotów, tylko indywidualne jednostki. 
Powyższe może powodować problemy interpretacyjne szczególnie w przypadku pojęcia „prosu-
menta zbiorowego energii odnawialnej”, którego nazwa sugeruje określoną zbiorowość. Można 
zauważyć błąd w implementacji polegający na niewłaściwym ujęciu podmiotowym, gdyż cel pro-
sumenta zbiorowego energii odnawialnej, tj. otwarcie prosumeryzmu na mieszkańców zabudowy 

6 Ibidem, art. 2 pkt 15.
7 Art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 26.10.2012 L 326/47).
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wielolokalowej, odpowiada defi nicji drugiej dyrektywy RED II, natomiast podmiot jest pojedynczy, 
podobnie jak w defi nicji pierwszej tej dyrektywy. 

W pozostałym zakresie, tj. prosumenta i prosumenta wirtualnego, bez wątpienia polski usta-
wodawca kierował się defi nicją pierwszą dyrektywy RED II, dokonując jedynie rozbicia tej defi ni-
cji na dwie, których główną różnicą jest określenie miejsca przyłączenia instalacji odnawialnego 
źródła energii. 

Poza utworzeniem większej ilości pojęć defi niujących „prosumenta” ustawodawca polski zde-
cydował się na dokonanie kilku modyfi kacji brzmienia z dyrektyw RED II. Pierwszą modyfi kacją 
wynikającą z analizowanej transpozycji jest odjęcie z zakresu defi nicji „prosumenta” elementu 
sprzedaży i magazynowania energii. Modyfi kacja ta nie narusza jednak celu dyrektywy, ponieważ 
sprzedaż wytworzonej energii, a także jej magazynowanie stanowi przedmiot innych regulacji 
zawartych w ustawie o odnawialnych źródłach energii8. 

Kolejną modyfi kacją dokonaną przez polskiego ustawodawcę jest wskazanie konkretnych 
rodzajów instalacji, którymi posługują się prosumenci, a które mają odzwierciedlać ich zapotrze-
bowanie na energię elektryczną w zależności od ich rodzaju. Stąd w stosunku do prosumenta 
energii odnawialnej ustawodawca dopuszcza korzystanie z mikroinstalacji, w stosunku do pro-
sumenta zbiorowego – mikro lub małej instalacji, a w stosunku do prosumenta wirtualnego nie 
wskazuje żadnego typu instalacji OZE. W tym przypadku, podejmując decyzje o związaniu kon-
kretnego typu instalacji z określonym prosumentem, a w szczególności w zakresie prosumenta 
zbiorowego i wirtualnego, mogą wystąpić problemy praktyczne o charakterze niedopasowania 
rodzaju instalacji do zapotrzebowania danego prosumenta, co może skutkować spowolnieniem 
planowanego rozwoju rynku. 

IV. Skutki nowych regulacji w praktyce

1. Konsekwencje aktualnego brzmienia defi nicji „prosumenta”

Brzmienie zaimplementowanej dyrektywy RED II, a w szczególności w zakresie rozwiązań 
dotyczących defi nicji „prosumenta energii odnawialnej”, może stanowić w przyszłości podstawę 
wielu problemów interpretacyjnych, co widać na przykładzie wspominanych w rozdziale III różnic 
w defi nicjach. Bez wątpienia, wraz z rozwojem sytuacji na rynku prosumenckim oraz wraz z wej-
ściem w życie wszystkich regulacji dokonujących implementacji dyrektywy RED II, w tym regu-
lacji odnoszących się do prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, w literaturze przedmiotu 
podejmowane są dyskusje nad wpływem zastosowanej implementacji na rozwój i funkcjonowanie 
prosumentów w Polsce. 

Jednym z przykładów nieścisłości i potencjalnych problemów niewskazanych w rozdziale III, 
który może spowodować pewne komplikacje w wymiarze praktycznym stosowania defi nicji legal-
nych prosumenta energii odnawialnej jest defi nicja „prosumenta wirtualnego energii odnawialnej”. 
Zgodnie z predykcjami autorów komentujących wprowadzoną regulację, które oparte są na uza-
sadnieniu ustawy implementującej dyrektywę RED II, koncepcja prosumenta wirtualnego energii 
odnawialnej ukierunkowana jest na podmioty, które będą nabywać udziały w instalacji wytwórczej 

8 Art. 5 ust. 1 oraz art. 4b ustawy o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1378).
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oddalonej od miejsca pobierania energii elektrycznej, a następnie wytwarzać w niej odpowiedni 
udział energii (Gramwzielone.pl, 2022). Koncepcja ta jest uzasadniona faktem, że tworząc defi ni-
cję prosumenta wirtualnego, ustawodawca nie związał jej z typem instalacji, w której energia jest 
wytwarzana. Tym samym może to być instalacja o mocy znacznie wyższej niż mikro- lub mała 
instalacja, co podyktowane jest potencjalną mnogością udziałów w niej wykupionych. Należy 
jednak wskazać, że konstrukcja defi nicji nie wyklucza sytuacji, w której dany podmiot dokonuje 
montażu instalacji na nieruchomości oddalonej od miejsca zamieszkania lub siedziby bez udziału 
innych osób. Ponadto w takiej sytuacji podmiot ten nie jest ograniczony rodzajem instalacji, co 
stawia go w pozycji uprzywilejowanej wobec zwyczajnego prosumenta energii odnawialnej, który 
musi wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacji. 

2. Relacja prosumentów z przedsiębiorstwem energetycznym

Poza potencjalnymi negatywnymi skutkami wskazanymi powyżej, na dzień dzisiejszy, pro-
sumenci oraz przedsiębiorstwa energetyczne mogą się mierzyć z innym problemem, którym jest 
status prosumenta energii odnawialnej. Dyrektywa RED II, poza zdefi niowaniem pojęcia „prosu-
menta energii odnawialnej”, wprowadza również szereg mechanizmów mających na celu wspie-
ranie rozwoju prosumeryzmu. Jednym z tych rozwiązań jest net-billing, tj. system wartościowego 
rozliczenia nadwyżki energii wyprodukowanej przez prosumenta (MKiŚ, 2021). Za pomocą tego 
mechanizmu ustawodawca wskazuje wiążący dla przedsiębiorstwa energetycznego sposób roz-
liczania się z prosumentem w zakresie odkupowanej przez niego energii elektrycznej9. 

Z uwagi na obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego w powyższym zakresie priorytetem 
staje się ustalenie czy dany podmiot, który zainteresowany jest zawarciem umowy, wypełniana 
zakres defi nicyjny prosumenta energii odnawialnej. Mając na uwadze dotychczasową praktykę 
przedsiębiorstw energetycznych w tym zakresie, podmiot zainteresowany zawarciem umowy 
musi złożyć stosowne oświadczenie, w którym potwierdza status prosumenta energii odnawialnej. 
Należy jednak zadać pytanie, kto odpowiada w przypadku błędnie złożonego oświadczenia. Na 
kim leży odpowiedzialność za sprawdzenie prawidłowości zwartych w nim danych? Czy podmiot 
zainteresowany może być zainteresowany złożeniem błędnego oświadczenia? 

Co do zasady należy przyjąć, że odpowiedzialnością za składane oświadczenia obarczo-
ny będzie podmiot składający to oświadczenie. Wypada jednak zwrócić uwagę na to, co będzie 
znajdować się w tym oświadczeniu. Spełnienie zakresu defi nicyjnego prosumenta energii odna-
wialnej zakłada bycie odbiorcą końcowym, wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji, 
a w przypadku odbiorców niebędących odbiorcami końcowymi w gospodarstwie domowym, fakt, 
że wytwarzanie to nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Sprawdzenie 
każdego z tych czynników dla przedsiębiorstwa energetycznego jest czynnością łatwo osiągal-
ną, a tym samym – mając na uwadze specyfi kę umów w zakresie energii elektrycznej – może 
wpisywać się w regułę należytej staranności wynikającą z art. 355 k.c. Podmiot zainteresowany 
podpisaniem umowy z przedsiębiorstwem energetycznym może bowiem nie być zainteresowa-
ny rozliczeniem opierającym się na systemie net-billing, tym bardziej że grono podmiotów, które 
mogą być klasyfi kowane jako prosument energii odnawialnej jest szerokie oraz że przedsiębior-
stwo energetyczne może proponować bardziej opłacalne warunki rozliczeń. 
9 Art. 4b ustawy o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1378).
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Aktualne brzmienie defi nicji „prosumenta energii odnawialnej” dla podmiotów, które wytwa-
rzają energię elektryczną w mikroinstalacji daje tylko jedną możliwość na rozliczenie inne niż net-
-billing, polegające na uznaniu i notyfi kowaniu w odpowiednim rejestrze działalności w zakresie 
wytwarzania energii elektrycznej jako działalność przeważającą. Działanie to, pomimo zgodności 
z ustawą o odnawialnych źródłach energii, może jednak spowodować nadmierne obciążenie or-
ganizacyjne dla podmiotów chcących z niego skorzystać. 

V. Podsumowanie
Jak widać z przedstawionej pokrótce analizy wprowadzonych do polskiego porządku prawne-

go pojęć „prosumenta”, „prosumenta wirtualnego” i „prosumenta zbiorowego” energii elektrycznej 
przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania mogą w przyszłości budzić wątpliwości interpretacyjne. 
Dodatkowo, wobec braku w naszym modelu ustrojowym podmiotu mogącego dokonywać legalnej 
wykładni przepisów, wiążącej zarówno organy władzy publicznej, jak i podmioty prawa prywat-
nego, należy się spodziewać – przynajmniej na początku – różnego traktowania tych samych 
podmiotów, w zależności od przyjętej interpretacji. Jak wskazano wyżej, może to dotykać przede 
wszystkim prosumentów wirtualnych energii odnawialnej. De lege lata wydaje się, że najbardziej 
pożądanym rozwiązaniem, które zapobiegłoby opisanym tu problemom, byłaby ingerencja ustawo-
dawcy polegająca na zmianie (doprecyzowaniu) omawianych defi nicji legalnych, w szczególności 
korzystająca z pojawiających się w literaturze przedmiotu uwag oraz bazująca na rozwiązaniach 
zawartych w prawie europejskim.
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I. Wstęp
Nie ulega wątpliwości, że w perspektywie najbliższych lat, potrzebny jest znaczny rozwój 

sektora energetyki odnawialnej w Polsce. Konieczność ta związana jest nie tylko z potrzebą 
mitygowania skutków globalnego ocieplenia, lecz także z obowiązkiem redukcji emisji gazów 
cieplarnianych przez Polskę, wynikającym z międzynarodowych obligacji. Jednym z kluczowych 
zobowiązań, o których mowa powyżej jest to wynikające z przynależności Polski do wspólnoty 
europejskiej, zgodnie z którym do roku 2030 emisja gazów cieplarnianych powinna ulec redukcji 
o 30% w porównaniu z rokiem 20051. 

Konieczność zmian w sektorze energetycznym wynika z jego znaczącego udziału w całości 
emisji gazów cieplarnianych Polski. Spośród pięciu najbardziej emisyjnych sektorów gospodarki 
Polski, do których należą: energetyka i ciepłownictwo, transport, przemysł, budynki i rolnictwo, 
w roku 2017 energetyka i ciepłownictwo odpowiadały za 38% (156 MtCO2e – megaton ekwiwalen-
tu dwutlenku węgla) całkowitych emisji (Engel, Purta, Speelman, Szarek i van der Pluijm, 2020). 

Pomimo osiągnięcia pewnych sukcesów w postaci ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
z 447 MtCO2e w roku 1990 do 380 MtCO2e w roku 2017, Polska jest trzecim największym emiten-
tem gazów cieplarnianych w stosunku do PKB w Unii Europejskiej (Engel i in., 2020). W literaturze 
zajmującej się badaniem zjawiska dekarbonizacji wskazuje się, że aby osiągnąć cele wyznaczone 
na rok 2050, intensywność działań w tym zakresie powinna być czterokrotnie zwiększona (Wójcik-
-Jurkiewicz, Czarnecka, Kinelski, Sadowska i Bilińska-Reformat, 2020). 

II. Odmowy przyłączenia a rozwój energetyki odnawialnej

1. Zarys problemu

Zmieniająca się sytuacja na rynku energii w Polsce oraz w pozostałych państwach wspólnoty 
w połączeniu z mechanizmami prawnymi tworzonymi przez polskiego i unijnego ustawodawcę 
spowodowały stanowczy wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Sytuacja ta wi-
doczna jest m.in. z perspektywy niemalże czterokrotnego wzrostu produkcji energii elektrycznej 
z instalacji fotowoltaicznych w latach 2018–2020, w których to moc wzrosła z poziomu 0,3 TWh 
do ok 1,92 TWh (Juszczak i Maj, 2020). Pomimo obiecujących zmian w segmencie energii ze źró-
deł odnawialnych, rok 2021 ujawnił, że optymizm związany ze skalą i trwałością tych zmian był 
przedwczesny. 

Podczas gdy w roku 2020 liczba odmów przyłączenia OZE wynosiła zaledwie 5% wszystkich 
złożonych wniosków, w roku 2021 odmowy dotyczyły już 25% złożonych wniosków w okresie od 
stycznia do września (Biniek i in., 2021). Tak znaczący wzrost odmów może stanowić wyraźną 
blokadę dla koniecznego rozwoju tego segmentu energetyki, co zaś może wpłynąć na utrudnie-
nie, a nawet uniemożliwienie spełnienia obowiązków Polski wynikających z zobowiązań między-
narodowych. Powyższe zagrożenie jest zasadne o tyle, o ile w 2021 r. głównym źródłem energii 
w Polsce dalej był węgiel kamienny (50,8%) oraz węgiel brunatny (31,2%) (Kargul, 2022).

1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cie-
plarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań 
wynikających z porozumienia paryskiego oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. Urz. UE L Nr 156, str. 26).
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Poza samą skalą zjawiska odmów przyłączenia instalacji OZE do sieci, uwagę należy również 
zwrócić na ich charakterystykę. Przedsiębiorstwa energetyczne dokonują odmowy przyłączenia 
instalacji do sieci w sposób lakoniczny, powołując się na niespełnienie przesłanki spełnienia warun-
ków technicznych, a ponadto nie wskazują potencjalnych perspektyw związanych z ewentualnym 
i przyszłym przyłączeniem, co w znaczącym stopniu narusza przejrzystość systemu przyłączeń 
i uniemożliwia podmiotom zainteresowanym odniesienie się do argumentów przedsiębiorstw 
energetycznych w sposób konstruktywny (Biniek i in., 2021). 

2. Decyzja o przyłączeniu

W celu odnalezienia przyczyny znacznego wzrostu skali odmów przyłączenia instalacji OZE 
w 2021 r. analizie należy poddać regulacje prawne, które wytyczają ramy zachowań podmiotu 
ubiegającego się o przyłączenie i podmiotu dokonującego przyłączenia. Kluczową regulacją w za-
kresie dokonywanych przyłączeń jest art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energe-
tyczne (Dz. U. 2021, poz. 716, ze zm.) (dalej: pe). Przepis art. 7 pe nakłada na przedsiębiorstwo 
energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii obowiązek zawarcia umowy 
o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie rów-
noprawnego traktowania i przyłączania, w pierwszej kolejności, instalacji odnawialnego źródła 
energii, pod warunkiem, że istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i do-
starczania tej energii, a podmiot ubiegający się o przyłączenie spełnia określone warunki przyłą-
czenia do sieci i odbioru. Ponadto, ustawodawca wskazuje również, że w przypadku, w którym 
przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci lub przyłączenia 
w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii, ma ono obowiązek niezwłocznie 
pisemnie powiadomić o odmowie Prezesa URE i zainteresowany podmiot, podając przy tym 
przyczyny odmowy. 

Zgodnie z treścią przytoczonej regulacji, obowiązek przyłączenia nie ma charakteru abso-
lutnego, ponieważ jego powstanie zależne jest od kumulatywnego spełnienia trzech przesłanek, 
do których należą: zaistnienie technicznych warunków przyłączenia, zaistnienie ekonomicznych 
warunków przyłączenia oraz spełnienie przez podmiot wnioskujący o przyłączenie, warunków 
przyłączenia do sieci i odbioru (Czarnecka i Ogłódek, 2020). Z perspektywy niniejszych rozważań, 
mając na uwadze treść odmów przedsiębiorstw energetycznych, kluczowym elementem analizy 
jest aspekt spełnienia warunków technicznych.

Podkreślenia wymaga fakt, że pojęcie „warunków technicznych” nie posiada defi nicji legal-
nej, co zdaniem zarówno doktryny, jak i orzecznictwa jest zabiegiem celowym i uzasadnionym. 
Z konstrukcji art. 7 pe oraz z braku stosownej defi nicji o charakterze generalnym należy wywo-
dzić, że pojęcie to ma charakter umożliwiający dowolną interpretację ze strony przedsiębiorstwa 
energetycznego, która powinna czynić zadość należytej staranności przyjętej dla stosunków pro-
fesjonalnych (Muras, Nowaczek-Zaremba, Nowak i Orzech, 2016) (Wyrok SOKiK z 18 września 
2002 r., XVII Ame 100/01). Zakładając, że przedsiębiorstwa energetyczne utrzymują należytą 
staranność przy ocenie spełnienia przesłanki zaistnienia warunków technicznych przyłączenia, 
kwestionowanie zasadności takiej oceny odbywać się będzie już w zakresie aspektów technicznych 
samego przyłączenia, w konsekwencji czego sama dowolność interpretacji spełnienia przesłanki 
nie stanowi źródła problemu analizowanego w niniejszym artykule. 
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Uwagę należy zwrócić na drugi obowiązek przedsiębiorstwa energetycznego, który również wy-
nika z art. 7 pe, tj. obowiązek notyfi kacyjny. Ustawodawca wskazuje, że: „(…) Jeżeli przedsiębiorstwo 
energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci lub przyłączenia w pierwszej kolejności 
instalacji odnawialnego źródła energii, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmo-
wie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy”2. 
Konstrukcja wskazanej regulacji, z uwagi na swój generalny charakter, może budzić wątpliwości co do 
istoty i formy odmowy (Czarnecka i Ogłódek, 2020). Ustawodawca, poza nałożeniem obowiązku noty-
fi kacji zawierającego powód odmowy, nie wskazał jej elementów, do których może należeć np. odpo-
wiednio skonstruowana dokumentacja techniczna, nie dając tym samym podmiotowi zainteresowanemu 
przyłączeniem argumentów, które mogłyby posłużyć mu do poza procesowego rozwiązania sporu.

