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Uwagi o nowelizacji ustawy  
– Prawo energetyczne z dnia 26 lipca 2013 r.  

(od redaktorów prowadzących) 

Niniejszy numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego poświęco-
ny jest zagadnieniom prawa energetycznego. Jest to dziedzina prawa, w której cały czas zacho-
dzą dynamiczne zmiany. Niezależnie od bogatego i ewoluującego orzecznictwa, ustawodawca 
regularnie dokonuje nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (PE). 
Ostatnia nowelizacja została wprowadzona ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – 
Prawo energetyczne i niektórych innych ustaw. Zarazem nadal aktualne, mimo opóźnień, wydają 
się zapowiedzi uchwalenia nowego pakietu ustaw: Prawa energetycznego, ustawy o odnawial-
nych źródłach energii i prawa gazowego (powstaje jednak pytanie, czy uda się te ustawy uchwalić 
w obecnej kadencji Sejmu). 

Jeśli chodzi o zmiany wynikające ze wspomnianej ustawy z dnia 26 lipca 2013 r., to jednym 
z celów tej nowelizacji była dalsza promocja mechanizmów konkurencyjnych na rynku energetycz-
nym. Chociaż nikt chyba nie kwestionuje zasadności tego kierunku zmian w prawie energetycz-
nym (wynika on wszakże z uwarunkowań prawa unijnego), to jednak zwłaszcza ostatnie zmiany 
prawne rodzą konieczność refleksji nad sposobami realizacji tych celów przez prawodawcę. Nie 
sposób bowiem nie zauważyć, że niektóre mechanizmy mające w założeniu promować rozwój 
rynku konkurencyjnego naruszają pewne konstrukcje prawa cywilnego, a także mogą budzić 
wątpliwości z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją. 

Dobitnym przykładem wspomnianej kolizji jest unormowanie zawarte obecnie w art.4j ust. 3 
i ust. 3a PE (przed nowelizacją – w art. 4j ust. 3). Zgodnie z pierwszym z tych przepisów, „Odbiorca 
końcowy może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony, na podstawie której przed-
siębiorstwo energetyczne dostarcza temu odbiorcy paliwa gazowe lub energię, bez ponoszenia 
kosztów, składając do przedsiębiorstwa energetycznego pisemne oświadczenie. Odbiorca, który 
wypowiada umowę, jest obowiązany pokryć należności za pobrane paliwo gazowe lub energię 
oraz świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii”. Drugi głosi zaś, 
że: „Odbiorca końcowy może wypowiedzieć umowę zawartą na czas oznaczony, na podstawie 
której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza temu odbiorcy paliwa gazowe lub energię, bez 
ponoszenia kosztów i odszkodowań innych niż wynikające z treści umowy, składając do przedsię-
biorstwa energetycznego pisemne oświadczenie”. Tego typu regulacje mają w założeniu uczynić 
rynek energii elektrycznej oraz paliw gazowych bardziej płynnym, ułatwiając zmianę sprzedawcy, 
a przez to zwiększając poziom konkurencyjności tego rynku. Nie da się jednak nie zauważyć, że 
wprowadzenie do ustawy rozwiązania, zgodnie z którym jedna ze stron może swobodnie wypo-
wiedzieć umowę na czas oznaczony, kłóci się z naturą takich umów. O ile w przypadku umowy na 
czas nieoznaczony wypowiedzenie jest normalnym sposobem zakończenia jej obowiązywania, 
o tyle w przypadku umów na czas oznaczony, sama ich natura sprawia, iż wypowiedzenie ma 
poniekąd charakter wyjątkowy. Zawierając umowę na czas oznaczony, obaj kontrahenci dążą 
bowiem do uzyskania bezpieczeństwa prawnego, polegającego na zapewnieniu sobie stabilnej 
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sytuacji prawnej w określonym czasie. Dość przypomnieć, że w orzecznictwie toczyła się swe-
go czasu dyskusja na temat możliwości zastrzegania w umowach najmu na czas nieoznaczony 
klauzul przewidujących możliwość swobodnego wypowiedzenia takiej umowy. W toku tej dyskusji 
słusznie wskazywano między innymi, iż tego typu klauzule są sprzeczne z istotą (naturą) umów 
na czas oznaczony. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że ustawodawca podzielił ten 
pogląd, wprowadzając ustęp 3 do art. 674 KC. Przepis ten stanowi, że „Jeżeli czas trwania najmu 
jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach 
określonych w umowie” (podkr. red.). Nie są więc dopuszczalne klauzule przewidujące możliwość 
wypowiedzenia najmu na czas oznaczony bez zaistnienia z góry przewidzianej przyczyny. Wydaje 
się, że regulacja ta odzwierciedla pewne ogólne założenia obowiązujące na gruncie prawa umów. 
W tym kontekście art. 4j. ust 3a PE rodzi istotne wątpliwości, niezależnie od tego jakie cele przy-
świecają ustawodawcy. Zasługuje on na krytykę jako przepis niespójny z regulacjami przyjętymi 
w kodeksie cywilnym. Wprawdzie prawodawca złagodził radykalizm przyjętego przez siebie roz-
wiązania, uprawniając przedsiębiorstwa energetyczne do zastrzeżenia obowiązku poniesienia 
przez odbiorcę określonych kosztów i odszkodowań w związku z wypowiedzeniem takiej umowy. 
Niemniej rozwiązanie takie nie zmienia faktu, iż dokonano swego rodzaju pogwałcenia zasad 
rządzących umowami zawieranymi na czas oznaczony.

Jeżeli chodzi o wątpliwości co do konstytucyjności niektórych rozwiązań, to powstają one 
zwłaszcza w kontekście wprowadzenia tak zwanego obliga giełdowego w odniesieniu do paliw 
gazowych. Przewidziano je w art. 49b ust. 1 PE, który głosi, że „Przedsiębiorstwo energetyczne 
zajmujące się obrotem paliwami gazowymi jest obowiązane sprzedawać nie mniej niż 55% gazu 
ziemnego wysokometanowego wprowadzonego w danym roku do sieci przesyłowej:
1) w punktach wejścia do krajowego systemu przesyłowego na połączeniach z systemami prze-

syłowymi innych państw lub
2) siecią gazociągów kopalnianych, lub
3) terminalami skroplonego gazu ziemnego
– na giełdach towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towa-
rowych lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej rynek regulowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie in-
strumentami finansowymi”.

Zarazem – zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. – przewidziano bardzo szybką 
ścieżkę dojścia do tego rozwiązania. Wydaje się, że regulacje te zostały uchwalone bez uwzględ-
nienia oczywistego faktu, iż ich realizacja może kolidować z umowami zawartymi przez przed-
siębiorstwa energetyczne przed ich wprowadzeniem. Może bowiem okazać się, iż realizacja 
obliga giełdowego (z uwagi na znaczny wolumen paliw gazowych, którego dotyczy) wiązać się 
będzie z niewykonaniem czy nienależytym wykonaniem wcześniejszych umów, w ramach któ-
rych sprzedawca zobowiązał się do dostarczania odbiorcom określonych ilości paliwa gazowego 
przez określony czas. Odbiorcy ci wcale nie muszą być zainteresowani, ażeby kupować paliwo 
na giełdzie i mogą obstawać przy realizacji dotychczas zawartych kontraktów, choćby z uwagi 
na stabilność ceny i ciągłość dostarczania. Wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 49b PE 
może prowadzić do naruszenia zasady pacta sunt servanda. Uderzające jest to, iż ustawodawca 
w tym wypadku nie zdecydował się na wprowadzenie takich mechanizmów, które zastosowano 
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w sektorze elektroenergetycznym, gdy rozwiązywano umowy długoterminowe. Wszakże zgodnie 
z ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców 
w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii 
elektrycznej nie wprowadzono nakazu rozwiązywania takich umów, a jedynie zgodnie z art. 3 ust. 1 
przewidziano, iż strony taką umowę mogą rozwiązać, zarazem zaś zachęcając wytwórców energii 
do takiego działania. W szczególności w art. 6 ust. 1 przewidziano, iż wytwórca po rozwiązaniu 
umowy i przekazaniu umowy rozwiązującej Prezesowi URE otrzymuje środki na pokrycie kosztów 
osieroconych (oraz kosztów, o których mowa w art. 44 tej ustawy). W ostatniej nowelizacji PE za-
brakło tego typu mechanizmu kompensującego straty po stronie sprzedawców paliw gazowych. 

Podsumowując, godzi się stwierdzić, iż realizacja celów prokonkurencyjnych w regulacjach 
z zakresu prawa energetycznego nie powinna odbywać się kosztem naruszenia norm wynikają-
cych z innych gałęzi prawa, w szczególności prawa cywilnego czy prawa konstytucyjnego. 

Powyższe rozważania są jedynie przykładem wątpliwości, które powstają na styku prawa 
energetycznego i prawa konkurencji oraz innych dziedzin prawa. Artykuły zawarte w niniejszym 
numerze dotyczą również innych interesujących problemów powstających na tle ostatniej nowe-
lizacji prawa energetycznego, czy też problemów, które nie zostały przez tę nowelizację rozwią-
zane, mimo iż wymagają interwencji ustawodawcy. Dotyczy to w szczególności artykułów Michała 
Będkowskiego-Kozioła, który porusza problem obowiązku utrzymywania zdolności urządzeń, 
instalacji i sieci do realizacji dostaw paliw lub energii, Filipa Elżanowskiego, dotyczącego luki 
w prawie energetycznym w zakresie dotyczącym określenia zakresu podmiotowego obowiązku 
zakupu energii ze źródeł odnawialnych w przypadku braku wyznaczonego sprzedawcy z urzędu 
w odniesieniu do źródeł przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej oraz Adama Frąckowiaka, 
podejmującego zagadnienia ochrony i bezpieczeństwa danych pomiarowych (autor analizuje to 
zagadnienie m.in. w kontekście ostatniej nowelizacji Prawa energetycznego). 

Szczególnie gorąco polecamy także tabele orzecznictwa sądowego w sprawach energetycz-
nych, ukazujące ogromny dorobek Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów od II kw. 2012 r. do chwili obecnej. 

Mamy nadzieję, iż wszystkie teksty okażą się interesujące dla Czytelników, a ich lektura 
 będzie źródłem inspiracji i nowych przemyśleń.

Warszawa 31 października 2013 r.

Aleksander Stawicki
Radca prawny, partner w kancelarii prawnej WKB Wierciński Kwieciński Baehr 

Dr Jakub Pokrzywniak
Radca prawny, partner w kancelarii prawnej WKB Wierciński Kwieciński Baehr 
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Wprowadzanie unbundlingu własnościowego w sektorze 
energetycznym w drodze wydawanych przez Komisję 
Europejską decyzji zobowiązujących – próba oceny
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Streszczenie
Publikacja prezentuje wydane przez Komisję Europejską decyzje zobowiązujące, dotyczące 
sektora energetycznego. Przedmiotem analiz są te decyzje, na podstawie których przedsiębiorcy 
zobowiązali się do przeprowadzenia tzw. unbundlingu własnościowego, tj. do zbycia części na-
leżących do nich aktywów. Artykuł omawia trzy decyzje, które dotyczą odpowiednio E.ON., RWE 
i ENI oraz podejmuje próbę dokonania oceny działań KE podjętych w każdej ze spraw. W dalszej 
części autor podsumowuje praktykę Komisji Europejskiej i sądów europejskich.

Słowa kluczowe: decyzja zobowiązująca; unbunbling; środki strukturalne; branża energetyczna; 
sieci przesyłowe; wertykalnie zintegrowane przedsiębiorstwa.

I. Wstęp
W kontekście przepisów tzw. trzeciego pakietu energetycznego, mających na celu 

zwiększenie stopnia niezależności podmiotów prowadzących działalność sieciową od 
przedsiębiorstw aktywnych w zakresie wytwarzania i obrotu gazem oraz energią elektrycz-
ną, warto przyjrzeć się toczącym się równolegle działaniom Komisji Europejskiej, których 
celem jest, jak się wydaje, wymuszenie jeszcze dalej posuniętego podziału aktywności 
w branży energetycznej. Mowa tu o wdrażanych na podstawie art. 9 Rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1/20031 zobowiązaniach przedsiębiorców do przeprowadzenia całościowego lub 

* Absolwent Prawa i Zarządzania na University of Aberdeen oraz Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu  
(Dz.Urz. UE 2003 L 1/1); dalej: Rozporządzenie 1/2003. 
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częściowego unbundlingu własnościowego, co miało miejsce w sprawach E.ON.2, RWE3, ENI4 
i czego, jak się można spodziewać, należy oczekiwać w najbliższym czasie w postępo-
waniu toczącym się przeciwko czeskiemu CEZ5.

Z kilku powodów warto przyjrzeć się tym sprawom bliżej. Po pierwsze, sektor ener-
getyczny stanowi jeden z najbardziej znaczących elementów współczesnej gospodarki, 
a działania Komisji Europejskiej będą miały decydujący wpływ na jego przyszły kształt. 
Poza owymi pragmatycznymi względami sprawy te stanowią ciekawy przedmiot rozwa-
żań dla prawnika interesującego się prawem konkurencji. Dotykają one bowiem sektora 
szczególnie podatnego na nadużycia w tym zakresie, a to ze względu na dużą koncen-
trację branży, czy występowanie w niej essential facilities6. Jednocześnie w sektorze tym 
w ciekawy sposób współgrają ze sobą wysoki stopień regulacji sektorowej i zindywidu-
alizowany nadzór anty-trustowy. Ponadto, w sprawach tych zastosowano niespotykane 
wcześniej środki strukturalne7, które wprowadzono w ramach, relatywnie nowej, bo funk-
cjonującej od zaledwie 9 lat instytucji decyzji zobowiązującej, wydawanej na podstawie 
art. 9 Rozporządzenia 1/2003. 

Niniejszy artykuł stanowi próbę podsumowania i oceny postępowań Komisji Europejskiej 
zakończonych wydaniem decyzji zobowiązującej, w ramach której przedsiębiorstwa 
energetyczne zobowiązały się do dokonania tzw. unbundlingu własnościowego. W tym 
celu publikacja przybliża w pierwszej kolejności specyfikę sektora energetycznego, a następnie 
przedstawia krótką charakterystykę art. 9 Rozporządzenia 1/2003 oraz motywów, jakie legły 
u podstaw jego uchwalenia. W kolejnych częściach pracy omówione zostają trzy sprawy, w wyniku 
których zobligowano przedsiębiorstwa do dokonania zmian strukturalnych, jak również 
powody, dla których taki sposób działania Komisji wydaje się być nie do końca właściwy. 
Pracę zamyka podsumowanie wywodu. 

II. Branża energetyczna
Patrząc na historię Unii Europejskiej, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że kwestie 

energetyczne były jednym z podstawowych powodów jej powstania. To właśnie na nich 
skupiała się działalność EURATOMU, a w dużej części także EWWiS8. Również dzisiaj 
uważa się, że zapewnienie wystarczających, a przy tym stabilnych, dostaw surowców 

2 Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2008 r. dotycząca procedury na podstawie art. 82 Traktatu WE oraz art. 54 porozumienia EOG (Sprawa 
COMP/39.388 – Niemiecki rynek hurtowy energii elektrycznej oraz COMP/38.389 – Niemiecki rynek bilansujący energii elektrycznej) (notyfikowanej 
jako dokument nr. C(2008) 7376 – wersja ostateczna (w dalszej części tekstu Decyzja E.ON.) – w związku z brakiem polskiej wersji językowej oparto 
się na wersji angielskiej.
3 Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2009 r. dotycząca procedury na podstawie art. 82 Traktatu WE oraz art. 54 porozumienia EOG (Sprawa COMP/B-1/39.402 
– RWE – zamknięcie dostępu do rynku gazu) (notyfikowanej jako dokument nr. C(2009) 1885) (w dalszej części tekstu Decyzja RWE) – w związku 
z brakiem polskiej wersji językowej oparto się na wersji angielskiej.
4 Decyzja Komisji z dnia 29 września 2010 roku dotycząca procedury na podstawie art. 102 TFUE oraz art. 54 porozumienia EOG (Sprawa COMP/39.315– 
ENI) (notyfikowanej jako dokument nr. C(2010) 6701) (w dalszej części tekstu Decyzja ENI)) – w związku z brakiem polskiej wersji językowej oparto się 
na wersji angielskiej.
5 Sprawa COMP/39.727. 
6 H. Nyssens, D. Schnichels, Energy [w:] J. Faull, A. Nikpay (red.), The EC Law of Competition, Oxford University Press, Oxford 2007.
7 W. Wang, Structural Remedies in EU Antitrust and Merger Control, „World Competition” 2011, vol. 34, s. 571. Na marginesie należy zauważyć, że 
w literaturze można spotkać się z poglądem negującym twierdzenie, że tego rodzaju środki obejmują unbundling własnościowy, ponieważ brakuje ofi-
cjalnej definicji środków strukturalnych; tak: A. Klees, S. Hauser, Eigentumsrechtliche Entflechtung in der Energiewirtschaft als strukturelle Maßnahme 
i.S. des Art. 7 Abs. 1 Satz 2 VO 1/2003, Wirtschaft und Wettbewerb 2007, nr. 6, 603. 
8 C. Brown i in., Sectoral Regimes [w:] P. Rooth, V. Rose (red.), Bellamy and Child European Community law of competition, Oxford University Press, 
Oxford 2008, s. 1098.
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energetycznych po przystępnych cenach jest kluczowe w tworzeniu możliwości rozwoju 
gospodarczego i dobrobytu obywateli9. 

W ocenie Komisji Europejskiej czynnikiem oddalającym nas od osiągnięcia wskaza-
nego celu jest panująca obecnie struktura rynku, który wykazuje dalece posunięte cechy 
antykonkurencyjne. Przeważają na nim byłe państwowe monopole, które przez lata były 
wspierane przez państwo i chronione przed konkurencją, co pozwoliło im na zbudowanie 
pozycji umożliwiającej niemal całkowite zdominowanie rynku10. Fundamentalnym elemen-
tem dającym tego typu spółkom przewagę nad konkurentami jest fakt, że kontrolują one 
sieci przesyłowe, które z rozmaitych względów czy to ekonomicznych, czy prawnych bądź 
związanych z ochroną środowiska nie nadają się do duplikacji11. Mamy, więc do czynienia 
z sytuacją, w której podmiot aktywny we wszystkich sektorach od wydobycia gazu lub 
wytwarzania energii elektrycznej12, poprzez ich przesył, aż po dostarczanie finalnego pro-
duktu odbiorcom indywidualnym, konkuruje z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność 
wyłącznie w zakresie dostaw, ewentualnie dostaw i produkcji. Przedsiębiorcę aktywnego 
na wszystkich trzech poziomach rynku określa się mianem wertykalnie zintegrowane-
go13. Po stronie takiego podmiotu może pojawić się pokusa, by wykorzystać kontrolę nad 
essential facilities, czyli nad infrastrukturą, bez dostępu do której inni przedsiębiorcy nie 
mogą funkcjonować na danym rynku (w tym wypadku mowa oczywiście o rynku dostaw), 
do tego, by podtrzymywać swoją dominację we wszystkich trzech poziomach rynku, tym 
bardziej, że jak się powszechnie przyjmuje, rynek dostaw jest bardziej intratny niż rynek 
przesyłu. By przeciwdziałać tego rodzaju zachowaniom stosuje się różne instrumenty re-
gulacyjne oraz oparte na prawie ochrony konkurencji, których zadaniem jest zapewnienie 
osobom trzecim dostępu do essential facility, opatego na uczciwych, rozsądnych i nie-
dyskryminacyjnych zasadach (tzw. FRAND – Fair, Reasonable and Non-Discriminatory). 

Spośród dotychczas stosowanych instrumentów o charakterze regulacyjnym warto 
wymienić te wprowadzane w ramach tzw. pierwszego i drugiego pakietu energetyczne-
go. Uchwalony w połowie lat 90. „pierwszy pakiet energetyczny” nakładał na państwa 
członkowskie obowiązek wprowadzenia instrumentów zobowiązujących przedsiębiorstwa 
energetyczne do przeprowadzenia unbundlingu księgowego i informacyjnego. Istotą tego 
pierwszego było zobowiązanie wertykalnie zintegrowanych przedsiębiorstw do prowa-
dzenia odrębnych ksiąg rachunkowych dla działalności w zakresie przesyłu, natomiast 
istotą drugiego było wprowadzenie tzw. chinese walls, które miały zagwarantować brak 
przepływu wrażliwych informacji pomiędzy pracownikami odpowiedzialnymi za przesył 
a pozostałymi pracownikami koncernu. Dalej idące rozwiązania wprowadził „drugi pakiet 
energetyczny”, w ramach którego przedsiębiorstwa takie miały obowiązek utworzenia 
odrębnej prawnie (unbundling prawny) i niezależnie zarządzanej (unbundling menadżer-
ski) spółki do prowadzenia swojej działalności w zakresie przesyłu. Ponadto, „drugi pa-
kiet energetyczny” nakładał na państwa członkowskie obowiązek utworzenia krajowych 

 9 Komisja Europejska: Dyrektoriat Generalny ds. Konkurencji, Report on energy sector inquiry 2007, s. 18.
10 C. Brown, Sectoral regimes…, s. 1099.
11 Komisja Europejska: Dyrektoriat Generalny ds. Konkurencji, Report on energy..., s. 26.
12 W dalszej części pracy działania w zakresie wydobycia gazu i produkcji energii elektrycznej będą określane zbiorczo mianem produkcji. 
13 W literaturze można się również często spotkać z określeniem pionowo zintegrowany.
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regulatorów wyposażonych w kompetencje w zakresie zatwierdzania danych przesyłowych. 
W ocenie Komisji Europejskiej ani pierwszy, ani drugi pakiet energetyczny nie przyniosły 
satysfakcjonującej liberalizacji rynku, w związku z czym Komisja zaproponowała trzeci 
pakiet, którego kluczowym elementem miało być wprowadzenie w branży energetycznej 
najdalej idącej formy unbundlingu, czyli tzw. unbundlingu własnościowego. Ostatecznie 
jednak do dyrektywy wprowadzono alternatywne dla unbundlingu własnościowego rozwiązania, 
z których mogą skorzystać przedsiębiorstwa istniejące przed wejściem w życie dyrektywy. 
Pierwszą alternatywą jest model ISO – w ramach którego wertykalnie zintegrowana spółka 
może pozostać właścicielem sieci przesyłowych, z tym jednak zastrzeżeniem, że zarząd 
nad siecią musi być w całości przekazany niezależnemu operatorowi funkcjonującemu 
poza strukturą zintegrowanego przedsiębiorstwa. Drugą, wprowadzoną pod wpływem 
nacisku niektórych państw członkowskich, jest model ITO – który pozwala wertykalnie 
zintegrowanym przedsiębiorstwom na pozostawienie zarówno własności, jak i zarządu 
sieci transmisyjnej w obrębie koncernu, z tym jednak zastrzeżeniem, że powinny się one 
znajdować w rękach niezależnej spółki. 

Model ITO, a tym bardziej ISO odbiegał znacznie od zamiarów Komisji, toteż część 
ekspertów przewidywała, że wobec niepowodzeń regulacyjnych KE może próbować re-
alizować swoją agendę środkami przewidzianymi przez prawo konkurencji. Kolejne lata 
miały pokazać, że mieli oni rację. Jak się okazało orężem, po który sięgnęła Komisja, był 
wprowadzony w 2004 roku artykuł 9 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003. 

III. Artykuł 9 Rozporządzenia 1/2003
Tradycyjnie jedynym środkiem, jaki KE mogła zastosować wobec przedsiębiorcy naruszającego 

prawo konkurencji, było wydanie decyzji, w ramach której stwierdzano naruszenie i nakazywano 
jego zaprzestanie oraz nakładano na przedsiębiorstwo grzywnę. Rozwiązanie to było o tyle mało 
wydajne, że każdorazowo zmuszało Komisję do przeprowadzenia długotrwałego i dogłębnego do-
chodzenia, a także – bardzo często – do obrony nałożonych sankcji na forum europejskich sądów. 

Inaczej niż amerykańskie organy ochrony konkurencji, Komisja nie miała formalnych instru-
mentów pozwalających jej na koncyliacyjne zamknięcie sprawy. Bynajmniej nie oznacza to, że 
tego rodzaju porozumienia pomiędzy stronami nie były zawierane, czego najlepszym dowodem są 
sprawy IBM i Microsoft (licensing agreements). Jednakże owa nieformalna praktyka negocjowa-
nia z przedsiębiorcami była obarczona licznymi wadami, z których najbardziej istotny wydaje się 
brak jej przejrzystości oraz fakt, że w wypadku, gdy przedsiębiorca nie dotrzymał umowy, jedyną 
rzeczą jaką mogła zrobić Komisja było ponowne wszczęcie postępowania14. 

Po usankcjonowaniu dotychczasowej procedury nieformalnych porozumień udało się zmini-
malizować jej główne słabości. Zaproponowane przez przedsiębiorcę zobowiązania stają się, po 
ich przyjęciu przez Komisję, wiążące, a ich niedotrzymanie stanowi samoistne naruszenie prawa 
konkurencji i jako takie może być sankcjonowane. W zamian za swoje zobowiązanie przedsiębior-
ca uzyskuje od KE, również – co do zasady – wiążące stwierdzenie, że nie zachodzą podstawy 

14 W.P.J. Wils, Settlement of EU antitrust investigations: commitment decisions under article 9 of Regulation no 1/2003, „World Competition: Law and 
Economics Review” 2006, vol. 29(3), s. 347; G.S. Georgiev, Contagious efficiency : the growing reliance on US style antitrust remedies in EU law, „Utah 
Law Review” 2007, vol. 4, s. 996; H. Schweitzer, Commitment decisions under art. 9 of Regulation 1/2003: the developing EC practice and case law, 
„EUI Working Papers” 2008, vol. 22, s. 4. 
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do podjęcia przez Komisję dalszych działań. Wprowadzona przez KE procedura i przewidziane 
w niej konsultacje przyczyniły się również do zwiększenia transparentności całego procesu. Toteż 
sam fakt wprowadzenia artykułu 9 należy ocenić pozytywnie, zwłaszcza że w wielu wypadkach 
umożliwia on osiągnięcie szybkiego i efektywnego rozwiązania, co jest często korzystne dla 
Komisji, przedsiębiorcy i rynku oraz konsumentów. 

Z punktu widzenia KE zastosowanie art. 9 pozwala uniknąć jej angażowania znacznych środ-
ków w dowodzenie, iż naruszenie miało miejsce oraz w późniejszą obronę tej decyzji na forum 
unijnych sądów. Warto w tym miejscu wskazać, że postępowania w sprawach konkurencji przed 
sądami europejskimi potrafią być niezwykle kompleksowe, czasochłonne i kosztowne. Zgodnie 
z danymi podawanymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawozdaniu rocz-
nym za rok 2012, średni czas rozpoznawania sprawy z zakresu prawa konkurencji wynosi ponad 
48 miesięcy15. Jeśli w sprawie wniesione zostanie odwołanie, należy do tego doliczyć kolejne 
17 miesięcy16. Unikając procesów oraz ograniczając zakres poprzedzających je czynności, Komisja 
może zaangażować się w większą ilość spraw. 

Jeśli chodzi o przedsiębiorcę, również on może istotnie skorzystać na porozumieniu z Komisją. 
Rozwiązanie takie pozwala mu uniknąć kosztów i niedogodności związanych z długotrwałym do-
chodzeniem i procesem. Tym samym przedsiębiorca jest w stanie zmniejszyć zakres uszczerbku 
na swoim wizerunku, jaki często towarzyszy zarzutowi naruszenia prawa konkurencji17. Tego typu 
zarzuty i towarzyszące im ryzyko wysokiej grzywny bardzo często spotykają się z negatywną 
reakcją rynków kapitałowych, której, jak wskazują badania empiryczne, nie niweluje nawet póź-
niejsze, pomyślne dla spółki, rozstrzygnięcie sprawy – tak więc spółki giełdowe mogą być szcze-
gólnie skore, by koncyliacyjnie zamykać tego rodzaju sprawy18. Przedsiębiorca zyskuje również 
na tym, że decyzji zobowiązującej nie towarzyszy stwierdzenie naruszenia, które mogłoby zostać 
wykorzystane przeciwko niemu przez podmioty wytaczające mu powództwo cywilne o naprawie-
nie szkody, a także która mogłaby przełożyć się na wyższe grzywny w przyszłości, gdyby przed-
siębiorca miał jeszcze kiedyś zostać ukarany za antykonkurencyjne zachowania19. Oczywiście, 
najistotniejszym bodźcem skłaniającym przedsiębiorcę by skorzystał z możliwości oferowanych 
przez decyzję zobowiązującą jest fakt, że tym samym uwalnia się on od ryzyka zapłaty wielomi-
lionowej, a czasem i wyższej kary. 

Korzyści odnoszone przez rynek oraz konsumentów mają charakter bardziej pośredni. Można 
jednak dowodzić, że zyskują oni na tym, że Komisja jest w stanie wyeliminować więcej naruszeń 
prawa konkurencji oraz że odbywa się to szybciej, co może mieć szczególnie duże znaczenie, 
gdy mówimy o sektorach podlegających dynamicznym zmianom. 

Jak się wydaje, właśnie względy ekonomii procesowej, będące ratio legis art. 9 Rozporządzenia 
1/2003, oraz kluczowa rola, jaką przedsiębiorca odgrywa w postępowaniu prowadzącym do 
wydania decyzji, skłoniły Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej do zmiany orzeczenia SPI 

15 TSUE, Sprawozdanie Roczne 2012, s. 199. Pobrano z: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-04/192685_2012_6020_cdj_
ra_2012_pl_proof_01.pdf (16.10.2013).
16 Ibidem.
17 H. Schweitzer, Commitment decisions… , s. 2.
18 G. Langus, M. Motta, On the Effect of EU Cartel Investigations and Fines On the Infringing Firms Market Value [w:] C.-D. Ehlermann, I. Atanasiu, 
European Competition Law Annual 2006: Enforcement of Prohibition of Cartels, Hart Publishing, Oxford/Portland, Oregon.
19 M. Piergiovanni, Competition and regulation in the energy sector in Europe in the post sector inquiry era, „Competition Law International” 2009, 
vol. 5, s. 7. Na marginesie można zauważyć, że wszystkie trzy koncerny, które zgodziły się poddać środkom strukturalnym były już w przeszłości karane 
za naruszenia prawa konkurencji.
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w sprawie Alrosa20. Inaczej niż sąd pierwszej instancji Trybunał uznał, że kontrola proporcjonal-
ności w wypadku art. 9 Rozporządzenia 1/2003 ogranicza się do dokonanej z uwzględnieniem 
interesów osób trzecich weryfikacji, czy zaproponowane zobowiązania uwzględniają zastrzeżenia 
Komisji oraz do wybrania tych, spośród adekwatnych i zaproponowanych przez przedsiębiorcę 
rozwiązań, które są najmniej dotkliwe. O ile Komisja dokonała takich analiz, rola sądu ogranicza 
się do stwierdzenia czy wyciągnięte przez nią wnioski nie są oczywiście błędne. 

 W dalszej części artykułu zostanie wykazane, że polityka TSUE oraz praktyka KE nie są 
właściwe, w pierwszej kolejności jednak celowe wydaje się omówienie spraw, w których do tej 
pory Komisji udało się zastosować środki strukturalne. 

IV. Sprawa E.ON.
E.ON. to niemiecki, wertykalnie zintegrowany koncern, który jest aktywny na rynku gazu 

i energii elektrycznej. Przedmiotem zastrzeżeń Komisji była jego aktywność na tym drugim ryn-
ku w obrębie RFN. W ocenie organu ochrony konkurencji E.ON. manipulował rynkiem energii 
elektrycznej poprzez krótkotrwałe ograniczanie produkcji, co z kolei miało przełożyć się na długo-
falowy wzrost cen21. Jednocześnie spółka ograniczała jakoby konkurencję na rynku energetycz-
nym poprzez osłabianie inicjatyw konkurentów do podejmowania samodzielnych inwestycji, a to 
za sprawą proponowanego im przez E.ON. udziału w realizowanych przez koncern projektach 
oraz poprzez zawieranie z nimi długoletnich kontraktów, w których E.ON. zobowiązywał się do 
dostarczania konkurentom energii elektrycznej. Spółce zarzucono ponadto, że w zakresie usług 
bilansowania sieci preferowała bezzasadnie własne usługi. Aby wyjść naprzeciw zastrzeżeniom 
Komisji, E.ON. zobowiązał się do ograniczenia o 20% swojego potencjału produkcyjnego w ob-
rębie Niemiec, co miało się odbyć poprzez sprzedanie przez koncern udziałów w elektrowniach 
oraz służących mu w cudzych projektach praw poboru. 

Interwencja KE wydaje się zdumiewająca, niemiecki rynek daleki jest bowiem od monopoli-
zacji przez E.ON. Na rynku działa trzech dużych graczy E.ON, RWE i Vatenfall, z których E.ON. 
nie jest nawet – jak się wydaje – największy. W 2006 roku, to jest w momencie podjęcia przez 
KE interwencji, kontrolowali oni łącznie 66% rynku, a ich udział w przeciągu trzech lat poprze-
dzających transakcję spadł z 75%. Jak można zauważyć, na rynku panowała dosyć intensywna 
konkurencja, w której podmioty mniejsze niż tych trzech liderów radziły sobie bardzo dobrze, co 
stawia pod znakiem zapytania celowość interwencji.

Ponieważ ciężko byłoby uznać, że E.ON. był samodzielnie podmiotem dominującym, a jed-
nocześnie nie wykazano, by pomiędzy liderami rynku zawiązano porozumienie kartelowe, Komisja 
uzasadniła swoją interwencję tym, że E.ON. był jakoby jednym z podmiotów mających na rynku 
niemieckim kolektywną pozycję dominującą. Z analiz KE ciężko jest wywnioskować, wspólnie 
z jakimi podmiotami E.ON. miał ową pozycję dominującą. Pierwotnie Komisja przyjmuje, że 
pozycję dominującą posiadali łącznie trzej liderzy rynku. Później jednak zauważa, że pomiędzy 
Vatenfall a dwoma pozostałymi podmiotami zachodzą różnice w zakresie strukturalnym oraz w 
zakresie kosztów i co za tym idzie uznawanie trzech koncernów za podmiot kolektywnie domi-
nujący może być niewłaściwe. Ostatecznie Komisja nie rozstrzyga tych wątpliwości, poprzestaje 

20 Sprawa T-170/06 Alrosa Company Ltd. v. Komisji Europejskiej oraz Sprawa C-441/07 P Komisja Europejska v. Alrosa Company Ltd. 
21 Dec. E.ON., par. 28–41. 
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jedynie na stwierdzeniu, że E.ON. jest – nie wiadomo wraz z kim – członkiem grupy mającej 
kolektywną pozycję dominującą na rynku niemieckim. W zasadzie dokonywanie analiz pozycji 
rynkowej, w oparciu o udział w rynku, jest w wypadku rynku energii elektrycznej wątpliwe, a to za 
sprawą kluczowego znaczenia zdolności zaspokojenia nie tyle dużej części popytu, ile tej części 
popytu, która przypada na tzw. peek demand, ten bowiem segment rynku jest najbardziej istotny 
i najbardziej opłacalny22.

To, że E.ON. nie miał samodzielnie pozycji dominującej, każe również poddać w wątpliwość 
czy zasadne jest zarzucanie mu, że ogranicza podaż w celu windowania cen. Strategia taka ma 
sens dla podmiotu, któremu przypada większość wygenerowanych w jej skutek korzyści. Skoro 
jednak E.ON. miałby sam ponosić koszty ograniczania podaży, a beneficjentami wynikających 
z tego wzrostów cen mieliby być wszyscy producenci, to należy zastanowić się czy strategia taka 
byłaby racjonalna. 

Warto również zauważyć, że dwa pozostałe zarzuty podniesione pod adresem E.ON., a od-
noszące się do praktyk wykluczających innych uczestników z rynku, zostały bardzo powierzchow-
nie i lakonicznie omówione. Można wręcz odnieść wrażenie, że zarzuty te podniesiono tylko po 
to, by uzasadnić dlaczego w sprawie niewystarczające byłyby środki behawioralne. Co ciekawe 
w fachowej literaturze pojawiły się również zarzuty, że E.ON. wykorzystał interwencję Komisji 
do tego, by w korzystny podatkowo sposób pozbyć się tych aktywów, których produkcja i tak 
niebawem stałaby się nieopłacalna za sprawą coraz bardziej restrykcyjnych regulacji w zakresie 
ochrony środowiska23. 

V. Sprawa RWE
RWE jest niemieckim, w pełni zintegrowanym, koncernem działającym na rynku gazowniczym24. 

W porównaniu z pozostałymi sprawami, omawianymi w niniejszym opracowaniu, poświęcono 
jej najmniej uwagi w piśmiennictwie. Warto jednak przytoczyć ją jako ilustrację tego, jak wąsko 
wyznaczony może być rynek właściwy oraz by przybliżyć niektóre ze spotykanych w sektorze 
energetycznym sposobów nadużywania pozycji dominującej. 

Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, Komisja uznała, że właściwy rynek przesyłowy może ograni-
czać się do jednej sieci25. KE zaznaczyła również, że rynek dostaw może być zakreślony równie 
wąsko26. Zgodnie z zastrzeżeniami Komisji RWE miała dopuszczać się tzw. margin squeeze oraz 
odmawiać świadczenia usług konkurentom27. Z margin squeeze mamy do czynienia wówczas, 
gdy zintegrowane wertykalnie przedsiębiorstwo, mające dominującą pozycję na jednym poziomie 
rynku (zazwyczaj chodzi tu o rynek hurtowy, rynek półproduktów lub rynek dostępu), kształtuje 
cenę swoich produktów na tym rynku w taki sposób, że jego konkurenci działający na niższym 
(np. detalicznym poziomie rynku) nie mają możliwości prowadzenia swojej działalności w spo-
sób opłacalny. W ocenie Komisji zarzut ten wspierał fakt, że działalność RWE w zakresie dostaw 

22 H. Nyssens, D. Schnichels, Energy [w:] J. Faull, A. Nikpey (red.), The EC law of competition…
23 H. von Rosenberg, Unbundling through the back door…the case of network divestiture as a remedy in the energy sector, „European Competition 
Law Review” 2009, vol. 30; M. Sadowska, Energy liberalization in antitrust straitjacket. A plant too far?, „World Competition Law and Economics Review” 
2011, vol. 34. 
24 Decyzja RWE, par. 2.
25 Ibidem, par. 15. 
26 Ibidem, par. 16.
27 Ibidem, par. 21. 
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nie była dochodowa i to pomimo znaczących upustów przyznanych jej przez spółkę koncernu 
odpowiedzialną za sieci przesyłowe28. RWE może również posłużyć za kolejny przykład zasady, 
że nawet ceny zatwierdzane przez regulatora mogą mieć charakter abuzywny29. Jeśli natomiast 
chodzi o odmowę świadczenia usług, to w ocenie KE nie przybrała ona najbardziej otwartej po-
staci, ale była realizowana przez spółkę poprzez długookresowe rezerwacje mocy przesyłowych 
na rzecz RWE oraz poprzez zaniżanie wielkości raportowanych wolnych mocy przesyłowych 
w stosunku to stanu rzeczywistego30. Kolejnym przejawem ograniczania przez RWE dostępu 
konkurentów do rynku była w ocenie Komisji tzw. degradacja potencjału – czyli zmniejszanie 
atrakcyjności dla konkurentów postawionych do ich dyspozycji mocy przesyłowych. W ocenie 
Komisji, ten antykonkurencyjny cel RWE osiągała poprzez wprowadzanie sztucznej fragmentacji 
rynku, co w świetle koniecznej w branży energetycznej koordynacji utrudniało jego konkurentom 
docieranie do finalnych odbiorców31. 

Pod wieloma względami RWE mogłaby służyć jako modelowy przykład praktyk stanowiących 
nadużywanie pozycji dominującej w zakresie rynku energetycznych sieci przesyłowych. Niestety 
zarzuty Komisji zostały poparte raczej powierzchownym uzasadnieniem, toteż i walor dydaktyczny 
tej sprawy pozostaje raczej ograniczony.

VI. Sprawa ENI
ENI to włoski, wertykalnie zintegrowany, koncern działający w wielu sektorach. Zarzucono 

mu nadużywanie pozycji dominującej w zakresie przesyłu gazu. Jak wskazano w decyzji, kon-
cern był właścicielem lub w inny sposób kontrolował wszystkie sieci przesyłowe, którymi gaz jest 
dostarczany do Włoch, co wykorzystywał, jak uznała KE, by ograniczyć konkurentom dostęp do 
intratnego, włoskiego rynku downstream. 

Komisja uznała, że ENI realizowało swoją antykonkurencyjną strategię poprzez gromadze-
nie mocy przesyłowych i nieudostępnianie ich innym podmiotom (capacity hoarding), poprzez ich 
degradację, a także poprzez strategiczne niedoinwestowywanie sieci. Degradację sieci opisano 
już powyżej, zachowania ENI w tym zakresie miały polegać nie tylko na sztucznej fragmentacji 
rynku, ale też na oferowaniu podmiotom trzecim jedynie krótkookresowych umów na przesył gazu. 
Strategiczne niedoinwestowanie natomiast polegało na tym, że koncern nie inwestował środków 
w rozbudowę sieci przesyłowych, mimo że wiedział, iż na tego typu usługi był popyt generowany 
przez jego downstreamowych konkurentów. 

Na skutek zastrzeżeń Komisji, ENI zobowiązało się do wyprzedania części swoich aktywów 
obsługujących przesył gazu do Włoch32. Na marginesie można zaznaczyć, że duża część owego 
transferu ma się odbyć pomiędzy ENI a innymi, kontrolowanymi przez włoski rząd, podmiotami33. 

28 Ibidem par. 30–31.
29 Kwestię tę omówiono w Sprawie C-280/08P Deutsche Telekom AG v. Komisji Europejskiej. 
30 Dec. RWE, par. 22–25. 
31 Dec. RWE, par. 4. 
32 Dec. ENI, par. 63–72. 
33 Dec. ENI, para. 64. Na marginesie można zaznaczyć, że kwestia czy przedsiębiorstwo przesyłowe kontrolowane przez państwo jest w rzeczywi-
stości niezależne, w sytuacji gdy skarb państwa jest również aktywny w innych segmentach, jest wysoce dyskusyjna; zob: M. Sadowska, Wyplątać 
koncerny z sieci, „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 9, s. 34 (autorka ta jest zdania, że w takiej sytuacji nie mamy do czynienia z unbundlingiem 
właścicielskim). Kwestia ta była również przedmiotem rozważań w toku prac legislacyjnych nad „trzecim pakietem energetycznym”, w czasie których 
przyjęto ostatecznie dopuszczalność takiej formy unbundlingu; zob. H. Bownik-Trymucha, Kluczowe regulacje w III Pakiecie Energetycznym, „Rynek 
Energii” 2010, nr 1(V), s. 53–54. 
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W tym przypadku decyzja KE została poparta o wiele bardziej rzetelnymi analizami niż decyzja 
w sprawie E.ON. Jednakże, poważnym błędem wydaje się być ograniczenie analiz perspektyw 
rozwoju włoskiego rynku, bez interwencji Komisji, do bardzo krótkiego horyzontu czasowego. 
Komisja stwierdziła po prostu, że do 2011 roku nie oczekuje się pojawienia alternatywnych i zdat-
nych do użytku gazociągów34. Kolejnym zdumiewającym elementem decyzji jest to, że w swoich 
analizach Komisja nie wyjaśniła, dlaczego w jej ocenie działania włoskiego regulatora – AEEG 
były niewystarczające. Jest to o tyle zaskakujące, że mowa tu o jednym z najbardziej proaktyw-
nych europejskich regulatorów, który stosował już na włoskim rynku daleko idące środki (m.in. 
wprowadzając maksymalne progi udziału rynkowego ENI), i który, jak się wydaje, odniósł pewne 
sukcesy, choćby rozbijając horyzontalną integrację ENI, zmuszając tę grupę do podjęcia, tak waż-
nych z punktu widzenia integracji europejskiego rynku energetycznego, działań transgranicznych. 
Można więc odnieść wrażenie, że włoski rynek zmierzał w dobrym kierunku, a z decyzji niestety 
nie sposób dowiedzieć się, dlaczego KE uznała inaczej.

VII. Problemy systemowe
Jak już wskazano, trudno jest, opierając się na udostępnianych przez Komisję materiałach, 

powiedzieć z pełnym przekonaniem, że problemy, do których rozwiązania zmierzały decyzje, 
w rzeczywistości istniały, a tym bardziej, że do ich rozwiązania wybrano najbardziej adekwatne 
metody. Jest to konsekwencja bardziej powierzchownego dochodzenia oraz analiz, jakie towarzyszą 
wydawaniu decyzji zobowiązującej. Wydaje się zresztą, że nie jest to jedyny problem związany 
z obecną praktyką stosowania artykułu 9. 

Kolejnym istotnym problemem jest skupienie całego system ochrony konkurencji wokół jed-
nego organu Komisji Europejskiej. To właśnie jej powierzono zadanie identyfikowania problemów 
w zakresie prawa konkurencji, weryfikowania czy owe problemy naprawdę istnieją, a następnie 
znajdowania sposobu na ich rozwiązanie35. Istnieje więc ryzyko, że po tym, jak KE przyjmie okre-
ślone stanowisko i zaangażuje w związku z tym znaczne środki, może być jej trudno przyznać, 
że problem nie istnieje albo że rozwiązania proponowane przez inne podmioty są lepsze od tego 
wymyślonego przez Komisję. 

W świetle owej omnipotencji KE tym bardziej niepokoi ograniczony, czy niemalże nieistniejący, 
zakres zewnętrznej kontroli nad działaniami Komisji. Fakt, że TSUE zdecydował się na ograni-
czenie kontroli sądowej do sprawdzania czy Komisja dokonała analiz oraz czy spośród rozwiązań 
zaproponowanych przez przedsiębiorcę wybrano takie, które jest najmniej dotkliwe, a jednocześnie 
adekwatne do zastrzeżeń Komisji, należy ocenić bardzo negatywnie. Skoro te zastrzeżenia mogą 
być czysto subiektywnym stanowiskiem Komisji Europejskiej, to po stronie KE może pojawić się 
pokusa, by je wyolbrzymić i tym samym uzyskać od przedsiębiorcy dalej idące zobowiązania36. 

Teoretycznie system jest zabezpieczony przed takimi działaniami Komisji poprzez fakt, że to 
przedsiębiorca dobrowolnie oferuje zobowiązania. Zakłada się więc, że przedsiębiorca zaoferuje 
jedynie takie zobowiązania, które będą optymalne z punktu widzenia jego interesów i jeśli np. nie 
dopuścił się żadnego naruszenia prawa konkurencji, to nie podejmie żadnych zobowiązań37. Drugim 
34 Dec. ENI, par. 32.
35 M. Piergiovanni, Competition and regulation in the energy sector…, s. 7.
36 M. Sadowska, Energy liberalization in Antitrust Straitjacket: A Plant too Far?, „World Competition Law and Economics Review” 2008, vol. 34.
37 A.D. Melamed, Antitrust: The New Regulation, „Antitrust” 1995, vol. 13(10).
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filarem systemu jest działanie KE, która występuje w imieniu interesu publicznego. Rzeczywistość 
odbiega jednak nieco od teorii. Po pierwsze, pod adresem Komisji pojawiły się już zarzuty, że 
przejmowała ona inicjatywę i poniekąd narzucała swoje rozwiązanie kontrolowanym podmiotom. 
Komisja może to skutecznie robić, ponieważ stoi za nią bogate instrumentarium sankcji, które 
mogą dotknąć nieskorych do współpracy przedsiębiorców – jak się wydaje ignorowanie tego fak-
tu i przyjmowanie, że negocjacje pomiędzy KE a przedsiębiorcą prowadzą do osiągnięcia rów-
norzędnego porozumienia jest jednym z najbardziej powszechnych błędów popełnianych przez 
apologetów obecnej praktyki stosowania artykułu 938. Jednocześnie nie jest do końca prawdą, 
że artykuł 9 nie może zostać wykorzystany przeciwko przedsiębiorcom, którzy nie dopuścili się 
naruszenia prawa konkurencji. Pod wieloma względami sprawy omawiane powyżej miały nowa-
torski i precedensowy charakter, nie jest więc do końca jasne czy E.ON., RWE bądź ENI dopuściły 
się jakichkolwiek nadużyć. Jednocześnie nawet takie podmioty, które są przekonane o tym, że 
nie dopuściły się naruszenia prawa, mogą być skłonne by zaproponować zobowiązania, jeśli ich 
koszty będą niższe niż te związane z przeprowadzeniem choćby zwycięskiej batalii z KE, a jak 
już wskazano wcześniej zwycięstwa z KE w sprawach o naruszenia prawa konkurencji są bar-
dzo często zwycięstwami pyrrusowymi. Należy wreszcie rzucić choć cień wątpliwości na to, czy 
niekontrolowany przez nikogo, polityczny organ, jakim jest Komisja, będzie zdolny uniknąć uprze-
dzeń i pokus, by działać bardziej w interesie swoim niż społeczeństwa czy konkurencji. Pojawiły 
się bowiemzarzuty, że szybkie zamknięcie spraw E.ON., ENI i RWE było związane z ambicją od-
chodzącego Komisarza, by sprawy te zostały zamknięte przed końcem jego kadencji. Co więcej, 
zwłaszcza w świetle mniejszego zaangażowania Komisji w dokonywanie analiz rynku, można 
wątpić czy każdorazowo jest ona w stanie odróżnić rozwiązania optymalne od szkodliwych oraz 
czy jej słabsza znajomość branży nie zostanie wykorzystana – co jak się niekiedy twierdzi, miało 
miejsce w sprawie E.ON. 

Kolejnym poważnym zastrzeżeniem, jakie można mieć do dotychczasowej praktyki KE, jest 
fakt, iż decyzja zobowiązująca wydaje się być bardziej dostosowana do rozstrzygania pozbawio-
nych precedensowego charakteru, drobnych spraw39. Natomiast KE wykorzystała ją do zarzucenia 
olbrzymim koncernom poważnych i nieznanych wcześniej form naruszenia prawa konkurencji. 
Praktyka taka może być bardzo szkodliwa zarówno dla prawa konkurencji, jak i dla interesów kon-
sumentów. Szkoda dla prawa konkurencji polega na tym, że zamiast wynikającego z oficjalnych 
źródeł i podlegającego wykładni sądów prawa, pojawia się quasi-prawo tworzone i podlegające 
wykładni dokonywanej przez KE oraz oferujących zobowiązania przedsiębiorców. Decyzje zobo-
wiązujące nie zawierają w sobie rozstrzygnięcia czy dana czynność stanowiła naruszenie, czy nie, 
a więc nie mogą one posłużyć innym przedsiębiorcom jako wskazówka co do tego, jakiego typu 
działania są dozwolone, a jakie są zakazane. W braku orzeczeń ciężko jest więc jednoznacznie 
stwierdzić, jak należy oceniać standardową w branży energetycznej praktykę długoterminowego 
rezerwowania mocy przesyłowych, nie sposób również powiedzieć czy wprowadzana przez KE 

38 D. Waelbroeck, Le Développement en Droit Européen de la Concurrence des Solutions Négociées (Engagements, Clémence, Non-contestation 
des Faits et Transactions): Que Va-t-il Rester aux Jges? In Global Competition Law Centre 2008, Working Paper 1; O tym, że ryzyko, że KE wykorzy-
sta swoje uprawnienia by ukarać nieskorych do współpracy przedsiębiorców, nie jest czysto iluzoryczne świadczy wypowiedź komisarz Neelie Kroes, 
w której stwierdziła ona, że wobec tych podmiotów, które nie są skłonne do porozumienia się z Komisją, powinna ona podjąć działania zmierzające do 
uzyskania zamierzonego środka połączone z nałożeniem najwyższej dopuszczalnej kary (cyt. za: W. Wouter, H. Paull, Structural remedies in article 82 
energy cases, „Competition Law Review” 2008, vol. 4, s. 153). 
39 W.P.J. Wils, The Use of Settlements in Public Antitrust Enforcement: Objectives and Principles, „World Competition” 2008, vol. 31(3), s. 338.
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polityka expand-or-loose ma jakiekolwiek podstawy prawne ani też stwierdzić, czy sytuacja na 
rynku energetycznym uzasadniałaby w jakimkolwiek wypadku zastosowanie środków struktural-
nych, w trybie artykułu 7. Jest to zjawisko tym bardziej niebezpieczne, że łatwo jest wpaść w „za-
klęty krąg”, w ramach którego niepewni swojej sytuacji prawnej przedsiębiorcy decydują się na 
rozwiązanie sprawy w drodze decyzji zobowiązującej, w związku z czym powstałe w ich sprawach 
zagadnienia prawne nie zostają rozstrzygnięte, co tylko przyczynia się do powstania jeszcze głęb-
szej niepewności prawnej40. Jak się wydaje ten wzmacniający się trend może być bardzo niebez-
pieczny dla rynków. W świetle ogromnej skali potencjalnych nadużyć wątpliwe wydaje się również 
czy KE powinna była w decydować się na zastosowanie artykułu 9 Rozporządzenia 1/2003. To, 
że przedsiębiorstwa, którym zarzucono wieloletnie ograniczanie dostępu do ogromnego rynku, 
nie zostały ukarane może osłabić prewencyjne działanie norm prawa konkurencji. Wątpliwości 
pogłębia fakt, że wydanie decyzji stwierdzającej naruszenie, dałoby świetną podstawę osobom 
prywatnym do wytaczania spraw o odszkodowania (private enforcement). Branża energetyczna 
wydaje się być szczególnie właściwa dla tego rodzaju roszczeń, ponieważ relacja przedsiębiorcy 
z klientem jest w niej dużo lepiej udokumentowana niż w wielu innych. Jednakże KE nie wyko-
rzystała tej okazji by wesprzeć europejski private enforcement. 

Należy wreszcie stwierdzić, że realizując swoją agendę ponad krajowymi regulatorami i bez 
uwzględniania decyzji rządów państw członkowskich, Komisja naraża na szwank współpracę z tymi 
organami. Jak się niekiedy uważa, przejawem niezadowolenia państw członkowskich z działań 
Komisji był, m.in. tzw. coup de Sarkozy, czyli przeniesienie przepisów dotyczących zabezpiecza-
nia niezakłóconej konkurencji z traktatu do protokołu41.

VIII. Podsumowanie
Instrument decyzji zobowiązującej wprowadzono po to, by umożliwić Komisji Europejskiej 

szybkie zamykanie spraw bez konieczności zaangażowania dużych środków. Na razie została ona 
zastosowana głównie do sektora energetycznego, w którym stała się podstawą do zobowiązania 
przedsiębiorców do przeprowadzenia środków strukturalnych. Jakkolwiek samo wprowadzenie 
możliwości polubownego zamykania spraw z zakresu prawa konkurencji należy ocenić pozytyw-
nie, to jednak dotychczasowa praktyka jej stosowania wzbudza pewne wątpliwości.

Nie sposób bowiem oprzeć się wrażeniu, że KE postanowiła wykorzystać przysługującą jej 
w zakresie prawa konkurencji kompetencję do sankcjonowania indywidualnych przypadków na-
ruszenia tegoż prawa w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, tj. do wdrażania generalnych 
zmian o charakterze systemowym. Wydawane przez Komisję decyzje są słabo uzasadnione 
i poparte raczej powierzchownymi analizami i przez to zdają się być raczej wdrażaniem z góry 
przyjętej koncepcji niż konsekwencją przeprowadzonego przez Komisję dochodzenia. W tym 
kontekście uzasadniony wydaje się postulat sprawowania bardziej szczegółowej kontroli nad 
działaniami Komisji, co pozwoliłoby ograniczyć pole do potencjalnych nadużyć, takich jak przymu-
szanie przedsiębiorców do tego, by proponowali zobowiązania zgodne z oczekiwaniami organu. 

40 F.Wagner von Papp, Best and Even Better Practices in the European Commitment Procedure after Alrosa: The Dangers of Abandoning the Struggle 
for Competition Law, „Common Market Law Review” 2012, vol. 49(3).
41 H. Vedder, Competition in the EU Energy Sector – An Overview of Developments in 2009 and 2010, s. 1. Pobrano z: http://ssrn.com/abstract=1734639 
(01.04.2013).
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Owa nieadekwatność formy i metod musi niepokoić. Sama Komisja przyznaje bowiem, że 
poprzez prawo konkurencji nie da się zliberalizować rynków. Dodatkowym powodem do niepokoju 
musi być niedostateczny udział w działaniach KE krajowych regulatorów oraz brak wystarczają-
cego dialogu pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi. Taka sytuacja może prowadzić do 
konfliktów, które utrudnią w przyszłości wypracowanie najbardziej optymalnych rozwiązań.

Wydaje się, że w przyszłości KE powinna stosować artykuł 9 raczej do drobnych spraw, 
natomiast sprawy szczególnie poważne ze względów ekonomicznych bądź prawnych powinny 
być sankcjonowane w trybie procedury artykułu 7. Nie sposób wykluczyć, że w pewnych spra-
wach interes publiczny w szybkim zamknięciu sprawy będzie przemawiał za tym, by zakończyć 
ją decyzją zobowiązującą, pomimo znacznej skali bądź precedensowego charakteru nadużyć. 
W takim jednak wypadku Komisja powinna każdorazowo uzasadniać, jakimi względami kierowa-
ła się, decydując się na to, by zrezygnować z wydania decyzji stwierdzającej naruszenie prawa 
konkurencji. Kolejnym polem do ulepszenia procesu jest poszerzenie zakresu udostępnianych do 
publicznej wiadomości analiz i materiałów z dochodzenia. Co oczywiste część z nich musi pozo-
stać poufna, jednakże każda dodatkowa dostarczona przez Komisję informacja mogłaby służyć 
lepszemu wykazaniu, że decyzje Komisji są oparte na solidnych podstawach. Należy wreszcie 
stwierdzić, że korzystne dla procedury zobowiązań byłoby zwiększenie egzekwowanej nad nią 
kontroli sądów, co wpłynęłoby legitymizująco na działania KE. Jeśli obecne sądy europejskie nie 
są w stanie sprawować takiej kontroli czy to ze względu na brak merytorycznej wiedzy, czy też 
na znaczne obciążenie pracą, to być może czas pomyśleć nad utworzeniem specjalnego euro-
pejskiego sądu do spraw konkurencji.
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Obowiązek utrzymywania zdolności urządzeń, instalacji 
i sieci do realizacji dostaw paliw lub energii w świetle art. 4 
ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne. Zagadnienia wybrane

Spis treści
I. Uwagi wprowadzające
II. Zakres przedmiotowy obowiązku z art. 4 ust. 1 Prawa energetycznego
III. Charakter prawny obowiązku z art. 4 ust. 1 Prawa energetycznego
IV. Problem granic obowiązku z art. 4 ust. 1 Prawa energetycznego

Streszczenie 
Biorąc pod uwagę, że niezawodność i odpowiedni stan infrastruktury sieciowej jest kluczowym 
elementem zagwarantowania bieżących i nieprzerwanych dostaw paliw i energii do odbiorców, 
a także umożliwienia użytkownikom systemów energetycznych korzystania z dobrodziejstw rynku 
konkurencyjnego, ustawodawca nałożył w art. 4 ust. 1 PE na przedsiębiorstwa świadczące usługi 
przesyłania i dystrybucji paliw i energii, a także usługi magazynowania paliw gazowych, skraplania 
gazu ziemnego lub regazyfikacji gazu skroplonego, obowiązek utrzymywania zdolności urządzeń, 
instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, 
przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych. W niniejszym artykule podjęto próbę 
analizy wybranych problemów związanych z wykładnią i stosowaniem przepisu art. 4 ust. 1 PE, 
a odnoszących się do zakresu przedmiotowego obowiązku uregulowanego w tym przepisie, jego 
charakteru prawnego oraz kwestii wyznaczenia jego granic.

Słowa kluczowe: prawo energetyczne; infrastruktura energetyczna; sieci energetyczne; obo-
wiązek utrzymywania zdolności urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w paliwa lub  
energię.