3. Odmowa przyłączenia 

W przypadku, w którym przedsiębiorstwo energetyczne odmówi przyłączenia instalacji OZE 
oraz zrealizuje obowiązek notyfi kacyjny względem Prezesa URE oraz podmiotu zainteresowa-
nego, jedyną możliwością podmiotu zainteresowanego poza rezygnacją z planowanej instalacji 
jest zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu do Prezesa URE na mocy art. 8 pe. Mając na uwadze, 
że zgodnie z art. 30 ust. 1 pe do postępowania przed Prezesem URE stosuje się przepisy k.p.a., 
strony postępowania mają gwarancje, że Prezes URE będzie kierować się ogólnymi zasadami 
postępowania administracyjnego, w tym w szczególności zasadą prawdy obiektywnej określonej 
w art. 7 k.p.a., która zakłada, że w toku postępowania organ administracji publicznej podejmie 
wszelkie niezbędne czynności do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwie-
nia sprawy. Za sprawą tej zasady, podmiot zainteresowany przyłączeniem zyskuje gwarancje, 
że odmowa przyłączenia przez przedsiębiorstwo energetyczne zostanie właściwe uzasadniona, 
poprzez m.in. wykazanie odpowiedniej dokumentacji, której zawarcie nie jest prawnie wymagane 
przy samym dokonywaniu odmowy przyłączenia. Dzięki temu, podmiot zainteresowany, za po-
mocą dostępnych środków, w tym opinii specjalistów z zakresu danej dziedziny technologicznej, 
będzie mógł stosownie odnieść się do decyzji przedsiębiorstwa energetycznego. 

Pomimo że podmiot zainteresowany przyłączeniem uprawniony jest do skorzystania z możliwości 
oferowanych przez regulacje art. 8 pe, a w przypadku nieuzyskania satysfakcjonującego rezultatu, 
zgodnie z art. 30 ust. 2 pe także możliwość odwołania się od nieprzychylnej decyzji Prezesa URE 
do SOKiK, podkreślenia wymaga, że dopiero korzystając z możliwości procesowych, zyskuje on 
pewność co do możliwości zapoznania się z pełnym stanem faktycznym, który wpłynął na negatywną 
decyzję przedsiębiorstwa energetycznego w sprawie przyłączenia instalacji. W rezultacie, w celu 
uzyskania wszelkich niezbędnych informacji w zakresie procesu przyłączeniowego, które mogą 
się przyczynić do oceny słuszności wstąpienia na drogę postępowania, podmiot zainteresowany 
przyłączeniem jest zmuszony wszcząć postępowanie oraz podjąć związane z nim rodzaje ryzyka, 
do których należą m.in.: koszty postepowania, koszty reprezentacji czy czas trwania postepowania. 

Opisane powyżej czynniki sprawiają, że pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym a pod-
miotem ubiegającym się o przyłączenie pojawia się rażąca dysproporcja w zakresie przysługują-
cych praw i obowiązków, co poza umożliwieniem wzrostu ilości wydawanych odmów przyłączenia 
instalacji może również powodować zniechęcenie potencjalnych inwestorów. 
2 Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2021, poz. 716).
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III. Konkurencyjny aspekt odmowy przyłączenia

1. Pojęcia „monopolu naturalnego” i „pozycji dominującej”

Zgodnie z defi nicją ustawową zawartą w art. 4 pkt 10 uokik, podmiotem dominującym jest 
podmiot, którego pozycja umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym 
przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kon-
trahentów i konsumentów. Ponadto, ustawodawca wskazuje, że pozycję dominującą podmiotu 
domniemywa się, jeżeli udział podmiotu w rynku właściwym przekracza 40%. Warto zaznaczyć, że 
sam fakt posiadania pozycji dominującej nie jest penalizowany. Ustawodawca wiąże jednak sankcje 
z nadużywaniem posiadanej pozycji dominującej poprzez m.in. przeciwdziałanie ukształtowaniu się 
warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji. Kluczowym elementem defi nicji 
„podmiotu dominującego” jest pojęcie „rynku właściwego”, które zostało zdefi niowane przez usta-
wodawcę w art. 4 pkt 9 uokik jako rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz 
właściwość, w tym jakość są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na 
obszarze, na którym ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, pre-
ferencje konsumentów, znaczące różnice i koszty transportu panują zbliżone warunki konkurencji. 

Monopol naturalny, pomimo braku defi nicji legalnej, możemy rozumieć jako sytuację ekonomiczną, 
w której dochodzi do braku opłacalności podejmowania działalności przez potencjalnych konkurentów 
przez wzgląd na zależność występującą pomiędzy kosztami wejścia na rynek a skumulowanymi oczeki-
wanymi zyskami (Newberry, 2000). Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem literatury (Kamińska, 2009; 
Riedel, 2010), bez wątpienia należy przyjąć, że monopol naturalny występuje w obszarze dystrybucji 
energii, co jest związane przede wszystkim z faktem, że dostarczanie energii jest usługą sieciową, 
która wymaga odpowiedniej infrastruktury, której duplikacja przez ewentualne podmioty konkurencyjne 
byłaby technicznie i ekonomicznie bezzasadna. Stanowisko to znajduje swoje potwierdzenie również 
w praktyce decyzyjnej Prezesa UOKiK, który wskazuje, że przedsiębiorstwo energetyczne, w związku 
z posiadaną infrastrukturą, działa w warunkach monopolu naturalnego, co oznacza, że brakuje realnej 
konkurencji dla świadczonych przez tego przedsiębiorcę usług3.

2. Wykorzystywanie pozycji dominującej 

Mając na uwadze klasyfi kację przedsiębiorstwa energetycznego działającego w obszarze 
dystrybucji energii jako podmiotu dominującego, należy podjąć próbę analizy, której celem jest 
weryfi kacja czy odmowa przyłączenia zgodna regulacjami PE, tj. notyfi kowana do Prezesa URE 
oraz do podmiotu zainteresowanego przyłączenie, zawierająca jedynie powód odmowy przyłą-
czenia, może zostać uznana za nadużywanie pozycji dominującej. Ustawodawca w art. 9 uokik 
zawarł katalog otwarty działań, które kwalifi kowane są jako nadużywanie pozycji dominującej. 
Z uwagi na brak jednoznacznej defi nicji legalnej nadużywania pozycji dominującej oraz posłuże-
nie się przez ustawodawcę katalogiem otwartym przykładowych zachowań, mając na względzie 
podobieństwo zakazów wskazanych w art. 9 uokik oraz art. 82 TWE, tj. art. 102 TFUE, można 
wysunąć wniosek, że prawidłowym jest posługiwanie się interpretacjami tej przesłanki, które za-
warte są w orzecznictwie wspólnotowym i aktach KE typu soft law (Blicharz, Horubski i Pawełczyk, 

3 Dec. Nr RBG-50/2013 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 31 grudnia 2013 r.
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2018). Zgodnie z orzecznictwem wspólnotowym, nadużywanie pozycji dominującej może być 
defi niowane jako pojęcie o znaczeniu obiektywnym, które odnosi się do zachowań podmiotu 
charakteryzującego się pozycją dominującą, które mogą wpłynąć na strukturę rynku, na którym 
jest słaba konkurencja (Skoczny, 2005). 

Należy zauważyć, że tak zdefi niowane pojęcie „nadużywania pozycji dominującej” umożli-
wia stwierdzenie, że dokonanie przez przedsiębiorstwo energetyczne odmowy przyłączenia bez 
zawarcia w nim wyczerpującego wytłumaczenia jego przyczyn może zostać uznane jako forma 
nadużywania pozycji dominującej, nawet jeżeli zachowanie przedsiębiorstwa energetycznego 
jest zgodne z regulacjami PE. 

IV. Regulacja a konkurencyjność rynku energii w Polsce

1. Skala regulacji

Jak wskazano w poprzednich częściach niniejszego artykułu, rynek energii elektrycznej jest 
przykładem rynku zmonopolizowanego, w którym przedsiębiorstwa z podsektora dystrybucji energii 
elektrycznej, w swoim obszarze działania funkcjonują jako monopoliści naturalni. Z uwagi na fakt, 
że monopol może skutkować nieefektywnością działania, która z kolei skutkuje stratą z perspektywy 
konsumentów, ustawodawca krajowy i wspólnotowy podejmują szereg działań mających na celu 
demonopolizacje rynku. Należy jednak wskazać, że ze względu na szczególny charakter energii 
elektrycznej oraz potrzebę jej ciągłych dostaw do odbiorców końcowych, mechanizmy rynkowe, któ-
re stanowią narzędzie w demonopolizacji rynku muszą być wprowadzane z należytą ostrożnością. 
W tym celu, nadzór nad ich wprowadzaniem ma pełnić państwo poprzez regulatora (Nagaj, 2006). 

Przez pojęcie „regulacji”, która może być defi niowana na wiele sposobów, rozumieć należy 
działania podejmowane przez regulatora, poprzez bezpośrednie nakazy państwowe, których główmy 
celem jest określenie priorytetowych aspektów struktury i działalności ekonomicznej przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej. Tak zdefi niowana regulacja dzieli się na cztery dziedziny, do których należą: 
kontrola wejścia, kształtowanie poziomu cen, kontrola jakości i warunków świadczenia usług oraz 
zobowiązywanie do obsługi wszystkich klientów pod pewnymi warunkami brzegowymi (Kahn, 1991).

Mając na uwadze elementy budujące pojęcie „regulacji” należy zwrócić uwagę, że każdy 
z nich jest reprezentowany w polskim systemie prawnym z zakresu energetyki. Kontrola wej-
ścia reprezentowana jest przez obowiązek uzyskania koncesji dla działalności gospodarczej 
w zakresie przysyłania lub dystrybucji energii4, kształtowanie poziomu cen reprezentowane jest 
przez obowiązek taryfowy5, kontrola jakości i warunków świadczenia usług reprezentowana jest 
przez kompetencje Prezesa URE w zakresie kontrolowania standardów jakościowych obsługi 
odbiorców6, natomiast zobowiązanie do obsługi wszystkich klientów pod pewnymi warunkami 
brzegowymi reprezentowane jest m.in. przez regulacje związane z instytucją sprzedawcy rezer-
wowego7. Biorąc powyższe pod uwagę, można wnioskować, że polski rynek energii elektrycznej 
jest rynkiem o dużej skali regulacji. 

4 Art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2021, poz. 716).
5 Ibidem, art. 47 ust. 1.
6 Ibidem, art. 23 ust. 2 pkt 10.
7 Ibidem, art. 3 pkt 29a.
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2. Demonopolizacja rynku energii 

Stosownie do przedstawionych powyżej rozważań, przez wzgląd na duży udział regulatora na 
rynku energii w Polsce, warto zaznaczyć, że podejmuje on próby mające na celu przeciwdziałanie 
funkcjonowaniu monopoli. Do przykładów działań o charakterze liberalizującym zaliczyć możemy, m.in.: 
1) wprowadzenie zasady unbudlingu, tj. rozdzielenia od siebie działalności w obrębie przesy-

łania bądź dystrybucji energii od działalności, która polega na wytwarzaniu i dostarczaniu tej 
energii odbiorcom końcowym;

2) wprowadzenie mechanizmu Third Party Access, tj. możliwości korzystania z sieci energe-
tycznego przedsiębiorstwa sieciowego bez konieczności zakupu energii elektrycznej; 

3) umożliwienie, w pewnych ustawowo określonych warunkach, zwolnienia z obowiązku przed-
stawiania taryf do zatwierdzenia8. 
Wprowadzenie powyższych mechanizmów, a także działania takich podmiotów, jak UOKiK 

wyraźnie wskazują, że regulator jest w pełni świadomy potencjalnych negatywnych skutków wy-
stępowania monopoli w sektorze energetycznym i aktywnie działa, mając na celu mitygacje i ma-
jąc na uwadze, że zmiany w tak delikatnym segmencie gospodarki powinny być przeprowadzane 
w sposób rozważny i przemyślany. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że poza wprowadzaniem mechanizmów kluczowych dla libe-
ralizacji rynku energii, o których mowa powyżej, regulator powinien również monitorować sytuacje, 
które powstają w związku z obowiązującymi już regulacjami, tym bardziej jeżeli powodują one 
nie tylko potencjalne utrudnienia w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, lecz także mogą 
przyczyniać się do nieplanowanego umacniania istniejących monopoli wbrew ogólnej praktyce 
ograniczenia ich funkcjonowania. Przykładem takiej regulacji jest omawiany w niniejszym artykule 
obowiązek notyfi kacji odmowy umowy przyłączenia instalacji do sieci. 

V. Podsumowanie
Ze względu na drastyczny wzrost odmów w zakresie zawierania umowy o przyłączenie insta-

lacji OZE do sieci, mający miejsce w latach 2020–2021 i biorąc pod uwagę ambitne cele w zakresie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także stan rynku energii elektrycznej w Polsce, zdaniem 
Autora konieczna jest natychmiastowa reakcja ustawodawcy oraz organów, takich jak Prezes URE 
czy Prezes UOKiK, mająca na celu zdiagnozowanie problemu i szybką jego eliminację. 

Zgodnie z analizą zawartą w niniejszym artykule, przyczyną, która leży u podstaw zaistniałej 
sytuacji jest wadliwa konstrukcja regulacji zawartej w art. 7 ust. 1 pe. Brak dokładnego uregulo-
wania obowiązku notyfi kacyjnego w postaci sprecyzowania procedury uzasadnienia odmownej 
decyzji w zakresie zawarcia umowy o przyłączenie może nie tylko skutkować kontynuacją praktyki 
wydawania decyzji odmownych, lecz także znacząco wpłynąć na nastroje inwestorów planujących 
w przyszłości podjąć decyzje o realizacji inwestycji w zakresie OZE. 

Warto podkreślić, że poza potencjalnymi skutkami w przyszłości, sama regulacja ma charakter 
niespójny, ponieważ ze względu na brak konkretyzacji obowiązku, legitymizuje ona pewne dzia-
łania przedsiębiorstw energetycznych, jednocześnie dając podstawy do penalizacji tych działań 
na gruncie odrębnych ustaw. 

8 Ibidem, art. 49.
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Należy również wskazać, że regulacja art. 7 ust. 1 pe w aktualnym brzmieniu w znaczą-
cym stopniu pogłębia różnice w pozycji przedsiębiorstwa energetycznego, które posiada status 
podmiotu dominującego a podmiotami, które ubiegają się o przyłączenie instalacji na korzyść 
przedsiębiorstw energetycznych. Skutek ten powoduje, że działanie ustawodawcy i regulatora 
w zakresie liberalizacji rynku energii elektrycznej można uznać za niekonsekwentne i niedokład-
ne, co zaś podważa ich cel znany i rozumiany przez ustawodawcę krajowego i wspólnotowego. 
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Sytuacja wykonawców inwestycji energetycznych 
w związku ze wzrostem cen i utrudnionym dostępem 

do materiałów budowlanych

Spis treści
I. Wstęp
II. Wzrost cen
III. Możliwe działania wykonawcy inwestycji energetycznych
 1.  Roszczenia o podwyższenie należnego wynagrodzenia na podstawie art. 3571 lub art. 632 

§ 2 k.c.
 2. Przesłanki zastosowania klauzuli rebus sic stantibus
 3. Zakres modyfi kacji umowy przez sąd 
 4. Rebus sic stantibus jako podstawa ugody/aneksu przy realizacji inwestycji energetycznej
 5. Brak materiałów jako siła wyższa w inwestycjach energetycznych
IV. Roszczenie odszkodowawcze
 1. Przesłanki roszczenia odszkodowawczego
V. Podwyższenie ceny kontraktowej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3) pzp, względnie art. 15r 

ust. 4 ustawy covidowej
VI. Obrona wykonawcy przed ewentualnymi karami umownymi nałożonymi za (wynikłe z ww. 

okoliczności) brak zrealizowania/nieterminowe zrealizowanie danej umowy
VII. Podsumowanie

Streszczenie
Wzrost cen energii, paliwa, surowców do produkcji, a także rosnąca infl acja, dysproporcja między 
rosnącym popytem i niewystarczającą podażą oraz koszty związane z transformacją klimatycz-
ną powodują znaczny wzrost cen materiałów budowlanych niezbędnych dla realizacji inwestycji 
energetycznych. Występujące poważne zaburzenia w łańcuchu dostaw wywierają istotny wpływ, 
również na dostępność materiałów, co może przyczynić się do dalszych wzrostów cen. 

W związku z występującymi problemami związanymi ze wzrostem cen oraz ograniczoną 
dostępnością materiałów budowlanych wykonawcy inwestycji energetycznych stają przed dyle-
matem czy kontynuować realizację nierentownej umowy, narażając się na poniesienie straty, czy 
zdecydować się na zaprzestanie jej realizacji, przyjmując ryzyko związanych z tym konsekwencji. 
Kontynuacja nierentownej umowy rodzi pytanie, czy podejmować próbę doprowadzenia do zmiany 
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jej treści w zakresie umożliwiającym zniwelowanie straty, czy też ograniczyć się do dochodzenia 
roszczeń po zakończeniu umowy na drodze sądowej. 

Artykuł ma na celu przedstawienie możliwych ścieżek działania wykonawców inwestycji 
energetycznych w związku z wydłużeniem czasu realizacji umowy bądź wystąpienia straty na 
skutek wzrostu cen materiałów budowlanych lub braku dostępności materiałów. Przeanalizowana 
zostanie kwestia potencjalnej zmiany umowy w zakresie wydłużenia czasu realizacji i/lub pod-
wyższenia wynagrodzenia, a także zagadnienie dochodzenia roszczeń wykonawcy w przypad-
ku braku doprowadzenia do zmiany umowy. Przeanalizowana zostanie również kwestia obrony 
wykonawcy przed ewentualnymi karami umownymi nałożonymi za (wynikłe z ww. okoliczności) 
brak zrealizowania/nieterminowe zrealizowanie danej umowy

Słowa kluczowe: prawo budowlane; prawo energetyczne; inwestycje energetyczne; wykonawca 
inwestycji energetycznych; wzrost cen materiałów budowlanych; roszczenia wykonawcy inwestycji 
budowlanych; rebus sic statibus; roszczenie odszkodowawcze; zmiana umowy; podwyższenie 
wynagrodzenia.

JEL: K12, K21, K32, K33

I. Wstęp
Rosnące ceny energii, paliwa, surowców do produkcji, a także infl acja, dysproporcja między 

rosnącym popytem i niewystarczającą podażą oraz koszty związane z transformacją klimatyczną 
powodują znaczny wzrost cen materiałów budowlanych niezbędnych dla realizacji inwestycji ener-
getycznych. W stosunku do cen z grudnia 2020 roku ceny materiałów wzrosły średnio znacznie 
ponad 20% we wszystkich grupach. Eksperci zgodnie twierdzą, że pod względem kosztów reali-
zacji inwestycji końcówka 2022 oraz cały rok 2023 nie będzie dla wykonawców łatwiejszy, mimo 
że w okresie wakacyjnym roku 2022 wzrost cen wyhamował. Występujące poważne zaburzenia 
w łańcuchu dostaw wywierają istotny wpływ, również na dostępność materiałów, co może przyczy-
nić się do dalszych wzrostów cen. Nie ulega wątpliwości iż wzrost cen materiałów budowlanych 
stanowi obecnie jedną z głównych barier, które dotykają działalności fi rm budowlanych. 