I. Uwagi wprowadzające
Właściwe zarządzanie infrastrukturą energetyczną stanowi kluczowy element zagwaranto-

wania bezpieczeństwa dostaw paliw i energii oraz rozwoju konkurencji na rynku energetycznym. 
Ponieważ paliwa i energia mogą zostać dostarczone do odbiorców zasadniczo tylko za pomocą 
sieci o odpowiednich parametrach, stan infrastruktury energetycznej ma niebagatelne znaczenie 
z punktu widzenia odbiorców paliw i energii, a w szerszym znaczeniu, z punktu widzenia właściwego 

* Doktor nauk prawnych, LL.M. Eur.Int. – p.o. kierownika Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; partner, Kancelaria Kochański, Zięba, Rapala i Partnerzy (e-mail: m.bedkowski.koziol@uksw.edu.pl; 
m.bedkowski-koziol@kochanski.pl).
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funkcjonowania państwa i gospodarki. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że ze względu na bariery 
ekonomiczne, a nierzadko także techniczne i prawne, w obszarze infrastruktury (a szczególnie 
sieci) utrzymuje się zjawisko monopolu naturalnego1 skutkujące tym, że odbiorca na lokalnym 
rynku paliw lub energii może zostać przyłączony do sieci tylko jednego przedsiębiorstwa ener-
getycznego, przez co rozwój procesów konkurencji z wykorzystaniem instrumentu dostępu stron 
trzecich do sieci (Third Party Access) jest w znacznym stopniu uzależniony od stanu sieci oraz 
pozostałych elementów infrastruktury energetycznej.

Z powyższych względów na przedsiębiorstwach energetycznych prowadzących działalność 
związaną z zarządzaniem sieciami i innymi elementami infrastruktury energetycznej spoczywa 
szczególna odpowiedzialność za utrzymywanie tej infrastruktury w stanie gwarantującym realiza-
cję zapotrzebowania odbiorców na usługi związane z dostarczaniem paliw i energii. Na gruncie 
ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (dalej: PE)2 wskazana powyżej szczególna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw zarządzających infrastrukturą znalazła wyraz w treści art. 4 
ust. 1, nakładającego na przedsiębiorstwa świadczące usługi przesyłania i dystrybucji paliw i ener-
gii, a także usługi magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji 
gazu skroplonego, obowiązek utrzymywania zdolności urządzeń, instalacji i sieci do realizacji za-
opatrzenia w paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących 
wymagań jakościowych. Jak wspomniano na początku, prawidłowa realizacja tego obowiązku 
ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw paliw i energii oraz ciągłości 
i niezawodności ich dostarczania do odbiorców, niezależnie od tego czy odbywa się ono w oparciu 
o umowę o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji, czy umowę kompleksową (art. 5 PE). 
Ponadto obowiązek, o którym mowa w art. 4 ust. 1 PE, warunkuje prawidłowe wykonywanie obo-
wiązków, o których mowa w art. 4 ust. 2 (oraz w pozostałych przepisach ustawy poświęconych 
zagadnieniu dostępu stron trzecich do infrastruktury, tzn. art. 4c ust. 1 i 4e ust. 1 PE). Prawidłowa 
realizacja tego obowiązku warunkuje wreszcie także prawidłowe pełnienie funkcji przez tzw. do-
stawcę z urzędu (art. 5a PE)3. Obowiązek z art. 4 ust. 1 PE pozostaje zatem w ścisłym związku 
funkcjonalnym z pozostałymi instytucjami prawa energetycznego.

Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych problemów związanych z wykładnią i sto-
sowaniem przepisu art. 4 ust. 1 PE, a odnoszących się do zakresu przedmiotowego obowiązku 
uregulowanego w tym przepisie, jego charakteru prawnego oraz kwestii wyznaczenia jego granic.

II. Zakres przedmiotowy obowiązku  
z art. 4 ust. 1 Prawa energetycznego

Obowiązek określony w art. 4 ust. 1 PE polega na „utrzymywaniu zdolności urządzeń, in-
stalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy 
zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych”. Na przedsiębiorstwach energetycznych, 
prowadzących działalność w obszarze infrastruktury, spoczywają nie tylko obowiązki związane 
z przyłączaniem zainteresowanych odbiorców do sieci (art. 7 ust. 1 PE) czy też świadczenia usług 
1 Zob. na ten temat chociażby: B. Borkowska, Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 13 i n.; G. Knieps, Der disaggregierte Regulierungsansatz der Netzökonomie [w:] G. Knieps, G. Brunekreeft (red.), Zwischen 
Regulierung und Wettbewerb. Netzsektoren in Deutschland, Physica, Heidelberg 2000, s. 7 i n., w szczególności s. 11 i n. 
2 Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.
3 Por. A. Walaszek-Pyzioł, W. Pyzioł, Prawo energetyczne. Komentarz, wyd. 3, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 1999, s. 25; E. Stawicki 
[w:] J. Baehr, E. Stawicki, J. Antczak, Prawo energetyczne. Komentarz, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2003, s. 51–54.
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przesyłania i dystrybucji paliw gazowych lub energii (art. 4 ust. 2 oraz art. 4d ust. 1 PE) oraz ma-
gazynowania lub skraplania (regazyfikacji) paliw gazowych (art. 4c ust. 1 i art. 4e ust. 1 PE), lecz 
także obowiązek utrzymywania elementów infrastruktury w stałej gotowości do świadczenia takich 
usług na rzecz zarówno dotychczasowych, jak i nowych odbiorców, w tym sprostania zwiększo-
nemu zapotrzebowaniu na zaopatrzenie w paliwa gazowe i energię, co tym samym warunkuje 
realizację pozostałych obowiązków4. Oznacza to zatem konieczność stałego monitorowania stanu 
elementów infrastruktury i podejmowania ewentualnych napraw oraz modernizacji, jak również 
konieczność utrzymywania odpowiednich rezerw przesyłowych oraz magazynowych, w tym także 
obowiązek rozwoju (rozbudowy) sieci i pozostałych elementów infrastruktury, w ramach przewi-
dzianych w ustawie procedur w zakresie planowania rozwoju sieci (art. 16 oraz art. 18–20 PE) 
oraz jego finansowania (art. 7 i art. 45–47 PE)5.

Miarą spełnienia obowiązku z art. 4 ust. 1 PE jest stała gotowość infrastruktury do realiza-
cji dostaw paliw gazowych i energii z zachowaniem obowiązujących parametrów jakościowych, 
a zarzut naruszenia tego obowiązku może zostać postawiony już w momencie, gdy infrastruktura 
nie zapewnia utrzymania takiego stanu gotowości, niezależnie od tego czy z tego powodu już 
doszło, czy też jeszcze nie, do wstrzymania dostaw paliw gazowych lub energii, odmowy przyłą-
czenia do sieci lub odmowy świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii albo 
magazynowania paliw gazowych lub skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji gazu skroplonego6. 
Wymagania jakościowe, w postaci parametrów technicznych obsługi odbiorców, zostały określone 
w rozporządzeniach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 9 ust. 1, 3 i 7 PE, tzn. w rozpo-
rządzeniu Ministra Gospodarki z 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjono-
wania systemu gazowego7, w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 4 kwietnia 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego8 oraz w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 
systemów ciepłowniczych9.

Rozważenia wymaga kwestia charakteru odpowiedzialności, jaką przedsiębiorstwo energe-
tyczne ponosi w związku z realizacją obowiązku z art. 4 ust. 1 PE Ma ona niebagatelne znaczenie 
z uwagi na to, że – z jednej strony – nieprawidłowa realizacja obowiązku z art. 4 ust. 1 PE nara-
ża przedsiębiorstwo energetyczne na negatywne konsekwencje w postaci kary pieniężnej, którą 
Prezes URE wymierza na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 10 lub pkt 12 PE, z drugiej zaś – niepra-
widłowa realizacja omawianego obowiązku może stanowić podstawę roszczeń cywilnoprawnych 
wobec przedsiębiorstwa energetycznego (np. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy o dostarczanie paliw gazowych lub energii). O ile w tym drugim przypadku zastosowa-
nie winny znaleźć ogólne reguły prawa cywilnego odnoszące się do wykonania zobowiązań10, 

 4 A. Walaszek-Pyzioł, Energia i prawo, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002, s. 109.
 5 E. Stawicki [w:] J. Baehr, E. Stawicki, J. Antczak, Komentarz..., s. 52; M. Czarnecka, T. Ogłódek, Prawo energetyczne. Komentarz, Wydawnictwo 
C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 32.
 6 Por. I. Muszyński, Ustawa Prawo energetyczne. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000, s. 25–26.
 7 Dz.U. Nr 133, poz. 891.
 8 Dz.U. Nr 93, poz. 623, ze zm.
 9 Dz.U. Nr 16, poz. 92.
10 Na marginesie można wskazać, że w doktrynie prawa cywilnego ukształtowały się dwa wzorce odpowiedzialności, mianowicie odpowiedzialność 
oparta na zasadzie winy oraz odpowiedzialność oparta na zasadzie ryzyka lub słuszności (inaczej zasada odpowiedzialności obiektywnej). W pierwszym 
przypadku odpowiedzialność oparta jest na dwóch kryteriach, mianowicie kryterium obiektywnym, tzn. bezprawności zachowania sprawcy, rozumianej jako 
naruszenie obowiązujących reguł postępowania, oraz kryterium subiektywnym, tzn. winie sprawcy, rozumianej jako wadliwość zachowania się sprawcy, 
odnoszona do sfery zjawisk psychicznych. Wina może przy tym podlegać stopniowaniu, a tradycyjnie wyróżnia się umyślność (dolus), rozumianą jako 
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o tyle sytuacja przedstawia się inaczej w przypadku odpowiedzialności na gruncie art. 56 ust. 1 
pkt 10 lub 12 PE w zw. z art. 4 ust. 1 PE Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 10 PE „karze pieniężnej 
podlega ten, kto nie utrzymuje w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń”, 
natomiast art. 56 ust. 1 pkt 12 PE stanowi, że „karze pieniężnej podlega ten, kto nie przestrzega 
obowiązków wynikających z koncesji”. Zgodnie z przyjętym w orzecznictwie na gruncie art. 56 
ust. 1 pkt 10 i 12 w zw. z art. 4 ust. 1 PE poglądem, odpowiedzialność za realizację obowiązku 
z art. 4 ust. 1 PE została ukształtowana na podstawie kryterium bezprawności naruszenia nor-
my ustanawiającej omawiany obowiązek i bez konieczności wykazania winy sprawcy naruszeń, 
w tym znaczeniu, że nie ma potrzeby udowadniania zawinionego działania przedsiębiorcy, a od-
powiedzialność ponosi się za sam fakt zaistnienia naruszenia, oparta jest więc ona na zasadzie 
odpowiedzialności obiektywnej11. Pogląd ten oparty jest na – przytoczonym wyżej – unormowa-
niu art. 56 ust. 1 pkt 10 i 12 PE, w świetle którego wymierzenie kary pieniężnej jest w przypadku 
ziszczenia się przesłanek z tego przepisu obowiązkiem, a nie jedynie uprawnieniem regulatora12. 
Stopień zawinienia po stronie przedsiębiorstwa energetycznego nie ma więc znaczenia dla usta-
lenia jego odpowiedzialności na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 10 i 12 PE w zw. z art. 4 ust. 1 PE, 
natomiast ma znaczenie – w świetle regulacji art. 56 ust. 6 PE – przy ustalaniu wysokości kary  
pieniężnej.

W świetle powyższych uwag nasuwa się pytanie: opierając się na jakich kryteriach, Prezes 
URE winien oceniać prawidłowość realizacji obowiązku z art. 4 ust. 1 w postępowaniu o wymie-
rzenie kary pieniężnej z art. 56 ust. 1 pkt 10 lub pkt 12 PE W literaturze pojawia się pogląd, iż po-
mimo obiektywnego charakteru odpowiedzialności z art. 56 ust. 1 pkt 10 i 12 w zw. z art. 4 ust. 1 
PE, Prezes URE, oceniając jakość urządzeń, instalacji i sieci przedsiębiorstwa energetycznego 
pod kątem wypełnienia przezeń obowiązku z art. 4 ust. 1 PE, jest zobowiązany do rozstrzygnięcia 
czy przedsiębiorstwo wywiązało się z należytą starannością z wykonywania tego obowiązku oraz 
generalnie wykonywania działalności gospodarczej, na którą uzyskało koncesję. W związku z tym 
brak będzie podstaw prawnych do nałożenia kary pieniężnej, w przypadku wystąpienia ewentual-
nej awarii sieciowej, jeżeli nastąpiła ona pomimo dołożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne 
należytej staranności w zakresie utrzymania infrastruktury energetycznej13. Jakkolwiek w dok-
trynie spornym jest czy niezachowanie należytej staranności stanowi o bezprawności działania 
lub zaniechania sprawcy szkody, czy też o jego winie, częściej prezentowane jest stanowisko, 
iż należytą staranność postrzegać należy jako kryterium stanowiące o naganności zachowania 
sprawcy14, a z tego względu kategoria ta nie powinna zasadniczo znaleźć zastosowania w od-
niesieniu do odpowiedzialności z art. 56 ust. 1 pkt 10 i 12 w zw. z art. 4 ust. 1 PE Należy mieć 
jednak na względzie zakres obowiązku z art. 4 ust. 1 PE Polega on bowiem, jak wskazano wyżej,  
 

zamierzone działanie lub zaniechanie, oraz niedbalstwo (culpa), rozumiane zasadniczo jako niedołożenie należytej staranności wymaganej w stosun-
kach danego rodzaju (zob. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, wyd. 6, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 180 i n.; 
W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 144 i n.). W drugim przypadku, tzn. zasady odpowie-
dzialności obiektywnej, odpowiedzialność ma surowszy charakter, powstaje bowiem już na skutek ziszczenia się przesłanki bezprawności, a kwestia 
zawinienia po stronie sprawcy nie ma znaczenia dla jej stwierdzenia.
11 Zob. wyrok SN z 05.11.2008 r., sygn. akt III SK 6/08, niepubl.; wyrok SA w Warszawie z 19.09.2007 r., sygn. akt VI ACa 458/07, LexPolonica 
nr 1875868; wyrok SA w Warszawie z 24.08.2007 r., sygn. akt VI ACa 482/07, LexPolonica nr 1873008.
12 Por. wyrok SN z 25.04.2007 r., sygn. akt III SK 1/07, LexPolonica nr 1787795.
13 Tak: Z. Muras, R. Trypens, A. Falecki, M. Mordwa [w:] M. Swora, Z. Muras (red.), Prawo energetyczne. Komentarz, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 
2010, s. 308 i n.; zob. także I. Muszyński, Komentarz..., s. 25–26.
14 Ibidem.
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na konieczności bieżącego i nieprzerwanego podejmowania działań służących utrzymaniu infra-
struktury w ustawowo wymaganym stanie. Tym samym obowiązek ten ziszcza się w swoistym 
procesie działań, zmierzających do „należytego” utrzymania urządzeń, instalacji i sieci (por. art. 56 
ust. 1 pkt 10 PE). Uregulowanie z art. 56 ust. 1 pkt 10 i 12 w zw. z art. 4 ust. 1 PE znajduje analogię 
w unormowaniu art. 434 k.c., regulującego odpowiedzialność samoistnego posiadacza budowli za 
szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części. Mianowicie odpo-
wiedzialność ta została również ukształtowana na zasadzie odpowiedzialności obiektywnej, jed-
nakże z odwołaniem się do szczególnych okoliczności egzoneracyjnych, przypominających nieco 
podstawy ekskulpacji w klasycznych przypadkach odpowiedzialności na zasadzie winy. Samoistny 
posiadacz budowli może bowiem zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że zawalenie 
się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikało z braku utrzymania budowli w należytym 
stanie lub z wad w budowie15. Można zatem przyjąć, że przedsiębiorstwo energetyczne będzie 
mogło uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli w postępowaniu przed Prezesem URE wykaże, 
że ewentualna awaria sieciowa nie była spowodowana nieutrzymywaniem przezeń infrastruktury 
w należytym stanie technicznym, co będzie pozwalało na posiłkowanie się konstrukcją należy-
tej staranności w jej kwalifikowanej formie, uwzględniającej profesjonalny charakter działalności 
prowadzonej przez przedsiębiorstwo energetyczne16. Ponadto w grę wchodzić będą klasyczne 
przesłanki egzoneracyjne, takie jak siła wyższa lub zachowanie osób trzecich, za które przedsię-
biorstwo energetyczne nie ponosi odpowiedzialności.

III. Charakter prawny obowiązku  
z art. 4 ust. 1 Prawa energetycznego

Zgodnie z panującym w doktrynie poglądem, obowiązek z art. 4 ust. 1 PE ma charakter 
publicznoprawny w tym znaczeniu, że może być egzekwowany wyłącznie przez właściwy organ 
administracji, jakim jest Prezes URE, a nie przez potencjalnych odbiorców17. Jednakże nie ulega 
wątpliwości, że ostatecznymi beneficjentami obowiązku utrzymywania infrastruktury w należytym 
stanie technicznym są pozostali uczestnicy rynku energetycznego, w szczególności odbiorcy pa-
liw i energii oraz przedsiębiorstwa obrotu18. Z tego względu należałoby przyjąć, iż w przypadku 
nieuzasadnionego wstrzymania dostaw paliw gazowych lub energii, odmowy przyłączenia do 
sieci lub odmowy udzielenia dostępu do infrastruktury, którego bezpośrednim powodem byłoby 
nienależyte wypełnienie obowiązku z art. 4 ust. 1 PE, poszkodowanym podmiotom przysługiwać 
będzie odszkodowanie na zasadach ogólnych. Przemawia za tym chociażby sformułowanie art. 5 
ust. 2 i 3 PE, zgodnie z którym umowy sprzedaży paliw gazowych lub energii, realizacji usług ich 
przesyłania i dystrybucji, usług magazynowania paliw gazowych oraz skraplania gazu ziemnego, 
a także postanowienia umowy kompleksowej winny m.in. zawierać postanowienia dot. odpowie-
dzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy. 

15 Zob. W. Dubis [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. T. I, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 1088–1089; G. Bieniek [w:] idem, H. Ciepła, 
S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, Cz. Żuławska, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia Zobowiązania, 
t. I, Warszawa 1996, s. 304–305.
16 Szerzej na temat wzorca należytej staranności w kontekście stosowania art. 56 ust. 1 pkt 10 i 12 PE w zw. z art. 4 ust. 1 PE – zob. Z. Muras, 
R. Trypens, A. Falecki, M. Mordwa [w:] M. Swora, Z. Muras (red.), Prawo energetyczne..., s. 308 i n.
17 Tak A. Walaszek-Pyzioł, Energia..., s. 142.
18 M. Czarnecka, T. Ogłódek, Komentarz..., s. 32 –33.
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IV. Problem granic obowiązku  
z art. 4 ust. 1 Prawa energetycznego

Na tle regulacji art. 4 ust. 1 PE rozważenia wymaga problem granic obowiązku z art. 4 ust. 1 
PE, a w szczególności czy obowiązek ten ma charakter absolutny i winien być realizowany przez 
przedsiębiorstwo energetyczne w każdych okolicznościach, czy też możliwe jest wyznaczenie 
przesłanek wyłączających ten obowiązek. Zagadnienie to ma niebagatelne znaczenie praktyczne. 
Mianowicie zmiana nośników energii albo obniżenie mocy umownej przez odbiorców, albo też 
zmiany technologii (np. rezygnacja znacznej części odbiorców z gazu dostarczanego do budynku 
wielolokalowego z uwagi na wymianę kuchenek gazowych na elektryczne; zmiana technologii 
ogrzewania budynku i rezygnacja z dostaw ciepła) mogą prowadzić do braku racjonalności utrzy-
mywania określonych elementów infrastruktury przez przedsiębiorstwo energetyczne19. Można 
oczekiwać, że zjawiska takie będą się nasilać w warunkach rozwoju konkurencji na rynkach 
paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła, a także rozwoju technologii pozwalających na tzw. 
rozproszone zaopatrzenie w energię elektryczną. W przeciwieństwie do art. 4f oraz art. 7 ust. 1 
PE, które określają przesłanki usprawiedliwionej odmowy świadczenia usług przesyłowych oraz 
odmowy przyłączenia do sieci, przepis art. 4 ust. 1 PE nie określa przesłanek, których wystąpie-
nie zwalniałoby przedsiębiorstwo energetyczne z obowiązku utrzymywania zdolności urządzeń, 
instalacji i sieci w stałej gotowości do realizacji zaopatrzenia w paliwa i energię. Niemniej jednak 
wydaje się, że możliwe jest zrekonstruowanie takiej przesłanki w postaci „ekonomicznej racjo-
nalności” realizacji obowiązku z art. 4 ust. 1 PE z powołaniem się zarówno na regułę rozsądku, 
jak i konstytucyjnoprawną zasadę wolności gospodarczej i ochrony własności, jak i wreszcie na 
zawarty w art. 1 ust. 2 PE cel w postaci „równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych 
oraz odbiorców paliw lub energii”. 

Liberalizacja zasad funkcjonowania sektora energetycznego oznacza, że nawet przy zało-
żeniu, iż przedsiębiorstwa energetyczne działają w szczególnej sferze użyteczności publicznej, 
a w związku z tym spoczywają na nich szczególne obowiązki w stosunku do odbiorców paliw lub 
energii, stosunki te winny być zasadniczo oparte na zasadzie ekwiwalentności świadczeń (na co 
wskazuje chociażby art. 45 ust. 1 pkt 1–2 PE nakazujący taki sposób kalkulacji taryf, który zapewni 
przedsiębiorstwu energetycznemu pokrycie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności). 
Z tego względu przedsiębiorstwo energetyczne winno mieć zagwarantowaną możliwość zwolnie-
nia z obowiązku z art. 4 ust. 1 PE w sytuacji, gdy utrzymywanie określonych urządzeń, instalacji 
i odcinków sieci jest nierentowne. 

Ponadto należy mieć na uwadze, że przedsiębiorstwa energetyczne korzystają z konstytu-
cyjnej gwarancji wolności gospodarczej i ochrony własności, i jakkolwiek ich prawa podmiotowe 
w tym zakresie mogą w szczególnym stopniu podlegać ograniczeniom (zob. art. 22 oraz art. 21 
ust. 2 i art. 64 ust. 3 Konstytucji RP) z uwagi na to, że działalność gospodarcza w sektorze ener-
getycznym jest w szczególnym stopniu nasycona kategorią interesu publicznego, to ograniczenia 
te nie mogą skutkować przymusem prowadzenia działalności gospodarczej ze stratą. Byłoby to 
bowiem de facto równoznaczne z wywłaszczeniem przedsiębiorstwa, a tym samym naruszało 
istotę konstytucyjnie chronionej wolności gospodarczej i prawa własności w sposób niezgodny 

19 Zob. ibidem, s. 34.
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z dyspozycją art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W sytuacji – uzasadnionej interesem publicznym – ko-
nieczności prowadzenia działalności gospodarczej, która jest nierentowna, państwo winno albo 
wprowadzić odpowiednie mechanizmy rekompensaty ponoszonych przez przedsiębiorstwo strat 
albo przejąć wykonywanie takiej działalności gospodarczej do samodzielnej realizacji. 

Wreszcie też za wyznaczeniem granic realizacji obowiązku z art. 4 ust. 1 PE przemawia wy-
nikający z art. 1 ust. 2 PE wymóg „równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i od-
biorców paliw lub energii”. W świetle art. 1 ust. 2 PE interes odbiorcy, polegający na utrzymywaniu 
zdolności urządzeń, instalacji i sieci do zapewnienia nieprzerwanych dostaw paliw gazowych lub 
energii, nie korzysta z bezwarunkowego pierwszeństwa, a wręcz przeciwnie, winien zostać każ-
docześnie wyważony z interesem przedsiębiorstwa energetycznego, polegającym na racjonalnym 
ekonomicznie prowadzeniu działalności gospodarczej (niem. wirtschaftliche Zumutbarkeit, ang. 
economical reasonability). Racjonalność ekonomiczna – stanowiąca istotę działalności gospo-
darczej – stanowić winna zatem swoistą granicę realizacji obowiązków przedsiębiorstw energe-
tycznych, a jej brak, przesłankę usprawiedliwiającą zwolnienie przedsiębiorstwa energetycznego 
z konieczności realizacji obowiązku uregulowanego w art. 4 ust. 1 PE

Rozważając kwestię zastosowania kryterium racjonalności ekonomicznej realizacji obowiąz-
ku z art. 4 ust. 1 PE jako przesłanki zwolnienia z jego realizacji w określonej sytuacji faktycznej, 
pojawia się problem wyznaczenia właściwego układu odniesienia dla oceny spełnienia lub nie-
spełnienia tego kryterium. Potencjalnie możliwe są w tym zakresie dwa rozwiązania. Po pierwsze, 
przyjęcie jako punktu odniesienia sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa energetycznego jako 
całości, a po drugie, dokonanie oceny w odniesieniu do konkretnych urządzeń, instalacji i sieci, 
biorąc pod uwagę koszty ich utrzymywania i wpływy, jakie z tego tytułu uzyskuje przedsiębiorstwo 
energetyczne. W pierwszym przypadku przesłanka braku racjonalności ekonomicznej wystąpiła by 
wówczas, gdy zagrożona byłaby egzystencja przedsiębiorstwa energetycznego, uległa znaczne-
mu pogorszeniu jego zdolność kredytowa lub istniało zagrożenie wycofania się jego udziałowców 
(w przypadku sprywatyzowanych w całości lub części przedsiębiorstw energetycznych). Stąd też 
wystąpienie tej przesłanki byłoby mało prawdopodobne, dopóki zmiany strukturalne na rynku nie 
dotyczyłyby istotnej grupy dotychczasowych odbiorców przedsiębiorstwa energetycznego w dłuż-
szej perspektywie czasu. W drugim przypadku ocena wystąpienia przesłanki braku racjonalności 
ekonomicznej winna być dokonana poprzez zestawienie kosztów i wpływów związanych z utrzy-
mywaniem określonych elementów infrastruktury w odniesieniu do poszczególnych stosunków 
umownych wiążących przedsiębiorcę energetycznego z odbiorcami. Za przyjęciem drugiego roz-
wiązania przemawia wymóg zachowania ekonomicznej ekwiwalentności świadczeń stron, która 
znajduje w sektorze energetycznym zastosowanie w takim samym stopniu, jak we wszystkich 
pozostałych sektorach gospodarki. Nawet bowiem w przypadku nakładania na przedsiębiorców 
określonych obowiązków w związku z realizacją usług użyteczności publicznej, w tym obowiązku 
zaopatrywania odbiorców, nie jest to w żadnym razie równoznaczne z obowiązkiem świadczenia 
usług poniżej wartości albo subwencjonowania odbiorców, z uwagi na powołane wyżej konsty-
tucyjnoprawne gwarancje wolności gospodarczej i ochrony własności. Ponadto za przyjęciem 
drugiego rozwiązania przemawia w szczególności fakt, iż w przypadku odwołania się do ogólnej 
sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa energetycznego istnieje obawa nierównego traktowania 
odbiorców w tym znaczeniu, że część z nich będzie swoiście „subwencjonować” pozostałych, 
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tzn. tych, w przypadku których koszty utrzymania infrastruktury przekraczają wpływy z tego tytułu. 
Biorąc pod uwagę, że przedsiębiorstwo energetyczne musi w perspektywie długofalowej osiągać 
określony poziom stabilności ekonomicznej, straty generowane w obszarach, gdzie utrzymywanie 
infrastruktury nie jest pokrywane przez odpowiedni poziom wpływów, będą musiały zostać pokryte 
w innych obszarach. Podejście takie byłoby sprzeczne z opartymi na mechanizmach konkurencji 
regułami gospodarki rynkowej, ale przede wszystkim niezgodne z zawartym w art. 44 ust. 1 PE 
nakazem równego traktowania odbiorców i eliminowania subsydiowania skrośnego.

Mając na uwadze istotę i znaczenie obowiązku z art. 4 ust. 1 PE, zastosowanie ewentualnych 
odstępstw winno być, jako wyjątek od ogólnej reguły, ograniczone do wyraźnie wyznaczonych 
sytuacji. Przede wszystkim zastosowanie odstępstwa w oparciu o kryterium braku racjonalności 
ekonomicznej nie wchodzi w grę w sytuacjach, w których ustawa przewiduje szczególny reżim 
wyrównania ewentualnych strat. Tak dzieje się na gruncie art. 7 ust. 9 PE w sytuacji, gdy kosz-
ty budowy przyłączenia nie zostałyby pokryte przez opłaty skalkulowane na podstawie stawek 
określonych w taryfie oraz na gruncie art. 6 ust. 3a PE w sytuacji, gdy odbiorca zalega z zapłatą 
za dostarczanie paliw lub energii. W grę wchodzić może zatem jedynie następczy brak rentow-
ności utrzymywania określonych urządzeń, instalacji czy odcinków sieci i zasadniczo jedynie 
wówczas, gdy nie są one spowodowane uchylaniem się z uiszczeniem zapłaty przez odbiorców, 
tylko przez zmiany strukturalne na rynku, przy jednoczesnym braku możliwości skompensowania 
strat w taryfie. Kalkulacja cen i stawek opłat w taryfie odbywa się w oparciu o podział odbiorców 
na grupy taryfowe. Podział ten dokonywany jest w zależności od poziomu kosztów uzasad-
nionych, ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne za dostarczanie paliw gazowych 
lub energii do tych odbiorców, na podstawie m.in. takich kryteriów, jak rodzaj paliwa gazowego 
lub nośnika ciepła albo poziom napięcia oraz wielkość poboru paliw gazowych lub energii20. 
Kalkulacja taka uwzględnia zatem „normalne”, typowe koszty dostarczania paliw gazowych lub 
energii do poszczególnych grup odbiorców i ma tym samym swoiście zestandaryzowany, ramo-
wy charakter. Koszty dostarczania paliw gazowych lub energii mogą w konkretnym przypadku 
sytuować się dla jednych odbiorców bliżej górnej granicy, a dla innych bliżej dolnej granicy tak 
skalkulowanych kosztów, dla pozostałej większości będą się natomiast sytuować mniej więcej 
pośrodku tych granic. Występujące nieznaczne różnice w kosztach dostarczania paliw gazo-
wych lub energii do poszczególnych odbiorców nie mają istotnego gospodarczego znaczenia 
dopóki koszty te mieszczą się w granicach „kosztów uzasadnionych”, przyjętych jako podstawa 
kalkulacji dla danej grupy odbiorców. Jednakże w przypadku istotnych zmian strukturalnych na 
rynku – o których była mowa wyżej – może dojść do sytuacji, w której koszty te będą wykraczały 
poza granice przyjęte jako podstawa kalkulacji cen i stawek opłat dla danej grupy. Dostarczanie 
paliw gazowych lub energii do konkretnego odbiorcy będzie bowiem w takiej sytuacji wymagało 
poniesienia przez przedsiębiorstwo energetyczne nakładów, w tym także na właściwe utrzyma-
nie urządzeń, instalacji i sieci, które w żaden sposób nie będą mogły zostać pokryte przez uisz-
czenie przez tego odbiorcę cen i opłat według stawek określonych w taryfie. O ile w odniesieniu 
do takich „atypowych” kosztów w przypadku przyłączenia do sieci, ustawodawca przewiduje 

20 Por. § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 02.07.2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 
energią elektryczną, Dz.U. Nr 128, poz. 895, ze zm.; § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 06.02.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształ-
towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, Dz.U. Nr 28, poz. 165; § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17.09.2010 r. 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, Dz.U. Nr 194, poz. 1291.
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szczególny reżim rozliczenia pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym a odbiorcą w art. 7 
ust. 9 PE, o tyle brak jest w ustawie – Prawo energetyczne szczegółowej regulacji na wypadek 
następczego braku ekonomicznych przesłanek dalszego utrzymywania urządzeń, instalacji i sieci. 
Rozpatrując powyższą sytuację in abstracto w grę mogłoby wchodzić albo przeniesienie odbiorcy 
do innej grupy taryfowej, albo uznanie, że w odniesieniu do tego odbiorcy nie obowiązuje stawka 
taryfowa, a jedynie indywidualne uzgodnienie z przedsiębiorstwem energetycznym, a dopiero 
w przypadku braku takiego uzgodnienia, w szczególności braku zgody odbiorcy na przeniesienie 
do innej grupy taryfowej lub na ponoszenie wyższych opłat z tytułu dostarczania paliw gazowych 
lub energii w związku ze wzrostem kosztów utrzymania infrastruktury, uznanie, że w konkretnym 
przypadku na przedsiębiorstwie energetycznym nie ciąży obowiązek z art. 4 ust. 1 PE w odniesie-
niu do kwestionowanych urządzeń, instalacji i sieci. Z uwagi na przewidziany na gruncie ustawy 
– Prawo energetyczne mechanizm cenotwórstwa, pozwalający na stosowanie cen i stawek opłat 
odmiennych od tych, które zostały przewidziane w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE, tyl-
ko w przypadku zwolnienia przedsiębiorstwa energetycznego z obowiązku przedkładania taryf 
do zatwierdzenia na podstawie art. 49 PE, możliwość zastosowania powyższego rozwiązania 
w aktualnym stanie prawnym będzie niezwykle ograniczona. W pozostałych zatem przypadkach 
następczego braku ekonomicznych przesłanek dalszego utrzymywania urządzeń, instalacji i sieci, 
w grę może wchodzić jedynie uznanie, że w określonych okolicznościach na przedsiębiorstwie 
energetycznym nie ciąży w stosunku do nich obowiązek z art. 4 ust. 1 PE.
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energetyczne dotyczących określenia zakresu podmiotowego obowiązku zakupu energii ze źródeł 
odnawialnych, w przypadku braku wyznaczonego sprzedawcy z urzędu, w odniesieniu do źródeł 
przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej. Kwestia ta została przedstawiona w ujęciu hi-
storycznym samej instytucji sprzedawcy z urzędu oraz definicji podmiotu wykonującego zadania 
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I. Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej  
w źródłach odnawialnych – zagadnienia wstępne

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne1 nie od początku swojego 
obowiązywania zawierała regulację promującą wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach 
odnawialnych (OZE)2. Obecnie podstawowe instrumenty tego wsparcia dla wytwórców energii 
oparte są na obowiązkowym zakupie przez sprzedawcę z urzędu energii elektrycznej wytworzo-
nej w odnawialnym źródle energii, a także na wydawaniu świadectw pochodzenia tej energii oraz 
obowiązku nabywania ich i umarzania przez Prezesa URE lub uiszczania opłaty zastępczej przez 
obowiązane do tego podmioty (system zielonych certyfikatów).

Podjęty w artykule problem dotyczy mechanizmu polegającego na publicznoprawnym obowiąz-
ku zakupu energii elektrycznej po ustalanej corocznie cenie i publikowanej przez Prezesa URE. 

* Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW. 
1 Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. Nr 1059, dalej: PE lub ustawa.
2 Przepisy odnoszące się do wywarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł zawarte energii zostały wprowadzone ustawą z dnia 24 lipca 
2002 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1144).
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Zgodnie z treścią art. 9a ust. 6 PE zakup energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle 
energii odbywa się po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym 
w poprzednim roku kalendarzowym3. Cena zakupu energii elektrycznej, ustalona na podstawie 
przywołanego przepisu, ma charakter ceny gwarantowanej i umożliwia stały określony przychód 
dla wytwórcy. W przypadku gdy cena na rynku jest wyższa, istnieje także możliwość sprzedaży 
zainteresowanym podmiotom energii z OZE po cenach rynkowych.

Obowiązek zakupu energii po gwarantowanej cenie nakładany jest na podmiot będący wyzna-
czonym na danym obszarze sprzedawcą z urzędu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyzna-
czanie przedsiębiorstwa energetycznego do pełnienia funkcji sprzedawcy z urzędu obowiązanego 
do zakupu energii z OZE odbywa się w drodze przetargu bądź na mocy decyzji administracyjnej 
wydawanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki4.

II. Kształtowanie się treści obowiązku zakupu energii  
wytworzonej w odnawialnym źródle energii

Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii nie został 
określony w pierwotnym tekście Prawa energetycznego5. Obowiązek dotyczył wówczas zakupu 
energii elektrycznej i ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych. Zasady nakłada-
nia obowiązku też miały odmienny charakter. Zgodnie z treścią delegacji, zawartej w ówczesnym 
art. 9 ust. 4 PE, Minister Gospodarki mógł, w drodze rozporządzenia, nałożyć na przedsiębiorstwa 
energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną i ciepłem obowiązek zakupu energii 
elektrycznej i ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych, oraz określić szczegó-
łowy zakres tego obowiązku. Warto wskazać, że w związku z uzasadnionymi wątpliwościami, co 
do możliwości nakładania obowiązku publicznoprawnego w drodze rozporządzenia, jak słusznie 
wówczas wskazano, ustanowienie tego obowiązku jest ingerencją w sferę wolności gospodar-
czej (art. 22 Konstytucji RP6), która może nastąpić wyłącznie w drodze ustawy – obowiązek ten 
ostatecznie określono ustawowo w odrębnym, nowym art. 9a PE7.

Obowiązek odbioru energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii określono 
po raz pierwszy w 2004 r. Zgodnie z art. 9a ust. 4 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 kwiet-
nia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska8: 
„Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, 
do którego sieci są przyłączone odnawialne źródła energii, jest obowiązane do odbioru całej ilości 
energii elektrycznej wytworzonej w tych źródłach, objętej zgłoszonymi do tego przedsiębiorstwa 
przez wytwórcę tej energii umowami sprzedaży”. Regulacja ta, poprzez gwarancję możliwości 
przesyłania wytworzonej energii, miała stanowić formę zabezpieczenia interesów wytwórców 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Przepis ten sprzyjać miał także tworzeniu 
spójnego systemu obrotu energią elektryczną wytwarzaną w odnawialnych źródłach energii, gdyż 

3 Zgodnie z Informacją Prezesa URE z dnia 28 marca 2013 r. nr 8/2013 w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyj-
nym za rok 2012, opublikowanej na stronie internetowej URE, średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym osiągnęła w 2012 r. 
poziom 201,36 zł/MWh. Pobrano z: http://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje/inne-decyzje-informacj/1107,dok.html. 
4 Dalej: Prezes URE.
5 Tekst pierwotny Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348.
6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U.1997.78.483 z późn. zm.
7 Art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, Dz.U.2002.135.1144.
8 Dz.U.2004.91.875. Ustawa ta weszła w życie w styczniu 2005 r.
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wiązał jej przesyłanie z zawartymi umowami sprzedaży9. Konieczność wprowadzania gwaran-
cji przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii 
wynikała z dyrektywy 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. 
w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źró-
deł odnawialnych10. 

Kluczowa zmiana ustawy – Prawo energetyczne, która nałożyła obowiązek zakupu energii 
elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, nastąpiła nowelą z dnia 4 marca 2005 r.11 
Wówczas poprzez zmianę w art. 9a ust. 6 PE nałożono na sprzedawcę z urzędu obowiązek za-
kupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii. Obowiązek ten odnosił 
się wówczas do energii oferowanej przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje 
na jej wytwarzanie. 

Obecna zasadnicza treść obowiązku zakupu energii elektrycznej z odnawialnego źródła 
energii, zawartego w art. 9a ust. 6 PE, została ustalona nowelą z dnia 8 stycznia 2010 r.12  
Nowe brzmienie tego przepisu określiło zakres obowiązku sprzedawcy z urzędu obejmującego 
zakup energii ze źródeł przyłączonych do sieci zarówno dystrybucyjnej, jak i przesyłowej. 

Ostatnia w tym zakresie nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne z 2011 r.13 uzupełniła 
treść obowiązku, rozszerzając grupę podmiotów, wobec których obowiązek jest realizowany, 
tj. o przedsiębiorstwa energetyczne, które zostały wpisane do rejestru przedsiębiorstw energe-
tycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. 

Ostatecznie obowiązek zawarty w art. 9a. ust. 6 PE przewiduje, że sprzedawca z urzędu 
jest obowiązany, w zakresie określonym w przepisach wykonawczych, do zakupu energii 
elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii przyłączonych do sieci dys-
trybucyjnej lub przesyłowej znajdującej się na terenie obejmującym obszar działania tego 
sprzedawcy, oferowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne, które uzyskało koncesję 
na jej wytwarzanie lub zostało wpisane do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zaj-
mujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. Zakup ten odbywa się po średniej cenie 
sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym. Zgodnie zaś z treścią 
§ 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r.14, „obowiązek zakupu 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o którym mowa w art. 9a ust. 6 ustawy, uznaje 
się za spełniony, jeżeli sprzedawca z urzędu zakupił całą oferowaną mu ilość energii elektrycz-
nej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, przyłączonych do sieci przesyłowej lub dys-
trybucyjnej elektroenergetycznej znajdującej się na terenie obejmującym obszar działania tego  
sprzedawcy”.

9 Jaroszyński T., Komentarz do zmiany art.9(a) ustawy – Prawo energetyczne wprowadzonej przez Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 875; LEX/el. 2004. 
10 Dz. Urz. WE L 283 z 27.10.2001.
11 Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552, 
dalej: nowela z dnia 4 marca 2005 r.
12 Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104; 
dalej: nowela z dnia 8 stycznia 2010 r.
13 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1208; dalej: 
nowela z dnia 19 sierpnia 2011 r.
14 Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty 
zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości 
energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii; Dz.U. z 2012 r. Nr 1229.
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IV. Podmiotowy zakres obowiązku zakupu energii  
ze źródeł odnawialnych.  

Podmiot wykonujący zadania sprzedawcy z urzędu
Publicznoprawny obowiązek zakupu energii wytworzonej w odnawialnym źródle energii jest 

nałożony, zgodnie z treścią art. 9a ust. 6 PE, na podmiot będący wyznaczonym na danym 
obszarze sprzedawcą z urzędu. 

Na wstępie warto przywołać krótki historyczny kontekst wprowadzenia instytucji sprzedawcy 
z urzędu. Nowela z dnia 4 marca 2005 r., która wprowadziła tę instytucję do polskiego porządku 
prawnego, miała głównie na celu dostosowanie obowiązujących wówczas przepisów do dyrek-
tyw liberalizacyjno-harmonizacyjnych sektora energetycznego, m.in. do dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej: 2003/54/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE15. 
W dyrektywie tej zawarto regulację, która zapobiegać miała dyskryminacji w dostępie do sieci 
przesyłowych i dystrybucyjnych od innych obszarów (podsektorów) działalności energetycznej, 
tzn. produkcji energii elektrycznej oraz obrotu tą energią w ramach pionowo zintegrowanych 
przedsiębiorstw energetycznych. Konsekwencją implementacji dyrektywy 2003/54/WE było roz-
dzielenie prawne działalności sieciowej przedsiębiorstw od działalności w zakresie sprzedaży 
i obrotu energią elektryczną16. 

Jednocześnie dyrektywa 2003/54/WE nałożyła na państwa członkowskie Unii Europejskiej 
obowiązek zapewnienia usług powszechnych, tzw. dostawy kompleksowej (universal service), 
obejmującej zarówno sprzedaż energii elektrycznej, jak i świadczenie usługi przesyłowej dla 
gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw, którzy nie uzyskali jeszcze uprawnienia do 
korzystania z usług przesyłowych i wyboru sprzedawcy (zasada dostępu stron trzecich do sieci, 
ang. TPA) lub którzy nie chcą z tego uprawnienia korzystać. Dlatego też, w celu realizacji dostaw 
kompleksowych, umożliwiono państwom członkowskim wyznaczenie tzw. dostawców z urzędu 
(last resort suppliers), którzy mają taką dostawę świadczyć.

Nowela z dnia 4 marca 2005 r. w słowniczku ustawowym określiła sprzedawcę z urzędu jako 
„przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią 
elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej 
w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy” (zob. art. 3 pkt 29 PE). 
Należy przy tym wskazać, że ta, lapidarnie skonstruowana w słowniczku wyrażeń ustawowych, 
definicja bez połączenia jej z innymi szczegółowymi przepisami nie daje możliwości wyznaczenia 
podmiotowego i przedmiotowego zakresu instytucji sprzedawcy z urzędu. 

Nowela nałożyła na sprzedawcę z urzędu publicznoprawny obowiązek zapewnienia 
świadczenia usługi kompleksowej i zawarcia umowy kompleksowej z odbiorcą paliw ga-
zowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa 
wyboru sprzedawcy (art. 5a ust. 1 PE). Warto podkreślić, że jednocześnie przepisami no-
weli z 4 marca 2005 r. na sprzedawcę z urzędu nałożono niezwiązany z charakterem tej 

15 Dz. Urz. L 176 15.07.2003, dalej: dyrektywa 2003/54/WE
16 Zob. szerzej na ten temat np. M. Będkowski-Kozioł, Kierunki zmian polskiego prawa energetycznego w świetle regulacji dyrektyw 2003/54/WE oraz 
2003/55/WE w sprawie wspólnych zasad dla rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego, KPP 2004, z. 1.
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instytucji, przyjętym w przywołanych przepisach art. 3pkt 29 oraz 5a ustawy, obowiązek 
zakupu wytworzonej w odnawialnych źródłach energii elektrycznej. 

Podstawę wykonywania tych dwóch kategorii obowiązków sprzedawcy z urzędu wyznaczają 
dwie odrębne podstawy prawne. W przypadku pierwszego z wymienionych obowiązków podsta-
wą działania jest art. 5a PE, w szczególności art. 5a ust. 2, zgodnie z którym „Przedsiębiorstwo 
energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej 
jest obowiązane do zawarcia ze sprzedawcą z urzędu umowy o świadczenie usługi przesyłania 
lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej w celu dostarczania tych paliw lub energii 
odbiorcy paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, któremu sprzedaw-
ca z urzędu jest obowiązany zapewnić świadczenie usługi kompleksowej”. Obowiązek zakupu 
energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii wykonywany jest na podstawie, 
analizowanego we wcześniejszej części artykułu, art. 9a ust. 6 PE 

Jednym z kluczowych zagadnień w analizowanym problemie jest tryb wyznaczania sprze-
dawcy obowiązanego do zakupu energii. Jest on szczególny w przypadku sprzedawcy wykonu-
jącego obowiązek określony w art. 9a ust. 6 PE Podstawę do wyznaczenia sprzedawcy z urzędu 
obowiązanego do zakupu energii elektrycznej stanowią art. 9i ust. 1 i 10 PE Zgodnie z tymi 
przepisami sprzedawcę z urzędu wyłania Prezes URE bądź w drodze przetargu, bądź w drodze 
decyzji administracyjnej. 

Od momentu wejścia w życie noweli z dnia 8 stycznia 2010 r., zgodnie z którą obowiązek 
zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii sprzedawca z urzędu 
ma wykonywać zarówno ze źródeł przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, jak i sieci przesyłowej, 
zasadnicze znaczenie dla wykonania tego obowiązku ma obszar działania tego sprzedawcy. 
Z prawnego punktu widzenia obszar ten, co bardzo istotne, nie jest tożsamy z obszarem 
prowadzenia działalności gospodarczej przez dane przedsiębiorstwo energetyczne, okre-
ślonym w koncesji tego przedsiębiorstwa. Podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z art. 9i 
ust. 3 pkt 2 PE oraz art. 9i ust. 10 PE przy wyborze sprzedawcy z urzędu w drodze przetargu lub 
wyznaczaniu sprzedawcy z urzędu na mocy decyzji Prezesa URE, ma on obowiązek precyzyjnego 
określenia obszaru wykonywania przez sprzedawcę z urzędu jego zadań. O ile jednak sposób 
określenia obszaru może być różny, o tyle zawsze powinien dać możliwość bezsprzecznego usta-
lenia do jakiego podmiotu skierowany jest obowiązek. Obszar taki, określany jest co do zasady, 
w sposób terytorialny poprzez np. wyznaczenie sprzedawcy z urzędu na „obszarze” określonego 
województwa, powiatu lub gminy. 

W związku z powyższym można stwierdzić, że nie istnieją wątpliwości co do podmiotowego 
zakresu wykonywania obowiązku wynikającego z treści art. 9a ust. 6 PE w przypadku, gdy na 
danym obszarze działa ustanowiony sprzedawca z urzędu w odniesieniu do źródeł przyłączonych 
do sieci zarówno dystrybucyjnej, jak i przesyłowej. 

Wątpliwość, i to o zasadniczym charakterze, powstaje natomiast w przypadku próby usta-
lenia podmiotu obowiązanego do zakupu energii w sytuacji braku sprzedawcy z urzędu 
w odniesieniu do źródeł przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej. Wynika to przede 
wszystkim ze sposobu regulacji odnoszącej się do tej kwestii. Problem ten ma zasadnicze 
znaczenie praktyczne, gdyż od momentu wejścia w życie przepisów noweli z 4 marca 2005 r. 
do dnia dzisiejszego nie został wyłoniony ani jeden sprzedawca z urzędu.
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Należy przy tym uznać, że ustawodawca, poza okresem przejściowym, nie zakładał istnie-
nia przypadku, w którym nie ustanawia się dla danego obszaru sprzedawcy z urzędu. Zgodnie 
bowiem z art. 9i PE, sprzedawców z urzędu wyłania Prezes URE w drodze przetargu, w przy-
padku zaś jego niewyłonienia – Prezes URE, na okres 12 miesięcy, ma obowiązek wyznaczenia 
sprzedawcy z urzędu w drodze decyzji, biorąc pod uwagę możliwość wypełnienia przez niego 
obowiązków określonych w ustawie, oraz określa obszar wykonywania przez niego działalności 
gospodarczej17. Z przepisów tych wynika zatem, że na Prezesie URE ciąży obowiązek wszczęcia 
z urzędu postępowania w sprawie wyznaczenia sprzedawcy z urzędu, w przypadku gdy taki nie 
zostanie wyłoniony. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że dziś w obrocie prawnym funkcjonuje tekst jednolity ustawy 
– Prawo energetyczne nieprzewidujący sytuacji, w której na danym obszarze nie zostanie usta-
nowiony sprzedawca z urzędu – ustawa nie mówi o „podmiocie zobowiązanym do wykonywania 
zadań sprzedawcy z urzędu”, lecz określa wyłącznie instytucję „sprzedawcy z urzędu”. 

Wykonywanie zadań sprzedawcy z urzędu przez inny podmiot niż wyznaczony sprzedaw-
ca z urzędu przewidywała nowela z dnia 8 stycznia 2010 r. Zgodnie z przepisem przejściowym 
tej ustawy nowelizującej: „Do dnia wyłonienia sprzedawcy z urzędu, podmiotem obowiązanym 
do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, o którym mowa 
w art. 9a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyło-
wej, jest podmiot wykonujący zadania sprzedawcy z urzędu”. Jednakże ustawodawca podmiotu 
tego nie zdefiniował. 

W doktrynie dokonuje się prób rekonstrukcji tego pojęcia, poprzez odwołanie do znacznie 
wcześniejszych przepisów. Z. Muras przyjmuje, że „podmiot wykonujący zadania sprzedawcy 
z urzędu” to podmiot, który wykonuje te zadania faktycznie, a zatem podmiot, któremu zostały 
one powierzone jeszcze na podstawie art. 11 noweli z dnia 4 marca 2005 r., tj. przedsiębiorstwo 
energetyczne obowiązane do zawarcia umowy sprzedaży z odbiorcami energii elektrycznej albo 
do świadczenia usługi kompleksowej odbiorcom energii elektrycznej18. W przywołanym przepisie 
mowa jest o tzw. sprzedawcach zasiedziałych. 

Art. 11 noweli z dnia 04.03.2005 r. stanowi, że: „Do czasu wyłonienia, w drodze przetargu, 
lub wyznaczenia przez Prezesa URE sprzedawcy z urzędu, na zasadach określonych w art. 9i 
ustawy wymienionej w art. 1, obowiązek, o którym mowa w art. 9a ust. 6 ustawy wymienionej 
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wykonują przedsiębiorstwa energetyczne obo-
wiązane na podstawie art. 9 do zawarcia umowy sprzedaży z odbiorcami energii elektrycznej 
albo na podstawie art. 10 do świadczenia usługi kompleksowej odbiorcom energii elektrycznej; 
obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii dotyczy źródeł przyłączo-
nych do sieci, do której są przyłączeni odbiorcy energii elektrycznej, z którymi przedsiębiorstwo 
energetyczne ma obowiązek zawrzeć umowę sprzedaży albo którym ma obowiązek świadczyć 
usługę kompleksową”.

Zgodnie z przywołaną operacją interpretacyjną do wykonywania zadań sprzedawcy z urzędu, 
zgodnie z art. 9 oraz art. 10 noweli z dnia 4 marca 2005 r., zobowiązane zostały:

17 Art. 9i ust. 3 pkt 2 i ust. 10 PE.
18 Z. Muras, Komentarz do art. 9 (a) ustawy – Prawo energetyczne, [w:] Prawo energetyczne. Komentarz, LEX 2010.
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1) przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo do czasu dokonania rozdzielenia prawnego działal-
ności sieciowej przedsiębiorstwa od działalności w zakresie sprzedaży energii elektrycznej19;

2) do czasu wyznaczenia sprzedawcy z urzędu: a) przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo 
zwolnione, na podstawie art. 9d ust. 7 PE, z obowiązku rozdzielenia prawnego działalności 
sieciowej i sprzedaży20; b) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem lub sprze-
dażą energią elektryczną wyodrębnione z przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo21.
Zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 2 noweli z dnia 4 marca 2005 r., przedsiębiorstwo ener-

getyczne wykonuje zadania sprzedawcy z urzędu wyłącznie dla odbiorców przyłączonych do 
sieci operatora systemu dystrybucyjnego, wyodrębnionego z tego samego zintegrowanego 
przedsiębiorstwa. Na powyższe wyraźnie wskazuje również dalsza część zdania po średniku, 
zawarta w art. 11 noweli z dnia 4 marca 2005 r. 

Wymienione wyżej przepisy jednoznacznie więc umożliwiają wyznaczenie, wobec których 
źródeł istnieje obowiązek określony w art. 9a ust. 6 PE – podmiot wykonujący zadania sprzedawcy 
z urzędu wykonuje go wyłącznie w odniesieniu do źródeł przyłączonych do sieci dystrybucyjnej 
dotychczasowego skonsolidowanego z nim przedsiębiorstwa. Zgodnie z przyjętą, w nadal obowią-
zujących przepisach, konstrukcją wykonywanie przez dany podmiot zadań odpowiadających 
obowiązkom sprzedawcy z urzędu określonych w art. 9a ust. 6 PE oparte jest wyłącznie 
na właściwości sieciowej (nie zaś na właściwości terytorialnej), którą precyzyjnie określają 
wspomniane powyżej przepisy noweli z dnia 4 marca 2005 r. 

Przyjmując stanowisko, zgodnie z którym podmiot wykonujący zadania sprzedawcy z urzędu 
zobowiązany jest do zakupu energii elektrycznej w trybie art. 9a ust. 6 PE od każdego wytwórcy 
energii elektrycznej przyłączonego do sieci przesyłowej „na obszarze działania” podmiotu wyko-
nującego tę funkcję, można by wyprowadzić wniosek, że gdy dany podmiot posiada koncesję na 
obrót energią na terenie całego kraju, to jest on zobowiązany do wykonywania zadań sprzedawcy 
z urzędu w stosunku do odnawialnych źródeł energii elektrycznej przyłączonych do sieci przesy-
łowej na obszarze całej Polski. Takie stanowisko równałoby się z uznaniem, że tymczasowa 
(przejściowa) regulacja podmiotu wykonującego zadania sprzedawcy z urzędu jest szer-
sza od samej instytucji sprzedawcy z urzędu, którego obszar obowiązku jest precyzyjnie 
wyznaczany przez Prezesa URE, a co więcej, że kilka podmiotów wykonujących zadania 
sprzedawcy z urzędu mogłoby np. wyrazić chęć wykonywania swoich obowiązków wobec 
jednego i tego samego odbiorcy. Idąc dalej – wytwórca energii w źródle odnawialnym mógłby 
wybierać podmiot wykonujący zadania sprzedawcy z urzędu w sposób dowolny i mając na uwadze 
niekorzystny stosunek ceny, ustalanej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust 2 pkt. 18 lit b 
PE, do aktualnej ceny rynkowej, celowo „szkodzić” wybranemu przez siebie podmiotowi. 

Nie wydaje się też uzasadnione przyjęcie, że „obszar działania sprzedawcy” obejmuje obszar 
działania operatora sytemu dystrybucyjnego wyodrębnionego z przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, gdyż istnieje wiele gmin, w których jednocześnie prowadzą działalność dystrybucyjną 
przynajmniej dwaj różni operatorzy systemu dystrybucyjnego wyodrębnieni z przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo, a przez gminy te przebiegają również linie przesyłowe.

19 Art. 9 ust. 1 pkt 1 noweli z dnia 4 marca 2005 r.
20 Art. 9 ust. 1 pkt 2 noweli z dnia 4 marca 2005 r.
21 Art. 10 noweli z dnia 4 marca 2005 r.
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Ustalenia te prowadzą do wniosku, że nie istnieją dziś jednoznaczne przepisy, które 
umożliwiłyby pełne, przedmiotowe i podmiotowe, określenie zakresu obowiązku podmio-
tu wykonującego zadania sprzedawcy z urzędu. W związku z tym należy stwierdzić, że po 
noweli z dnia 8 stycznia 2010 r. istnieje istotna luka prawna, gdyż gdyby nawet dopuścić 
zastosowanie przepisów przejściowych z dnia 4 marca 2005 r. (których czasowy zakres 
obowiązywania nie został de facto domknięty), to nadinterpretacją byłoby uznanie, że w art. 
10 ust. 2 („wykonuje zadania sprzedawcy z urzędu dla odbiorców przyłączonych do sieci 
operatora systemu dystrybucyjnego”) stworzono definicję „podmiotu wykonującego zada-
nia sprzedawcy z urzędu” obejmującą także „podmiot przyłączony do sieci przesyłowej”. 

VI. Wnioski końcowe
Gdyby przyjąć, że możliwa jest jednak funkcjonalna interpretacja przepisów określających 

podmiot wykonujący zadania sprzedawcy z urzędu względem źródła przyłączonego bezpośrednio 
do sieci przesyłowej, to działanie organu dokonującego takiej wykładni należy uznać za niezgodne 
z Konstytucją RP22. Nakładanie publicznoprawnego obowiązku nie jest prawnie dopuszczalne na 
podstawie nieprecyzyjnych merytorycznie przepisów zawartych w noweli z dnia 8 stycznia 2010 r. 
w związku z nowelą z dnia 4 marca 2005 r.

W doktrynie ocenia się, że obowiązek zakupu energii elektrycznej z określonych źródeł jest 
typowym instrumentem prawnym o charakterze nakazowo-kontrolnym, bardzo daleko wkracza-
jącym w wolność działalności gospodarczej, co oznacza konieczność starannego przygotowania 
regulacji przez ustawodawcę, jak i brak możliwości stosowania interpretacji rozszerzającej z nie-
ostrych przepisów. 

Zgodnie z art. 20 Konstytucji RP, społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności dzia-
łalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów 
społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Ograniczenie 
tej wolności – w myśl przepisu art. 22 ustawy zasadniczej – jest dopuszczalne tylko w drodze 
ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny, przy czym przyjmuje się, że do ogranicze-
nia wolności działalności gospodarczej odnosi się zasada proporcjonalności, określona w art. 31 
ust. 3 Konstytucji RP. 

Z proklamowanej w Konstytucji wolności działalności gospodarczej wynika wiele obowiąz-
ków, których adresatem jest państwo i jego organy. Obowiązki te mają charakter pozytywny, gdy 
dotyczą tworzenia warunków umacniających możliwość wykonywania przez obywateli działalno-
ści gospodarczej oraz charakter negatywny, gdy zawierają w sobie obowiązek powstrzymania 
się państwa od podejmowania działań, które skutkować będą krępowaniem swobody działania 
obywateli w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej23. Organy państwa działać powinny 
w sposób, który najpełniej realizował będzie zasadę wolności gospodarczej. Dotyczy to przywo-
łanych kwestii stanowienia przepisów oraz ich interpretacji24.

22 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z dnia 16 lipca 1997 r. ze zm., dalej: Konstytucji RP).
23 C. Banasiński, Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego [w:] H. GronkiewiczWaltz, M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia 
administracyjnoprawne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009, s. 59.; A. Szafrański, Z. Snażyk, Publiczne prawo gospodarcze, 
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 60 i n..
24 Uchwała 7 sędziów SN z 10 października 1990 r., sygn. akt III CZP 97/89, OSNCP 1990, nr 6, poz. 740).
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W uzasadnieniu do wyroku z dnia 25 lipca 2006 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż „wolność 
działalności gospodarczej prowadzonej w warunkach regulowanego rynku energii może być ogra-
niczona tylko w drodze ustawy, co zobowiązuje ustawodawcę do określenia wszystkich istotnych 
elementów ograniczenia, a zatem wskazania, na czym polega i kogo dotyczy ograniczenie oraz 
określenia interesu publicznego, ze względu na który jest ono dokonywane”25. Istotne, z punktu 
widzenia przedmiotowej sprawy, jest podkreślenie przez Trybunał Konstytucyjny zobowiązania 
ustawodawcy do klarownego zaznaczenia wszystkich elementów, które wpływają na ograniczenie 
wyrażonej w art. 22 Konstytucji RP swobody działalności gospodarczej. 