W związku z występującymi problemami związanymi ze wzrostem cen oraz ograniczoną 
dostępnością materiałów budowlanych wykonawcy inwestycji energetycznych muszą podjąć 
decyzje czy kontynuować realizację nierentownej umowy, narażając się na poniesienie dotkliwej 
straty, czy być może zdecydować się na zaprzestanie jej realizacji, przyjmując ryzyko związanych 
z tym konsekwencji. Kontynuacja nierentownej umowy rodzi pytanie, czy podejmować próbę 
doprowadzenia do zmiany jej treści w zakresie umożliwiającym zniwelowanie straty, czy też być 
może ograniczyć się do dochodzenia roszczeń po zakończeniu umowy na drodze sądowej, czy 
też względnie z nich w ogóle zrezygnować. 

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie możliwych ścieżek działania wykonawców inwe-
stycji energetycznych w związku z wydłużeniem czasu realizacji umowy bądź wystąpienia straty 
na skutek wzrostu cen materiałów budowlanych lub braku dostępności materiałów. Omówiono 
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w nim kwestię potencjalnej zmiany umowy w zakresie wydłużenia czasu realizacji i/lub podwyż-
szenia wynagrodzenia. Następnie przedstawiono zagadnienie dochodzenia roszczeń wykonawcy 
w przypadku braku doprowadzenia do zmiany umowy. Przeanalizowana została również kwestia 
obrony wykonawcy przed ewentualnymi karami umownymi nałożonymi za (wynikłe z ww. okolicz-
ności) brak zrealizowania/nieterminowe zrealizowanie danej umowy.

II. Wzrost cen
Biorąc pod uwagę specyfi kę inwestycji energetycznych, skalę oraz popularność wykorzystywa-

nia określonych surowców, należy wskazać, że ceny w lipcu 2022 r. w porównaniu z lipcem 2021 r. 
wzrosły średnio o 29%. W analizie rok do roku aktualny jest wzrost cen wszystkich materiałów 
budowlanych. Poniższe dane ukazują zmiany cen w grupach towarowych wykorzystywanych przy 
realizacji inwestycji energetycznych (w nawiasie wskazany jest wzrost ceny w czerwcu 2022 r.):
 1) izolacje termiczne +51% (+62%),
 2) ściany, kominy +46% (+48%),
 3) cement, wapno +39% (+34%),
 4) izolacje wodochronne +37% (+41%),
 5) dachy, rynny +37% (+43%),
 6) sucha zabudowa +29% (+38%),
 7) stolarka budowlana +28% (+25%),
 8) wykończenia +25% (+30%),
 9) motoryzacja +24% (+23%),
10) instalacje, ogrzewanie +23% (+25%),
11) farby, lakiery +23% (+20%),
12) chemia budowlana +22% (+21%),
13) narzędzia budowlane +21% (+21%),
14) oświetlenie, elektryka +18% (+18%),
15) płyty OSB +0,02% (+34%)1.

Oprócz znaczącego wzrostu cen, istotne znaczenie dla wykonawców ma również zakłócenie 
w łańcuchu dostaw, skutkujące utrudnioną dostępnością poszczególnych surowców.

III. Możliwe działania wykonawcy inwestycji energetycznych
W związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych oraz powiązanym z nim wzrostem 

kosztów realizacji inwestycji energetycznej, a także zmniejszoną dostępnością poszczególnych 
surowców, wykonawca co do zasady ma kilka możliwości działania:
1. Wykonawca może dążyć do zmiany umowy (podwyższenia wynagrodzenia/wprowadzenia 

prac zamiennych/wydłużenia czasu realizacji umowy) w oparciu o jej postanowienia.
2. W przypadku braku uzyskania stosownej zmiany umowy, wykonawca może dochodzić 

roszczenia o podwyższenie należnego mu wynagrodzenia lub przedłużenie czasu realizacji 
umowy na podstawie art. 3571 lub art. 632 § 2 k.c. bądź roszczenia odszkodowawczego na 
podstawie art. 471 k.c.

1 https://www.muratorplus.pl/biznes/raporty-i-prognozy/wzrost-cen-materialow-budowlanych-wykres-lipiec-2022-kiedy-ceny-zaczna-spadac-aa-BpMb-
-Zs56-X6ie.html
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3. Również w przypadku braku uzyskania zmiany umowy, Wykonawca może dochodzić pod-
wyższenia także ceny kontraktowej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3) pzp, względnie art. 15r 
ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych2 (dalej: ustawa covidowa).
Wykonawca może dążyć do zmiany umowy (podwyższenia wynagrodzenia/wprowadzenia 

prac zamiennych/wydłużenie terminu realizacji) w oparciu o jej postanowienia. Umowy o roboty 
budowlane, w oparciu o które realizowane są inwestycje energetyczne z reguły zawierają po-
stanowienia przewidujące procedury dotyczące zmiany terminu realizacji umowy lub wysokości 
wynagrodzenia należnego wykonawcy. Umowy te przewidują zazwyczaj również okoliczności 
uzasadniające ww. zmiany umów. W głównej mierze umowy przewidują procedurę wystąpienia 
wykonawcy z wnioskiem do zamawiającego/inwestora o zmianę umowy w określonym terminie, 
w przypadku wystąpienia określonych okoliczności. Kompromisowym rozwiązaniem dla stron jest 
wprowadzenie do umowy adekwatnego mechanizmu waloryzacyjnego, który będzie dostosowywał 
wynagrodzenie do faktycznych fl uktuacji kosztów realizacji umowy. Optymalnym rozwiązaniem jest 
również wprowadzenie do umowy adekwatnego do bieżącej sytuacji rynkowej (uwzględniającego 
utrudnioną dostępność materiałów) katalogu okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu 
realizacji umowy. Często okazuje się jednak, że wprowadzane klauzule umowne są mało efektyw-
ne, a strony nie dochodzą do porozumienia. Wówczas jak się wydaje – należy szukać rozwiązań 
w ustawie – na właściwą treść umowy składają się bowiem nie tylko bezpośrednio uzgodnione 
postanowienia, lecz także normy ustawowe – w szczególności te zawarte w k.c. W tym kontekście 
wykonawca może skorzystać z klauzuli rebus sic stantibus czy roszczenia odszkodowawczego.

1. Roszczenia o podwyższenie należnego wynagrodzenia na podstawie art. 3571 
lub art. 632 § 2 k.c.

Roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia wynika z ustawy (art. 3571 k.c., art. 632 § 2 k.c., 
art. 144 ust. 1 pkt. 3 pzp) nie zaś z postanowień umowy. Należy je zatem odróżnić od klauzul wa-
loryzacji umownej (np. subkl. 13.8 FIDIC). Roszczenie to dotyczy zatem zarówno umów zawartych 
w reżimie zamówienia publicznego, jak i kontraktów z inwestorami prywatnymi. 

Wykonawcy inwestycji energetycznej – na podstawie art. 3571 lub art. 632 § 2 k.c., czyli tzw. 
klauzuli rebus sic stantibus, przysługuje ustawowe roszczenie o podwyższenie przez sąd należnej 
ceny, tj. wynagrodzenia w przypadku kiedy:
1) po zawarciu umowy doszło do nadzwyczajnego (nieprzewidywalnego) wzrostu cen materiałów,
2) wykonanie umowy powoduje po stronie wykonawcy powstanie „rażącej straty”,
3) istnieje związek przyczynowy między powstałą stratą a wzrostem cen.

Omawiane roszczenie dotyczy kontraktów tak kosztorysowych (art. 3571 k.c.), jak i ryczałto-
wych (art. 632 § 2) i występuje w sytuacji braku możliwości przewidzenia przez strony zmiany cen 
materiałów w takiej skali w takim okresie. Zastosowanie klauzuli pozostaje w szczególnej relacji 
z postanowieniami umowy. Ewentualne wyłączenie klauzuli musi być jednoznacznie wskazane 
w treści umowy. Strony nie są zobowiązane do wprowadzania do umowy żadnych dodatkowych 

2 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2095).
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klauzul, które dotyczą możliwości zmiany umów poprzez podwyższenie ceny na skutek zaistnienia 
nadzwyczajnej zmiany stosunków. Stanowisko takie znajduje uznanie w orzecznictwie, a w tonie 
tym wypowiedział się m.in. Sąd Apelacyjny w Warszawie w orzeczeniu z dnia 29 stycznia 2020 r., 
sygn. akt VII AGa 462/1, wskazując, że: „Postanowienie umowne „wynagrodzenie nie podlega 
waloryzacji” nie wyłącza możliwości zastosowania klauzuli rebus sic stantibus”. Z kolei w wyro-
ku z dnia 6 listopada 2017 r., sygn. akt VI ACa 1462/13 wskazano, że „W braku więc zgodnych 
oświadczeń woli w tym przedmiocie, powód może domagać się w tej sprawie oznaczenia przez 
sąd wysokości należnego mu świadczenia, ze względu na zaistnienie okoliczności wskazanych 
w ww. przepisie [tj. art. 3571 k.c.]”. 

Podmioty mogą dochodzić ww. ustawowego roszczenia bez względu to czy zostały wpro-
wadzone w umowie. Strony mogą dochodzić roszczenia również w sytuacji, w której doszło do 
usunięcia takich klauzul z warunków ogólnych umowy. Istotnym jest, że ustalenie okresu zwią-
zania ceną wskazaną w umowie oraz umożliwienie zwaloryzowania ceny po wskazanym okresie 
nie wyłącza możliwości skorzystania z klauzuli wobec świadczeń częściowych, które zostały już 
zrealizowane. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego „Ugruntowany został, akceptowany 
w rozpoznawanej sprawie pogląd, że art. 3571 k.c. nie wyłącza spod swego zakresu stosowa-
nia jakiegokolwiek rodzaju umowy” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2011 r., sygn. 
akt I CSK 727/10).

Wyżej omówione roszczenie obejmować może również żądanie wydłużenia terminu realizacji 
umowy, chociażby ze względu na utrudnienia w dostępności materiałów spowodowane przerwa-
niem łańcuchu dostaw, tj. zjawiskiem występującym obecnie na rynku.

2. Przesłanki zastosowania klauzuli rebus sic stantibus

By klauzula znalazła zastosowanie, dojść musi do nadzwyczajnej zmiany stosunków. 
Gwałtowany spadek podaży lub popytu i związana z nim zmiana cen – jako wynik zdarzeń 
o charakterze ekonomicznym – mogą być kwalifi kowane jako nadzwyczajna zmiana stosunków. 
Przykładowo wskazać można, że wzrost cen stali w latach 2001–2003 (około 80%) czy wzrost 
asfaltu w latach 2009–2012 (około 90%) zostały przez orzecznictwo uznane za nadzwyczajne 
zmiany stosunków. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Białymstoku: „(…) należy stwierdzić, że zaist-
nienie nadzwyczajnej zmiany stosunków w postaci gwałtownego wzrostu cen stali (…) upoważ-
niało Sąd Okręgowy do zmiany treści umowy łączącej strony i podwyższenia należnego powódce 
wynagrodzenia – art. 3571 k.c.” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 listopada 
2007 r., sygn. akt I ACa 461/07). 

Zastosowanie klauzuli wymaga również wystąpienia po stronie uprawnionego podmiotu „ra-
żącej straty”. Strata powinna być ponadprzeciętna, nieobjęta normalnym ryzykiem gospodarczym, 
prowadząca do zniweczenia pierwotnych kalkulacji strony umowy bądź naruszenia równowagi 
umownej. „Rażąca strata” powinna być wyższa od straty, której strona mogła i powinna spo-
dziewać się już na etapie kalkulowania oferty. Pojęciem „rażącej straty” określa się zatem stratę 
mieszczącą się między rzeczywistym wzrostem cen a wzrostem, który można było przewidzieć na 
etapie kalkulowania oferty. Jak wskazał Sąd Najwyższy, „Nie musi to być strata, która zachwiałaby 
kondycją fi nansową wykonawcy bądź groziłaby mu upadłością, wystarczy zwykła rażąca strata 
transakcyjna” (wyrok Sądu Najwyższego z 9 sierpnia 2012 r., sygn. akt V CSK 366/11).
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Konstrukcja klauzuli wymaga również zaistnienia związku przyczynowego pomiędzy zmianą 
stosunków a zagrożeniem powstania „rażącej straty”. Oznacza to, że zmiana cen materiałów bę-
dących niezbędnymi dla realizacji danej umowy musi stanowić przyczynę „rażącej straty”, która 
została doznana przez podmiot w związku z realizacją kontraktu, a także powodować jej rażącą 
wysokość.

3. Zakres modyfi kacji umowy przez sąd

Sąd może dokonać modyfi kacji umowy w następującym zakresie:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia przewidzianego w umowie,
2) w związku z utrudnioną dostępnością materiałów budowlanych, zmiana umowy polegać może 

na wydłużeniu terminu realizacji umowy.
Umowa może także zostać przez sąd rozwiązana. Rozwiązanie może być połączone m.in. 

z rozłożeniem należnego zmienionego wynagrodzenia na raty czy też zmianą waluty, w jakiej ma 
dokonać się zapłata. Uprawnienie strony wynikające z art. 3571 oraz art. 632 § 2 k.c. ma charakter 
roszczenia procesowego i jest roszczeniem o zmianę umowy. Wygasa ono z chwilą całkowitego 
wykonania zobowiązania umownego. Przyjmując powyższą interpretację, strona byłaby uprawnio-
na do skorzystania z instytucji zawartej w art. 3571 lub art. 632 § 2 k.c. do końca trwania rękojmi 
(gwarancji). Niekiedy gwarancja w orzecznictwie traktowana jest jako swojego rodzaju dodatkowa 
umowa, co skutkuje tym, że złożenie żądania podwyższenia wynagrodzenia w okresie gwarancji 
byłoby żądaniem spóźnionym. Zasadnym jest zatem wystąpienie z powództwem na drogę sądową 
najpóźniej przed wypłatą ostatniej części wynagrodzenia. Rozwiązaniem optymalnym wydaje się 
wystąpienie z powództwem jeszcze przed spełnieniem własnego świadczenia.

W postępowaniach sądowych pomiędzy przedsiębiorcami prymat przyznaje się dowodom 
z dokumentów. Jak wynika z treści art. 548 (10) k.p.c., „Dowód z zeznań świadków sąd może do-
puścić jedynie wtedy, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub w ich braku pozostały 
niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy”. Wykonawca powinien zatem wykazać 
roszczenie za pomocą dowodów z dokumentów (są nimi nie tylko „podpisane” dokumenty, lecz 
także inne nośniki informacji umożliwiające zapoznanie się z ich treścią – np. korespondencja 
e-mail). Istotnym jest, by wykonawca w toku realizacji umowy skrupulatnie gromadził dane oraz 
dokumenty, za pomocą których możliwe będzie odpowiednie wykazanie okoliczności uzasadnia-
jących roszczenie. Kluczowe będzie zatem przygotowanie odpowiednich dowodów, które będą 
przekonujące także dla sądu w zakresie każdego z powyższych roszczeń (w razie odmowy za-
warcia aneksu i powstania sporu) – ewentualne zlecenie zewnętrznej opinii eksperckiej (prawnej 
i/lub technicznej) – w zależności od zawiłości roszczenia i trudności wykazania jego podstaw. 

4. Rebus sic stantibus jako podstawa ugody/aneksu 
przy realizacji inwestycji energetycznej

Art. 3571 oraz art. 632 § 2 k.c. mogą stanowić podstawę do polubownego zakończenia sporu, 
tj. zawarcia ugody/aneksu do umowy. Członek organu zarządzającego, który wyraża zgodę na 
zawarcie ugody/aneksu do umowy bez dostatecznego uzasadnienia w przedstawionych argumen-
tach prawnych i dowodach, może ponosić odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce na 
podstawie art. 293 § 1 lub art. 483 § 1 k.s.h. W ugodach będą uwzględniane kwoty korzystniejsze 
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dla drugiej strony niż miałoby to miejsce w przypadku postępowania sądowego. Należy dążyć do 
tego, by w ramach ugody zawarto postanowienie o zrzeczeniu się dalszych roszczeń, np. „ugoda 
wyczerpuje wszelkie roszczenia inwestora”; „Inwestor zrzeka się wszelkich (dalej idących) rosz-
czeń z tytułu zdarzeń stanowiących podstawę ugody”.

5. Brak materiałów jako siła wyższa w inwestycjach energetycznych

W orzecznictwie wskazuje się, że za siłę wyższą uznane zostać może przerwanie łańcucha 
dostaw na skutek epidemii. Wystąpienie siły wyższej nie stanowi samoistnej podstawy do pod-
wyższenia wynagrodzenia. Zwalnia jednak stronę umowy od odpowiedzialności za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Może mieć to znaczenie w kontekście kar umownych 
za opóźnienie w realizacji. Jak wskazuje Sąd Apelacyjny w Lublinie „(…) za siłę wyższą jest uzna-
wane wyłącznie zdarzenie charakteryzujące się trzema następującymi cechami: zewnętrznością, 
niemożliwością jego przewidzenia oraz niemożnością zapobieżenia jego skutkom” (Wyrok z dnia 
z dnia 19 listopada 2019 r., sygn. akt III APa 15/19). 

IV. Roszczenie odszkodowawcze
Wykonawcy na podstawie art. 471 k.c. przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Wykonawca 

może domagać się naprawienia szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy wskutek okoliczności, za obciążających zamawiającego. Przykładem okoliczności, w których 
wykonawcy należeć się będzie odszkodowanie może być opóźnianie realizacji prac z winy zamawia-
jącego, przez co wykonawca musi nabywać materiały budowlane później niż gdyby miało to miejsce 
w przypadku robót prowadzonych planowo. Różnica pomiędzy kosztem zakupu materiałów przy 
planowej realizacji a ceną, za jaką faktyczne zostały nabyte stanowi szkodę wykonawcy. Określenie 
„okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający” obejmuje również działalność osób 
trzecich (np. projektanta czy inżyniera kontraktu), przy pomocy których wykonawca realizuje umowę.

Skutki gwałtownego wzrostu cen materiałów budowlanych, które ponosi wykonawca mogą 
zostać złagodzone w drodze podjętych w odpowiednim czasie działań poprzedzonych analizą 
sytuacji prawnej. 

1. Przesłanki roszczenia odszkodowawczego

Nienależyte wykonanie zobowiązania stanowi pierwszą przesłankę aktualizacji roszczenia 
odszkodowawczego. W praktyce przesłanka ta polega z reguły na opóźnieniach w prowadzeniu 
nadzoru autorskiego, uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, wydawaniu placu budowy czy prze-
kazywaniu dokumentacji projektowej.

Przesłanka szkody polega na wystąpieniu różnicy pomiędzy rzeczywiście poniesionym 
kosztem a kosztem, który wykonawca poniósłby, gdyby nabywał materiały wcześniej (tj. po niż-
szych cenach).

Kolejna przesłanka obejmuje związek przyczynowy pomiędzy nienależytym wykonaniem 
a szkodą. Jej konkretyzacja polega na tym, że zachodzi okoliczność, która sprawia, że gdyby 
inwestor wykonywał zobowiązanie w sposób należyty, nie doszłoby do wyrządzenia szkody.

Ostatnia przesłanka polega na wystąpieniu okoliczności, za które inwestor ponosi odpo-
wiedzialność. Chodzi tu o sytuację, w której inwestor nie postępował w sposób wymagany od 
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inwestora działającego z należytą starannością, tj. ponosi winę, a także kiedy inwestor przyjął 
odpowiedzialność również za niezawinione, inne okoliczności.

Spełnienie ww. przesłanek stanowi postawę do wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem 
odszkodowawczym przeciwko inwestorowi/zamawiającemu.

V. Podwyższenie ceny kontraktowej na podstawie 
art. 144 ust. 1 pkt 3) pzp, względnie art. 15r ust. 4 ustawy covidowej

W przypadku istotnego wzrostu cen materiałów budowlanych zastosowanie znaleźć może 
art. 144 ust. 1 pkt 3 pzp, zgodnie z którym zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w sto-
sunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zostały speł-
nione łącznie następujące warunki: po pierwsze, konieczność zmiany umowy spowodowana jest 
okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Po 
drugie, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Istotna w tym zakresie jest uchwała KIO z dnia 26 maja 2020 r. sygn. akt KIO/KD/20, w której 
wskazano, że art. 144 ust. 1 pkt 3 stanowi samoistną przesłankę zmiany umowy i nie wymaga 
przewidzenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ. Wobec tego, dla dokonania zmiany umowy 
w oparciu o ww. przepis nie jest konieczne by umowa zawierała postanowienia dopuszczające 
jej modyfi kacje po zaistnieniu przesłanek określonych w tym przepisie.

Z kolei art. 15 r ust. 4 ustawy covidowej przewiduje, że zamawiający po stwierdzeniu, że 
okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 (w tym wzrost cen materiałów i ograniczona 
ich dostępność) wpływają na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
w uzgodnieniu z wykonawcą ma obowiązek dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 455 
ust. 1 pkt ustawy z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych (art. 144 ust. 1 
pkt 3 pzp w poprzednim brzmieniu) w szczególności przez: (i) zmianę terminu wykonania umowy 
lub jej części lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części; (ii) zmianę zakresu 
świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wy-
nagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie 
przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 

Regulacja ta zdaje się potwierdzać, że okoliczności, takie jak wzrost cen oraz utrudniona 
dostępność materiałów mają charakter okoliczności, których zamawiający, działając z należytą 
starannością, nie mógł przewidzieć.

VI. Obrona wykonawcy przed ewentualnymi karami umownymi 
nałożonymi za (wynikłe z ww. okoliczności) brak zrealizowania/

nieterminowe zrealizowanie danej umowy
Z reguły, katalogi okoliczności uzasadniających naliczenie kary umownej wykonawcom są 

rozbudowane. Standardowo, w umowach znajdują się postanowienia zastrzegające karę umowną 
na wypadek opóźnienia/zwłoki w realizacji umowy. Nie ulega wątpliwości, że przerwy w łańcuchu 
dostaw i wywołane nimi utrudnienia w dostępności materiałów – mogą prowadzić do znacznego 
wydłużenia czasu realizacji umowy. Wykonawca może jednak skutecznie bronić się przed nali-
czaniem przez zamawiającego/inwestora kar umownych.
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Pierwszym podstawowym krokiem jest dokładna analiza zdarzeń towarzyszących naliczeniu 
kary umownej. Jeśli kara umowna została naliczona za zwłokę w realizacji inwestycji energetycz-
nej, a analiza okoliczności potwierdzi, że wykonawca nie dopuścił się zwłoki, kara umowna jest 
zwyczajnie nienależna inwestorowi.

Brak podstaw do naliczenia kary umownej może być wprost konsekwencją treści umowy. 
Niejednokrotnie, prócz terminu zakończenia inwestycji energetycznej, w umowach przewidziane 
są terminy zakończenia jej poszczególnych etapów, tzw. kamieni milowych. Dotrzymanie terminu 
wykonania „kamienia milowego” zabezpiecza się karą umową. Postanowienia umowne wielokrotnie 
przewidują przy tym „zwolnienie” wykonawcy z zapłaty kary umownej związanej z osiągnięciem 
„kamienia milowego”, kiedy dotrzymany zostanie termin końcowy inwestycji energetycznej. Należy 
również zweryfi kować ważność postanowienia umownego zastrzegającego możliwość naliczenia 
kary umownej. Istnieje wiele okoliczności świadczących o tym, że postanowienie jest nieważne 
i zamawiający nie może na jego podstawie skutecznie naliczyć kary umownej.

Powszechnym działaniem inwestorów jest naliczanie kary umownej, a następnie złożenie 
wykonawcy oświadczenia o jej potrąceniu z wynagrodzenia wykonawcy. Wówczas obroną po-
winno być podważanie skuteczności oświadczenia o potrąceniu. 

Oprócz kwestionowania podstaw faktycznych, wykonawca może podważać również spełnie-
nie się innych przesłanek wymaganych do skuteczności oświadczenia o potrąceniu (skuteczność 
doręczenia oświadczenia o potrąceniu, wymagalność kwot objętych potrąceniem – art. 498 k.c.). 
Umowa może również określać dodatkowe wymagania, od których uzależniona jest skuteczność 
oświadczenia o potrąceniu kary umownej. Przykładowo, może być to termin na złożenie oświad-
czenia bądź jego forma. Co istotne, w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego w związku z COVID-19 istotne mogą okazać się postanowienia tzw. ustawy covidowej.

Kolejną możliwość obrony wykonawcy stanowi miarkowanie kary umownej przez sąd. W ta-
kiej sytuacji wykonawca powinien wykazać, iż zobowiązanie, które wynika z umowy wykonane 
zostało w znacznej części lub naliczona kara umowna jest rażąco wygórowana. Kryterium „znacz-
nego” wykonania stanowi najczęściej przydatność dla inwestora przedmiotu umowy w określonym 
kształcie. Dążąc do ustalenia rażącego wygórowania kary, głównie dokonuje się jej porównania 
ze szkodą inwestora związaną z okolicznościami towarzyszącymi jej naliczeniu. 

VII. Podsumowanie
Niewątpliwie wzrost cen materiałów budowlanych, którego obecnie doświadcza rynek inwe-

stycji energetycznych, na przestrzeni ostatniego roku, w szczególności zaś dynamika oraz wiel-
kość wzrostu w określonym zakresie posiada cechy charakterystyczne dla nieprzewidywalnego 
i nadzwyczajnego wzrostu. Mając powyższe na uwadze, dążenie do wyrównania „rażącej straty” 
z zastosowaniem omawianych podstaw prawnych, w szczególności zaś art. 3571 k.c. lub art. 632 
§ 2 k.c. mogą okazać się uzasadnione.

Należy pamiętać, iż również po stronie inwestorów dostępnych jest wiele argumentów słu-
żących obronie przed roszczeniami wykonawcy. Obrona przed omawianymi roszczeniami może 
sprowadzać się m.in. do kwestionowania wysokości straty, spełnienia przesłanek danego roszczenia 
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(w tym w szczególności winy zamawiającego/inwestora) czy też w ogólności możliwości skorzy-
stania z klauzuli rebus sic stantibus.

W sytuacji wystąpienia groźby rażącej straty istotnym działaniem wydaje się dokonywanie 
cyklicznych powiadomień do inwestora/zamawiającego o roszczeniu o podwyższenie wynagro-
dzenia w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen i kosztów. Kluczowe jest również staranne 
zbieranie dowodów poniesienia dodatkowych kosztów (straty) w toku realizacji kontraktu. Kolejny 
istotny krok stanowi wystąpienie do inwestora z wnioskiem o zawarcie aneksu do umowy lub ugody 
podwyższającej wynagrodzenie stosowanie do straty. W przypadku zaś odmowy zawarcia anek-
su – podjęcie decyzji o ewentualnym złożeniu pozwu do sądu o podwyższenie wynagrodzenia.
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Streszczenie
W artykule omówiono plany ustawodawcy dotyczące tzw. specustawy jądrowej oraz prawa ato-
mowego. Analiza została przeprowadzona pod kątem założenia projektodawcy, zgodnie z którym 
nowelizacja przywołanych ustaw miałaby się przełożyć na usprawnienie postępowań w sprawie 
inwestycji dotyczących obiektów jądrowych. Ogólna ocena przygotowywanych zmian legislacyj-
nych jest pozytywna.

Słowa kluczowe: nowelizacja; prawo atomowe; specustawa jądrowa; inwestycje; procedury.

JEL: 3308

I. Wprowadzenie
Kluczowym aktem prawnym dotyczącym energetyki jądrowej jest ustawa z dnia 29 listopada 

2000 r. – Prawo atomowe1 (dalej: prawo atomowe). Przedmiotem regulacji tego aktu prawnego 
jest przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa w obszarze wykorzystywania energii atomowej. 
W drugiej kolejności wspomnieć należy o ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu 
i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących2 
(dalej: specustawa jądrowa). Projektodawca wyjaśniał, iż przyjęcie tej ustawy było konieczne, 
ponieważ „szybkie i sprawne przeprowadzenie inwestycji infrastrukturalnych bez szczególnych 
uregulowań w tym zakresie jest w praktyce niemożliwe. Istniejące obecnie normy prawne, mogące 

* Doktor; Zespół Badawczy Prawa Administracyjnego, Nowych Technologii i Prawa Kosmicznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński. 
Zainteresowania naukowe: prawne formy działania administracji publicznej, prawo energetyczne, prawo sztucznej inteligencji, prawo ochrony gruntów; 
ORCID https://orcid.org/0000-0002-9360-3892.
1 T.j. z dnia 16 września 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1941).
2 T.j. z dnia 21 lipca 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1484).
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mieć potencjalne zastosowanie do budowy elektrowni jądrowych i innych obiektów związanych 
z funkcjonowaniem energetyki jądrowej, mają charakter rozproszony i dalece niewystarczający”3. 
Mowa jest więc w tym przypadku o typowej tzw. specustawie (Bąkowski i Kaszubowski, 2012, 
s. 267 i nast.). Dodać należy, iż od czasu uchwalenia specustawy jądrowej jej postanowienia nie 
były stosowane, czyli dotychczas nie rozpoczęto postępowań dotyczących budowy obiektów 
energetyki jądrowej. Niemniej jednak ten akt prawny doczekał się już dwunastu nowelizacji.

Aktualnie trwają prace nad nowelizacją zarówno specustawy jądrowej, jak i prawa atomowe-
go4. Autorzy projektu nowelizacji obu ustaw wyjaśniają, iż ich celem jest  „wprowadzenie szeregu 
zmian usprawniających proces przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni 
jądrowej”5. Zestawiając to twierdzenie ze wspomnianym wcześniej uzasadnieniem specustawy 
jądrowej można powiedzieć, iż założenia projektodawców co do tej ustawy nie zostały dotych-
czas spełnione. Niniejszy artykuł ma na celu przeprowadzenie oceny wybranych propozycji zmian 
legislacyjnych, pod kątem wspomnianego założenia projektodawcy. Zastrzec jednocześnie na-
leży, iż ze względu na rozpiętość planów nowelizacyjnych rozważania zostaną ograniczone do 
wybranych propozycji zmian.

II. Rozwój energetyki jądrowej w Polsce
Prace nad wdrożeniem w Polsce energetyki jądrowej w Polsce rozpoczęły się już w latach 50. 

XX wieku, kiedy to utworzony został Instytut Badań Jądrowych z siedzibą w Świerku koło Otwocka 
(Jezierski, 2006). Pierwszym polskim reaktorem jądrowym była natomiast, uruchomiona w 1958 roku, 
instalacja o nazwie EWA (Mikulski, 2015, s. 5–8). Zaznaczyć jednak należy, iż reaktor  EWA po-
wstał w oparciu o technologię radziecką (Matysiak, 2015, s. 9). Reaktor ten był wykorzystywany 
głównie do produkcji izotopów, które znajdowały zastosowanie m.in. w medycynie (Kozieł, 1995, 
s. 59). „Ze względu na zużycie poszczególnych elementów i materiałów” (Narodowe Centrum 
Badań Jądrowych, 2015) w 1995 roku zakończono eksploatację reaktora EWA.

 Aktualnie jedynym działającym reaktorem jądrowym jest instalacja o nazwie Maria, któ-
ra została uruchomiona w Świerku w 1974 roku (Bzymek, Trzeciak, Cetner i Gładysz, b.d.). 
W przeciwieństwie do reaktora EWA, instalacja Maria jest konstrukcją całkowicie polską (Pytel, 
b.d.). Zaznaczyć należy, iż reaktor jądrowy Maria posiada charakter doświadczalno-produkcyjny 
i w związku z tym służy m.in. do „badań materiałowych i technologicznych” (Narodowe Centrum 
Badań Jądrowych, 2021) czy też „celów szkoleniowych w zakresie fi zyki i techniki reaktorowej” 
(Narodowe Centrum Badań Jądrowych, 2021). W stosunku do elektrowni jądrowej sensu stricto 
można odnotować jedynie dwie próby wzniesienia tego rodzaju konstrukcji. Były to instalacje 
o nazwach „Elektrownia jądrowa Żarnowiec” nad Jeziorem Żarnowieckim oraz „Elektrownia 
Jądrowa „Warta”” w Klempiczu niedaleko Wronek (Sawicki, 2018). Podkreślić należy, iż żadna 
z tych konstrukcji nie została ukończona (zob. Lipka, 2019). Głównym powodem przerwania prac 
budowlanych były protesty społeczne powodowane obawami przed niebezpieczeństwem, jakie 

3 Uzasadnienie projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Druk 
nr 3937, s. 2.
4 Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz 
niektórych innych ustaw. Pozyskano z: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349200/katalog/12803364#12803364 (27.02.2022).
5 Zob.  Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji 
towarzyszących oraz niektórych innych ustaw, s. 1. Pozyskano z: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349200/katalog/12803364#12803364 (27.02.2022). 
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stwarzać może elektrownia jądrowa (Waluszko, 2013). Źródłem niepokojów była oczywiście tra-
gedia w Czarnobylu (Rokitowska, 2014, s. 144). Podkreślić jednak należy, iż wspomniany powyżej 
reaktor EWA przez cały okres swojego funkcjonowania nie uległ ani jednej awarii (Zachariasz, b.d.). 

Obecnie, zaobserwować można znaczący wzrost społecznego poparcia dla energetyki jądro-
wej (Gajda, Gałosz, Kuczyńska, Przybyszewska, Rajewski i Sawicki, 2020, s. 13), co w oczywisty 
sposób przekłada się na zintensyfi kowanie prac władz publicznych nad przygotowaniem budowy 
elektrowni jądrowych. Dnia 2 października 2020 r., Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie 
aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej” (dalej: pro-
gram jądrowy). W §2 tego dokumentu wskazano, iż okres realizacji programu jądrowego został 
ustalony się na lata 2020–2033 (z perspektywą do 2040 r.). W tym kontekście zwrócić należy 
uwagę, iż w treści omawianego dokumentu podany został szczegółowy harmonogram budowy 
i jako początek wyznaczony został wybór technologii dla dwóch elektrowni jądrowych (EJ1 i EJ2) 
w roku 2021. Ukoronowaniem realizacji programu jądrowego ma być zaś wydanie zezwolenia 
na eksploatację przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (dalej: Prezes PAA) i oddanie do 
eksploatacji trzeciego bloku EJ2.

III. Decyzja zasadnicza
Przed przystąpieniem do rozważań dotyczących nowych propozycji legislacyjnych wyjaśnić 

należy znaczenie pojęcia „obiekt inwestycji jądrowej”. Zostało ono zdefi niowane w art. 2 pkt 2 
przywołanej ustawy jako elektrownia jądrowa lub działający na potrzeby energetyki jądrowej:
a) zakład wzbogacania izotopowego,
b) zakład wytwarzania paliwa jądrowego,
c) zakład przerobu wypalonego paliwa jądrowego,
d) przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego,
e) obiekt do przechowywania odpadów promieniotwórczych,
f) zakład do wydobywania rud uranu i toru ze złóż i do ich wstępnego przetwarzania.

W związku z powyższym podkreślić należy, iż  „obiekt inwestycji jądrowej” (dalej: inwestycja 
jądrowa albo obiekt jądrowy) nie jest pojęciem tożsamym z „elektrownią jądrową”. Przechodząc 
z kolei do analizy propozycji nowelizacyjnej przypomnieć na wstępie należy, iż możliwość roz-
poczęcia użytkowania obiektu jądrowego wymaga przeprowadzenia szeregu postępowań admi-
nistracyjnych, których przedmiotem są zarówno kwestie dotyczące lokalizacji czy budowy, jak 
i bezpieczeństwa tego rodzaju instalacji (Dubiński, 2022). Pośród wszystkich postępowań wyróżnia 
się to, którego przedmiotem jest wydanie tzw. decyzji zasadniczej. Skrótowo rzecz ujmując, de-
cyzja zasadnicza jest aktem o charakterze politycznym (Młynarkiewicz, 2020, s. 442–443), który 
stanowi wyrażenie zgody ze strony państwa na realizację konkretnej inwestycji w postaci budowy 
obiektu jądrowego. Mowa jest więc tutaj o „akcie-hybrydzie”, który „na płaszczyźnie formalno-
-procesowej jest decyzją administracyjną rozstrzygającą indywidualną sprawę administracyjną” 
(Młynarkiewicz, 2020, s. 442–443) a „w płaszczyźnie materialnej (treściowej), decyzja ta wykazuje 
cechy aktu konkretyzacji i kształtowania polityki państwa w dziedzinie energetyki jądrowej, czy 
też aktu o charakterze planistycznym” (Młynarkiewicz, 2020, s. 442–443).
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Dlatego w omawianym projekcie zaproponowano istotne zmiany dotyczące właśnie decyzji 
zasadniczej. W pierwszej kolejności wspomnieć należy o propozycji mającej polegać na zastąpieniu 
użytego w art. 22 ust. 3 specustawy jądrowej wyrazu „wydaje” przez sformułowanie „może wydać”. 
W ten sposób przywołany przepis uzyskałby następujące brzmienie – „Minister właściwy do spraw 
energii może wydać decyzję zasadniczą po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego w zakresie wpływu inwestycji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa”. Można 
więc stwierdzić, iż z jednej strony w sposób wyraźny podkreślona zostaje uznaniowość wspo-
mnianej decyzji, a to z kolei zdaje się idealnie wpisywać we wspomniany wcześniej „polityczny 
charakter” decyzji zasadniczej. Z drugiej – nie można nie zauważyć, iż przedstawiona propozycja 
legislacyjna prowadzi do osłabienia pozycji procesowej inwestora w porównaniu z sytuacją, gdyby 
decyzja zasadnicza była decyzją związaną. 

W powyższym kontekście warto zauważyć drugą istotną zmianę dotyczącą regulacji decyzji 
zasadniczej. Otóż, rozstrzygnięcie to miałoby być jedną z pierwszych decyzji, jakie zapadają w po-
stępowaniach dotyczących inwestycji jądrowych. Tak więc jeszcze przed pełnym zaangażowaniem 
fi nansowym i prawnym w proces inwestycji jądrowej, wnioskodawca uzyskiwałby informację czy 
jego zamierzenie będzie zaakceptowane przez państwo polskie.