Także, zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądowego, wszelkie ograniczenia zasady 
wolności w prowadzeniu działalności gospodarczej (podobnie jak ograniczenia zasady wolno-
ści wyboru pracy) dopuszczalne są w świetle zapisu ustawowego ze względu na ważny interes 
publiczny, mają charakter wyjątku i muszą być rozważane ściśle, a nie w sposób rozszerzający. 
Dlatego nie można ich istnienia dorozumiewać, domniemywać bądź przyjmować np. w drodze 
analogii26. Również, jak zauważył słusznie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wy-
roku z dnia 25 kwietnia 2012 r.27: „Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej należy 
interpretować zawężająco, ponieważ stanowią wyjątek od konstytucyjnie chronionej zasady swo-
body gospodarczej sformułowanej w art. 22 Konstytucji RP”.

Ponadto, jak zauważył Trybunał Konstytucyjny we wspomnianym wyżej wyroku, pomimo fak-
tu, iż w dziedzinie gospodarki energetycznej mamy do czynienia z sytuacją szczególną, w której 
interferują ze sobą różne wartości i zasady konstytucyjne, takie jak wolność działalności gospo-
darczej (art. 22 Konstytucji), bezpieczeństwo obywateli i zasada zrównoważonego rozwoju kraju 
(art. 5 Konstytucji) oraz zasada ochrony środowiska (art. 74 ust. 1 i 2 Konstytucji) ograniczenie 
zasady wolności gospodarczej musi w dalszym ciągu odpowiadać zasadzie proporcjonalności 
wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji. W myśl art. 31 ust. 3 Konstytucji ustawa musi określać 
wszystkie podstawowe elementy „ograniczenia danego prawa i wolności, tak aby już na podstawie 
lektury przepisów ustawy można było wyznaczyć kompletny zakres (kontur) tego ograniczenia”28. 

W analizowanej problematyce, wyłącznie przepisy przejściowe noweli z dnia 4 marca 2005 r., 
wprowadzające obowiązek wykonywania przez dany podmiot zadań sprzedawcy z urzędu w od-
niesieniu do odbiorców i źródeł energii odnawialnej przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, od-
powiadają zasadzie proporcjonalności wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Wykładnia tych 
przepisów pozwala jasno określić, na czym ów obowiązek polega i kogo dotyczy, jak również jaki 
jest jego zakres. 

Powyższe stanowisko jest zbieżne z treścią art. 3 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE. W Dyrektywie tej wskazano, że w pełni 
uwzględniając odpowiednie postanowienia Traktatu, w szczególności jego art. 106 (dawny art. 86 
TWE), państwa członkowskie mogą w ogólnym interesie gospodarczym nałożyć na przedsiębior-
stwa działające w sektorze elektroenergetycznym obowiązki użyteczności publicznej, które mogą 

25 Sygn. akt P 24/05. OTK Seria A 2006 nr 7, poz. 87, Dz. U. 2006 nr 141, poz. 1012)
26 Tak: wyr. SN z dnia 12 września 2008 r., sygn. akt I PK 27/08, OSNP 2010/3-4/34; wyr. NSA w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2006 r.. o sygn. akt II 
GSK 23/06, LEX nr 209721; wyr. WSA w Warszawie z dnia 24 października 2006 r., o sygn. akt VI SA/Wa 1128/06, LEX nr 265647).
27 Sygn. akt III SA/Wr 66/12. s
28 Zob. uzasadnienie do wyr. TK z dnia 12 stycznia 2000 r., o sygn. akt P 11/98, OTK ZA nr 1/2000, poz. 3, s. 42.
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odnosić się do bezpieczeństwa, w tym również do bezpieczeństwa dostaw, regularności, jakości 
i ceny dostaw, a także ochrony środowiska, w tym również do efektywności energetycznej, energii 
ze źródeł odnawialnych i ochrony klimatu. Takie obowiązki muszą być jednak jasno określone, 
przejrzyste, niedyskryminacyjne, weryfikowalne i gwarantować wspólnotowym przedsiębiorstwom 
energetycznym równość dostępu do konsumentów krajowych.

W świetle powyższego wnioskiem de lege ferenda jest konieczność prawnego zdefiniowania 
pojęcia „podmiotu wykonującego zadania sprzedawcy z urzędu” w zakresie obszaru wykonywania 
przez niego obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii 
przyłączonym bezpośrednio do sieci przesyłowej, gdyż dokonana przez ustawodawcę próba do-
precyzowania tego obowiązku w noweli z dnia 8 stycznia 2010 r. okazała się niepełna. 
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1 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. Nr 1059 z późń zm.); dalej: PE.
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I. Wstęp
Od ponad dwóch lat toczy się dyskusja na temat potencjalnego wdrożenia w Polsce syste-

mu inteligentnego opomiarowania w kontekście odbiorców końcowych2, czyli systemu pomiaru 
i kontroli zużycia energii elektrycznej przy wykorzystaniu tzw. inteligentnego licznika (ang. smart 
meter)3. Celowo użyto słowa potencjalnego, ponieważ wbrew pozorom ostateczna decyzja w tej 
kwestii nie została jeszcze podjęta, pomimo wymogów dyrektywy 2009/72/WE oraz grożącej 
Polsce kary za brak jej pełnej implementacji4. Niemniej mogło wydawać się inaczej, biorąc pod 
uwagę projekt zupełnie nowego prawa energetycznego (dalej: nowe PE) zgłoszony w ramach 
tzw. dużego trójpaku5, przewidujący powszechne wdrożenie w Polsce systemu inteligentnego 
opomiarowania odbiorców końcowych w ściśle określonym czasie. W konsekwencji projekt ten 
zawierał także szereg przepisów poświęconych zbieraniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych 
pomiarowych6, przy czym gros tych przepisów miało na celu zapewnienie odpowiedniego pozio-
mu bezpieczeństwa i ochrony tych danych. Jednocześnie dyskusje fachowców co do przyszłego 
modelu wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania również dotyczyły głównie aspektów 
ochrony i bezpieczeństwa danych pomiarowych. Wydaje się to zrozumiałe. Oprócz wielu zalet, ja-
kie niewątpliwie może przynieść powszechne wdrożenie inteligentnego opomiarowania, dostrzega 
się również wady tego rozwiązania, a co za tym idzie – największe zagrożenie, czyli potencjalną 
ingerencję w prywatność odbiorców energii. Prawo do prywatności jest z kolei jednym z podsta-
wowych praw obywatelskich zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej7 oraz 
w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE)8. Właśnie dlatego, że mowa jest 
o potencjalnym zagrożeniu dla jednego z podstawowych praw, ochrona danych pomiarowych budzi 
tyle emocji. Jak ważny jest to aspekt pokazują także zagraniczne przykłady, gdzie spowodowany 
obawą przed naruszeniem prywatności społeczny opór skutecznie ograniczył powszechne wdro-
żenie systemu inteligentnego opomiarowania9. Mając powyższe na uwadze, można zaryzykować 

2 W szerszym kontekście system inteligentnego opomiarowania obejmuje także inteligentne sterowanie sieciami elektroenergetycznymi oraz przyłą-
czonymi do nich źródłami wytwórczymi.
3 Inteligentny licznik to licznik zapamiętujący zużycie danego odbiorcy i komunikujący to zużycie dystrybutorowi i sprzedawcy energii elektrycznej dla 
celów monitoringowych i bilingowych. Dzięki tym informacjom, odbiorcy są w stanie bezpośrednio kontrolować i zarządzać swoim zużyciem, a dystry-
butorzy lepiej planować obciążenie systemu i jego bilansowanie, np. w kontekście integracji sieci z odnawialnymi źródłami energii. Zob. Q&A on the 
deployment of smart electricity grids and smart meters. Memo KE z 12 kwietnia 2011 r. Pobrano z:
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/20110412_memo.pdf).
4 W tym kontekście trzeba wskazać, iż zgodnie z dyrektywą 2009/72/WE, na Polsce ciąży obowiązek instalacji inteligentnych systemów pomiarowych 
u przynajmniej u 80% odbiorców do 2020 r. (zob. Załącznik I pkt 2 tejże dyrektywy), ponieważ Polska nie przeprowadziła przewidzianej w dyrektywie 
ekonomicznej oceny wszystkich długoterminowych kosztów i korzyści dla rynku oraz indywidualnego konsumenta wdrożenia systemu inteligentnego 
opomiarowania, której ewentualny negatywny wynik pozwoliłby na niewdrożenie tego systemu w Polsce. Powszechnie uważa się, że jeżeli dany kraj 
nie przeprowadził takiej oceny, to obowiązek montażu inteligentnych systemów pomiarowych u 80% odbiorców do 2020 r. jest bezwarunkowy; zob. 
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Inteligentne sieci: 
od innowacji do wdrożenia (KOM(2011) 202, s. 3).
5 Pakiet projektów nowych ustaw regulujących kwestie zawarte dotychczas w PE, w skład którego wchodzą projekty nowego prawa energetycznego, 
nowego prawa gazowego, nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz przepisów wprowadzających ustawę – Prawo energetyczne, ustawę – 
Prawo gazowe oraz ustawę o odnawialnych źródłach energii. Projekty w aktualnych wersjach dostępne są na stronach RCL.
6 Przez dane pomiarowe rozumiem dane o zużyciu energii zbierane i przekazywane przez inteligentny licznik.
7 Zgodnie z art. 7 Karty Praw Podstawowych UE każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się. Ponadto 
zgodnie z art. 8 Karty każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą. Ujęcie prawa do prywatności w Karcie podkreśla jego rangę. 
Zakres obowiązywania Karty w Polsce pozostaje natomiast bez praktycznego znaczenia, biorąc pod uwagę, iż prawo do prywatności gwarantowane 
jest także na poziomie traktatów unijnych.
8 Zgodnie z art. 16 ust. 1 TFUE każdy ma prawo ochrony danych osobowych, które go dotyczą.
9 Przykładowo w Stanach Zjednoczonych, w odpowiedzi na powszechne w wielu stanach inicjatywy montażu inteligentnych liczników podejmowane 
przez operatorów, powstało szereg organizacji społecznych sprzeciwiających się tego typu projektom, wskazując głównie na zagrożenie prywatności (np. 
stopsmartmeters.org, stopsmartemetersnow.com). W konsekwencji organizacje te na szeroką skalę prowadziły i prowadzą akcję opt out, zachęcając ludzi 
do niewyrażania zgody na montaż inteligentnych liczników lub do żądania ich demontażu i ponownego montażu klasycznego licznika. Wskutek takich akcji 
w wielu przypadkach przyjęto model opt out dający odbiorcom możliwość niewyrażenia zgody na montaż inteligentnego licznika; np. w Kalifornii, firma Pacific 
Gas & Electric, która zainstalowała 8,7 miliona inteligentnych liczników, na skutek oporu społecznego została zmuszona przez Public Utilities Commission do 
zagwarantowania odbiorcom prawa opt out. Pobrano z: http://www.midwestenergynews.com/2012/01/24/as-smart-meters-roll-out-opponents-get-organized/. 
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stwierdzenie, że ochrona i bezpieczeństwo danych pomiarowych są najważniejszym czynnikiem 
ograniczającym swobodę pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych pomiarowych. 
W konsekwencji aspekt ochrony i bezpieczeństwa danych pomiarowych będzie miał kluczowe 
znaczenie dla przyjętego w Polsce modelu inteligentnego opomiarowania. Bez zapewnienia od-
powiedniego poziomu ochrony na poziomie ustawowym, argumenty przeciwników inteligentnego 
opomiarowania mogą skutecznie dotrzeć do odbiorców, którzy w obawie przed potencjalnym za-
grożeniem prywatności mogą sprzeciwiać się montażowi inteligentnych liczników. Tego rodzaju po-
wszechny sprzeciw może z kolei przekreślić szanse na osiągnięcie zamierzonych celów wdrożenia 
inteligentnego opomiarowania, jakim jest przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii w skali 
makro10. Jednocześnie jak wskazano na wstępie, koncepcja wdrożenia systemu inteligentnego 
opomiarowana, a w konsekwencji ochrony danych pomiarowych w polskim systemie prawnym 
nie została jeszcze przesądzona11. Ponieważ ostatnia nowelizacja PE w zakresie ochrony danych 
pomiarowych była niezwykle lapidarna, a jednocześnie prace nad nowym PE zgodnie z deklara-
cjami rządu mają być kontynuowane, warto rozważyć czy aktualna regulacja w zakresie ochrony 
i bezpieczeństwa danych pomiarowych jest wystarczająca i ewentualnie, w jaki sposób kwestie 
te powinny zostać uregulowane w nowym PE.

II. Ochrona i bezpieczeństwo danych pomiarowych  
na gruncie prawa europejskiego

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy polskie przepisy w zakresie ochrony i bezpieczeństwa 
danych pomiarowych są wystarczające, należy w pierwszej kolejności przyjrzeć się unijnym re-
gulacjom i wytycznym w tym zakresie.

Powszechnie przyjmuje się, że dane pomiarowe mogą stanowić dane osobowe, ponieważ 
choćby pośrednio pozwalają na odtworzenie profilu zażycia energii indywidualnego odbiorcy12. 
Konsekwencją powyższego jest stosowanie do danych pomiarowych unijnych dyrektyw doty-
czących ochrony danych osobowych, tj. dyrektywy 95/46/WE oraz dyrektywy 2002/58/WE13. 
Dyrektywy te zawierają szereg ogólnych zasad ochrony i bezpieczeństwa wszelkich danych 

Warto przy tym wskazać, że niektóre przedsiębiorstwa energetyczne podjęły działania w kierunku umożliwienia pobierania opłat od odbiorców korzystają-
cych z opt out. Przedsiębiorstwa energetyczne argumentują m.in., że brak inteligentnego licznika powoduje wzrost kosztów obsługi odbiorcy, konieczne 
jest bowiem osobiste dokonywanie odczytów. Sytuacja taka ma miejsce np. w stanie Maryland. Pobrano z: http://articles.baltimoresun.com/2013-08-05/
business/bs-bz-smart-meter-opt-out-cost-20130805_1_digital-meters-radio-frequency-emissions-maryland-electric-cooperative.
10 W skali mikro montaż inteligentnego licznika pozwoli na obniżenie zużycia energii poszczególnemu odbiorcy. W skali makro natomiast inteligentne 
liczniki należy postrzegać jako element sieci elektroenergetycznych pozwalający na optymalizację ich pracy (a w tym m.in. obniżenie strat i lepsze plano-
wanie produkcji) dzięki sygnałom o zużyciu wysyłanym przez te liczniki. Zob. F.M. Elżanowski, M.M. Sokołowski, Smart grids i smart metering w procesie 
inwestycyjnym, [w:] M. Cherka, F.M. Elżanowski, MK. Swora, K.A. Wąsoski (red.), Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, Oficyna 
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, pkt 3. Aby jednak osiągnąć powyższy cel w skali makro, montaż liczników inteligentnych musi być powszechny.
11 Potwierdza to ewolucja proponowanych dotychczas regulacji w tym zakresie, od początkowych, relatywnie rozbudowanych rozwiązań w „dużym 
trójpaku”, poprzez nieco okrojone propozycje w pierwszych projektach „małego trójpaku”, aż po niemalże zdawkowe rozwiązania przyjęte w ostatniej 
nowelizacji PE.
12 Odczytanie danych pomiarowych z konkretnego licznika inteligentnego nie daje oczywiście jeszcze możliwości ustalenia z całą pewnością zindywi-
dualizowanego odbiorcy energii. Niemniej już choćby tylko sięgając do umowy sprzedaży energii, można z dużym prawdopodobieństwem zidentyfikować 
danego odbiorcę. Nawet, jeżeli w danym gospodarstwie domowym będzie więcej odbiorców energii elektrycznej (niż strona umowy) albo stroną umowy 
sprzedaży będzie osoba w ogóle niezamieszkującą danego gospodarstwa domowego (np. w przypadku wynajmu mieszkania), to i tak w dalszym ciągu 
przy użyciu odpowiednich środków można ustalić faktycznych odbiorców energii. W powyższym kontekście trzeba wskazać, że zgodnie z definicją za-
wartą w dyrektywie 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, 
dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące nie tylko konkretnej osoby, lecz także osoby możliwej do zidentyfikowania i to choćby w pośredni 
sposób. Definicję tę przy tym należy wykładać szeroko. W konsekwencji upowszechnił się pogląd, iż dane pomiarowe mogą stanowić dane osobowe; 
zob. R. Knyrim, G. Trieb, Smart metering under EU data protection law, „International Data Privacy Law” 2011, Vol. 1, s 123). W konsekwencji w dalszej 
części artykułu wymogi i wytyczne dotyczące danych osobowych odniesiono bezpośrednio do danych pomiarowych.
13 Dyrektywa 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz 
dyrektywa 2002/58/WE dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywat-
ności i łączności elektronicznej). Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej znajduje zastosowanie ze względu na zdalne przesyłanie danych 
pomiarowych z liczników inteligentnych do miejsca ich gromadzenia za pośrednictwem łącza elektronicznego.
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osobowych bez względu na ich rodzaj. W konsekwencji zasady te pozostają aktualne także 
w odniesieniu do danych pomiarowych. Pośród najważniejszych z nich należy wskazać zasadę 
jak najmniejszego ingerowania, zakładającą obowiązek minimalizacji zakresu przetwarzanych 
danych z punktu widzenia celu, dla którego dane te są przetwarzane. Z kolei zgodnie z zasadą 
przejrzystości, należy informować w przyjazny, klarowny i prosty sposób o celach, terminach i oko-
licznościach gromadzenia, przechowywania oraz o wszystkich dalszych działaniach w zakresie 
przetwarzania danych. Ponadto archiwizowanie danych pomiarowych powinno być dozwolone 
tylko w jasno określonym, klarownym celu. Z dyrektyw unijnych wynika także wymóg uzyskania 
świadomej i dobrowolnej zgody na każdy rodzaj przetwarzania danych z możliwością cofnięcia 
zgody w każdym momencie bez konsekwencji14, oraz wymóg określenia zasad wglądu odbior-
ców w swoje dane pomiarowe i zapewnienia możliwości wprowadzania w nich zmian, w tym ich 
usunięcia15. Wreszcie należy wskazać zasadę stosowania najlepszych dostępnych technik w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych danych pomiarowych, oznaczającą konieczność 
stosowania najlepszych dostępnych rozwiązań technicznych w celu uniknięcia nieuprawnionego 
pozyskania lub zmodyfikowania danych. Obie dyrektywy zostały implementowane do prawa pol-
skiego. Powyższe zasady obowiązują już zatem w polskim porządku prawnym i należy je stosować 
także do danych pomiarowych16. Z punktu widzenia konieczności wprowadzenia ewentualnych 
zmian w polskich przepisach prawa, wytyczne wynikające z tych dyrektyw pozostają zatem bez 
praktycznej doniosłości.

Niemniej obok wyżej wskazanych dyrektyw, pewien standard w zakresie ochrony i bezpieczeń-
stwa stricte danych pomiarowych wyznaczają także inne unijne dokumenty o charakterze soft law, 
zawierające niewiążące wytyczne skierowane do państw członkowskich. Za najważniejsze tego 
typu dokumenty, wyznaczające pewien pożądany w UE standard ochrony i bezpieczeństwa danych 
pomiarowych, należy uznać Zalecenia KE, rekomendacje17 Grupy Zadaniowej ds. Inteligentnych 
Sieci, Grupy Ekspertów 218 oraz opinię19 Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych20. Szczegółowe 
omówienie wszystkich tych wytycznych przekracza ramy niniejszego artykułu. Niemniej można 
z nich wyprowadzić pewne wspólne, najważniejsze zalecenia w zakresie ochrony i bezpieczeń-
stwa danych pomiarowych. Po pierwsze zaleca się, aby ochrona danych pomiarowych była bra-
na pod uwagę już w fazie projektowania systemu opomiarowania21. Ponadto kierując się zasadą 
poufności danych z założenia, liczniki inteligentne powinny być domyślnie ustawione na ochronę 
14 W odniesieniu do danych pomiarowych, jak się wydaje, zasada ta powinna znaleźć zastosowanie w ograniczonym zakresie, a mianowicie cofnięcie 
zgody odbiorcy powinno odnosić skutek wyłącznie na przyszłość. Mając na uwadze charakter danych pomiarowych i cel ich gromadzenia, nieracjonalne 
byłoby bowiem umożliwienie odbiorcy cofnięcia zgody ze skutkiem wstecznym, co mogłoby np. uniemożliwić dokonanie rozliczeń. Powyższe stanowisko, 
jak się wydaje, podziela także KE, stwierdzając, iż „odwołanie zgody nie powinno mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgo-
dzie przed jej odwołaniem”.Zob. Zalecenia Komisji 2012/148/WE z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie przygotowań do rozpowszechnienia inteligentnych 
systemów opomiarowania, pkt I, ust. 20 (dalej: Zalecenia KE).
15 Uprawnienie to jednak, jak się wydaje, nie powinno dawać odbiorcy możliwości do zmiany danych wynikających z dokonanych pomiarów.
16 Jak wskazywałem wyżej, dane pomiarowe można traktować jak dane osobowe i z tego względu do danych pomiarowych mają zastosowanie zasady 
ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
17 Regulatory Recommendations for Data Safety, Data Handling and Data Protection [Zalecenia regulacyjne w zakresie bezpieczeństwa, przetwarzania 
i ochrony danych], Raport z 16 lutego 2011 r. Pobrano z: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group2.pdf.
18 Dyrekcja Generalna ds. Energii KE powołała do życia Grupę Zadaniową ds. Inteligentnych Sieci, Grupę Ekspertów 2, stanowiącą część Grupy 
Zadaniowej, w celu ułatwienia i wsparcia procesu wdrażania inteligentnych sieci w UE.
19 Opinia 12/2011 przyjęta 4 kwietnia 2011 r. na temat inteligentnego pomiaru zużycia; Grupa Zadaniowa ds. Inteligentnych Sieci, Grupa Ekspertów 2.
20 Grupa robocza została powołana na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE. Jest niezależnym europejskim organem doradczym w zakresie ochrony 
danych osobowych i prywatności.
21 Zgodnie z pkt I ust. 3 Zaleceń KE „ochrona danych w fazie projektowania” wymaga wdrożenia, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technicz-
nych oraz kosztów wdrożenia zarówno w momencie ustalania środków niezbędnych do przetwarzania, jak i w momencie samego przetwarzania, odpo-
wiednich środków i procedur technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie odpowiadało wymogom dyrektywy 95/46/WE oraz gwarantowało 
ochronę praw osoby, której dotyczą dane.
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danych22. Krajowe przepisy prawa powinny ponadto z góry określać dozwolone cele gromadze-
nia i udostępniania danych pomiarowych przy zachowaniu wymogu odrębnej zgody odbiorcy dla 
każdego celu. Co więcej, zaleca się określenie maksymalnych okresów archiwizowania danych 
pomiarowych, po upływie których powinny być one usunięte (okresy te mogą być uzależnione od 
różnych celów) oraz ustanowienie obowiązku usunięcia danych po cofnięciu przez odbiorcę zgo-
dy na ich przetwarzanie. W aspekcie technicznym, zaleca się stosowanie kodowanych kanałów 
przekazu, uniemożliwiających przechwycenie lub zmanipulowanie danych w trakcie ich przesyłania 
i utrudniających ataki hakerskie. Rekomenduje się także określenie obowiązków w zakresie bez-
pieczeństwa i ochrony danych pomiarowych w odniesieniu do wszystkich podmiotów, którym są 
one udostępnianie, a ponadto zaleca się, aby podmioty te weryfikować w celu sprawdzenia, czy 
są odpowiednimi i kompetentnymi odbiorcami danych (podmioty te powinny zaś mieć dostęp do 
danych pomiarowych wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji ich funkcji). Wreszcie zaleca 
się określenie systemu oceny skutków w zakresie ochrony danych pomiarowych. Ponadto Grupa 
Robocza ds. Ochrony Danych w swojej opinii postuluje także utworzenie centrum informacyjno-
-komunikacyjnego, za pośrednictwem którego wszystkie zaangażowane strony uzyskiwałyby do-
stęp do danych konsumentów oraz stworzenie kodeksu, który wszystkie strony miałyby obowiązek 
podpisać oraz karty obowiązującej całą branżę.

W przypadku braku szczególnych unijnych aktów prawnych odnoszących się do danych po-
miarowych, jak się wydaje, to właśnie wskazane wyżej miękkie wytyczne, zawierające bardziej 
szczegółowe zalecenia odnoszące się do danych pomiarowych, powinny stanowić punkt odnie-
sienia przy ocenie czy polskie przepisy prawa i ostatnie propozycje ich zmian są wystarczające do 
zapewnienia odpowiedniej ochrony i bezpieczeństwa danych pomiarowych. W praktyce bowiem 
wytyczne te są skierowane właśnie do państw członkowskich, które powinny brać je pod uwagę 
przy tworzeniu prawa krajowego (choć oczywiście nie są do tego zobowiązane).

III. Ochrona i bezpieczeństwo danych pomiarowych  
na gruncie prawa polskiego. Ewolucja dotychczasowych propozycji 

legislacyjnych i obecny stan prawny

1. „Duży trójpak”

Pierwszą propozycję uregulowania kwestii związanych z montażem inteligentnych liczników 
oraz zbieraniem, przechowywaniem i udostępnianiem danych pomiarowych zawierał projekt nowe-
go PE. Ostatnia upubliczniona wersja tego projektu z 8 października 2012 r. zawierała relatywnie 
kompleksową regulację dotyczącą wdrożenia w Polsce systemu inteligentnego opomiarowania23. 
Po pierwsze, projekt nowego PE przewiduje obowiązek montażu liczników inteligentnych przez 
operatorów systemów dystrybucyjnych u ich odbiorców do 31 grudnia 2020 r. Po drugie, projekt 
przewiduje powołanie niezależnego operatora informacji pomiarowych (dalej: OIP), odpowie-
dzialnego za gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie podmiotom trzecim danych pomiaro-
wych, przy czym zgodnie z projektem OIP powinien wykonywać swoje obowiązki, uwzględniając 

22 Jak się wskazuje w opinii Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych (s. 10), „na najbardziej podstawowym poziomie koncepcja „prywatności z założenia” 
zapewnia przesyłanie odczytów licznika wyłącznie z taką częstotliwością, jaka jest konieczna dla funkcjonowania systemu lub świadczenia usługi, na 
jaką zgodził się klient”.
23 Projekt dostępny na stronach RCL pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/19295/katalog/68650.
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wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowników systemu elektroenergetycznego, ochrony 
i poufności ich danych. Co więcej, projekt zakłada obowiązek opracowania przez OIP instrukcji 
informacji pomiarowych, określającej m.in. wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji 
pomiarowych, w celu ochrony odbiorców i użytkowników systemu, do której powinni stosować 
się wszyscy użytkownicy systemu elektroenergetycznego. Ponadto, na OIP nałożono obowiązek 
usunięcia danych pomiarowych w przypadku braku uzasadnienia dalszego ich archiwizowania, 
a także obowiązek sporządzenia raz na 2 lata, na okres 3 lat, programu przedsięwzięć, jakie 
należy podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności informacji pomiarowych, zawie-
rający harmonogram przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu utrzymanie standardów 
niezawodności świadczonych usług, z uwzględnieniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa 
informacji oraz postępu technologicznego, podlegający zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki. Wyraźnie widać, że w projekcie nowego PE wielokrotnie podkreślono 
aspekt bezpieczeństwa i poufności danych w kontekście działań OIP. Można wręcz zaryzykować 
stwierdzenie, że wymóg bezpieczeństwa i poufności danych pomiarowych podniesiono do rangi 
głównej zasady, którą w swych działaniach powinien kierować się OIP. Co więcej, projekt nowe-
go PE przewidywał także pewne ograniczenia swobody udostępniania danych pomiarowych. 
I tak już w samej ustawie przewidziano katalog podmiotów, którym OIP będzie mógł udostępniać 
dane pomiarowe. Ponadto wprowadzano zakaz dalszego udostępniania jednostkowych danych 
pomiarowych danego odbiorcy24 (niezagregowanych), a udostępnianie danych w celu przygoto-
wania oferty zgodnie z projektem ma być dopuszczalne wyłącznie sprzedawcy upoważnionemu 
przez odbiorcę końcowego. Bardziej szczegółowe kwestie w zakresie bezpieczeństwa i poufności 
danych pomiarowych zgodnie z projektem nowego PE mają być uregulowane w rozporządzeniu 
wykonawczym, a ponadto także w instrukcji informacji pomiarowych przygotowanej przez OIP.

Porównując przytoczone wcześniej wymogi, wynikające z dyrektyw unijnych i z niewiążących 
rekomendacji, oraz uregulowania zaproponowane w projekcie nowego PE, można odnieść wraże-
nie, że zawarte w projekcie nowego PE regulacje są wierną implementacją rekomendacji KE i grup 
roboczych. Realizacji tych wytycznych można upatrywać przede wszystkim w powołaniu niezależ-
nego OIP, na którego nałożono obowiązek opracowania obowiązującej wszystkich użytkowników 
systemu elektroenergetycznego instrukcji informacji pomiarowych, która ma określać m.in. wymaga-
nia w zakresie bezpieczeństwa informacji pomiarowych w celu ochrony odbiorców i użytkowników 
systemu25. Ponadto uwzględniono także inne wytyczne poprzez m.in. określenie z góry podmiotów, 
którym mogą być przekazywane dane pomiarowe (oraz różnice w tym zakresie w zależności od 
tego czy mamy do czynienia z danymi indywidualnymi, czy zagregowanymi)26, obowiązek usunię-
cia danych w braku konieczności dalszego ich przechowywania27, czy też obowiązek sporządzania 
programu przedsięwzięć służących zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa danych28.