IV. Rozwinięcie katalogu inwestycji towarzyszących
Jedną z podstawowych propozycji nowelizacyjnych jest zmiana defi nicji tzw. inwestycji towa-

rzyszącej. Aktualnie, zgodnie z art. 2 ust. 1 specustawy jądrowej przez wspomniane inwestycję 
towarzyszącą rozumieć należy inwestycję w zakresie budowy lub rozbudowy sieci przesyłowych 
w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2021, 
poz. 716, 868 i 1093) koniecznych do wyprowadzenia mocy z elektrowni jądrowej lub inną inwe-
stycję niezbędną do wybudowania lub zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektu energetyki 
jądrowej. Na mocy zaproponowanej nowelizacji, przywołana defi nicja miałaby zostać rozbudowana 
o kolejne kategorie inwestycji towarzyszących, takie jak inwestycje niezbędne do:
– prowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia wstępnego 

raportu lokalizacyjnego, o którym mowa w art. 5a;
– prowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia wstępnego ra-

portu bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych, o którym mowa w art. 5b;
– prowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia dla obiektu 

energetyki jądrowej raportu lokalizacyjnego, o którym mowa w art. 35b ust. 3 ustawy z dnia 
29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe;

– prowadzenia badań lub innych prac zmierzających do sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247, 
784 i 922) dla obiektu energetyki jądrowej.
W pozostałym zakresie defi nicja „inwestycji towarzyszącej” miałaby pozostać niezmieniona. 

Przed przystąpieniem do analizy propozycji nowelizacyjnej przypomnieć należy, iż inwestycje to-
warzyszące, tak samo jak obiekty jądrowe, stanowią inwestycje celu publicznego w rozumieniu 
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przepisów o gospodarce nieruchomościami6. Ponadto, co do zasady, do realizacji inwestycji to-
warzyszących stosuje się przepisy dotyczące inwestycji jądrowych7.

 Wracając z kolei do analizy samej propozycji nowelizacyjnej, należy zwrócić w pierwszej 
kolejności uwagę na to, iż w obecnym stanie prawnym inwestycjami towarzyszącymi są wyłącznie 
instalacje służące budowie albo eksploatacji inwestycji jądrowych. Natomiast, nowymi inwestycjami 
towarzyszącymi mają być takie instalacje, bez których niemożliwe byłoby przeprowadzenie prac 
(np. badań) stanowiących podstawę do sporządzenia dokumentacji niezbędnej w postępowaniach 
dotyczących obiektów jądrowych. Niewątpliwie więc nie można stwierdzić, żeby zaproponowane 
rozwiązanie służyło bezpośrednio wsparciu zasady ekonomiki procesowej w postępowaniach 
dotyczących inwestycji jądrowej. Zamiast tego przyjąć należy, iż rozwinięcie katalogu inwestycji 
towarzyszących będzie służyło usprawnieniu postępowań dotyczących budowy tych instalacji. 
Chodzi tutaj o postępowania przeprowadzane przed rozpoczęciem właściwej sprawy dotyczącej 
inwestycji jądrowej. Można jednak stwierdzić, iż rozstrzyganie spraw dotyczących nowej kategorii 
inwestycji towarzyszących w rygorze specustawy jądrowej może potencjalnie przełożyć się na 
szybsze „domknięcie” całego procesu inwestycyjnego.

W powyższym kontekście zauważyć należy, iż opis kategorii nowych inwestycji towarzyszących 
opiera się na dwóch kategoriach zwrotów. Otóż, z jednej strony jest mowa wprost o konkretnych 
czynnościach, które są uregulowane w przepisach prawa (np. sporządzenie raportu o oddziały-
waniu przedsięwzięcia na środowisko). W tym zakresie nie ma więc wątpliwości interpretacyjnych. 
Natomiast z drugiej – ustawodawca za pomocą zwrotów niedookreślonych (tj. pomiary, badania 
lub inne niezbędne prace) opisał działania mające służyć wykonaniu wspomnianych, konkretnych 
czynności. Może więc pojawić się wątpliwość czy planowana inwestycja mieści się w ustawowym 
rozumieniu inwestycji towarzyszącej. W tym kontekście przypomnieć należy, iż w przeciwieństwie 
do obiektów jądrowych, poszczególne instalacje nie uzyskują statusu inwestycji towarzyszących 
ex lege. Zgodnie bowiem z art. 52 ust. 1 specustawy jądrowej, status inwestycji towarzyszącej 
inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nadaje minister właściwy do spraw 
energii, w drodze decyzji, na wniosek inwestora inwestycji towarzyszącej. Tak więc w związku 
z niepewnością co do sposobu rozumienia analizowanego pojęcia w oczywisty sposób mogą po-
jawić się spory interpretacyjne pomiędzy ministrem właściwym do spraw energii a inwestorem, co 
z kolei może przełożyć się na utrudnienia w realizacji inwestycji jądrowej. W związku z tym, trafne 
byłoby doprecyzowanie defi nicji inwestycji towarzyszącej. Wydaje się przy tym, iż optymalnym 
rozwiązaniem byłoby określenie w ramach rozporządzenia parametrów technicznych i budowla-
nych tego rodzaju instalacji.

V. Zmiana okresu obowiązywania decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Zgodnie z planami projektodawcy, art. 7 ust. 2 specustawy jądrowej ma zostać zmieniony 
w ten sposób, że  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki 
jądrowej (dalej:  decyzja o lokalizacji inwestycji jądrowej) ma być wydawana na okres nie dłuższy 
niż 10 lat, a nie jak jest obecnie na okres nie dłuższy niż 5 lat.
6 Art. 3 specustawy jądrowej.
7 Art. 53 specustawy jądrowej.
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W związku z powyższym zwrócić należy uwagę na brzmienie art. 15 ust. 2 specustawy ją-
drowej, zgodnie z którym decyzja o lokalizacji inwestycji jądrowej wiąże wojewodę wydającego 
pozwolenie na budowę. Z kolei, stosownie do art. 22 ust. 3 pkt 3 specustawy jądrowej, decyzja 
zasadnicza może być wydana inwestorowi, który uzyskał decyzję o lokalizacji inwestycji jądro-
wej. Natomiast, zgodnie z art. 23 pkt 3 oraz art. 17 ust. 2 pkt 1 specustawy jądrowej zarówno 
do wniosku o wydanie decyzji zasadniczej, jak i w przypadku podania o pozwolenie na prace 
przygotowawcze inwestor dołącza  decyzję o lokalizacji inwestycji jądrowej. W oczywisty spo-
sób, postępowanie w sprawie każdego z wymienionych w tym akapicie rozstrzygnięć może zo-
stać wszczęte, o ile została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji jądrowej. W tym kontekście 
podkreślić również należy, iż wspomniane rozstrzygnięcia nie są ukoronowaniem jednocześnie 
prowadzonych postępowań. W większym stopniu należałoby mówić o kaskadowości tych spraw. 
Ze względu na fakt dwuinstancyjności postępowań administracyjnych oraz ewentualne wszczęcie 
ścieżki sądowo-administracyjnej w każdej ze spraw można z przekonaniem stwierdzić, iż aktualny 
okres obowiązywania decyzji o lokalizacji inwestycji jądrowej jest zdecydowanie zbyt krótki. Może 
bowiem się okazać, iż ze względu na przedłużające się postępowanie w jednej z wymienionych 
spraw, wygaśnie decyzja o lokalizacji inwestycji jądrowej. W konsekwencji nie będzie możliwe 
rozpoczęcie rozpatrywania kolejnej sprawy dotyczącej konkretnej inwestycji jądrowej.

VI. Deregulacja robót budowlanych
Jednym z kluczowych rozstrzygnięć zapadających w toku postępowań dotyczących inwestycji 

jądrowych jest tzw. zezwolenie na budowę obiektu jądrowego. Wyjaśnić należy, iż pomimo pewnej 
zbieżności nazewniczej przywołane rozstrzygnięcie nie jest odpowiednikiem pozwolenia na bu-
dowę w rozumieniu prawa budowlanego. O ile bowiem pozwolenie na budowę stanowi decyzję, 
której wydanie uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych, o tyle już zezwolenie na budowę 
obiektu jądrowego jest rozstrzygnięciem w przedmiocie bezpieczeństwa jądrowego planowanej 
konstrukcji. Należy jednocześnie wspomnieć o wzajemnej zależności przywołanych rozstrzyg-
nięć. Otóż, pozwolenie na budowę obiektu jądrowego może zostać wydane jedynie wtedy, kiedy 
zostanie udzielone zezwolenie na budowę. 

W związku z tym należy zwrócić uwagę na propozycję nowelizacyjną polegającą na zmianie 
brzmienia art. 39k prawa atomowego. Otóż, ustęp pierwszy przywołanego przepisu stanowił-
by, iż warunkiem wydania pozwolenia na budowę, użytkowanie lub rozbiórkę, o których mowa 
w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w przypadku obiektu jądrowego 
jest uprzednie przedłożenie przez inwestora zezwolenia na budowę albo na likwidację obiektu 
jądrowego. Natomiast, kluczowe znaczenie miałaby modyfi kacja ustępu drugiego art. 39k prawa 
atomowego, zgodnie z którą zezwolenie na budowę obiektu jądrowego mogłoby być przedłożone 
przez inwestora w trakcie trwania postępowania o wydanie pozwolenia na budowę.

Reasumując, projektodawca nie odstępuje od zasady kaskadowości w stosunku do decyzji 
o zezwoleniu na budowę oraz pozwolenia na budowę. Natomiast, rezygnuje się od tej zasady 
w odniesieniu do postępowań w sprawie obu przywołanych decyzji. Tym samym, okres oczekiwa-
nia na zakończenie wszystkich postępowań dotyczących inwestycji jądrowych nie obejmowałby 
już sumy czasu trwania obu przywołanych spraw.
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W kontekście powyższego wskazać należy na propozycję nowelizacyjną, zgodnie z którą 
art. 36d prawa atomowego miałby zostać uzupełniony o ust. 4 o następującym brzmieniu:

roboty budowlane dotyczące obiektów budowlanych nieobejmujących systemów, elementów 
konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego objętych, zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie ust. 3, zakresem wstępnego raportu bezpieczeństwa nie wymagają zezwolenia 
Prezesa Agencji na budowę obiektu jądrowego.

Przedstawiona propozycja rozwiązania oznacza możliwość rozpoczęcia postępowania w spra-
wie pozwolenia na budowę dla wybranych robót budowlanych bez konieczności występowania 
o zezwolenie na budowę. Rozwiązanie idzie więc znacznie dalej aniżeli w przypadku odstąpienia 
od zasady kaskadowości. Dlatego, jak wskazywano już wcześniej, przedmiotem postępowania 
w sprawie udzielenia zezwolenia na budowę jest kwestia bezpieczeństwa jądrowego planowanej 
instalacji. Brak zagrożenia dla tego bezpieczeństwa jest stwierdzany zaś na podstawie tzw. wstęp-
nego raportu bezpieczeństwa8. Jeżeli więc jakaś kategoria robót budowlanych nie jest objęta tym 
raportem, nie stanowi przedmiotu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na budowę.

Na podstawie powyższego można więc stwierdzić, iż nawet bez uzupełnienia art. 36d prawa 
atomowego o przytoczony ustęp czwarty, zezwolenie na budowę w odniesieniu do przedstawio-
nej kategorii robót budowlanych jest zbędne. Należy więc przyjąć, iż zaprezentowana propozycja 
nowelizacyjna nie dotyczy wprost postępowań w sprawie inwestycji jądrowej, ale ma charakter 
porządkujący rozumiany w ten sposób, iż pozwala uniknąć wątpliwości interpretacyjnych doty-
czących poszczególnych obowiązków reglamentacyjnych.

VII. Uwagi końcowe
Każda zmiana w prawie stanowi przede wszystkim wyzwanie dla jego adresatów. W przy-

padku omówionych planów nowelizacyjnych wyróżnić można z jednej strony inwestorów instalacji 
jądrowych, z drugiej – organy administracji publicznej, które będą rozstrzygały w postępowaniach 
dotyczących obiektów jądrowych. Omówione propozycje zmian są szczególne, ponieważ dotyczą 
regulacji, które pomimo dłuższej obecności w polskim systemie prawnym nie były dotychczas 
stosowane. Specustawa jądrowa obowiązuje już bowiem ponad 10 lat, a dotychczas nie zostały 
wszczęte postępowania w sprawie obiektów jądrowych, podobnie jak przepisy prawa atomowego, 
które dotyczą wspomnianych w tym artykule spraw nie były dotąd stosowane.

Pomimo powyższego stwierdzić należy, iż przygotowywana nowelizacja specustawy jądrowej 
oraz prawa atomowego nie powinna co do zasady prowadzić do powstawania istotnych sporów 
interpretacyjnych. Można zauważyć, iż część zaproponowanych rozwiązań (np. deregulacja robót 
budowlanych) powinna wręcz prowadzić do ograniczenia wątpliwości co do sposobu stosowania 
poszczególnych regulacji. Z kolei taka zmiana, jak modyfi kacja okresu obowiązywania decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji z maksymalnie 5 do maksymalnie 10 lat jest klarowna już na 
etapie wykładni literalnej.

8 Zob. art. 36d i 36e prawa atomowego.
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Uzupełniając powyższe, warto również dostrzec, iż poszczególne plany nowelizacyjne nie 
dotyczą stricte postępowań w sprawie elektrowni jądrowych, ale infrastruktury wspierających jej 
przygotowanie, budowę czy też eksploatację. Można więc stwierdzić, iż w ten właśnie sposób 
usprawnia się całokształt postępowania inwestycyjnego.
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I. Wstęp
Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej (dalej: UE) sprawia, że systemy energe-

tyczne jej państw członkowskich ulegają gruntownym przemianom. Transformacja energetyczna 
rozumiana jako konwersja ku gospodarce opartej na niskoemisyjnych źródłach energii i zdecen-
tralizowanych jednostkach wytwórczych ma doprowadzić do przemian nie tylko gospodarczych, 
lecz także społecznych. Zdecentralizowane wytwarzanie energii oznacza, że na znaczeniu zyskuje 
lokalny i regionalny wymiar działania, co skutkuje tym, że zarządzanie sektorem energetycznym 
przestaje być domeną państwa, a staje się współdzielone z obywatelami (Marszałek, 2018).

Celem artykułu jest ustalenie czy polskie regulacje dotyczące klastra energii realizują kon-
cepcję energetyki obywatelskiej oraz czy są transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE1 w zakresie obywatelskiej społeczności 
energetycznej. Dążąc do realizacji powyższego celu postawiono hipotezę badawczą zakładającą, 
że regulacje dotyczące klastra energii nie zostały skonstruowane w sposób odpowiadający idei 
energetyki obywatelskiej, ponieważ brakuje im cech obywatelskiej społeczności energetycznej 
z dyrektywy 2019/944. Weryfi kacja hipotezy oparta została na metodzie porównawczej. Do po-
równania zostały przyjęte regulacje prawne z Austrii dotyczące Bürgerenergigemeinschaft (dalej: 
BEG). Austria wdrożyła regulacje mające na celu dokonanie transpozycji dyrektywy 2019/944 
w 2021 roku. Forma porównawcza klastra energii i BEG w kontekście systemu obowiązujących 
przepisów prawa oraz sposobu ich funkcjonowania doprowadzi do określenia, który z tych pod-
miotów stanowi pełniejszą transpozycję wyżej wspomnianej dyrektywy. Szeroko wykorzystana 
została metoda dogmatyczno-prawna pozwalają cą  na zbadanie akt prawnych i projektów tych akt, 
funkcjonują cych na gruncie prawa zaró wno krajowego, jak i wybranych pań stw Unii Europejskiej, 
regulują cych zasady działalności społeczności energetycznych. 

II. Koncepcja energetyki obywatelskiej
Nowy, zdecentralizowany model energetyki bazujący na wykorzystaniu OZE zakłada ko-

nieczność aktywnego uczestnictwa w nim podmiotów, których dotychczasowa działalność nie 
skupiała się na obszarze energetyki zawodowej. Rozpowszechnienie się technologii OZE oraz 
idący za tym spadek ich cen2 doprowadziły do większego zainteresowania się obszarem energii 
przez przeciętnego obywatela. W konsekwencji wytwarzanie energii przestaje być́ zdominowa-
ne jedynie przez koncerny energetyczne, których właścicielem jest państwo, a staje się domeną 
współdzieloną z jego obywatelami (Azarova, Cohen, Friedl i Reichl, 2019). 

Zjawisko zaangażowania obywateli w sektorze energetycznym nazywane jest energetyką 
obywatelską (energy citizenship). W literaturze brakuje konsensusu co do znaczenia pojęcia „ener-
getyki obywatelskiej” (Brummer, 2018), ponieważ na gruncie normatywnym nie zostały zdefi nio-
wane jednoznacznie jej różnorodne cechy. Różne i niejednoznaczne defi nicje tego pojęcia mogą 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elek-
trycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE (Dz. Urz. UE L 158 str. 125); dalej: dyrektywa 2019/944.
2 Zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej koszty między innymi fotowoltaiki w latach 2010–2019 spadły o 82%. Zob. 
Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA), Renewable Energy Power Costs in 2019, Abu Dhabi 2019, s. 1–125. https://www.irena.org/
publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019
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prowadzić do niezamierzonych konsekwencji na rynku energii i tym samym utrudnić partycypację 
obywateli na rynku energii (Grashof, 2019). Przyjmuje się, że koncepcja energetyki obywatelskiej 
zakłada aktywny udział obywateli (działających indywidualnie i w grupie), przy wykorzystaniu tech-
nologii OZE na rynku energii (Devine-Wright, 2007). Energetyka obywatelska zakłada aktywizację 
w sektorze energetycznym podmiotów, które dotychczas nie brały w nim aktywnego udziału, po-
przez stworzenie ram prawnych umożliwiających zaangażowanie się w małoskalową produkcję 
energii za pomocą OZE (Krzyszkowska, 2018). Oznacza to, że obywatele przestają być jedynie 
biernymi konsumentami energii, a aktywnie partycypują w jej wytwarzaniu oraz dystrybucji w lo-
kalnej społeczności. Energetyka obywatelska zakłada ponadto jednoczenie się obywateli w formy 
organizacyjne umożliwiające inwestowanie oraz wspólne wykorzystanie OZE w celu zaspokojenia 
zapotrzebowania na energię oraz zabezpieczenie jej dostaw (O’Hara, 2013). Inicjatywy powyż-
sze umożliwiają również współpracę na innych płaszczyznach (np. pomoc socjalna), co pozwala 
lokalnej społeczności na osiąganie wymiernych korzyści ekonomicznych, społecznych i środo-
wiskowych dla swoich członków (Laybourn-Langton, 2016). Obywatele działający w takowych 
zrzeszeniach zyskują kontrolę nad lokalnymi zasobami energetycznymi, ale również możliwość 
demokratycznego współdecydowania nad ich wykorzystaniem. Energetyka obywatelska, w któ-
rej obywatele stają się właścicielami jednostek wytwórczych wykorzystujących OZE oraz biorą 
udział w wytwarzaniu zeroemisyjnej energii, jest kluczowym elementem w transformacji energe-
tycznej państw członkowskich Unii Europejskiej. Znaczenie aktywnego uczestnictwa obywateli 
w transformacji energetycznej zostało podkreślone między innymi w dokumentach dotyczących 
polskiej polityki energetycznej. Rządowy dokument pt.: „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu 
na lata 2021–2030” wskazuje na konieczność stworzenia w Polsce pozytywnych ram dla rozwoju 
wytwarzania energii z OZE w oparciu o partycypację obywateli3. Podobne założenia przedstawia 
„Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”, w której energetyka obywatelska odgrywa istotną rolę 
w stymulowaniu lokalnego wytwarzania energii, magazynowaniu energii oraz wspieraniu stabil-
nej pracy krajowego systemu energetycznego podczas krajowej transformacji energetycznej4. 
Z kolei na gruncie niemieckiego „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030” 
(der deutsche Nationale Energie- und Klimaplan für Deutschland) wskazano, że obywatele jed-
noczący się w zrzeszenia w celu wytwarzania energii za pomocą OZE przyspieszą wzrost udziału 
OZE nie tylko w niemieckim miksie energetycznym, lecz także w miksach energetycznych innych 
państw członkowskich UE5. Austriacki „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030” 
(der Integrierte nationale Energie- und Klimaplan für Österreich) przewiduje natomiast, że zaan-
gażowanie obywateli w sektorze energetycznym umożliwi racjonalne wykorzystanie lokalnych 
zasobów energetycznych zgodnie z wolą lokalnej społeczności6. Na gruncie treści dokumentów 
zawierających strategię energetyczną poszczególnych państw członkowskich UE należy stwier-
dzić, że od energetyki obywatelskiej oczekuje się zaangażowania obywateli w demokratycznie 

3 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030. Założenia i cele oraz polityki i działania, Warszawa 2019, 
s. 10. Pozyskano z: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/krajowy-plan-na-rzecz-energii- i-klimatu-na-lata-2021-2030-przekazany-do-ke (15.03.2021).
4 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Polityka Energetyczna Polski do 2040 r., Warszawa 2021, s. 11, 21, 26, 55–56. Pozyskano z: https://www.gov.pl/
web/klimat/polityka-energetyczna-polski (15.03.2021).
5 Bundesministrum für Wirtschaft und Energie, Der deutsche Nationale Energie- und Klimaplan, Berlin 2020, s. 92. Pozyskano z: https://www.bmwi.de/
Redaktion/DE/Downloads/I/integrierter-nationaler-energie- klimaplan.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (15.03.2021).
6 Bundesministrum für Nachhaltigkeit und Tourismus, der Integrierte nationale Energie- und Klimaplan für Österreich, Wiedeń 2019. Pozyskano z: 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/fi les/documents/at_fi nal_necp_main_de.pdf (15.03.2021).
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zarządzane zrzeszenia, które umożliwią im współdecydowanie o wykorzystaniu lokalnych zaso-
bów energetycznych w celu wytwarzania energii za pomocą OZE. Partycypacja obywateli zwięk-
szy tym samym społeczną akceptowalność dla inwestycji w OZE na lokalnym terenie, gdyż OZE 
staną się częścią ich codzienności. 

Energetyka obywatelska, oparta na lokalnym wytwarzaniu energii odnawialnej i jej konsu-
mowaniu lub magazynowaniu może zminimalizować wydatki na rozbudowę sieci elektroenerge-
tycznej lub cieplnej i tym samym – koszty zużycia energii. Ponadto energetyka rozproszona może 
zminimalizować ryzyko wystąpienia zjawiska kryzysu elektroenergetycznego. Zgodnie z art. 2 
pkt 9 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady UE 2019/941 z dnia 5 czerwca 2019 r. 
w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylające dyrektywę 
2005/89/WE, kryzys elektroenergetyczny oznacza zaistniałą albo nieuniknioną sytuację znacznego 
niedoboru energii elektrycznej stwierdzonego przez państwa członkowskie UE i opisanego w ich 
planach gotowości na wypadek zagrożeń lub braku możliwości dostarczenia energii elektrycznej 
do odbiorców7. Koncepcja energetyki obywatelskiej może przeciwdziałać zjawisku kryzysu elek-
troenergetycznego poprzez wznoszenie źródeł wytwórczych na lokalnym terenie, co sprawia, że 
dostarczanie energii zachodzi bezpośrednio do odbiorcy przy jak najmniejszej eksploatacji sieci 
przesyłowej i dystrybucyjnej (Wieczorek, 2017). Tym samym poszczególne regiony mogą osiąg-
nąć bezpieczeństwo dostaw i tańszą energię.

III. Obywatelska społecznoś ć  energetyczna 
na gruncie dyrektywy 2019/944

Dyrektywa 2019/944 zawiera przepisy dotyczące wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, dostaw 
i magazynowania energii elektrycznej wraz z aspektami ochrony konsumenta. Celem przepisów 
jest dążenie do stworzenia zintegrowanych, konkurencyjnych, zorientowanych na konsumenta, 
transparentnych rynków energii elektrycznej w UE. Artykuł 2 pkt 11 dyrektywy 2019/944 wprowa-
dza bowiem koncepcję obywatelskiej społeczności energetycznej (dalej: CEC od citizen energy 
community), rozumianą jako osoba prawna, której istnienie opiera się na dobrowolnym i otwartym 
uczestnictwie i która podlega skutecznej kontroli członków lub udziałowców będących osobami 
fi zycznymi, organami samorządowymi, w tym gminami lub małymi przedsiębiorstwami. Dyrektywa 
2019/944 defi niuje wspomnianą kontrolę jako możliwość wywierania decydującego wpływu na 
przedsiębiorstwo, w szczególności poprzez: własność lub prawo do użytkowania całości lub czę-
ści aktywów CEC; uprawnieninia, które zapewniają decydujący wpływ na skład, głosowanie lub 
decyzje organów CEC. Działalność prowadzona przez CEC może polegać na wytwarzaniu ener-
gii elektrycznej (nie tylko za pomocą instalacji OZE), jej dystrybucji, zapewnianiu dostaw energii, 
agregacji lub magazynowaniu energii elektrycznej lub świadczeniu innych usług energetycznych 
swoim członkom lub udziałowcom. Jej głównym celem jest zapewnienie przede wszystkim korzyści 
o charakterze środowiskowym lub społecznym dla swoich członków, udziałowców czy obszarów 
lokalnych, na których prowadzi ona działalność. Ze względu na swoją strukturę CEC reprezen-
tuje wszechstronną formę działalności gospodarczej, której celem jest świadczenie komplekso-
wych usług dla członków lub społeczności lokalnej (Kowalski i Kowalczyk, 2020). Obywatelskie 

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/941 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze 
energii elektrycznej i uchylające dyrektywę 2005/89/WE (Dz. Urz. UE L 158/1).
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społeczności energetyczne koncentrują się na zapewnieniu swoim członkom niedyskryminującego 
dostępu do rynków energii elektrycznej, poprzez zrzeszenie się w jej ramach. Należy wskazać, 
że CEC nie jest ograniczona do oparcia swojej działalności jedynie na wykorzystaniu OZE, jej 
jednostki wytwórcze mogą wytwarzać energię elektryczną za pomocą innych źródeł energii, jed-
nakże muszą one oddziaływać w jak najmniejszym stopniu na środowisko naturalne. Ponadto 
motyw 44 dyrektywy 2019/944 dotyczycący organizowania i sposobu zarzą dzania CEC zawiera 
szereg zasad, na jakich w CEC moż e być  zaangaż owana w zawodową energetykę – z motywu 44 
wynika, że uprawnienia decyzyjne w obywatelskiej społecznoś ci energetycznej powinny należ eć  
wyłą cznie do tych członkó w lub udziałowcó w, któ rzy nie prowadzą  działalnoś ci komercyjnej na 
duż ą  skalę  i dla któ rych sektor energetyczny nie jest obszarem podstawowej działalnoś ci gopo-
darczej. Oznacza to, że pomimo umożliwienia podmiotom prowadzącym działalność w sektorze 
energetyki zawodowej dołączenia do CEC, ich rola jest znacznie ograniczona ze względu na brak 
możliwości wywierania bezpośredniego wpływu na kierunek jej rozwoju. Należy zaznaczyć, że 
CEC odwołuje się do zasady otwartości oraz dobrowolności – każdy podmiot zainteresowany może 
przystąpić do CEC, jeżeli jest gotowy wypełniać obowiązki związane z członkostwem. Dyrektywa 
2019/944 wskazuje, że pań stwa członkowskie UE mogą  umożliwić CEC zostanie właścicielem 
lub posiadaczem sieci dystrybucyjnych oraz samodzielnego zarządzania nią. Ponadto państwo 
członkowskie UE może umożliwić podmiotowi odzwierciedlającemu koncepcję CEC zostanie 
operatorem zamkniętego systemu dystrybucyjnego. W przypadku umożliwienia CEC uzyskania 
statusu operatora systemu dystrybucyjnego nie moż e ona dyskryminować  odbiorcó w, któ rzy, po-
zostając przyłączeni do jej sieci, nie decydują  się  jednak na zostanie jej członkiem (Mataczyńska, 
2020). Dyrektywa 2019/944 wskazuje, że państwa członkowskie UE, podczas transpozycji jej 
przepisów do krajowego porządku prawnego, powinny zapewnić stworzenie systemu wsparcia 
umożliwiającego prowadzenie działalność podmiotu odzwierciedlającego CEC na atrakcyjnych 
zasadach, zachęcających odbiorców do zaangażowania w ramach tego typu podmiotów. Dyrektywa 
2019/944 obliguje pań stwa członkowskie UE do stworzenia ram regulacyjnych dla podmiotów 
odpowiadających koncepcji CEC i obję cia ich niedyskryminacyjnymi, sprawiedliwymi i przejrzy-
stymi procedurami, m.in. w odniesieniu do rejestracji. Na tej podstawie postanowiono stworzyć  
przykładowo rejestr takich podmiotów, który umożliwi monitorowanie ich rozwoju.

Analizując treść koncepcji CEC, należy stwierdzić, że prawo unijne w postaci dyrektywy 
2019/944 nakłada na państwa członkowskie obowiązek opracowania ram prawnych, których 
celem jest uruchomienie potencjału tkwiącego na rynku energii elektrycznej, głównie poprzez 
powstawanie nowych podmiotów, dotychczasowo niebiorących aktywnego udziału na rynku 
energii, które będą działały jako konstrukcje odzwierciedlające CEC. Przewidywanym efektem 
będzie postępujący proces decentralizacji rynku energii, na którym pojawią się podmioty dotych-
czas w nim nieuczestniczące (Wróbel, 2019). CEC można uznać za formy zrzeszenia się sze-
rokiej gamy podmiotów, zainteresowanych rozwijaniem projektów związanych z rynkiem energii 
elektrycznej, które umożliwiają im w dużym stopniu zaangażowanie się w proces podejmowania 
decyzji w związku z ich funkcjonowaniem.
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IV. Klaster energii w świetle dyrektywy 2019/944
Defi nicja prawna zawarta w art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawial-

nych źródłach energii8 normuje klaster energii jako cywilnoprawne porozumienie reprezentowane 
przez koordynatora, w skład któ rego mogą  wchodzić  osoby fi zyczne, osoby prawne, jednostki 
naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorzą du terytorialnego, dotyczą ce wytwarzania 
i ró wnoważ enia zapotrzebowania dystrybucji lub obrotu energią  z odnawialnych ź ró deł energii 
lub innych ź ró deł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napię ciu znamionowym niż szym 
od 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczają cym granic pięciu gmin lub po-
wiatu. Na podstawie ustawowej defi nicji klastra energii należ y ró wnież  przyją ć , ż e stanowi on 
porozumienie oparte na tzw. umowie nienazwanej. Oznacza to, ż e typ tego kontraktu jest oparty 
nao zasadzie swobody kształtowania stosunku prawnego z art. 3511 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny18, któ ra jest ograniczona klauzulą  wspó łż ycia społecznego, wynikają cą  
z art. 5 k.c. (Kupiec, 2021). W kwestiach nieuregulowanych w umowie zawiązującej klaster energii, 
takich jak na przykład rozliczenia między członkami czy odpowiedzialność za wyrządzone szkody 
zastosowanie znajdą najczęściej przepisy kodeksu cywilnego, chociażby w zakresie działalności 
klastra energii (Czarnecka, 2018). Klaster energii, będąc cywilnoprawnym porozumieniem, nie 
posiada osobowości prawnej. Oznacza to między innymi, ż e obowią zki podatkowe bę dą  cią ż yć  
na poszczegó lnych członkach klastra. Ustawodawca powinien przygotować stosowne regulacje, 
wedle których klaster energii będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT i podatkiem akcy-
zowym, jakby był odrębnym podmiotem prawa (podobnie jak ma to miejsce w przypadku spółki 
cywilnej) i powinien zostać w tym zakresie uznawany za podatnika. Brak osobowości prawnej 
klastra energii jest sprzeczny z treścią dyrektywy 2019/944, która wprost wskazuje, że podmioty 
odpowiadające koncepcji CEC muszą takową posiadać.

Zakres terytorialny klastra energii oraz katalog podmiotów, które mogą w nim partycypować 
jest sprzeczny z przepisami dotyczącymi koncepcji CEC. Ograniczenie terytorialne klastra energii 
do pięciu gmin lub jednego powiatu nie znajduje odzwierciedlenia w treści dyrektywy 2019/944, 
która wskazuje wprost, że regulacje państw członkowskich UE powinny umożliwić partycypację 
w takowym podmiocie jak najszerszej grupie obywateli. Ustawodawca powinien znieść ogranicze-
nia terytorialne klastra energii. Należy zaznaczyć, że w regulacjach dotyczących klastra energii 
brakuje zapisanego wprost obowiązku respektowania praw członków wynikających z ich ról jako 
użytkowników systemu energetycznego. Oznacza to, że zgodnie z zasadą swobody umów, człon-
kowie klastra mogą arbitralnie decydować o przyjęciu lub nie nowego członka klastra.

Konstrukcja powyż szej defi nicji podkreś la ukierunkowanie działalnoś ci klastra energii na 
wytwarzanie i ró wnoważ enie zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią  elektryczną , co 
nie ogranicza jednak swobody powstawania tego typu przedsię wzię ć  w celu wytwarzania ciepła. 
Ponadto działalność klastra energii nie ogranicza się do wykorzystywania OZE, z defi nicji wynika, 
że może on produkować energię za pomocą np. paliw kopalnych. Nie jest to sprzeczne z treścią 
dyrektywy 2019/944, gdyż nie zawiera ona ograniczenia, zgodnie z którym energia elektryczna 
wytworzona w ramach podmiotów odpowiadających koncepcji CEC nie musi pochodzić wyłącz-
nie z OZE. Jednakże, w regulacjach dotyczących klastra energii brakuje wskazania wprost, że 

8 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. 2021, poz. 610, 1093, 1873, 2376); dajej: uoze.
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jego głównym celem jest zapewnienie nie tyle zysków fi nansowych, ile przede wszystkim środo-
wiskowych lub społecznych korzyści dla swoich członków. Oznacza to, że cele klastra energii są 
ustalane każdorazowo w ramach umowy cywilnoprawnej zawieranej przez jego członków, co jest 
sprzeczne z treścią dyrektywy 2019/944 wskazującej wprost, że cechą podmiotów odpowiadających 
koncepcji CEC jest działanie na rzecz przede wszystkim środowiska naturalnego i społeczności 
lokalnej. Defi nicja klastra energii, zawierają ca zamknięty katalog podmiotó w mogą cych utworzyć  
klaster energii, nie zawiera jednak jednostek nieposiadają cych osobowoś ci prawnej, co oznacza, 
ż e mię dzy innymi spółki osobowe nie mogą partycypować w tego typu przedsię wzię ciu. Takie 
ograniczenie jest sprzeczne z treścią dyrektywy 2019/944, która wskazuje, że podmioty odzwier-
ciedlające CEC mają charakter otwarty i dobrowolny. Zasada otwartości oznacza, że uczestnictwo 
powinno być  dostę pne dla wszystkich zainteresowanych podmiotó w zamieszkują cych dany teren, 
z tym ż e podmiot odzwierciedlający CEC moż e ustalać  wewnę trzne kryteria członkostwa pod wa-
runkiem, ż e nie są  one dyskryminują ce. Klaster energii nie gwarantuje realizacji ani otwartości, 
ani zasady dobrowolności, gdyż działa on na podstawie cywilnoprawnej umowy. Strony umowy 
tworzącej klaster energii mogą hipotetycznie zawrzeć postanowienia, wedle których istniałby cał-
kowity zakaz przyjmowania nowych członków lub ograniczałyby one możliwość jego opuszczenia. 
Ustawodawca powinien więc w celu odzwierciedlenia koncepcji CEC w klastrze energii umożliwić 
jednostkom nieposiadającym osobowoś ci prawnej uczestnictwo w nim oraz zawrzeć przepisy, 
które gwarantowałyby wprost realizację zasady otwartości.

Obligatoryjnym elementem klastra energii jest koordynator klastra energii. Zadaniem koor-
dynatora jest zarządzanie klastrem energii i jego reprezentowaniem w obrocie gospodarczym 
w zakresie realizowanych projektów. Przepisy uoze nie precyzują szczegółowego zakresu i zasad 
reprezentacji koordynatora w klastrze, w tym zakresie pozostawiają swobodę wyboru członkom 
klastra energii. Art. 38a ust. 3 uoze wskazuje jedynie, że to koordynator klastra energii zawiera 
z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego umowy o świadczenie usług dys-
trybucji. Zadania koordynatora klastra energii powinny jednak zostać uregulowane w katalogu 
otwartym na gruncie uoze. Do jego zadań powinno należeć między innymi informowanie operatora 
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci mają zostać przyłączone insta-
lacje OZE wykorzystywane przez członków klastra energii, o terminie jej przyłączenia, lokalizacji 
przyłączenia, rodzaju odnawialnego źródła energii nie później niż w określonym na gruncie uoze 
terminie i przed dniem planowanego przyłączenia instalacji OZE do sieci operatora systemu dys-
trybucyjnego elektroenergetycznego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 ustawy – Prawo 
energetyczne9.

Ustawodawca powinien ponadto przypisać koordynatorowi klastra energii odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację instalacji OZE oraz bilansowa-
nie, gdyż podmiot ten ma za zadanie zarządzać i reprezentować klaster na zewnątrz. Byłoby to 
zgodne z wymaganiami dyrektywy 2019/944, zgodnie z jej treścią bowiem państwa członkowskie 
UE muszą uregulować w przepisach krajowych zasady odpowiedzialności fi nansowej za niezbi-
lansowanie energii elektrycznej.