24 Zgodnie z nowym PE jednostkowe dane pomiarowe, w przeciwieństwie do danych zagregowanych, dotyczą danego odbiorcy końcowego (art. 110 
ust. 4 nowego PE).
25 Grupa Robocza ds. Ochrony Danych postuluje stworzenie centrum informacyjno-komunikacyjnego, za pośrednictwem którego wszystkie zaangażo-
wane strony uzyskiwałyby dostęp do danych pomiarowych odbiorców oraz opracowanie kodeksu danych pomiarowych obowiązującego wszystkie strony.
26 Zalecenie określenia obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych pomiarowych w odniesieniu do wszystkich podmiotów, którym są 
one udostępnianie oraz zalecenie udostępniania określonym podmiotom danych osobowych wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji ich funkcji.
27 Zalecenie określenia maksymalnych okresów archiwizowania danych pomiarowych, po upływie których powinny być one usunięte.
28 Poprzez wprowadzenie tego obowiązku pośrednio spełnione zostało zalecenie wprowadzenia obowiązku określenia systemu oceny skutków w za-
kresie ochrony danych pomiarowych. Jak się bowiem wydaje, program przedsięwzięć służących zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa danych musi 
zawierać w sobie także ocenę skutków.
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Choć nie wszystkie najważniejsze wytyczne znalazły odzwierciedlenie w projekcie nowego 
PE29, to jednak szereg istotnych kwestii w nim uregulowano. Reasumując, mimo że projekt nowego 
PE jest dość ogólny i przewiduje uregulowanie szeregu kwestii szczegółowych w aktach niższej 
rangi (rozporządzeniu i instrukcji), to wyraźnie i kilkukrotnie podkreślono w nim rangę ochrony 
danych pomiarowych. W konsekwencji projekt ten stanowi dobry punkt wyjścia do dalszych prac 
nad uszczegółowieniem systemu ochrony danych pomiarowych. Przerwanie prac nad „dużym 
trójpakiem” spowodowało jednak, że projekt nowego PE nie doczekał się jak dotychczas kolejnej 
wersji, która zawierałaby bardziej precyzyjne i szczegółowe uregulowania w zakresie ochrony 
danych pomiarowych. Nie przedstawiono również do tej pory projektu ewentualnego rozporzą-
dzenia dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony danych pomiarowych, które być może realizo-
wałoby pozostałe unijne zalecenia (choćby takie jak określenie aspektów technicznych ochrony 
i bezpieczeństwa danych poprzez nakazanie domyślnego ustawienia inteligentnych liczników na 
ochronę danych pomiarowych czy też stosowania kodowanych kanałów przekazu danych albo 
doprecyzowanie obowiązków w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych pomiarowych wszyst-
kich podmiotów, którym te dane mają być udostępniane).

2. „Mały trójpak”

Kolejną propozycję w zakresie uregulowania kwestii związanych z wdrożeniem w Polsce 
systemu inteligentnego opomiarowania zgłoszono w ramach prac nad tzw. małym trójpakiem, 
czyli nowelizacją obecnie obowiązującego PE, mającego na celu implementację unijnych dyrek-
tyw III pakietu liberalizacyjnego i w konsekwencji uniknięcie przez Polskę kar za brak terminowej 
implementacji30. Pierwszy projekt „małego trójpaku” nie rozwinął jednak koncepcji przyjętej w „du-
żym trójpaku”. Co więcej, już pierwszy projekt nowelizacji obowiązującego PE, choć w znacznej 
mierze stanowił powtórzenie regulacji zawartych w „dużym trójpaku”, został pozbawiony niektó-
rych przepisów istotnych z punktu widzenia ochrony danych pomiarowych. Było to zaskakujące, 
biorąc pod uwagę fakt, że, jak już wspomniano, projekt nowego PE nie realizował wszystkich 
zaleceń unijnych. Można było zatem oczekiwać, że wraz z postępem prac nad uregulowaniami 
dotyczącymi wdrożenia w Polsce inteligentnego opomiarowania, kolejne projekty legislacyjne 
będą zawierać coraz bardziej kompleksową regulację31. I tak w projekcie nowelizacji PE zrezyg-
nowano np. z obowiązku usunięcia przez OIP danych pomiarowych w przypadku braku potrze-
by dalszego ich archiwizowania oraz obowiązku OIP sporządzania raz na 2 lata, na okres 3 lat, 
programu przedsięwzięć, jakie należy podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności 
informacji pomiarowych, zawierającego harmonogram przedsięwzięć inwestycyjnych mających 
na celu utrzymanie standardów niezawodności świadczonych usług, z uwzględnieniem wyma-
ganego poziomu bezpieczeństwa informacji oraz postępu technologicznego. Tym samym usu-
nięto z ustawy jedną z najistotniejszych gwarancji ochrony danych pomiarowych, która stanowiła 

29 Przykładowo, nie uwzględniono w dostatecznym stopniu zasady poufności danych z założenia zakładającej domyślne ustawienie liczników na ochro-
nę danych. Nie wprowadzono także wymogu odrębnej zgody odbiorcy dla każdego celu przetwarzania danych pomiarowych. Ponadto nie określono 
aspektów technicznych zapewnienia bezpieczeństwa danych ani obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych pomiarowych w odniesieniu 
do wszystkich podmiotów, którym są one udostępnianie. Nie przewidziano także mechanizmów weryfikacji podmiotów, którym udostępniane są dane 
pomiarowe, w celu sprawdzenia czy są odpowiednimi i kompetentnymi odbiorcami tych danych.
30 Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. Nr 984).
31 Choć „mały trójpak” z założenia miał być aktem przejściowym, regulującym najbardziej palące kwestie do czasu uchwalenia nowego PE, to jednak 
pierwszy projekt „małego trójpaku” wprowadzał w miarę rozbudowaną regulację w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych pomiarowych bardzo zbli-
żoną do regulacji zawartej w projekcie nowego PE. Niewielkie zmiany w stosunku do projektu nowego PE trudno wytłumaczyć przejściowym  charakterem 
„małego trójpaku”.
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implementację unijnych zaleceń w tym zakresie. Ponadto, chociaż pozostano przy koncepcji 
utworzenia niezależnego OIP, zrezygnowano ze szczegółowego określenia w ustawie jego za-
dań. Oczywiście ustawodawca mógł zakładać, że system ochrony danych pomiarowych zostanie 
uzupełniony poprzez przepisy wykonawcze oraz instrukcję informacji pomiarowych. Niemniej 
kwestie najistotniejsze – a usunięte fragmenty dotyczyły kwestii istotnych – powinny znaleźć się 
w ustawie, a nie aktach niższej rangi. Już zatem na etapie tworzenia pierwszego projektu „małego 
trójpaku” można było zauważyć złagodzenie reżimu ochrony danych pomiarowych na szczeblu  
ustawowym.

Ostatecznie jednak w uchwalonym niedawno przez Sejm „małym trójpaku” zrezygnowano 
z przeważającej części przepisów dotyczących systemu inteligentnego opomiarowania, w tym 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych pomiarowych. W konsekwencji w za-
kresie inteligentnego opomiarowania ostatnia nowelizacja PE sprowadziła się do wprowadzenia 
definicji licznika zdalnego odczytu w nowym art. 9c ust. 5b PE32 oraz do dodania nowego art. 9c 
ust. 5a PE, zgodnie z którym operatorzy systemów dystrybucyjnych, instalujący u odbiorców 
końcowych przyłączonych do ich sieci liczniki zdalnego odczytu, są obowiązani chronić dane 
pomiarowe dotyczące tych odbiorców na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych33. Reasumując, przywołane wyżej przepisy są obecnie 
jedynymi przepisami w polskim porządku prawnym, które odnoszą się stricte do kwestii danych  
pomiarowych.

IV. Ocena ostatniej nowelizacji Prawa energetycznego  
w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych pomiarowych

1. Brak obowiązku instalacji inteligentnych liczników

Pierwsze próby uregulowania kwestii ochrony i bezpieczeństwa danych pomiarowych w ko-
lejnych projektowanych aktach prawnych, tj. projekcie nowego PE oraz nowelizacji obecnego 
PE potwierdzają, iż w dalszym ciągu nie jest przesądzony ani termin, ani model powszech-
nego wdrożenia w Polsce systemu inteligentnego opomiarowania. Trzeba bowiem zauważyć, 
że na przestrzeni 2 lat projekty przeszły zasadniczą ewolucję. Projekt nowego PE zawierał 
relatywnie kompleksową regulację, przewidującą m.in. obowiązek montażu inteligentnych licz-
ników w określonym czasie i spełniającą niektóre z istotnych wytycznych unijnych w zakresie 
ochrony danych pomiarowych. Regulacja ta została następnie nieco ograniczona w pierwszym 
projekcie „małego trójpaku”, aby przyjąć wręcz zdawkową postać w ostatecznie uchwalonej 
ostatniej nowelizacji PE. W tym kontekście warto odpowiedzieć na pytanie: czy zapropono-
wane obecnie zmiany w PE były potrzebne i czy są wystarczające, a w konsekwencji, czy nie-
zbędne są bardziej szczegółowe uregulowania w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych  
pomiarowych. 

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, że w uchwalonej nowelizacji PE ostatecznie nie 
wprowadzono obowiązku montażu liczników inteligentnych w z góry określonym czasie (pomimo 

32 Przez licznik zdalnego odczytu rozumie się zespół urządzeń służących do pozyskiwania danych pomiarowych, umożliwiający dwustronną komuni-
kację z systemem teleinformatycznym. Licznik zdalnego odczytu jest odpowiednikiem licznika inteligentnego, o którym była mowa w projekcie nowego 
PE. W konsekwencji wszelkie odniesienia w artykule do licznika inteligentnego dotyczą także licznika zdalnego odczytu.
33 Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. (ustawa o ochronie danych osobowych).
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iż taka regulacja była w pierwotnym projekcie „małego trójpaku”). Pomijając że, jak wskazano 
wcześniej, Polska tym samym nie wdrożyła dyrektywy 2009/72/WE przewidującej montaż liczników 
inteligentnych u 80% odbiorców do 2020 r.34, fakt ten ma istotne znaczenie także w kontekście 
wynikających z regulacji unijnych oraz Konstytucji RP gwarancji ochrony danych osobowych (które 
należy odnosić także do danych pomiarowych) w zestawieniu z celami wdrożenia inteligentnego 
opomiarowania.

Zgodnie z art. 8 Karty praw podstawowych UE dane osobowe mogą być przetwarzane za zgo-
dą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Niezależnie 
od tego zgodnie z art. 51 ust. 1 Konstytucji nikt nie może być zobowiązany inaczej niż na podsta-
wie ustawy do ujawnienia informacji dotyczących jego osoby. W konsekwencji, o ile odbiorca nie 
wyrazi zgody na pozyskiwanie i przetwarzanie jego danych osobowych, w braku przepisów rangi 
ustawowej zobowiązujących go do tego, dane takie nie mogą być pozyskiwane ani przetwarzane 
(zasadę tę należy odnosić także do danych pomiarowych). Jednakże, jak wskazano wcześniej, 
odbiorcy energii elektrycznej zaniepokojeni potencjalnym naruszeniem ich prawa do prywatności 
w związku z montażem liczników inteligentnych mogą gremialnie nie wyrażać zgody na prze-
twarzanie ich danych pomiarowych35. Może to doprowadzić do skutku w postaci nieosiągnięcia 
jednego z zakładanych celów wdrożenia inteligentnego opomiarowania, a mianowicie obniżenia 
zużycia energii w skali makro36. A zatem, aby powyższy skutek został osiągnięty, uprawnienie do 
pozyskiwania i przetwarzania danych pomiarowych z liczników inteligentnych powinno wynikać 
z przepisów prawa rangi ustawowej, tak aby na montaż liczników inteligentnych nie była potrzeb-
na zgoda odbiorców37. Mając powyższe na uwadze, trzeba wskazać, że ostatnia nowelizacja PE 
takiej podstawy nie przewidziała, w przeciwieństwie do wcześniejszych propozycji ustawowych38. 
W konsekwencji w obecnym stanie prawnym istnieje konieczność każdorazowego uzyskania zgody 
odbiorcy na montaż licznika inteligentnego, ponieważ ten ze swej natury rejestruje i przekazuje 
dokładne dane pomiarowe pozwalające choćby w pośredni sposób na identyfikację danego od-
biorcy. Oczywiście nie można z góry założyć, że odbiorcy powszechnie nie będą wyrażać zgody 
na montaż liczników inteligentnych. Biorąc jednak pod uwagę doświadczenia w innych krajach, 
wydaje się, że bezpieczniejszym rozwiązaniem, zapewniającym osiągnięcie celu powszechnego 
wdrożenia inteligentnego opomiarowania, jest ustawowe wprowadzenie obowiązku ich montażu. 
Niezależnie od tego wprowadzenie takiego obowiązku stanowiłoby, jak wspomniano, konieczną 
implementację dyrektywy 2009/72/WE.

34 Vide przypis nr 3. Trudno uznać za wypełnienie tego zobowiązania nałożenie na operatorów zgodnie z art. 16 ust. 7 pkt 4 PE obowiązku uwzględnia-
nia w planach rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię przedsięwzięć racjonalizujących 
zużycie paliw lub energii u odbiorców, w tym także przedsięwzięć w zakresie pozyskiwania, transmisji oraz przetwarzania danych pomiarowych z licz-
nika zdalnego odczytu. Niezrealizowanie tego obowiązku jest o tyle zaskakujące, że ostatnia nowelizacja PE miała na celu wdrożenia m.in. dyrektywy 
2009/72/WE i w konsekwencji zapobieżenia nałożeniu na Polskę kar pieniężnych za brak terminowej implementacji.
35 W Europie taka sytuacja miała miejsce w Holandii, gdzie brak zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony i bezpieczeństwa danych pomiarowych 
przy pierwszych próbach wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania spowodował tak silny opór społeczny, że ostatecznie przyjęto tam model 
pozwalający odbiorcom na odmowę instalacji inteligentnego licznika; zob. R. Knyrim, G. Trieb, Smart metering under…, s 122).
36 Vide przypis nr 9.
37 Choć z punktu widzenia ochrony prawa do prywatności można mieć pewne wątpliwości co do wprowadzenia takiego obowiązku, to jednak trzeba 
mieć na uwadze cel wprowadzenia systemu inteligentnego opomiarowania. W mojej ocenie cel ten usprawiedliwia taki obowiązek, przy założeniu jed-
nak, że na poziomie ustawowym zostanie zapewniony odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych pomiarowych odbiorców. Zob. R. Knyrim, 
G. Trieb, Smart metering under…, s 126).
38 Przewidziany w „dużym trójpaku” i pierwszym projekcie „małego trójpaku” obowiązek montażu inteligentnych liczników u odbiorców bez przewidzenia 
prawa sprzeciwu odbiorcy w połączeniu z uregulowaniem zasad pozyskiwania i udostępnienia danych pomiarowych (indywidualnych i zagregowanych) 
można uznać za podstawę ustawową do przetwarzania danych pomiarowych.
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2.  Obowiązek ochrony danych pomiarowych zgodnie z przepisami ustawy  
o ochronie danych osobowych

W mojej ocenie warto także odpowiedzieć na pytanie: czy wprowadzenie ostatnią noweliza-
cją PE obowiązku ochrony danych pomiarowych na zasadach określonych w ustawie o ochronie 
danych osobowych było w ogóle potrzebne. Jak bowiem wspomniano wcześniej, na obecnym 
etapie nie podjęto jeszcze decyzji o powszechnym wdrożeniu w Polsce systemu inteligentnego 
opomiarowania poprzez ustanowienie obowiązku montażu inteligentnych liczników. Czy zatem 
w tym kontekście w ogóle potrzebne jest regulowanie w jakikolwiek szczególny sposób kwestii 
ochrony danych pomiarowych? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna.

Z jednej strony bowiem przepisy znowelizowanego PE nałożyły na operatorów pewne mięk-
kie obowiązki w zakresie wdrażania inteligentnego opomiarowania poprzez określenie w art. 16 
ust. 7 pkt 4 PE, że plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania 
na paliwa gazowe lub energię powinien zawierać m.in. przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie 
paliw i energii u odbiorców, w tym także przedsięwzięcia w zakresie pozyskiwania, transmisji 
oraz przetwarzania danych pomiarowych z licznika zdalnego odczytu. Ustawodawca zatem na-
łożył pośrednio na operatorów obowiązek przynajmniej planowania przedsięwzięć w zakresie 
instalacji inteligentnych liczników i przetwarzania danych w nich gromadzonych. Można zatem 
zakładać, że skutkiem tego rodzaju planowania będzie montaż inteligentnych liczników u coraz 
większej liczby odbiorców. Zresztą już obecnie pewne pilotażowe projekty dotyczące inteligen-
tnego opomiarowania u odbiorców końcowych są realizowane, a kolejne wkrótce się rozpoczną. 
Najstarszy i najbardziej rozbudowany z takich projektów prowadzi obecnie Energa Operator SA39. 
Podobne plany ma także RWE Stoen Operator sp. z o.o., który ogłosił już przetarg na doradztwo 
przy wdrażaniu systemu inteligentnego opomiarowania40. Również inni operatorzy prowadzą 
programy pilotażowe inteligentnego opomiarowania. Mając powyższe na uwadze, należałoby 
pozytywnie ocenić wprowadzenie w ostatniej nowelizacji PE uregulowania, które – choć zdawko-
wo – to jednak bezpośrednio odnosi się do ochrony danych pomiarowych. Nie dość bowiem, że 
w praktyce już obecnie te dane są gromadzone i przetwarzanie w ramach programów pilotażo-
wych, to w najbliższej przyszłości można spodziewać się coraz większej liczby takich projektów 
realizowanych na coraz szerszą skalę. Konsekwencją powyższego powinno być zatem objęcie 
danych pomiarowych odpowiednią ochroną.

Z drugiej strony, można mieć jednak wątpliwości czy ustawodawca słusznie postąpił, ogra-
niczając całą regulację w zakresie ochrony danych pomiarowych do jednego przepisu (art. 9c 
ust. 5a PE) po prostu odsyłającego do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i nie 
wprowadzając żadnych dodatkowych gwarancji ochrony danych pomiarowych. W praktyce bo-
wiem jedynie potwierdzono na poziomie ustawowym, że dane pomiarowe podlegają takiej samej 
ochronie jak dane osobowe. Trzeba jednak przypomnieć, jak wskazano wcześniej, iż od początku 
rozważań nad kwestią ochrony danych pomiarowych nigdy nie kwestionowano, że dane pomia-
rowe mogą stanowić dane osobowe. Wręcz przeciwnie, konsekwentnie przypominano, że dane 

39 Zgodnie z informacją na stronie internetowej Energa Operator S.A., aktualnie we wszystkich gospodarstwach domowych w Kaliszu zainstalowane 
są inteligentne liczniki. Od wiosny 2013 r. przy udziale około 1700 mieszkańców Kalisza organizowany jest test konsumencki systemów inteligentnego 
opomiarowania.
40 Przetarg nr FZ-Z/P062/13 na świadczenie doradczych usług prawnych w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby Projektu AMI 
(Zaawansowanej Infrastruktury Pomiarowej).
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pomiarowe podlegają co najmniej takiej samej ochronie, jak dane osobowe i dodatkowo podkre-
ślano konieczność ustanowienia dalej idącej ochrony ze względu na szczególną specyfikę da-
nych pomiarowych i szczególne zagrożenia wiążące się z ich nieuprawnionym wykorzystaniem. 
Konsekwencją powyższego jest, że do danych pomiarowych miały i mają zastosowanie nie tylko 
unijne,41 lecz także polskie przepisy o ochronie danych osobowych, które przecież unijne przepi-
sy implementują. Zgodnie zresztą z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, za dane 
osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące nie tylko zidentyfikowanej, ale także możliwej 
do zidentyfikowania osoby fizycznej. Nie ma natomiast wątpliwości, że dane o zużyciu energii 
w określonym punkcie pomiarowym w połączeniu z innymi informacjami, np. na temat osoby, 
która jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym dotyczącej tego punktu, pozwalają 
na choćby pośrednie zidentyfikowanie danego odbiorcy energii lub grupy odbiorców42. Zgodnie 
z kolei z art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, każdy ma prawo do ochrony dotyczą-
cych go danych osobowych. W konsekwencji, w mojej ocenie, nawet przed ostatnią nowelizacją 
PE dane pomiarowe podlegały ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych 
i nie było w związku z tym potrzeby przesądzania o tym w PE. Mogłoby się jednak wydawać, iż 
potwierdzenie na poziomie ustawowym oczywistego faktu, zgodnie z którym dane pomiarowe 
podlegają takiej samej ochronie, jak dane osobowe, było dobrym posunięciem. Wszak można 
byłoby twierdzić, że w ten sposób ustawodawca podkreślił istotę ochrony danych pomiarowych. 
Nie było to jednak najlepsze posunięcie, biorąc pod uwagę zasady prawidłowej legislacji. Stosując 
bowiem wykładnię a contrario, można dojść do wniosku, że inne dane specjalistyczne, nawet jeżeli 
wypełniają definicję danych osobowych z ustawy o ochronie danych osobowych, nie podlegają 
ochronie na podstawie tej ustawy, jeżeli nie przesądzono o tym wyraźnie w ustawie specjalnej 
odnoszącej się do tych specjalistycznych danych. Odnosząc powyższe rozważania konkretnie 
do ochrony danych pomiarowych, trzeba przypomnieć, jak wskazano wcześniej, iż bezspornie 
do ochrony danych pomiarowych stosuje się postanowienia nie tylko dyrektywy 95/46/WE, lecz 
także dyrektywy 2002/58/WE. Ustawa o ochronie danych osobowych implementuje jednak tylko 
dyrektywę 95/46/WE. Dyrektywa 2002/58/WE została natomiast implementowana przepisami 
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne43. Oczywiste jest zatem, że już obec-
nie do ochrony danych pomiarowych należałoby stosować także przepisy prawa telekomunika-
cyjnego w zakresie dotyczącym transmisji danych pomiarowych, skoro stanowią implementację 
dyrektywy 2002/58/WE. Niemniej ostatnia nowelizacja PE odsyła wyraźnie tylko do przepisów 
ustawy o ochronie danych osobowych, w odniesieniu natomiast do transmisji danych nie prze-
widuje odpowiedniego stosowania przepisów prawa telekomunikacyjnego. A zatem, choć taka 
wykładania byłaby kuriozalna, można byłoby dojść do wniosku, że a contrario do ochrony da-
nych pomiarowych (w zakresie transmisji danych pomiarowych) nie stosuje się przepisów prawa  
telekomunikacyjnego.

41 Jednoznacznie potwierdzono to w pkt. 7 preambuły Zaleceń KE.

42 Jak wskazano wcześniej, danego odbiorcę energii można zidentyfikować choćby w pośredni sposób, nawet jeżeli nie jest stroną umowy z przed-
siębiorstwem energetycznym. Niezależnie od tego, jak się wydaje, można przyjąć, że dane pomiarowe z danego licznika będą danymi osobowymi przy-
najmniej osoby będącej stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym. Dane o zużyciu energii w danym punkcie pomiarowym, którego dotyczy 
określona umowa, zawsze przecież będą mogły być przypisane osobie, która podpisała umowę, nawet jeżeli faktycznie w lokalu przebywała większa 
liczba osób lub nawet ktoś inny. Jak się wydaje, z punktu widzenia prawa do prywatności danej osoby pozostaje bez znaczenia czy określone dane 
pomiarowe dotyczą tylko tej osoby, skoro faktycznie mogą być jej przypisane. Dlatego jak się wydaje można przyjąć, że dane pomiarowe z określonego 
punktu pomiarowego stanowią dane osobowe osoby będącej stroną umowy dotyczącej tego punktu.
43 Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm. (dalej: PK).
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Reasumując, w mojej ocenie wprowadzenie do PE regulacji po prostu odsyłającej do prze-
pisów ustawy o ochronie danych osobowych nie było dobrym posunięciem. Skoro ustawodawca 
na tym etapie nie zdecydował się na kompleksowe uregulowanie w PE kwestii ochrony i bezpie-
czeństwa danych pomiarowych (pomimo iż pewne projekty w tym zakresie są już realizowane 
i dane pomiarowe są w praktyce gromadzone i przetwarzane), to nie powinien w ogóle wprowa-
dzać jakichkolwiek przepisów w tym zakresie. Jak bowiem wskazano, wprowadzenie odesłania 
do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w praktyce nic nie zmienia, a może powo-
dować niepotrzebne trudności interpretacyjne i na pewno nie stanowi przykładu dobrej praktyki 
legislacyjnej. Ponadto negatywnie oceniam fakt, iż skoro ustawodawca dostrzegł konieczność 
zapewnienia ochrony danych pomiarowych już na obecnym etapie (inaczej bowiem nie wprowa-
dziłby żadnych przepisów w tym zakresie), to nie zrobił tego w sposób realizujący chociaż część 
wskazanych wcześniej unijnych zaleceń. Nawet bowiem bez wprowadzania jeszcze na tym etapie 
obowiązku montażu liczników inteligentnych, można było przyjąć w ostatniej nowelizacji część 
dobrych rozwiązań w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych zaproponowanych 
w projekcie nowego PE. Wydaje się, że właśnie w fazie realizacji programów pilotażowych zapew-
nienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jest najistotniejsze. Ewentualne naruszenia w tym 
zakresie mogą bowiem zaważyć na przyszłości systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce.

V. Potrzeba nowelizacji polskich przepisów prawa w zakresie ochrony 
i bezpieczeństwa danych pomiarowych

1. Czy przepisy ustawy o ochronie danych osobowych są wystarczające?

Skoro jednak w przepisach PE wyraźnie przesądzono, że dane pomiarowe podlegają ochronie 
na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, to należałoby także odpowiedzieć na pytanie, 
czy w ogóle potrzebne są dalsze zmiany w prawie. Teoretycznie można przecież argumentować, że 
polski ustawodawca uchwalając ustawę o ochronie danych osobowych, miał na celu jak najlepszą 
ochronę danych osobowych, przy odpowiednim wyważeniu interesów podmiotów zainteresowa-
nych pozyskiwaniem i przetwarzaniem tych danych. Skoro tak, to dane pomiarowe z liczników 
inteligentnych, które przecież, jak wskazano, można traktować jak dane osobowe, powinny być 
w dostateczny sposób chronione. W przeciwnym razie można byłoby dojść do wniosku, iż prze-
pisy ustawy o ochronie danych osobowych nie zapewniają dostatecznej ochrony co do zasady 
(skoro nie chronią w dostateczny sposób danych pomiarowych, które można traktować jak dane 
osobowe). Przesądzenie powyższej kwestii nie jest jednak wcale jednoznaczne. Trzeba bowiem 
wskazać, iż ustawa o ochronie danych osobowych jest aktem o bardzo ogólnych charakterze. 
Poniekąd jest to zrozumiałe, skoro ma znaleźć zastosowanie do wielu różnych rodzajów danych. 
Określony dla danego typu danych osobowych stopień ochrony mógłby być zbyt rygorystyczny 
dla innego rodzaju danych. Dlatego, jak się wydaje, nie można a priori zakładać, iż objęcie da-
nych pomiarowych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest 
wystarczające. Potwierdza to także treść art. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie 
z którym jeżeli przepisy odrębnych ustaw, które odnoszą się do przetwarzania danych, przewidują 
dalej idącą ich ochronę, niż wynika to z tej ustawy, stosuje się przepisy tych ustaw. A zatem moż-
na wywodzić, iż ustawodawca brał pod uwagę sytuacje, w których określony typ danych będzie 
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wymagał ustanowienia w przepisach szczególnych dalej idącej ochrony niż wynikająca z przepi-
sów ustawy o ochronie danych osobowych. W związku z tym samo objęcie danych pomiarowych 
ochroną na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych nie musi przesądzać, 
że taka ochrona jest wystarczająca.

W powyższym kontekście warto zatem krótko przeanalizować, czy przepisy ustawy o ochronie 
danych osobowych mimo wszystko nie są wystarczające, biorąc pod uwagę wskazane wcześniej 
wymogi ochrony danych pomiarowych wynikające z dyrektyw i niewiążących zaleceń unijnych. 
Po pierwsze, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie 
danych osobowych jest dopuszczalne wtedy, m.in. gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na 
to zgodę44. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych 
osobowych jest obowiązany poinformować tę osobę m.in. o celu zbierania danych, prawie dostę-
pu do danych osobowych i ich poprawiania. Ponadto administrator, zgodnie z art. 26 ust. 1 usta-
wy o ochronie danych osobowych, jest obowiązany zapewnić, aby dane były m.in. zbierane dla 
oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu 
z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwa-
rzane, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej 
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Co więcej, zgodnie z art. 32 ust. 1 usta-
wy o ochronie danych osobowych, każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jej 
danych osobowych zawartych w zbiorach danych, w tym m.in. prawo do żądania uzupełnienia, 
uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich prze-
twarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały 
zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 
Wreszcie trzeba wskazać, że zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator 
jest obowiązany stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania 
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii objętych ochroną, a w szczególności 
powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem 
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszko-
dzeniem lub zniszczeniem. Mając na uwadze powyższe najważniejsze gwarancje wynikające 
z ustawy o ochronie danych osobowych trzeba stwierdzić, że są one zbieżne z wymogami wyni-
kającymi z dyrektywy 95/46/WE, które wskazano wcześniej. Jest to naturalne, biorąc pod uwagę, 
że polskie przepisy implementują tę dyrektywę. Polskie przepisy nie idą jednak w ochronie danych 
dalej, niżby to z tych dyrektyw wynikało.

2. Spodziewane zmiany w systemie ochrony danych osobowych na poziomie unijnym

W kontekście rozważań nad koniecznością bardziej szczegółowego uregulowania w Polsce 
kwestii ochrony i bezpieczeństwa danych pomiarowych, należy jednak w mojej ocenie wziąć pod 

44 Art. 23 ust. 1 wskazuje także inne podstawy przetwarzania danych, jednak pozostają one nierelewantne w kontekście danych pomiarowych. W braku 
przepisów szczególnych nakładających obowiązek instalacji liczników inteligentnych i wskazujących cele, jakim ma to służyć, w praktyce obecnie wyłącz-
nie zgoda odbiorcy daje prawo do przetwarzania danych pomiarowych. Na marginesie trzeba wskazać, iż przesłanka w postaci konieczności realizacji 
umowy nie znajdzie zastosowania, ponieważ w celu dokonania rozliczeń zużycia energii nie jest konieczne posykiwanie tak szczegółowych danych, 
jakie w założeniu mają dostarczać liczniki inteligentne. Istota inteligentnego licznika polega bowiem na tym, że przekazywane przez niego dane są dość 
szczegółowe, aby z jednej strony pozwolić operatorom na optymalne sterowanie systemem, a z drugiej zaś – umożliwić odbiorcom skuteczne sterowanie 
swoim zużyciem. Obecnie zakłada się, że liczniki inteligentne będą przekazywały dane co 15 minut (vide przypis nr 51). Ponadto, jak słusznie twierdzi 
Tomasz Kowalak, regulator nie będzie raczej akceptował kosztów wymiany liczników indukcyjnych na takie, które pozwolą wyłącznie na realizację funkcji 
bilingu, gdyż działanie takie byłoby klasycznym przykładem ewidentnego zawężania możliwych funkcjonalności, szkodliwego dla osiągnięcia zakładanych 
celów montażu inteligentnych liczników. Zob. T. Kowalak, Smart Grid – Wyzwanie XXI Wieku, „Rynek Energii” 2010, nr I(V), s. 80.
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uwagę także projektowane nowe przepisy unijne dotyczące ochrony danych osobowych. Istota 
tych zmian polega bowiem na zastąpieniu aktualnej dyrektywy 95/46/WE rozporządzeniem okre-
ślającym ogólne unijne ramy ochrony danych45. A zatem przyszłe rozporządzenie unijne o ochronie 
danych pomiarowych będzie stosowane w Polsce wprost bez konieczności jego implementacji. 
Jeżeli zatem przyszłe rozporządzenie będzie zapewniać dalej idącą ochronę danych osobowych 
niż dyrektywa 95/46/WE i realizować chociaż część zaleceń unijnych odnoszących się do danych 
pomiarowych, to odpowiednio w mniejszym zakresie będą potrzebne zmiany w polskim prawie.