Konstrukcja prawna klastra energii wydaje się  posiadać  niektó re cechy CEC z dyrektywy 
2019/944, ponieważ opiera się  na dobrowolnej partycypacji oraz umożliwia szeroką działalność 
9 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2021, poz. 716, 868, 1093).
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związaną z energią elektryczną. Nie moż na jednak tym samym uznać  przepisó w regulują cych 
klaster energii za pełną  transpozycję  treś ci dyrektyw dotyczą cych CEC, gdyż  klaster energii, 
bę dą cy cywilnoprawnym porozumieniem, nie gwarantuje ró wnoś ci pozycji swoich członkó w. 
Należ y zauważ yć , ż e klaster energii w rozumieniu uoze ani nie posiada osobowoś ci prawnej, 
ani nie jest jednostką  organizacyjną  posiadają cą  zdolnoś ć  prawną , a demokratyczna struktura 
została uzależ niona od treś ci cywilnoprawnej umowy, która zgodnie z zasadą  swobody umó w 
dowolnie kształtuje relacje pomię dzy członkami klastra energii. Ponadto, brak osobowoś ci praw-
nej klastra energii moż e okazać  się  w praktyce problemem dla jego członkó w, gdyż  nie moż e on 
być  samodzielną  stroną  relacji cywilnoprawnych. Wskazane jest niewą tpliwie nadanie klastrowi 
energii osobowoś ci prawnej, aby mó gł on podejmować  autonomiczne działania na rynku, w inte-
resie swoich członkó w. Ponadto w polskich regulacjach powinny znaleźć się przepisy, na mocy 
których klaster energii byłby zobligowany do rejestracji w stosownym rejestrze, prowadzonym 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Klaster energii mógłby podją ć  działalnoś ć  po za-
mieszczeniu jego danych w takim rejestrze. 

Klaster energii jedynie częściowo realizuje koncepcję energetyki obywatelskiej. Umożliwia 
on wytwarzanie energii przez obywateli w ramach grupy, co z kolei umożliwia mu współtwo-
rzenie lokalnego, opartego na OZE miksu energetycznego. Zapewnia on w swoich ramach 
współpracę pomiędzy wieloma podmiotami, co ułatwia im przeprowadzenie wspólnej inwestycji 
w instalacje OZE. W konsekwencji klaster energii może stanowić przeciwwagę dla dominującej 
siły dużych koncernów energetycznych, w których głównym udziałowcem jest Skarb Państwa. 
Jednakże ze względu na ograniczenia terytorialne wynikające z treści uoze oraz brak zapisanej 
wprost zasady otwartości w regulacjach dotyczących klastra energii nie umożliwia on wszystkim 
partycypacji w jego ramach. Zasada swobody umów z kodeksu cywilnego sprawia, że podmioty 
zakładające klaster energii mogą zawrzeć postanowienie inicjującej klaster, na mocy którego nie 
dopuszczą oni nowych członków.

V. Bürgerenergiegemeinschaft w świetle dyrektywy 2019/944
Zgodnie z § 16b (1) ustawy o organizacji gospodarki energetycznej (Elektrizitätswirtschafts- und 

-organisationsgesetz) Bürgerenergiegemeinschaft (dalej: BEG) jest osobą prawną (Rechtsperson), 
która może zarówno wytwarzać, jak i zużywać, magazynować lub sprzedawać energię elektryczną, 
działać na polu agregacji i oferować inne usługi energetyczne dla swoich członków10. Przedmiot 
działalności BEG pokrywa się z CEC z dyrektywy 2019/944, gdyż wytwarzana w jej ramach 
energia elektryczna nie musi pochodzić jedynie z instalacji OZE. Członkami lub udziałowcami 
BEG mogą być tak osoby fi zyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki samorządu terytorialnego 
§ 16b (1) EIWOG. Uczestnictwo w BEG nie narusza praw i obowiązków poszczególnych człon-
ków, w szczególności swobodnego wyboru dostawców. BEG może być zorganizowane w formie 
stowarzyszenia, spółdzielni lub spółki, jednakże warunkiem dla BEG jest posiadanie osobowości 
prawnej. Oznacza to, że BEG działa we własnym imieniu oraz ma moż liwoś ć  wykonywania praw 
i podlegania obowią zkom wynikają cym z ustanowionych ram prawnych. 

10 Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (BGBl. I Nr. 150/2021); dalej: EIWOG.
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 Głównym celem BEG nie jest zysk fi nansowy (należy to określić w statucie, jeśli nie wyni-
ka z formy organizacyjnej BEG). BEG powinny przynosić członkom ekologiczne, ekonomiczne 
i społeczne korzyści. Kontrola w ramach BEG jest ograniczona do osób fi zycznych, władz lo-
kalnych i małych przedsiębiorstw, o ile nie pełnią one funkcji przedsiębiorstwa energetycznego 
§ 16b (3) EIWOG. Kontrola ta jest zapewniona, jeżeli uprawnienia decyzyjne i kontrolne należą 
do wyżej wymienionych podmiotów. Przez uprawnienia decyzyjne i kontrolne należy rozumieć 
bezpośrednie lub pośrednie wywieranie decydującego wpływu lub wykonywanie praw względem 
BEG, powoływanie oraz pełnienie funkcji członków rady nadzorczej, zarządu lub innych organów 
uprawnionych do jej reprezentowania (Cejka, 2021). Powyższa regulacja jest zgodna z defi nicją 
CEC z dyrektywy 2019/944, gdyż uprawnienia decyzyjne w BEG należą wyłącznie do tych człon-
ków, którzy nie prowadzą działalności komercyjnej na dużą skalę i dla których sektor energetyczny 
nie jest obszarem podstawowej działalności gospodarczej. Główne uprawnienia decyzyjne zostały 
ograniczone do członków, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej na dużą skalę i których 
faktycznym obszarem działalności nie jest branża energetyczna. Oznacza to, że ze sprawowania 
kontroli wyłączone są zatem średnie i duże przedsiębiorstwa, a także przedsiębiorstwa będące 
przedsiębiorstwami energetycznymi.

BEG realizuje zarówno ideę energetyki obywatelskiej, jak i koncepcję CEC z dyrektywy 
2019/944. Austriacki ustawodawca nie przewidział ograniczeń terytorialnych w stosunku do BEG, 
przez co może on działać na terenie całego kraju. Ponadto w regulacjach zapisano wprost, że 
BEG działa na zasadzie otwartości, co znaczy, że musi on przyjąć nowego członka, jeżeli spełnia 
on wewnętrzne kryteria. Tym samym BEG umożliwia bezpoś rednie zaangaż owanie obywateli 
w lokalną  produkcję  energii elektrycznej OZE, co jest podstawą energetyki obywatelskiej.

VI. Klaster energii a Bürgerenergiegemeinschaft
Regulacje dotyczące klastra energii i BEG umożliwiają zrzeszanie się obywatelom w celu 

realizowania projektów związanych z działalnością w zakresie energii elektrycznej. Między obie-
ma koncepcjami występują jednak różnice. BEG, w przeciwieństwie do klastra energii, posiada 
osobowość prawną ze względu na formy organizacyjne, przez co może być przedmiotem praw 
i obowiązków. Zauważalną różnicą jest fakt, że obszar działalności BEG nie jest ograniczony, 
natomiast obszar działania klastra energii ograniczony jest nie tylko do obszaru jednego OSD, 
lecz także do określonej liczby i rodzaju gmin. Takie wąskie ograniczenie terytorialne sprawia, iż 
podmiot zainteresowany dołączeniem do klastra energii musi być położony w stosunkowo nie-
wielkiej odległości od pozostałych uczestników. Natomiast defi nicja BEG umożliwia jej członkom-
-założycielom wybór odpowiedniej formy prawnej spółdzielni, ale też i stowarzyszenia czy spółki 
prawa handlowego, co jest zgodne z koncepcją CEC oraz zapewnia członkom BEG wybór formy 
organizacyjnej najbardziej odpowiadającej ich potrzebom (Fina i Fechner, 2021).

VII. Podsumowanie
Koncepcja CEC stanowi ważny fi lar rozwoju energetyki obywatelskiej, gdyż jej rozwój wspomo-

że osiągniecie celów energetyczno-klimatycznych wyznaczonych na gruncie przepisów unijnych. 
Pomimo niespełnienia niektórych cech koncepcji CEC, klaster energii częściowo umożliwia lokalnej 
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społeczności partycypowanie w wykorzystaniu lokalnych zasobów energetycznych. Działalność 
klastra energii i BEG może nie tylko prowadzić do zwiększenia udziału OZE w krajowym miksie 
energetycznym, lecz także stanowić formę inicjatyw obywatelskich, w których głównym podmiotem 
i benefi cjentem są obywatele. Uzasadnione wydaje się  stwierdzenie, ż e klaster energii oraz BEG 
mogą wesprzeć proces rozpowszechnienia instalacji OZE na ziemiach polskich i austriackich i tym 
samym wesprzeć kraj w procesie transformacji energetycznej. Umożliwiają one bowiem obywa-
telom zrzeszanie się w podmiot, który umożliwia im demokratyczne współdecydowanie o rozwoju 
OZE na lokalnym terenie, co wpisuje się w założenia energetyki obywatelskiej. 

Należy stwierdzić, że BEG spełnia cechy CEC, ponieważ między innymi umożliwia szerszy 
zakres działalności jej członkom w zakresie sektora energetycznego oraz nie zawiera sztywnych 
limitów dotyczących liczby członków czy skali działalności. Klaster energii wydaje się łączyć jedynie 
niektóre elementy CEC opisane w dyrektywie 2019/944. Klaster energii, pomimo posiadania tylko 
niektórych cech CEC, niewątpliwie włącza lokalną społeczność w wytwarzanie energii elektrycznej 
i wykorzystywanie jej do własnych potrzeb. Ustawodawcy zarówno austriacki, jak i polski powinni, 
na podstawie ekonomicznych i legislacyjnych analiz, kształtować regulacje dotyczące podmiotów 
mających odzwierciedlić koncepcję CEC z dyrektywy w 2019/944 w taki sposób, aby zapewnić im 
stabilny rozwój. Konieczna jest dalsza ewaluacja aktów normatywnych regulujących klaster energii 
i BEG, aby były one dostosowane do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych i stały się 
atrakcyjną formą działalności zachęcającą obywateli do aktywnej partycypacji na rynku energii.
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S P R A W O Z D A N I A

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
Prawa Energetycznego 

pn. „Rola i znaczenie magazynów energii 
we współczesnej gospodarce”, 
Katowice, 28 kwietnia 2022 r.

W dniu 28 kwietnia 2022 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Energetycznego 
pn. „Rola i znaczenie magazynów energii we współczesnej gospodarce”. Wydarzenie zostało zorga-
nizowane na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przez Centrum 
Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych oraz Zespół Badawczy Publicznego 
Prawa Gospodarczego, we współpracy z Instytutem Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. oraz Kancelarią 
Pawełczyk i Wspólnicy. Była to konferencja ekspercka, w której udział wzięli przedstawiciele pięciu 
ośrodków akademickich z całej Polski oraz eksperci branżowi. Ze względu na panującą sytuację epi-
demiologiczną konferencja odbyła się w formie zdalnej, za pośrednictwem Microsoft Teams. 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dr hab. prof. UŚ Mirosław Pawełczyk, Dyrektor 
Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych oraz Lider Zespołu 
Badawczego Publicznego Prawa Gospodarczego. Powitał on wszystkich zebranych, w szcze-
gólności zaproszonych prelegentów oraz gości. Podziękował organizatorom za zaangażowanie 
podczas przygotowań do konferencji oraz partnerom za wsparcie, wyraził również nadzieję na 
organizację podobnych wydarzeń stacjonarnie w murach śląskiej Alma Mater. 

Wydarzenie zostało podzielone na dwa rozbudowane panele tematyczne. Panel pierwszy 
poruszał przede wszystkim tematykę magazynów energii, nowych technologii związanych z ma-
gazynowaniem energii oraz klastrów energii, jego moderatorem był dr hab. prof. UŚ Mirosław 
Pawełczyk. Drugi panel kompleksowo przedstawiał zmiany wprowadzone w energetyce ostatnimi 
nowelizacjami oraz przyszłe rozwiązania dla magazynowania energii. 

Wykład inaugurujący konferencję poprowadził dr hab. prof. UŚ Mirosław Pawełczyk. Podczas 
wystąpienia, zatytułowanego „Aktualne wyzwania bezpieczeństwa elektrycznego”, prelegent wie-
lokrotnie podkreślał o konieczności zmian na polskim rynku energetycznym, które wynikają wprost 
ze wzrostu znaczenia unijnej strategii pt. „Nowy Zielony Ład” przez panującą obecnie sytuację geo-
polityczną. W ramach wystąpienia omówione zostały przyczyny zmian na rynkach energetycznych 
oraz zagrożenia wynikające z aktualnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem trwającej wojny na 
Ukrainie. Dodatkowo skrupulatnie omówił zagadnienia zmian wprowadzanych w energetyce z po-
czątkiem 2022 r., z uwzględnieniem tych dotyczących magazynowania energii. Przedstawił defi nicję 
magazynu energii oraz społeczności energetycznych, a także jaki jest ich wpływ na stymulację roz-
woju gospodarki w sektorze energetycznym. Następnie odbyły się wystąpienia panelistów. Pierwszym 
z prelegentów był prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda z Politechniki Warszawskiej. W wystąpieniu 
zatytułowanym „Najważniejsze zmiany technologiczne magazynowania energii – wizja przyszłości” 
kompleksowo omówił zagadnienia związane z perspektywą zmian w strukturze energetyki. Jednym 
z wysnutych przez niego wniosków było znaczne odejście od energii pochodzącej z węgla oraz wzrost 
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wykorzystania OZE. Ponadto analiza badań pozwoliła na postawienie tezy, że potencjał rozwojowy 
OZE cechuje się niestabilną generacją, a plany wynikające z polityki energetycznej Polski mogą zostać 
znacząco przekroczone. Spodziewane nadwyżki w generacji energii elektrycznej występować mogą 
głównie w lecie. Do ich wykorzystania potrzebne będą magazynowanie długoterminowe. Dodatkowo 
w wystąpieniu omówione zostały poszczególne metody magazynowania energii. 

Kolejnym panelistą był prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko z Politechniki Lubelskiej, który w swym 
wystąpieniu, pt. „Rola długoterminowych magazynów energii w bilansowaniu polskiego systemu elek-
troenergetycznego – perspektywa roku 2040”, doszedł do wniosków, że źródła OZE przy planowanych 
wartościach mocy zainstalowanych wykazują nadwyżki możliwe do wykorzystania, ale niemające istotnego 
wpływu na problemy bilansowe. Konieczne będzie również precyzyjne zdefi niowanie potrzeb w zakresie 
magazynowania nadwyżek energii z OZE i ich wykorzystania w celu pokrycia potrzeb bilansowych. 

Pozostałe wystąpienia w ramach pierwszego panelu dotyczyły przede wszystkim defi niowania 
wspólnot energetycznych oraz okreslania jakie są ich warunki funkcjonowania w związku z wcho-
dzącymi w życie zmianami. Trzecie wystąpienie pt. „Wspólnoty energetyczne, a transformacje 
energetyczne w Polsce” poprowadziła dr hab. prof. UEKat Marzena Czarnecka. W trakcie referatu 
skrupulatnie omówiła zagadnienia związane ze wspólnotami energetycznymi oraz ich rodzajami. 
We wnioskach Profesor Czarnecka stwierdziła, że poprzez mądre wykorzystanie inteligentnej in-
frastruktury, opłat sieciowych oraz dzięki opłatom i podatkom lokalnym państwo będzie w stanie 
pozytywnie wpłynąć na postrzeganie przez wspólnoty energetyczne zmian zachodzących w ener-
getyce. Następnymi panelistami byli dor. restr. Wojciech Płachetka, Dyrektor Generalny XOOG 
Klastry Energii P.S.A., z referatem pt. „Nowa rola klastrów energii w myśl projektu z dnia 24 lu-
tego 2022 r. nowelizującego ustawę o odnawialnych źródłach energii” oraz Daniel Raczkiewicz, 
Członek Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii, którego wystąpienie nosiło tytuł „Wykorzystanie 
wirtualnej elektrowni VPP w funkcjonowaniu klastrów energii”. Podczas powyższych wystąpień 
poruszone zostały kwestie zmian w energetyce w odniesieniu do klastrów energii, wykorzystania 
OZE oraz dalszych kierunków rozwoju energii pochodzącej z klastrów. 

Panel drugi poświęcono przede wszystkim zagadnieniom związanym z nowelizacją pra-
wa energetycznego oraz ustawy o OZE. Moderatorem tego panelu był dr Marcin Kraśniewski 
z Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych IUS PUBLICUM. Pierwszy referat 
w ramach tego panelu przedstawiony został również przez dr Marcina Kraśniewskiego i nosił ty-
tuł „Znaczenie zmian wprowadzonych w energetyce z początkiem 2022 r. dla rozwoju przedsię-
biorczości”. Prelegent skupił się przede wszystkim na tym, w jaki sposób transformacje polskiej 
energetyki stymulują rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności rynku poprzez jednoczesną 
popularyzację i wzrost znaczenia OZE. Najważniejszym wnioskiem był wzrost znaczenia prosu-
mentów w ramach zmian oraz powstanie nowej kategorii fl eksumentów. 

Następnie dr Ilona Przybojewska z Katedry Prawa Ochrony Środowiska Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w wystąpieniu zatytułowanym „Zmiany 
w energetyce w kontekstach środowiskowo-klimatycznych” poruszyła wiele istotnych kwestii 
związanych ze sposobem wykonania dyrektyw unijnych oraz korzyści wynikających z ich wyko-
nania dla klimatu i środowiska. Na zakończenie przedstawiła również możliwy dalszy tok działań 
podejmowany przez Urząd Regulacji Energetyki oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska w celu 
pełnego wypełnienia dyrektyw unijnych oraz dążenia do pełnej zielonej energii. 
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Gościem specjalnym panelu był Pan Borys Budka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
który podczas swego wystąpienia zatytułowanego „Rola magazynów energii w polskim mixie energe-
tycznym 2022 i ich wpływ na rozwój gospodarki”, przedstawił niezwykle interesujące tezy dotyczące 
dalszego rozwoju sektora energetycznego oraz możliwości, jakie niesie ze sobą wykorzystanie maga-
zynów energii dla rozwoju gospodarki i konkurencyjności rynku. Kolejnym prelegentem był Pan Adam 
Sokal, Prezes EnAlpha, z referatem zatytułowanym „Czy magazyn energii, równa się niezależność? – 
najnowsze technologie magazynowania energii”. Skrupulatnie przedstawił on proces produkcji energii 
z instalacji fotowoltaicznych oraz rolę, jaką odgrywają magazyny energii podczas produkcji energii. 
Najważniejszym wnioskiem powyższego wystąpienia było stwierdzenie, że magazyny energii, mimo 
swej wszechstronności oraz olbrzymich możliwości, nie dają pełnej niezależności energetycznej. 

Następnie przedstawiciel Tauron Polska Energia SA, Pan Patryk Nalepka, zaprezentował 
swoje badania prowadzone w ramach przewodu doktorskiego w referacie pt. „Regulacyjne aspekty 
uczestnictwa magazynów energii w mechanizmie rynku mocy”. Poruszył on wiele kwestii wyma-
gających bacznej uwagi ustawodawcy oraz roli, jaką odgrywają magazyny energii w produkcji 
energii. Przede wszystkim jednak ukazał najważniejsze zmiany i mechanikę działania rynku mocy 
oraz jej dalsze perspektywy rozwojowe przy polityce energetycznej 2040. 