Projekt nowego rozporządzenia został przedstawiony przez KE 25 stycznia 2012 r.46. Przede 
wszystkim jego założeniem jest ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych 
w UE oraz dostosowanie zasad ochrony danych do postępu technologicznego i globalizacji „w celu 
wzmocnienia prawa do prywatności w internecie i nadania impulsu gospodarce cyfrowej”47. Niemniej 
pewne kwestie uregulowano w rozporządzeniu bardziej szczegółowo niż w dotychczasowej dy-
rektywie 95/46/WE. Z niewiążących zaleceń unijnych w projekcie rozporządzenia uwzględniono 
jednak tyko dwa zalecenia. Po pierwsze, zgodnie z art. 23 projektu rozporządzenia zwrócono 
uwagę na konieczność uwzględniania ochrony danych już w fazie projektowania oraz ochrony 
danych jako opcji domyślnej (choć uregulowano to w dość ogólny sposób), natomiast w art. 33 
przewidziano obowiązek przeprowadzania przez administratorów i podmioty przetwarzające 
oceny skutków w zakresie ochrony danych przed podjęciem ryzykownych operacji ich przetwa-
rzania. A zatem, jeżeli brać za punkt odniesienia niewiążące wytyczne unijne w zakresie ochrony 
i bezpieczeństwa danych pomiarowych, to konieczne będą zmiany w polskich przepisach prawa 
pomimo wejścia w życie nowego rozporządzenia unijnego w zakresie ochrony i bezpieczeństwa 
danych pomiarowych48.

3. Potrzeba zmian w polskim prawie

Tak jak wskazano powyżej, ostatnia nowelizacja PE nie spowodowała zapewnienia lepszej 
ochrony danych pomiarowych niż już wynikająca z obowiązujących przepisów o ochronie danych 
osobowych, które w istocie odpowiadają wymogom unijnych dyrektyw w tym zakresie. Trzeba 
jednak przypomnieć, iż pomimo systemu ochrony wynikającego z dyrektyw, KE i inne niezależne 
podmioty europejskie stworzyły szereg dalej idących wytycznych. A zatem podmioty te uznały, że 
ochrona wynikająca z dyrektyw nie jest wystarczająca w odniesieniu do danych pomiarowych. Jak 
wskazano, ostatnie zmiany PE nie realizują tych zaleceń. Z kolei projekt nowego unijnego rozpo-
rządzenia o ochronie danych osobowych realizuje tylko niektóre z nich. Choć zalecenia unijne nie 
są wiążące, to jednak wyznaczają pewien pożądany w UE standard ochrony danych pomiarowych, 
nie negując przy tym potrzeby powszechnego wdrożenia systemów inteligentnego opomiarowa-
nia w całej UE. Można zatem przyjąć, iż wytyczne te nie są zbyt daleko idące. W konsekwencji 
jestem zdania, iż wytyczne te powinny zostać uwzględnione przez polskiego ustawodawcę. Warto 
zatem zastanowić się, w jakim kierunku powinny pójść przyszłe zmiany w prawie, aby w Polsce 

45 Komunikat prasowy KE z 25.01.2012 r., IP/12/46.
46 Wniosek KE COM(2012) 11, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
47 Komunikat prasowy KE z 25.01.2012 r., IP/12/46.
48 Przy założeniu, że nowe rozporządzenie wejdzie w życie w takiej formie, jak obecny projekt. Zgodnie z zapowiedziami KE, nowe rozporządzenie ma 
wejść w życie dopiero w 2014 r., a zatem do tego czasu obecny, pierwszy projekt może ulec daleko idącym zmianom.
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osiągnięty został standard ochrony i bezpieczeństwa danych pomiarowych określony unijnymi  
wytycznymi.

Po pierwsze jestem zdania, iż nie powinno się dokonywać kolejnej nowelizacji aktualnego 
PE. Ponieważ rząd zadeklarował zamiar kontynuowania prac nad nowym PE, to w nim i aktach 
wykonawczych do niego powinny znaleźć się przepisy wdrażające zalecenia unijne. Niemniej naji-
stotniejsze kwestie powinny znaleźć się w samej ustawie, a nie w rozporządzeniu (a tym bardziej 
w instrukcji informacji pomiarowych). Stanowiłoby to zresztą kontynuację dotychczasowych prac 
nad nowym PE, którego projekt, jak wskazano, już teraz realizuje szereg istotnych wytycznych 
unijnych i w konsekwencji stanowi dobry punkt wyjścia do dalszych prac nad uszczegółowieniem 
systemu ochrony i bezpieczeństwa danych pomiarowych. W konsekwencji uważam, że rozwią-
zania zaproponowane w projekcie nowego PE powinny pozostać w ostatecznej wersji ustawy. 
Pozytywnie oceniam między innymi określenie z góry podmiotów, którym dane będą udostęp-
nianie z uwzględnianiem różnic pomiędzy danymi zagregowanymi i indywidualnymi, obowiązek 
przygotowywania przez OIP analizy w zakresie rodzajów ryzyka i środków zaradczych w zakresie 
ochrony i bezpieczeństwa danych pomiarowych. Dodatkowo postanowienia te powinny zostać 
uzupełnione o bardziej szczegółowe uregulowania na poziomie samej ustawy. Przykładowo w pro-
jekcie nowego PE nie ma mowy o ochronie danych już w fazie projektowania49. Zgodnie natomiast 
z Zaleceniami KE, ochrona danych w fazie projektowania powinna być wdrażana na poziomie 
ustaw50 (a nie w aktach niższej rangi). A zatem w nowym PE powinny znaleźć się wymogi w tym 
zakresie. Teoretycznie można byłoby rozważyć, czy istnieje potrzeba uregulowania tej kwestii 
w nowym PE, skoro jak wspomniano, ma być to uregulowane w nowych unijnym rozporządzeniu 
o ochronie danych osobowych (skoro rozporządzenie będzie obowiązywać wprost, to nie powinno 
się polską ustawą regulować tych samych kwestii). Z jednej strony, ostateczny kształt ani moment 
wejścia w życie tego rozporządzenia nie są jednak jeszcze znane, a więc do czasu jego uchwa-
lenia może zajść potrzeba uregulowania kwestii ochrony i bezpieczeństwa danych pomiarowych. 
Z drugiej zaś – rozporządzenie zawiera jedynie bardzo ogólne postanowienia w tym zakresie. 
Podobnie ogólnie w projekcie rozporządzenia ujęto wymóg zapewniania domyślnej ochrony da-
nych. Zgodnie z kolei z opinią Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych na najbardziej podstawowym 
poziomie koncepcja „prywatności z założenia” zapewnia przesyłanie odczytów licznika wyłącznie 
z taką częstotliwością, jaka jest konieczna dla funkcjonowania systemu lub świadczenia usługi, 
na jaką zgodził się klient51. Nowe rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych, pomimo 
iż porusza w art. 23 kwestię ochrony danych jako opcji domyślnej, to nie określa częstotliwości 
pobierania danych. Określenie częstotliwości zbierania danych pomiarowych jest zresztą jed-
ną z najistotniejszych kwestii w kontekście poszanowania prawa do prywatności odbiorców. Im 
bowiem częstsze odczyty, tym dokładniej można odtworzyć cykl życiowy danej osobowy i tym 
bardziej narusza się jej prywatność. A zatem kwestia częstotliwości zbierania danych powinna 
być uregulowana w samej ustawie, a nie przykładowo w rozporządzeniu, co przewiduje obecny 
projekt nowego PE. Podzielam przy tym zdanie większości uczestników rynku, że częstotliwość 

49 Zgodnie z pkt I ust. 3 lit. d) Zaleceń KE „Ochrona danych już w fazie projektowania” wymaga wdrożenia, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć 
technicznych oraz kosztów wdrożenia zarówno w momencie ustalania środków niezbędnych do przetwarzania, jak i w monecie samego przetwarzania, 
odpowiednich środków i procedur technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie odpowiadało wymogom dyrektywy 95/46/WE oraz gwaranto-
wało ochronę praw osoby, której dotyczą dane.
50 Pkt I ust. 12 Zaleceń KE.
51 Opinia Grupy roboczej ds. Ochrony Danych, s. 10.
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zbierania danych pomiarowych powinna być nie większa niż co 15 minut52. Uważam także, że 
nowe PE na poziomie ustawowym powinno określać, zgodnie z zaleceniami unijnymi, maksy-
malny okres archiwizowania danych pomiarowych, po upływie którego dane powinny zostać  
usunięte.

VI. Zakończenie
Ochrona danych pomiarowych jest jednym z najistotniejszych elementów wdrażania syste-

mów inteligentnego opomiarowania. Niezapewnienie odpowiedniej ochrony może spowodować, 
iż powszechne wdrożenie takiego systemu w Polsce się nie powiedzie. Pomimo tego polski usta-
wodawca nie zdecydował się na zapewnienie ochrony danych pomiarowych dalej idącej niż ochro-
na wynikająca z ogólnych unijnych i polskich przepisów o ochronie danych osobowych. W tym 
kontekście uznaję za konieczne dokonanie zmian w polskim prawie zmierzających do realizacji 
niewiążących zaleceń unijnym w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych pomiarowych. Na 
obecnym etapie, kiedy przetwarzanie danych pomiarowych odbywa się wyłącznie na podstawie 
zgody odbiorcy, zapewnienie dalej idącej ochrony niż wynikająca z dyrektyw unijnych nie jest 
absolutnie niezbędne53. Jednak w przyszłości, zwłaszcza gdyby montaż liczników inteligentnych 
był obowiązkowy, konieczne będzie w mojej ocenie wdrożenie Zaleceń KE i innych unijnych re-
komendacji i to na poziomie ustawowym. Skoro bowiem na szczeblu unijnym uznano, że dane 
pomiarowe powinny być lepiej chronione niż to wynika w ogólnych przepisów o ochronie danych 
osobowych, to wydaje się, że nie ma racjonalnych powodów, aby w Polsce ten model ochrony 
danych pomiarowych nie był implementowany. Zgodnie z deklaracjami rządu, prace nad „dużym 
trójpakiem” będą kontynuowane. Można zatem mieć nadzieję, że przepisy w zakresie ochrony 
i  bezpieczeństwa danych pomiarowych zaproponowane w projekcie nowego PE zostaną popra-
wione i odpowiednio uzupełnione. Projekt ten realizuje bowiem część istotnych zaleceń unijnych 
i stanowi tym samym dobry punkt wyjścia do dalszych prac. Oczywiście nie wszystkie kwestie 
wymagają uregulowania na poziomie ustawowym. W pewnym zakresie doprecyzowania zasad 
ochrony i bezpieczeństwa danych pomiarowych można dokonać w przyszłym rozporządzeniu 
i instrukcji informacji pomiarowych. Nowe PE powinno jednak zawierać w tym zakresie jasne 
wytyczne, a nie jedynie blankietowo wskazywać na konieczność wzięcia pod uwagę aspektu 
bezpieczeństwa i ochrony danych pomiarowych przy tworzeniu tych dokumentów.

52 Jak się wskazuje z jednej strony dane 15-minutowe są wystarczające do zapewnienia funkcjonalności inteligentnych liczników, z drugiej zaś – częstsze 
zbieranie danych stanowiłoby zbyt daleko idącą ingerencję w prywatność odbiorców, nieuzasadnioną celami, dla których te dane są zbierane. Stanowisko 
to podziela m.in. Główny Inspektor Danych Osobowych (wywiad z 21.11.2014 r. dla wp.pl pt. GIODO: inteligentne opomiarowanie to wyzwanie dla ener-
getyki, dostępny na stronie internetowej GIOGO pod adresem http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/3496/j/pl/). Podobnie: J. Zimmer-Czekaj, Przetwarzanie 
danych pomiarowych przez OSD, „Energia elektryczna”, 2013, czerwiec, s. 12.
53 Zakładając, że operatorzy sieci prawidłowo stosują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, można przyjąć, że przed udzieleniem zgody 
odbiorcy są dokładnie informowani o celu i zakresie przetwarzania ich danych pomiarowych, a ich zgoda jest wyraźna i w pełni świadoma. Skoro zatem 
bez świadomej zgody odbiorcy nie można obecnie przetwarzać jego danych osobowych, a nawet, jak się wydaje, zamontować mu inteligentnego licznika, 
to dalej idąca ochrona niż wynikająca z aktualnie obowiązujących przepisów nie jest absolutnie niezbędna.
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Rozważania na kanwie wyroku Sądu Najwyższego  
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nieczność precyzyjnego określenia czynu zabronionego
II. Charakter kar oraz standardy proceduralne 
III. Zasada nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege a określoność czynu zabronionego
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Streszczenie
Artykuł stanowi głos w dyskusji na temat określoności przepisów, za naruszenie których mogą 
zostać nałożone kary pieniężne na przedsiębiorców. Punktem wyjścia rozważań stał się wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2011 r. w sprawie o sygn. III SK 18/11, w którym sąd 
orzekł, że przedsiębiorca nie może być karany na podstawie zbyt ogólnych przepisów, w zasadzie 
stanowiących, że każde naruszenie przepisów prawa daje podstawę do nałożenia kary pieniężnej. 
Pojawia się więc zasadne pytanie, czy jeśli w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i Prezesem 
URE winny być stosowane standardy proceduralne znane z postępowań karnych, to czy także 
na płaszczyźnie prawa materialnego nie powinno zostać wyraźnie określone, jakie zachowania 
(o jakich znamionach) winny być zakazane? W poszukiwaniu odpowiedzi na tak postawione py-
tanie, autorzy odwołują się do nauki prawa karnego w zakresie dotyczącym kwestii określoności 
czyny zabronionego, a także dorobku orzeczniczego sądów oraz trybunałów zarówno polskich, 
jak i europejskich.

Słowa kluczowe: zasada określoności; standardy proceduralne; prawo materialne; kara pienięż-
na; sankcje; Prezes URE; Prezes UOKiK.

 * Radca prawny, partner w kancelarii prawnej WKB Wierciński Kwieciński Baehr.
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I. Wyrok Sądu Najwyższego z 6 października 2011 r.  
w sprawie o sygn. III SK 18/11 – konieczność  
precyzyjnego określenia czynu zabronionego

W dniu 6 października 2011 r. Sąd Najwyższy wydał ważne orzeczenie dotykające proble-
matyki tego, na ile precyzyjnie w przepisach prawa powinien zostać określony czyn zagrożony 
karą (sygn. III SK 18/111). Orzeczenie to z pewnością zasługuje na uwagę, dając jednocześnie 
asumpt do kilku bardziej ogólnych i dalej idących refleksji.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) decyzją z dnia 29 grudnia 2008 r. 
nałożył na E. Sp. z o.o. z/s w Poznaniu (dalej: Spółka) karę pieniężną w wysokości 150 000 zł. 
Decyzja ta została wydana na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (dalej: PE)2. Powodem nałożenia kary pieniężnej było naruszenie warunku 
2.1.1 koncesji z dnia 28 czerwca 2007 r. na dystrybucję energii elektrycznej (koncesja) w związku 
z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (dalej: Rozporządzenie)3. Naruszenie 
to polegało na przekroczeniu przez Spółkę terminów wydania warunków technicznych, niedo-
chowaniu należytej staranności przy opracowywaniu projektów warunków przyłączenia kierowa-
nych do uzgodnienia do PSE – Operator S.A. z/s w Warszawie (dla farm wiatrowych Komarowo, 
Przelewice oraz Lubicz) oraz na naruszeniu warunków 2.1.1 i 2.1.2 koncesji poprzez to, że powódka 
z nieuzasadnionych powodów zwlekała z przedkładaniem do uzgodnienia z operatorem systemu 
przesyłowego zakresu ekspertyzy wpływu przyłączanych urządzeń wytwórczych na krajową sieć 
elektroenergetyczną (dla farm wiatrowych Śmigiel I, Śmigiel II, Śrem, Pępowo, Gostyń i Bojanowo).

Zarówno Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i Sąd 
Apelacyjny oddaliły środki odwoławcze wniesione przez Spółkę. W konsekwencji Spółka wniosła 
skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Skarga została przyjęta do rozpoznania.

Sąd Najwyższy stwierdził, iż Sąd drugiej instancji oparł się na założeniu, zgodnie z którym 
z przepisu art. 56 ust. 1 pkt 12 PE wynika norma prawna obejmująca swą dyspozycją każdy 
przejaw naruszenia przez przedsiębiorstwo energetyczne przepisów prawa energetycznego oraz 
wydanych na jego podstawie aktów wykonawczych, a także innych niż prawo energetyczne prze-
pisów prawa, adresowanych do przedsiębiorstw energetycznych. Postanowienia koncesji udzie-
lonej Spółce zobowiązywały ją bowiem, co nie było kwestią sporną, do przestrzegania wszystkich 
przepisów prawa składających się na porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe założenie interpretacyjne było zdaniem Sądu Najwyższego wadliwe. W rezultacie 
jego przyjęcia przepis art. 56 ust. 1 pkt 12 PE stanowiłby podstawę dla nakładania kar pienięż-
nych na przedsiębiorstwa energetyczne za dowolne uchybienie jakiemukolwiek przepisowi prawa. 
Wykładnia językowa art. 56 ust. 1 pkt 12 PE prowadzi zaś do odmiennej konkluzji. Przepis ten 
uznaje za czyn podlegający karze pieniężnej zachowanie przedsiębiorstwa energetycznego pole-
gające na nieprzestrzeganiu przez koncesjonariusza obowiązków wynikających z koncesji. Słowo 
„wynikać„ oznacza zaś, że coś wypływa jako wniosek (konkluzja) z czegoś innego. Skoro zatem 
podstawę do nałożenia kary pieniężnej z art. 56 ust. 1 pkt 12 PE stanowi nieprzestrzeganie tylko 

1 LEX nr 1108488.
2 Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm. – stan prawny na dzień wydania decyzji.
3 Dz.U. Nr 93, poz. 623 ze zm.
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takich obowiązków, które wynikają z koncesji, to decyzja o jej udzieleniu musi być autonomicznym 
źródłem przedmiotowych obowiązków. Nie można natomiast traktować jako wynikającego z kon-
cesji – obowiązku, którego bezpośrednim źródłem jest przepis obowiązującego prawa, określający 
dany obowiązek w sposób umożliwiający jego bezpośrednią realizację bez potrzeby dodatkowej 
konkretyzacji. Obowiązek taki nie wypływa bowiem z samej koncesji, lecz z przepisu ustawy lub 
aktu wykonawczego, odnoszącego się do działalności koncesjonowanej.

Taka wykładnia art. 56 ust. 1 pkt 12 PE – w ocenie Sądu Najwyższego – znajduje dodat-
kowe potwierdzenie w wykładni systemowej i funkcjonalnej tego przepisu. Przepis art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE jest tylko jednym z wielu przepisów określających podstawowe elementy różnych czynów 
podlegających karze pieniężnej nakładanej przez Prezesa URE. Wszystkie te przepisy, zawarte 
w art. 56 ust. 1 pkt 1–16 PE (według stanu prawnego na dzień wydania decyzji), byłyby zbędne, 
gdyby art. 56 ust. 1 pkt 12 interpretowany był tak, jak uczyniły to w sprawie sądy niższych instancji. 
Określenie w art. 56 ust. 1 pkt 1–16 PE szczegółowych postaci deliktów administracyjnych podle-
gających karze pieniężnej byłoby zbędne, gdyż każde z tych zachowań można kwalifikować jako 
„nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z koncesji”, której postanowienia zobowiązują kon-
cesjonariusza do respektowania przepisów Prawa energetycznego bądź innych przepisów prawa 
obowiązujących w porządku prawnym Rzeczypospolitej. Tymczasem od początku obowiązywania 
ustawy – Prawo energetyczne przepis art. 56 ust. 1 pkt 12 odnosił się tylko do jednego z czynów 
podlegających karze pieniężnej. Uzasadnia to – w ocenie Sądu Najwyższego – przyjęcie założe-
nia, zgodnie z którym stanowiąc o treści art. 56 ust. 1 pkt 1–16 PE, ustawodawca dążył do objęcia 
sankcją przewidzianą w tym przepisie konkretnych zachowań przedsiębiorstw energetycznych, 
uznanych za szczególnie niepożądane. To zaś powoduje, że przepis art. 56 ust. 1 pkt 12 PE 
powinien być interpretowany wąsko jako odnoszący się do naruszenia przez przedsiębiorstwo 
energetyczne szczególnych warunków wykonywania działalności objętej koncesją w rozumieniu 
art. 37 ust. 1 pkt 5 PE.

II. Charakter kar oraz standardy proceduralne
Stanowisko prezentowane przez Sąd Najwyższy jest słuszne i zasługuje na uznanie. 

Przedsiębiorca nie może być karany na podstawie zbyt ogólnych przepisów, w zasadzie stanowią-
cych, że każde naruszenie przepisów prawa daje podstawę do nałożenia kary pieniężnej. Jest to 
tym bardziej uzasadnione, ponieważ katalog wprost określonych w prawie energetycznym zachowań 
przedsiębiorców, które są zagrożone karą pieniężną ma niezwykle szeroki zakres (jest to jedna 
z najbardziej „represyjnych” polskich ustaw). Nie ma zatem potrzeby, a tym bardziej możliwości, 
wprowadzania w tym zakresie przepisów niedookreślonych zawierających klauzule generalne.

Przywołany powyżej wyrok Sądu Najwyższego wpisuje się w szerszą dyskusję na temat 
charakteru sankcji (kar pieniężnych) nakładanych na podstawie przepisów prawa energetycz-
nego (a także za zasadzie analogii również na podstawie przepisów ustawy). W tym zakresie 
mamy w ostatnim czasie do czynienia ze swoistą ewolucją poglądów na to zagadnienie, mającą 
oparcie w przepisach Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej: 
Konwencja)4. Zagadnienie to omawiamy pokrótce poniżej.

4 Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.
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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK) czy też Prezes 
URE są organami administracji publicznej, które prowadzą postępowania administracyjne w interesie 
publicznym. Działania tych organów mogą bardzo daleko ingerować w działalność gospodarczą, 
a nakładane przez nie kary mogą być (i zwykle są) bardzo surowe. Rosnąca wysokość kar pieniężnych 
otwiera z kolei pytanie o ich prawny charakter, w szczególności zaś o to czy zaliczają się one do 
sankcji administracyjnych, czy też raczej zaliczyć je należy do środków penalnych, właściwych 
dla prawa wykroczeń czy prawa karnego. Kwestia ta nie została jednoznacznie rozstrzygnięta 
w rodzimej doktrynie5. Przykładowo na gruncie prawa unijnego opinię co do karnego charakte-
ru postępowania przed Komisją Europejką (na potrzeby stosowania art. 6 Konwencji) wyraził 
Rzecznik Generalny Vesterdorf w sprawie Rhône Poulenc v. Komisja6, Rzecznik Generalny Léger 
w sprawie Baustahlgewebe v. Komisja7 oraz ostatnio Rzecznik Generalna Sharpston w sprawie 
KME Germany AG i in8. Twierdzi się, że kary pieniężne stosowane przez Komisję Europejską za 
naruszenie reguł prawa konkurencji mają charakter karno-administracyjny. Stąd wskazuje się, że 
prawo unijne rozwija się w kierunku „nowego, prawa karnego administracyjnego, zaopatrzonego 
w gwarancje, upodabniające go do kryminalnego prawa materialnego i procesowego”9. To z kolei 
wywołuje presję na zapewnienie odpowiednich gwarancji procesowych dla uczestników i stron 
postępowań zwłaszcza w sprawach kartelowych10. 

W tym zakresie warto odnieść się do dorobku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
(dalej: ETPCz). W swoim orzecznictwie11 ETPCz wskazał, że co do zasady wymierzanie kary za 
praktyki antykonkurencyjne powinno następować w postępowaniu gwarantującym oskarżonemu 
przedsiębiorcy prawa wynikające z art. 6 Konwencji12. 

Również polskie sądy (w szczególności Sąd Najwyższy) podkreślają, że w zakresie, w jakim 
dochodzi do wymierzania przedsiębiorcy kary pieniężnej, zasady sądowej weryfikacji prawidło-
wości orzeczenia organu regulacji (np. Prezesa URE czy Prezesa UOKiK) w tym zakresie po-
winny odpowiadać wymogom analogicznym do tych, jakie obowiązują sąd orzekający w sprawie 
karnej13. W stosunku do postępowania przed Prezesem UOKiK pogląd został potwierdzony przez 
 5 Zwolennikami pierwszej koncepcji są m.in. S. Gronowski, który określa te kary mianem „sankcji karnoadministracyjnych” (por. S. Gronowski, Ustawa 
antymonopolowa. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 400) oraz M. Sachajko, który wskazuje, iż kary te mają charakter „admini-
stracyjnych sankcji pieniężnych” (por. M. Sachajko, Istota i charakterystyka prawna antymonopolowych kar pieniężnych, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny 
i Socjologiczny” 2002, z. 1, s. 60). Pośrednie stanowisko zdaje się z kolei prezentować M. Król-Bogomilska, która dostrzega podobieństwo kar pieniężnych 
do środków karnych (por. M. Król-Bogomilska, Kary pieniężne w prawie antymonopolowym, Wydawnictwo KiK, Warszawa 2001, s. 11–20). Zwolennikiem 
drugiej koncepcji jest A. Stawicki (Por. A. Stawicki [w:] A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. Komentarz, Oficyna 
Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 1162–1165). 
 6 T-1/89, Zb. Orz. 1991, s. II-00867, pkt I.A.3.
 7 C-185/95, Zb. Orz. 1998, s. I-8417.
 8 C-272/09 P, pkt 64 niepubl., orzeczenie dostępne na stronie internetowej pod adresem www.curia.europa.eu; cyt. za: B. Turno, Leniency. Program 
łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji, Oficyna Wolters Kuwer, Warszawa 2013, s. 184–196. 
 9 O. Górniok, Wspólnotowe, europejskie, gospodarcze prawo karne?, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1996, nr 7–8, s. 30; cyt. za: B. Turno, 
Leniency..., s. 184–196.
10 Zob. B. Turno, Leniency..., s. 184–196.
11 Zob. np. sprawa Lutz v. Germany, wyrok z 25.08.1987 r., [1988] 10 EHRR 182 oraz Sprawa Ozturk v. Germany, wyrok z 21.02.1985 r., ser. A, Nr 73, 
[1984] 6 EHRR 409. Jednocześnie należy wskazać, iż niedawne orzecznictwo ETPCz zdaje się jednak wskazywać, że postępowanie przed Komisją 
Europejską (w tym nakładane sankcje pieniężne) nie ma charakteru karnego (przynajmniej takiego samego jak sprawy karne o najcięższe przestęp-
stwa), a tym samym, że obecny poziom ochrony przedsiębiorców jest wystarczający. W tym zakresie zob. np. sprawę Bosphorus Hava Tollari Turizm 
Ve Ticeret Anonim Sirketi v. Irlandia, skarga nr 45036/98, Reports 2005-VI, pkt 159 i 165, w której ETPCz stwierdził, że unijny system ochrony praw 
przedsiębiorców w toku postępowania przed Komisją może być uznany za odpowiadający, równy systemowi ustanowionemu przez Konwencję. Szerzej 
na ten temat B. Turno, Leniency..., s. 184–196.
12 Szerzej zob. M. Bernatt, Prawo do rzetelnego procesu w sprawach ochrony konkurencji i regulacji rynku, „Państwo i Prawo” 2012, nr 1, s. 55–58; 
M. Bernatt, Gwarancje proceduralne w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i regulacji, mających charakter karny w świetle EKPCz – glosa do wy-
roku SN z dnia 14.04.2010 r., „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 6, s. 43.
13 Zob. np. wyrok SN z 14.04.2010 r., sygn. III SK 1/10; LEX: 579549; wyrok SN z 1.06.2010 r., sygn. III SK 5/10, LEX nr 622205; wyrok SN z 21.09.2010 r., 
sygn. III SK 8/10, LEX nr 646358; wyrok SN z 21.10.2010 r., sygn. III SK 7/10, LEX nr 686801; wyrok SN z 10.11.2010 r., sygn. III SK 27/08, LEX 
nr 677766. Zob. także M. Bernatt, Gwarancje proceduralne w sprawach…, s. 40–45.
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Sąd Najwyższy w wyroku z 21 kwietnia 2011 r.14. Należy podkreślić, że wymagania Konwencji 
rozciągają się na tę fazę postępowania administracyjnego, którą da się zakwalifikować jako obo-
wiązkowe (przedsądowe) postępowanie wstępne15. 

Postępowania przed Prezesem UOKiK w sprawach praktyk ograniczających konkurencję czy 
w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów powinny charakteryzować 
się najwyższym możliwym poziomem ochrony praw podmiotu „oskarżonego” o ich stosowanie 
(to samo tyczy się postępowań przed Prezesem URE). Oznacza to, że w postępowaniu przed 
Prezesem UOKiK czy też Prezesem URE muszą być gwarantowane podstawowe standardy 
odnoszące się do sprawiedliwości proceduralnej16, w tym wynikające z art. 6 Konwencji, który 
ustanawia prawo do sprawiedliwego procesu (right to a fair trial)17. Prawo to obejmuje między 
innymi prawo przedsiębiorcy do obrony, które jest wspierane przez takie uprawnienia, jak prawo 
do bycia wysłuchanym (a right to be heard), w tym prawo do zapewnienia możliwości ustnego 
wysłuchania (dostęp do rozprawy) oraz prawo do posiadania odpowiedniego czasu i możliwości 
do przygotowania obrony co wiąże się także z przekazywaniem stronie informacji o istocie i przy-
czynie stawianych zarzutów18. 