Panel drugi zakończyło wystąpienie dr Grzegorza Kinelskiego, reprezentującego przedsię-
biorstwo Veolia Energy Contracting S.A. Prelegent w referacie pt. „Magazynowanie energii jako 
szansa na usieciowienie w koncepcji Smart City 4.0.” przedstawił przede wszystkim czym jest 
koncepcja smart city 4.0. Jednym z wielu fundamentów wdrożenia tej idei jest poprawna infra-
struktura miejska, co, zdaniem prelegenta, oznacza zintegrowanie infrastruktury, a co za tym idzie 
– zwiększenie efektywności funkcjonowania służb i spółek miejskich oraz wzmocnienie integracji 
między tymi organami, na końcu zaś poprawę życia mieszkańców. Po wystąpieniach przeprowa-
dzona została ożywiona dyskusja, podczas której padło wiele pytań do wszystkich prelegentów. 

Podsumowując, w konferencji udział wzięło 12 prelegentów, wśród których znaleźli się przed-
stawiciele różnych ośrodków akademickich z całej Polski oraz przedsiębiorstw branżowych odgry-
wających główną rolę w funkcjonowaniu rynku. Dywersyfi kacja przedstawicieli naukowych dziedzin 
technicznych, prawnych i ekspertów z kręgów biznesowych zapewniła ogromną różnorodność oraz 
kompleksowe omówienie tematu przedsięwzięcia. Wydarzenie zostało objęte dwunastoma patrona-
tami honorowymi, wśród których znalazł się między innymi Urząd Regulacji Energetyki. Dodatkowo 
konferencja uzyskała osiem patronatów medialnych oraz przyciągnęła blisko stu uczestników. 

Tematyka konferencji wpisała się w niezwykle ważny obecnie temat, czyli transformacji zacho-
dzących na rynkach energetycznych oraz wzrost znaczenia OZE. Sektor energetyczny podlega 
dynamicznym zmianom, które pozwalają na odchodzenie od struktur wielkoskalowych na rzecz 
systemów rozproszonych wykorzystujących naturalne źródła energii. W przyszłości możemy się 
spodziewać dalszego wzrostu znaczenia odnawialnych źródeł energii i magazynowania energii 
zarówno w krajowym, jak i w europejskim miksie energetycznym. 

 
Bartosz Gołębiewski
Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytet Śląski w Katowicach 



106

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022, nr 2(11)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.11.10

P R Z E G L Ą D  P I Ś M I E N N I C T W A

Tina Soliman-Hunter, Marcin Kraśniewski, 
Jurgita Malinauskaite, Marzena Czarnecka (red.),
The Routlege Handbook of Consumer Protection 
in Energy Markets, Routledge, Nowy Jork 2023

The Routlege Handbook of Consumer Protection in Energy Markets pod redakcją Tiny 
Soliman-Hunter (Macquarie Law School, Macquarie University, Sydney, Australia), Marzeny 
Czarneckiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska), Jurgity Malinauskaite (School 
of Law, Brunel University London, Wielka Brytania) oraz Marcina Kraśniewskiego (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach, Polska), ukaże się w 2023 roku. 

Dobrze funkcjonujące rynki energii potrzebują świadomych i dobrze chronionych konsumen-
tów, którzy mogą korzystać z konkurencji, przejrzystych ofert, swobodnie wybierać najbardziej 
konkurencyjnych sprzedawców energii oraz znają swoje prawa i mają dostęp do skutecznych 
środków odwoławczych. Konsumenci mogą również odgrywać aktywną rolę w transformacji czystej 
energii. „Handbook of Consumer Protection in Energy Market” stanowi kompleksowe opracowanie 
dotyczące ochrony konsumentów i ich zachowań w wybranych jurysdykcjach na świecie. Każdy 
rozdział jest napisany przez uznanych międzynarodowych ekspertów i stanowi współczesny prze-
gląd rozwiązań w zakresie ochrony konsumentów i polityki w sektorze energetycznym. 

Obecnie energia stała się podstawowym czynnikiem zapewniającym rozwój społeczno-
-gospodarczy każdego kraju i poprawiającym jakość życia społeczeństwa i jest niezbędnym 
elementem życia dla każdego. Rynek energii stał się rynkiem konkurencyjnym, opartym na zało-
żeniu, że wytwarzanie i sprzedaż energii nie jest naturalnym monopolem, a mechanizmy rynkowe, 
w szczególności konkurencja między przedsiębiorstwami energetycznymi, są najlepszym spo-
sobem na obniżenie cen i poprawę obsługi klientów. Zakup energii jest nierozerwalnie związany 
z jej dystrybucją od producenta do nabywcy. Z uwagi na fakt, że rynek energii ma specyfi czny, 
techniczny charakter, istotna jest jego analiza w ramach zasad wolnego rynku, szczególnie zaś 
zapewnienie ochrony słabszej strony umowy, czyli konsumenta. Ponadto do innych krytycznych 
punktów rozważań należy zaliczyć neoliberalne podejście do rynków konsumenckich, green-
washing, odbiorców wrażliwych oraz kwestie usługi powszechnej. 

Nauki zarówno ekonomiczne, jak i prawne są zainteresowane ochroną konsumentów. Oznacza 
to, że kwestia ochrony konsumentów na tak specyfi cznym rynku technicznym, jakim jest rynek 
energii, jest bardzo interesująca. Generalnie ochrona konsumenta powinna być realizowana przede 
wszystkim poprzez wprowadzenie określonych regulacji prawnych. Takie regulacje niewątpliwie 
wpływają na zachowania konsumentów na rynku, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z rynkiem 
regulowanym. Inną kwestią jest odpowiedzialność rządu, a także krytyczna analiza stosowana 
przez regulatorów. Pojawia się jednak pytanie, czy te regulacje w wystarczającym stopniu chronią 
konsumentów i czy prawo wpływa na zachowania konsumentów, czy też przeciwnie – zachowania 
konsumentów wpływają na zmianę regulacji prawnych. Dlatego też niezwykle aktualna wydaje 
się analiza zachowań konsumentów i regulacji związanych z ochroną konsumentów na rynku 
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energetycznym. Ponadto interesujące wydaje się prowadzenie badań nie tylko nad regulacjami 
prawnymi, lecz także nad skutecznością tych regulacji, a wreszcie nad zachowaniami konsumentów 
i analizą porównawczą w tym zakresie. Rozsądne będzie również porównanie energii elektrycz-
nej i rynku ciepłowniczego. Głównym oddziaływaniem tej książki będzie połączenie zagadnień 
ekonomicznych, politycznych i prawnych (regulacyjnych). 

Książka jest podzielona na trzy główne części oparte na regionach geografi cznych. Dominującą 
metodą badawczą będzie przegląd literatury poprzez metaanalizę w celu określenia aktualnego 
stanu wiedzy oraz analiza treści. W części ekonomicznej zastosowane zostaną techniki analizy 
danych służące eksploracji hipotez ilościowych, w tym porównywania środków w próbach czy te-
stowania związków między zmiennymi, stosowane zarówno do nowych danych zebranych przez 
badacza, jak i do analizy danych istniejących (wtórnych).

Chociaż książka jest uporządkowana geografi cznie, obejmuje kilka głównych tematów:
– kluczowe kwestie dotyczące przyszłości odbiorców energii i regulacji,
– ochronę konsumentów i zachowania klientów.

Mamy nadzieję, że będzie interesującą lekturą. 

dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UEKat
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ORCID  https://orcid.org/0000-0003-0565-8357
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Energy versus contemporary economic, social and geopolitical reality 
(from the volume editors) Marzena Czarnecka Marcin Kraśniewski

ARTICLES 

Piotr Mikusek, Legal regulations of carbon capture and storage (CCS) as a barrier to the 
decarbonisation of the national gas economy
Table of contents
I. Introduction
II. Selected regulations under EU law relating to CCS technology
 1. CCS Directive
 2. ETS Directive
III. Selected regulations under national law relating to CCS technology
 1. Geological and mining law
 2. Energy law
IV. Summary
Summary: Carbon capture and storage (CCS) technology has the potential to be a support 
mechanism for the decarbonisation of domestic industry, especially energy-intensive sectors. 
However, in order to do so, it is necessary to properly shape the regulatory landscape for the 
application of the technology for the transport and storage of captured carbon dioxide. The shape 
of the regulatory landscape in this respect is determined both at the EU level (mainly by Directive 
2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide i.e. the CCS Directive, and Directive 
2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the 
Community i.e. the ETS Directive) and by national legislation (especially Poland’s Energy Law 
and the Geological and Mining Law). The aim of this publication is to indicate the main regulatory 
barriers negatively infl uencing the potential for the development of CCS technology in Poland, as 
well as potential areas requiring intervention of the legislator in order to unblock the implementation 
of investments in carbon sequestration. It appears that there is currently space to postulate changes 
at the EU level, as well as to implement improvements in national legislation, due to the ongoing 
legislative transformation processes aimed at achieving a climate-neutral Europe.
Key words: carbon dioxide; carbon sequestration; regulatory barriers; energy transition; 
decarbonisation; energy-intensive industries
JEL: K12, K21, K32, K33

Piotr Dziubak, How to achieve emission reduction targets, while ensuring a level playing fi eld?
Table of contents
I. Introduction
II. Fit for 55 package
III. Fuels of the future and sustainable aviation fuels (SAF)
IV. Proposal of a European Parliament and the Council Regulation
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V. Level playing fi eld
 1. Different levels of market development
 2. The EU goal and national goals
 3. Public aid for the development of fuels
 4. SAF defi nition
 5. Carbon leakage
 6. EU internal market (additional refueling obligation)
 7. Cooperation of carriers and fuel producers
VI. Conclusions
Summary: The article refers to the European Green Deal, an initiative of the European Commission 
whose goals are to make Europe the fi rst climate neutral continent by 2050. The aim of this article is 
to present the role of aviation energy transition in contributing to the implementation of this initiative. 
In particular, the paper will assess the Draft Regulation of the European Parliament and of the 
Council on ensuring a level playing fi eld for sustainable air transport. The discussion will also cover 
other elements of the Ready for 55 package that have a direct or indirect impact on this sector of 
the economy. The proposed EU provisions, regarding the decarbonisation of aviation, introduce 
tensions within the sector, both in the European Union and on other geographic markets and other 
sectors. In conclusion, the above analysis shows the need to involve competition authorities in this 
new transformation process, and to take into account the changes of reforming the competition 
protection system in the EU. As the second conclusion, transport entrepreneurs, infrastructure 
managers, carriers and fuel suppliers, must make decisions in the changing environment, leading 
to the energy transformation of the sector, and taking advantage of the emerging opportunities for 
cooperation, obtaining support and state aid.
Key words: level playing fi eld; air transport; sustainable aviation fuels; European Green Deal; 
Fit for 55
JEL:  L93, Q42

Krzysztof Szczęśniak, Settlement of energy savings obligations through an alternative fee
Table of contents
I. Introduction
II. System of energy savings certifi cates (white certifi cates) 
III. Alternative fee in 2016–2018
IV. Alternative fee in 2019 and in the following years
 1. Placement of the orders during market sessions [unclear]
 2. Ineffective acquisition of white certifi cates
 3. Defi ned reasons of an ineffective acquisition 
V. Reasons of existing discrepancies – proposition of correct interpretation
VI. Conclusions – de lege ferenda postulates
Summary: The article presents the main rules governing the settlement of energy effi ciency 
obligations by an alternative fee after 2018. Due to the high prices of ‘white certifi cates’, in 2021 
and 2022, entrepreneurs will seek to fulfi ll their energy savings obligations by alternative means, 
for example through the payment of an alternative fee. However, the Energy Effi ciency Act from 
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2016 is imprecise and inconclusive on this aspect. This, in turns, causes serious practical doubts. 
It is a problem of great importance whether effective, even one-time purchase of white certifi cates, 
excludes the possibility of the submission of an alternative fee.
Key words: energy effi ciency; white certifi cates; energy savings certifi cates; alternative fee; EED 
directive
JEL: K23

Borys Budka, Prosumer, virtual energy prosumer and collective prosumer of electricity – critical 
remarks
Table of contents
I. Introduction
II. Defi nition of the concept
 1. Renewable energy prosumer
 2. Virtual prosumer of renewable energy
 3. Collective prosumer of renewable energy
III. Implementation of EU standards
 1. The concept of a prosumer in the legal system of the European Union
 2. Analysis of the implementation of relevant concepts into the Polish legal system
IV. Effects of new regulations in practice
 1. Consequences of the current wording of the defi nition of a ‘prosumer’
 2. Relationship of prosumers with an energy company
V. Summary
Summary: This article aims to indicate the consequences, especially of a practical nature, that result 
from the introduction of new concepts into the Polish legal system – a prosumer, collective prosumer, 
and virtual prosumer of electricity. Furthermore, the paper evaluates Polish implementation of EU 
solutions regarding their effects in the energy law fi eld as well as the consumer and competition 
protection system. The author is of the opinion that Polish regulations in their current wording may 
cause the risk of irregularities in the scope of contracts concluded between prosumers and energy 
companies, which may signifi cantly slow down the growth of prosumers in the Polish market.
Key words: prosumer; European Union; power engineering; RES; competition
JEL: K12, K21, K32, K33

Grzegorz Zych, The phenomenon of refusal to agree to connect an installation to the grid in the 
light of Poland’s international obligations 
Table of contents
I. Introduction
II. Rejection of grid connection vs. renewable energy development
 1. Problem outline
 2. Decision on the connection
 3. Rejection of grid connection
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III. Competitive aspect of the rejection of grid connection
 1. Concept of natural monopoly and dominant position
 2. Exploitation of a dominant position
IV. Regulation and competitiveness of the energy market in Poland
 1. Scale of regulation
 2. Demonopolization of the energy market
V. Summary
Summary: This article addresses the phenomenon of a signifi cant increase in cases where power 
companies refuse requests to connect new renewable energy sources to the grid (rejection of grid 
connection), with a particular focus on the electricity market.
In the opinion of the author, the reason for this situation lies in the relevant legal regulations that, 
by their current form, contribute to the deepening of differences between entities that apply for 
a grid connection and those that actually manage to acquire the requested connection in terms 
of their rights and obligations under the connection procedure.
Key words: regulation; monopoly; energy; renewable energy sources; competition
JEL: K32, K21, K23

Michał Pater, The legal positions of energy investment contractors due to the increase in prices 
and demanding access to building materials
Table of contents
I. Introduction 
II. Increase in prices 
III. Possible actions of a contractor for energy investments 
 1.  Claims for an increase in ‘due remuneration’ pursuant to Art. 3571, or Art. 632 para 2 of 

the Civil Code 
 2. Conditions for the application of the rebus sic stantibus clause 
 3. Scope of contract revision by the Court 
 4.  Rebus sic stantibus as the basis for a settlement/annex in implementing an energy 

investment 
 5. Lack of materials as force majeure in energy investments 
IV. Claim for damages 
 1. Grounds for a claim for damages 
V. Increasing the contract price pursuant to Art. 144 sec. 1 point 3 of the Public Procurement 

Law, or Art. 15 para 4 of the Covid Act 
VI. Defense of a contractor against possible contractual penalties imposed for (resulting from 

the circumstances mentioned above) the failure to perform/delayed performance of a given 
contract 

VII. Summary
Summary: The increase in the prices of energy, fuel and raw materials for production; rising 
infl ation; the disproportion between growing demand and insuffi cient supply; as well as costs 
related to climate transformation, cause a signifi cant increase in the prices of building materials 
necessary for the completion of energy investments. Existing serious disruptions in the supply 
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chain have a signifi cant impact, also on the availability of materials, which may contribute to further 
price increases. Due to the problems related to the increase in prices and the limited availability 
of building materials, energy investment contractors face the dilemma of whether to continue the 
implementation of an unprofi table contract (risking a loss), or decide to discontinue its implementation 
(facing the consequences thereof). The continuation of an unprofi table contract raises the question 
of whether to attempt to revise its content to the extent that it makes it possible to offset the loss; 
or to limit oneself to pursuing claims in court after the contract is terminated. The article aims to 
present the possible paths of energy investment contractors in relation to the extended duration of 
a contract or the occurrence of losses, due to an increase in the prices of building materials or the 
unavailability of materials. The paper analyzes the issue of potential revisions to the contract by 
way of extending its implementation time and/or increasing the remuneration, as well as the issue 
of pursuing claims by the contractor in the event of failure to agree on a change in the contract. 
Also assessed is the issue of the contractor’s defense against possible contractual penalties 
imposed for (resulting from the above-mentioned circumstances) the failure to perform/delayed 
performance of a given contract.
Key words: construction law; energy law; energy investments; contractor of energy investments; 
increase in prices of building materials; claims of a contractor for construction investments; rebus 
sic statibus; compensation claim; contract amendment; salary increase
JEL: K12, K21, K32, K33

Łukasz Dubiński, Special Nuclear Act and Atomic Law – the evaluation of selected legislative plans
Table of contents
I. Introduction
II. Development of nuclear energy in Poland
III. The main decision
IV. Expanding the catalogue of accompanying investments
V. Changing the period of validity of a decision on the determination of the investment location
VI. De-regulation of construction works
VII. Final remarks
Summary: The article discusses legislative plans for the so-called special nuclear act and nuclear 
law. The analysis is carried out in terms of the legislator’s assumption, whereby the amendment 
of the above-mentioned acts would translate into an improvement of proceedings regarding 
investments related to nuclear facilities. The overall assessment of the legislative changes being 
currently prepared is positive.
Key words: amendment; nuclear law; special nuclear act; investments; procedures
JEL: 3308

Bartłomiej Kupiec, A comparative legal analysis of energy clusters and the Burgerenergiegemeinschaft
Table of contents
I. Introduction
II. The concept of civic energy
III. Citizen energy community under Directive 2019/944
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IV. Energy cluster in the light of Directive 2019/944
V. Bürgerenergiegemeinschaft in the light of Directive 2019/944
VI. Energy cluster and the Burgerenergiegemeinschaft
VII. Summary
Summary: The aim of this article is to present and compare Polish regulations on ‘energy 
clusters’ and the Austrian Bürgerenergiegemeinschaft. According to the energy and climate policy 
of the European Union, the energy transition process consists of the decarbonisation and the 
decentralization of the energy market. Citizen energy communities, as defi ned by Directive (EU) 
2019/944 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on common rules for 
the internal market in electricity, are seen as key for achieving the above-mentioned principles. 
Energy clusters and energy cooperatives are a Polish solution to fulfi l the indications of the above 
EU directives. They enable the participation of Polish citizens in the process of the generation 
and sale of energy, produced by the installation of Renewable Energy Systems (RES). In order 
to demonstrate whether the Polish energy corresponds to the concept of civic energy community 
and fulfi ls the idea of civic energy, not only the EU, Polish and Austrian legal acts defi ning the 
operation of the energy cluster and Burgernergiegemeinschaft were analyzed.
Key words: energy clusters; Bürgerenergiegemeinschaft; RES; civic energy
JEL: L93, Q42

REPORT
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of energy storage in the modern economy”, Katowice, April 28, 2021 (Bartosz Gołębiewski)
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