Wskazane powyżej fundamentalne uprawnienia przedsiębiorcy, które można wywieść z art. 6 
Konwencji, składające się na tzw. sprawiedliwość proceduralną, znajdują także swoje odzwier-
ciedlenie w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2 – zasada demokratycznego 
państwa prawnego, art. 7 – zasada praworządności oraz art. 42 ust. 2 – prawo do obrony, prawo 
do sądu) oraz kodeksu postępowania administracyjnego (art. 6 – zasada praworządności, art. 7 
– zasada prawdy obiektywnej, art. 8 – zasada pogłębiania zaufania uczestników postępowania 
do władzy publicznej, art. 9 – zasada informowania stron, art. 10 – zasada czynnego udziału stron 
w postępowaniu).

Co jest ciekawe, tocząca się do tej pory dyskusja ma wymiar raczej proceduralny (vide 
uwagi poczynione powyżej). Niewątpliwie jest jednak tak, że skoro uznano karny lub quasi-karny 
charakter kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorców (choć w tym zakresie nie ma pełnej 
zgodności) tocząca się dyskusja będzie coraz bardziej przybierała – zasygnalizowany w przy-
woływanym orzeczeniu Sądu Najwyższego – wymiar materialnoprawny. Dyskusja ta dotyczyć 
będzie nie tylko tego czy sposób nałożenia kary na przedsiębiorcę jest zgodny ze standardem 
proceduralnym, lecz także tego w jakim zakresie organy administracji, tam gdzie nakładają kary, 
muszą uwzględniać dorobek orzeczniczy (głównie z zakresu szeroko pojętego prawa karnego) 
odnoszący się do zagadnienia określoności czynu. W tym zakresie bardzo ważne jest omawia-
ne orzeczenie Sądu Najwyższego, ponieważ nie tylko w Prawie energetycznym znaleźć można 
przepisy o charakterze niedookreślonym. Generalnie wiele przepisów będących podstawą odpo-
wiedzialności przedsiębiorców (dających możliwość nakładania kar pieniężnych) ma bardzo ogól-
ny charakter i są one zawarte w wielu różnych ustawach regulujących prowadzenie działalności 

14 Sygn. III SK 45/10, LEX nr 902078.
15 Z. Kmieciak, Koncepcja zintegrowanego systemu odwoławczego w sprawach administracyjnych, „Państwo i Prawo” 2010, nr 1, s. 29; M. Bernatt, 
Gwarancje proceduralne w sprawach…, s. 42–44.
16 Istotny wymiar sprawiedliwości proceduralnej podkreśla Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 16.01.2006 r., sygn. SK 30/05, OTK 2006/1 A, poz. 2.
17 Szerzej M. Bernatt, Prawo do rzetelnego procesu w sprawach konkurencji i regulacji rynku (na tle art. 6 EKPC), „Państwo i Prawo” 2012, nr 1(791), 
s. 50–63.
18 M. Bernatt, Prawo do rzetelnego procesu…, s. 62; M. Bernatt, Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji, 
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
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gospodarczej. Przykładowo, jednym z zachowań uznawanych za zabronione na gruncie przepisów 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów19 jest stosowanie antykonkurencyjnych rabatów, 
przy czym norma prawna zakazująca stosowania tychże rabatów została wyinterpretowana z art. 9 
ustawy – tj. przepisu, w którym słowo rabat nie pojawia się ani razu.

Zatem, jeśli w postępowaniach przez Prezesem UOKiK i Prezesem URE winny być stosowane 
standardy proceduralne znane z postępowań karnych, to pojawia się ważne pytanie: czy także 
na płaszczyźnie prawa materialnego nie powinno zostać wyraźnie określone, jakie zachowania 
(o jakich znamionach) winny być zakazane.

Należy wskazać, że zasada ustawowej określoności czynów zabronionych i kar (nullum cri-
men, nulla poena sine lege) stanowi część ogólnych zasad prawa, będących podstawą tradycji 
konstytucyjnych wspólnych dla państw członkowskich i została wyrażona w różnych umowach 
międzynarodowych, w szczególności w art. 49 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej20, 
a także w art. 7 Konwencji21 oraz w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Z zasady tej wynika, 
że ustawa powinna jasno określać czyny zabronione i kary, którymi są one zagrożone. Warunek 
ten jest spełniony, jeśli zainteresowany na podstawie treści przepisu i w razie potrzeby na pod-
stawie wykładni dokonanej przez sądy (lub właściwy organ) jest w stanie określić, jakie działania 
i zaniechania grożą pociągnięciem go do odpowiedzialności22.

W kontekście powyższych wywodów powstaje kolejne ciekawe pytanie, o to w jakim zakresie 
wskazane standardy powinny być wykorzystywane przy interpretacji przepisów aktów prawnych, 
takich jak prawo energetyczne czy ustawa, biorąc pod uwagę, że kary tam przewidziane nakła-
dane są najczęściej na przedsiębiorców, nie zaś osoby fizyczne. Warto tu odnieść się do dorobku 
nauki prawa karnego dotyczącego kwestii określoności czynu zabronionego.

III. Zasada nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege  
a określoność czynu zabronionego

Zarówno zasada nullum crimen sine lege, jak i ściśle z nią związana zasada nulla poena 
sine lege stanowią niewątpliwie najsilniejsze i najlepiej rozpoznawalne zasady demokratyczne-
go państwa prawa23. Zasada ta znalazła swoje odzwierciedlenie w art. 42 ust. 1 i art. 31 ust. 3 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis art. 42 ust. 1 zd. 1 stanowi: „Odpowiedzialności 
karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę 
obowiązującą w czasie jego popełnienia”, natomiast przepis art. 31 ust. 3 wprowadza wymóg 
ustawowej formy dla wszelkiego rodzaju ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych 
praw i wolności24. Wskazane normy konstytucyjne wprowadzają warunek regulacji na poziomie 

19 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.); dalej: ustawa lub uokik z 2007 r. 
20 Dz. Urz. UE C 303 z 14.12.2007, s. 1 ze sprost.; dalej: Karta Praw Podstawowych.
21 Zob. wyr. TS: z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawach połączonych C 74/95 i C 129/95 X, Rec. str. I 6609, pkt 25 i z dnia 28 czerwca 2005 r. w spra-
wach połączonych C 189/02 P, C 202/02 P, od C 205/02 P do C 208/02 P i C 213/02 P Dansk Rørindustri i in. v. Komisji, Zb.Orz. s. I-5425, pkt 215–219.
22 Zob. wyr. ETPCz z 22.06.2000 r. w sprawie Coëme i in. v. Belgii, Zbiór wyroków i decyzji, 2000 VII, pkt 145.
23 Zob. A. Grześkowiak, Nullum crimen, nulla poena sine lege anteriori, [w:] R. Wieruszewski (red.), Prawa człowieka. Model prawny, Ossolineum, INP 
PAN, Wrocław 1991. Zob. również: T. Bukiet-Nagórska, Kilka uwag o zasadzie nullum crimen sine lege w polskim porządku prawnym, [w:] K. Krajewski 
(red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, 
Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 35 i n.
24 Zasada nullum crimen sine lege została również uregulowana w art. 1 § 1 k.k. w sposób w zasadzie tożsamy z omawianą normą konstytucyjną, 
jednak, jak wskazuje się w nauce prawa karnego, powtórzenie omawianej regulacji konstytucyjnej w kodeksie karnym jest uzasadnione odmiennym 
kręgiem adresatów tych norm. Tak też norma konstytucyjna adresowana jest przede wszystkim do ustawodawcy zwykłego, norma kodeksowa zaś do 
sędziego orzekającego na podstawie ustawy karnej i konstytuuje wobec niego zakaz realizacji odpowiedzialności karnej na innej niż ustawowa podsta-
wie. Tak: P. Burzyński, Ustawowe określenie sankcji karnej, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 89 i nast.; L. Kubicki, Nowa kodyfikacja karna 
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ustawy zarówno samego zakazu prawnokarnego, jak i kary25. Analizowana zasada pełni funkcję 
gwarancyjną – nakłada na ustawodawcę obowiązek typizacji zachowań karalnych i samej kary 
na poziomie ustawy. Podmiot praw (czyli także przedsiębiorca) musi bowiem mieć możliwość 
rozpoznania sfery zachowań, za które przewidziana jest sankcja karna, jak również musi mieć 
możliwość rozpoznania następstw ewentualnego przełamania normy nakazu bądź zakazu praw-
nokarnego26. W tym kontekście należy zauważyć, że sankcja karna jest immanentnie związana 
z określonym typem zachowania, przy czym jest to rodzaj powiązania organicznego, nie można 
bowiem sensownie analizować zasady wyłączności ustawowego regulowania sankcji karnej w ode-
rwaniu od związanego z nią typu (opisu czynu karalnego)27. Sankcja karna jako forma drastycznej 
ingerencji w podstawowe prawa i wolności danego podmiotu swoje merytoryczne uzasadnienie 
czerpie właśnie z opisu zachowania zakazanego. Konstytucyjny charakter zasady nullum crimen 
sine lege/nulla poena sine lege jest obecnie powszechnie przyjmowany w doktrynie28. 

Zagadnienie określoności czynu zabronionego i kary stało się przedmiotem licznych roz-
strzygnięć Trybunału Konstytucyjnego. W orzeczeniu z dnia 13 czerwca 1994 r. w sprawie S. 1/94 
Trybunał uznał, że: „wymaganie określoności dotyczyć musi zarówno materialnych elementów 
czynu, jak i (...) elementów kary, tak by czyniło to zadość wymaganiu przewidywalności. Przepisy 
prawne muszą bowiem stwarzać obywatelowi (podmiotowi odpowiedzialności karnej) możliwość 
uprzedniego i dokładnego rozeznania, jakie mogą być prawno-karne konsekwencje jego postę-
powania. Materialne elementy czynu, uznanego za przestępny, muszą więc być zdefiniowane 
w ustawie (zgodnie z konstytucyjną zasadą wyłączności ustawy) w sposób kompletny, precyzyj-
ny i jednoznaczny”29. Podobne stanowisko Trybunał zajął w orzeczeniu z dnia 1 marca 1994 r. 
w sprawie U. 7/93, stwierdzając, że: „w świetle konstytucyjnego podziału materii pomiędzy ustawy 
a akty wykonawcze, podstawowe elementy zarówno czynu, jak i kary muszą być określone w sa-
mej ustawie, a nie mogą być – w sposób blankietowy – pozostawione do unormowania w akcie 
wykonawczym (...) powyższe konstytucyjne wymagania pod adresem przepisów karnych należy 
odnosić do wszystkich przepisów o charakterze represyjnym (sankcjonująco-dyscyplinującym), 
a więc do wszystkich przepisów, których celem jest poddanie obywatela jakiejś formie ukarania 
czy jakiejś sankcji”30. Zasadę zupełności regulacji prawnokarnej Trybunał Konstytucyjny w sposób 
kategoryczny sformułował w orzeczeniu z dnia 26 kwietnia 1994 r. w sprawie K 11/94, uznając, że 
„ustawowe sformułowanie przepisów karnych (represyjnych) musi w sposób zupełny odpowiadać 
zasadzie określoności. Oznacza to, że sama ustawa musi w sposób kompletny, precyzyjny i jed-
noznaczny definiować wszystkie znamiona czynów zagrożonych karą. Obejmuje to oczywiście 
i element podmiotowy, to znaczy określenie zakresu osób, które są adresatami przepisu karnego. 
Ustawa musi więc w sposób kompletny wyznaczyć kategorie osób, które mogą ponosić odpo-
wiedzialność za dany czyn. Nie może tego natomiast dokonywać akt wykonawczy, bo w prawie 

a Konstytucja RP, „Państwo i Prawo” 1998, z. 9–10, s. 24; A. Zoll, Nowa kodyfikacja karna w świetle Konstytucji, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk 
Penalnych” 1997, z. 2, s. 99.
25 Szerzej na temat aksjologicznego uzasadnienia zasady wyłączności ustawy: W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie 
karnym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003, s. 102 i n. Zob. również A. Grześkowiak, Nullum crimen, nulla poena sine lege anteriori, [w:] 
R. Wieruszewski (red.), Prawa człowieka…, s. 506.
26 Zob. P. Burzyński, Ustawowe określenie…, s. 89 i nast.
27 Ibidem s. 89 i nast.
28 L. Kubicki, Nowa kodyfikacja karna..., s. 24 i n.; A. Zoll, Nowa kodyfikacja karna..., s. 99. 
29 OTK 1994, cz. I, s. 271.
30 OTK 1994, cz. I, s. 41.
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karnym wyłączność ustawy ma charakter bezwzględny. Wynika to z zasady nullum crimen sine 
lege, stanowiącej nieodłączny element państwa prawnego (art. 1 przepisów konstytucyjnych)”31. 
W orzeczeniu z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie P 2/00 Trybunał Konstytucyjny dopuścił wszak-
że możliwość odwołania się do aktów podustawowych w celu doprecyzowania znamion czynu 
zabronionego: „nie rezygnując z wymagania określenia wyłącznie w ustawie podmiotu, znamion 
przedmiotowych przestępstwa oraz kary, należy jednak przyjąć, że dopuszczalne jest doprecyzo-
wanie tych elementów w aktach wykonawczych wydanych w zgodzie z art. 92 Konstytucji. Trybunał 
Konstytucyjny zwraca uwagę, że zwłaszcza w odniesieniu do przestępstw przeciwko mieniu, ob-
rotowi gospodarczemu czy przeciwko interesom fiskalnym państwa, konstrukcja ustawy karnej, 
która by całkowicie wykluczała potrzebę odwołania się do rozporządzeń regulujących określoną 
sferę działalności, jest trudna do wyobrażenia. (...) Akty niższej rangi są szybciej dostosowywane 
do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, odzwierciedlają wzrost cen, stawek 
podatkowych itd. Pozwala to uniknąć częstych nowelizacji ustawy, co służy stabilności prawa”32.

Zagadnienie zupełności regulacji prawnokarnej na poziomie ustawy stanowi obecnie jedno 
z bardziej kontrowersyjnych zagadnień prawa karnego – nie dotyczy to słuszności zasady, a ra-
czej możliwości jej pełnego zrealizowania i ewentualnego określenia dopuszczalnych wyjątków, 
jak również ich teoretycznoprawnego uzasadnienia33. A. Zoll uznaje za dopuszczalne doprecy-
zowanie treści znamienia ustawowego na podstawie aktu prawnego niższego niż ustawa, o ile 
został on wydany w oparciu o ustawowe upoważnienie (przepis blankietowy), nigdy nie może to 
jednak prowadzić do dopełnienia (uzupełnienia) opisu czynu zabronionego; również posługiwanie 
się znamionami normatywnymi – zdaniem autora – dopuszczalne jest wyjątkowo, z analogiczny-
mi zastrzeżeniami34. W. Wróbel, podejmując próbę ustalenia poziomu związania ustawodawcy 
zasadą wyłączności ustawy w zakresie regulacji prawnokarnej, wskazuje, że w odniesieniu do 
norm sankcjonujących (norm kompetencyjnych) zasadę wyłączności ustawowej należy rozumieć 
wąsko: „jako bezwzględny zakaz stanowienia lub rozszerzania tej kompetencji w innych aktach 
niż formalnie rozumiane akty ustawowe parlamentu. Przepisy podustawowe mogą określać jej 
treść wyłącznie w granicach przewidzianych w ustawie”35. W odniesieniu do analizowanej prob-
lematyki warto jeszcze przywołać ważną uwagę poczynioną przez W. Wróbla, który – wychodząc 
od koncepcji norm sprzężonych – wskazuje, że wątpliwości co do stopnia określoności regulacji 
prawnokarnej na poziomie ustawy występują zwłaszcza w przypadku norm sankcjonowanych, 
przy czym znaczna część przepisów karnych odsyła w zakresie ustalenia bezprawności do norm 
leżących poza prawem karnym, normy te zaś nie są wyłącznie normami generalnymi, lecz bardzo 
często normami indywidualnymi, a z punktu widzenia analizy realizacji przesłanek normy sankcjo-
nującej istotne jest ustalenie znamienia bezprawności zachowania. Dalej autor stwierdza: „skoro 
bezprawność może być ustalana zarówno w oparciu o ciążące na jednostce obowiązki o charak-
terze generalnym, jak i indywidualnym, trudno jest w takim wypadku przyjmować, że działa zasada 
wyłączności ustawowej (...) W istocie o możliwościach formułowania wobec jednostki określonych 

31 OTK 1994, cz. I, s. 137. Stanowisko Trybunału ustalone w powołanym orzeczeniu stało się przedmiotem krytyki doktryny jako nienadające się do 
urzeczywistnienia. Zob. np. L. Kubicki, Nowa kodyfikacja..., s. 26 i przywoływana tam literatura.
32 OTK ZU 2001, z. 2, poz. 32.
33 Szerzej na temat poglądów doktryny w odniesieniu do poruszonego problemu zob. W. Wróbel, Zmiana normatywna..., s. 119 i n.
34 A. Zoll [w:] G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, E Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny, Zakamycze, 
Kraków 1999, s. 47–48.
35 W. Wróbel, Zmiana normatywna..., s. 137.
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nakazów i zakazów tak w aktach indywidualnych, jak i generalnych decydować będą raczej w ogó-
le zasady konstytucyjne (...) w zakresie generalnych norm prawa stanowionego, zastosowanie 
będą miały wszystkie reguły, jakie konstytucja odnosi do możliwych źródeł prawa powszechnie 
obowiązującego. W przypadku norm o charakterze indywidualnym inne zasady odnosić się będą 
do stanowienia obowiązków o charakterze prywatnoprawnym (zasada autonomii woli, swobody 
umów), inne zaś do obowiązków publicznoprawnych (dopuszczalne podstawy orzeczeń sądowych 
i decyzji administracyjnych)”36. Wydaje się, że wymóg określoności ustawowej regulacji prawno-
karnej można sprowadzić do nakazu precyzyjnego określenia na poziomie ustawy zakresu tych 
zachowań naruszających normę (normy) sankcjonowaną, które wymagają reakcji prawnokarnej. 
To już na poziomie ustawy karnej musi istnieć możliwość dekodowania zachowania zakazanego, 
a ewentualne odesłania do aktów podustawowych mogą mieć na celu jedynie doprecyzowanie 
znamion czynu, nie mogą zaś prowadzić do rozszerzenia pola kryminalizacji37. Podejście to jest 
zgodne z przywoływanym wcześniej orzecznictwem ETPCz na podstawie art. 7 Konwencji, a także 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

IV. Podsumowanie
Dziś zbyt wcześnie byłoby przesądzić czy też stawiać jednoznaczne wnioski co do tego, 

czy przy swojej bardzo ogólnej redakcji przepisy aktów prawnych, takich jak prawo energetyczne 
czy ustawa w zakresie, w jakim stanową podstawę do nakładania kar pieniężnych na przedsię-
biorców, mogą być niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencją, Kartą Praw 
Podstawowych oraz ukształtowanym na ich gruncie dorobkiem orzeczniczym. Można już natomiast 
dziś stwierdzić, że kwestia określoności czynu zabronionego w odniesieniu do zachowań sank-
cjonowanych na gruncie prawa energetycznego czy ustawy jest bardzo ciekawym zagadnieniem, 
które w przekonaniu autorów prędzej czy później stanie się przedmiotem weryfikacji sądowej. 
Przedsiębiorcy, na których nakładane są kary pieniężne zapewne coraz mocniej akcentować 
będą kwestię gwarancji konstytucyjnych i to nie tylko w zakresie reguł postępowania, ale także 
w kwestiach prawa materialnego i wymogu jego jednoznaczności (określoności).

36 Ibidem, s. 134.
37 Zob. P. Burzyński, Ustawowe określenie…, s. 95 i przywoływana tam literatura.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono model „idealnego” systemu ciepłowniczego, wzorowanego na mode-
lu systemu elektroenergetycznego. Na tym tle przedstawiono przykładowy warszawski system 
ciepłowniczy, zwracając uwagę na problemy z realizacją modelowego rozwiązania. Szczególną 
uwagę zwrócono na warunki i skutki wejścia do systemu nowego źródła. Okazuje się bowiem, że 
nadmiar mocy wytwórczych nie spowoduje spadku, a wzrost ceny dla odbiorcy ciepła. Wskazano 
także rolę i możliwości odziaływania samorządu na kształtowanie się rynku ciepłowniczego.

Słowa kluczowe: system ciepłowniczy; model systemu ciepłowniczego; koszty wejścia nowego 
źródła; rola samorządu.

I. Idealny system ciepłowniczy
Gdyby mieszkańcowi dużej aglomeracji miejskiej zadano pytanie: jak powinien wyglądać 

system ciepłowniczy wykorzystywany do zaspokojenia jego potrzeb, tj. dostarczenia ciepłej wody 
użytkowej oraz zapewnienia komfortu cieplnego w miejscu zamieszkania i pracy, otrzymano by 
odpowiedź, że wszystko jedno jaki jest to system, ważne, żeby koszt zabezpieczenia tych potrzeb 
był możliwie niski, a niezawodność jak najwyższa. Czy istnieje taki system ciepłowniczy? 

Powszechnie uważa się, że taki modelowy system (rys. 1) powinien mieć budowę pierście-
niową, tzn. każdy z budynków powinien mieć zapewnione zasilanie z dwóch kierunków, tak aby 
awaria magistrali nie skutkowała zanikiem zasilania dużych fragmentów miasta. Ciepło do sieci 
powinno być dostarczane przez wiele, konkurujących ze sobą elektrociepłowni. 

Ten model idealnego systemu został przeniesiony z systemu elektroenergetycznego, ale 
o ile koncepcja ta wydaje się racjonalna w przypadku systemu zasilania w energię elektryczną, 

 * Prof. dr. hab. inż. Janusz Lewandowski, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. 
** Artykuł był prezentowany jako referat i opublikowany w materiałach  IX Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i paliw „Perspektywy roz-
woju energetyki warszawskiej w świetle zachodzących zmian” zorganizowanym 6 listopada 2012 r. przez Biuro Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy.
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o tyle w przypadku systemu ciepłowniczego można mieć wątpliwości czy powiększanie liczby 
jednostek wytwórczych wymusza konkurencję i skutkuje obniżeniem ceny. Problem ten będzie 
przedmiotem dalszych rozważań.

Rysunek 1. Schemat modelowego systemu ciepłowniczego z siecią pierścieniową
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II. System modelowy a rzeczywisty 
Jak na tle modelowego systemu wyglądaja systemy ciepłownicze w polskich miastach. Różnice 

można prześledzić na przykładzie, największego w kraju, systemu warszawskiego. Jego schemat 
przedstawiono na rysunku 2[1]. Jest on formalnie podzielony na trzy oddzielne  (tj. niepołączone ze sobą 
siecią) rejony. Dwa z nich, rejon Ursusa oraz Międzylesia mają lokalny charakter i z punktu widzenia 
niniejszych rozważań mogą zostać pominięte.  
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II. System modelowy a rzeczywisty
Jak na tle modelowego systemu wyglądaja systemy ciepłownicze w polskich miastach. Różnice 

można prześledzić na przykładzie, największego w kraju, systemu warszawskiego. Jego schemat 
przedstawiono na rysunku 2[1]. Jest on formalnie podzielony na trzy oddzielne (tj. niepołączone ze 
sobą siecią) rejony. Dwa z nich, rejon Ursusa oraz Międzylesia mają lokalny charakter i z punktu 
widzenia niniejszych rozważań mogą zostać pominięte. 

Jeżeli nie uwzględniać problemu przepustowości połączeń (średnic rurociągów, rozkładów 
ciśnień), a skupić się tylko na ich topografii, to można stwierdzić, że systemowi nie dużo brakuje 
do charakteru pierścieniowego. Braki połączeń pojawiają się na Woli oraz w Wawrze. W Wawrze 
nie ma żadnej sieci dystrybucyjnej, a jej budowa, ze względu na zdecydowanie jednorodzinny 
charakter zabudowy, pewnie nie znajdzie uzasadnienia ekonomicznego.

System ciepłowniczy zasilany jest w ciepło z czterech elektrociepłowni, jednak dwie z nich 
ciepłownie Wola i Kawęczyn pracują jako źródła szczytowe (lub awaryjne). Można zatem przyjąć, 
że system zasilany jest z dwóch podstawowych źródeł elektrociepłowni Żerań i Siekierki. 

Z punktu widzenia budowy modelowego systemu istotne jest kto jest właścicielem poszcze-
gólnych jego elementów. W polskim ciepłownictwie ukształtowały się trzy podstawowe modele 
własnościowe:
• jedno przedsiębiorstwo jest właścicielem wszystkich elementów systemu;
• system ma dwóch właścicieli – jednego sieć, a drugiego źródła;
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• system mieszany, w którym jedno przedsiębiorstwo jest właścicielem sieci i części źródeł, 
a drugie pozostałych źródeł.
W Warszawie ukształtował się drugi model.

Rysunek 2. Schemat Warszawskiego Systemu Ciepłowniczego [1]
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W Warszawie ukształtował się drugi model. 
Jeżeliby podjąć próbę oceny jak odległy jest system warszawski od modelowego, to  odleglejszy 

wydaje się on po stronie wytwarzania niż dystrybucji. Z jednej strony wytwarzanie jest bardzo 
skoncentrowane, a o konkurencji między źródłami nie może być mowy. Z drugiej zaś – istnieją dobre 
warunki do optymalizacji rozkładu obciążeń pomiędzy jednostki wytwórcze. 

Jeżeliby podjąć próbę oceny jak odległy jest system warszawski od modelowego, to odleglej-
szy wydaje się on po stronie wytwarzania niż dystrybucji. Z jednej strony wytwarzanie jest bardzo 
skoncentrowane, a o konkurencji między źródłami nie może być mowy. Z drugiej zaś – istnieją 
dobre warunki do optymalizacji rozkładu obciążeń pomiędzy jednostki wytwórcze.

Istotnym elementem z punktu widzenia oceny jakości systemu ciepłowniczego jest jego stan 
techniczny. W przypadku obu podstawowych składowych tego systemu stan techniczny można 
uznać za poprawny, choć wymagający ciągłych inwestycji modernizacyjnych. W przypadku sieci 
konieczne jest dalsze unowocześnianie węzłów, wymiana rur na preizolowane oraz wspomniane 
wcześniej działania, które pozwoliłyby nadać sieci charakter pierścieniowej.

W przypadku źródeł konieczna jest likwidacja najstarszych jednostek wytwórczych. Rozważenia 
wymaga problem dywersyfikacji źródeł zarówno z punktu widzenia lokalizacji, jak i stosowanego 
paliwa. Konieczne jest zakończenie procesu dostosowania do wymagań emisyjnych, które za-
czną obowiązywać od 2016 roku. Stawiając problem dywersyfikacji paliwowej, należy pamiętać, 
że przy obecnych cenach paliw oraz prognozowanych kosztach uprawnień do emisji dwutlenku 
węgla najtańszym paliwem pozostaje węgiel. Uzasadnieniem dla stosowania gazu pozostaje tylko 
system finansowego wsparcia kogeneracji gazowej. Skalę problemu przedstawiono w kolejnym  
punkcie. 
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III. Warunki konkurencji w wytwarzaniu ciepła  
na potrzeby systemu ciepłowniczego

Cechą charakterystyczną systemu ciepłowniczego, którego celem jest zapewnienie miesz-
kańcom ciepłej wody użytkowej (dalej: c.w.u.) i komfortu cieplnego jest olbrzymia zmienność zapo-
trzebowania na moc cieplną w trakcie roku. Związane jest to oczywiście ze zmianami temperatury 
zewnętrznej. W lecie, kiedy ciepło dostarczane jest tylko na potrzeby c.w.u. zapotrzebowanie na 
moc spada do wartości około 10% maksymalnego zapotrzebowania zimowego (rys. 3.). Źródła 
muszą dopasować się do tego zapotrzebowania. 

Rysunek 3. Wykres uporządkowany zapotrzebowanie na moc ciepłowniczą dla dużej aglomeracji miejskiej
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Tabela 1.  Parametry techniczne przykładowego bloku ciepłowniczego oraz podstawowe ceny 
i koszty przyjęte do analizy

Wielkość Wartość Jednostka
Moc elektryczna 50 MW
Moc cieplna 92 MW
Sprawność całkowita 85 %
Elektryczne potrzeby własne 6 %
Koszt inwestycyjny 1100 Euro/kW
Cena gazu 40 zł/GJ
Cena energii elektrycznej 198 zł/MWh
Jednostkowe koszty stałe 20 Euro/(kW rok)
Jednostkowe koszty zmienne 3 MWh
Kurs euro 4 zł/euro
Czas amortyzacji 15 lat
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Dla celów analizy przyjęto, że jednostkowy koszt wytwarzania ciepła określony jest przez 
różnicę między poniesionymi kosztami (stałymi i zmiennymi) oraz przychodami ze sprzedaży na 
rynek energii elektrycznej. Nie uwzględniono przychodów z tytułu ewentualnego wsparcia wytwa-
rzania w kogeneracji, np. poprzez system certyfikatów. Analizy przeprowadzono dla czasu pracy 
zmieniającego się od 1000 do 8000 godzin rocznie. Wyznaczony w wyniku obliczeń jednostkowy 
koszt ciepła zmienia się od około 48 zł/GJ przy czasie pracy 8000 godzin, aż do 215 zł/GJ dla 
1000 godzin. Wyniki te zilustrowano na rysunku 4.

Rysunek 4.  Zależność jednostkowego kosztu ciepła od czasu pracy przykładowej wytwórczej jedno-
stki kogeneracyjnej
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Należy zwrócić uwagę, że w przypadku braku wsparcia elektrociepłownia na gaz, nawet przy 
czasie wykorzystania mocy znamionowej na poziomie 8 tys. godzin, nie jest w stanie wprowadzać 
do systemu ciepła w cenie na obecnym poziomie, tj. poniżej 30 zł/GJ.

Nie są w stanie konkurować ze sobą dwie jednostki wytwórcze, z których jedna utrzymuje 
się w pracy letniej, czyli wytwarza ciepło przez 8 tys. godzin, a druga pracuje tylko na potrzeby 
ogrzewania, czyli maksimum około 4,5 tys. godzin. W przedstawionych szacunkowych obli-
czeniach nie uwzględniono kosztów pozyskania środków finansowych na inwestycje oraz zy-
sków z działalności gospodarczej. Gdyby je uwzględnić ceny ciepła będą oczywiście jeszcze  
wyższe.

Sytuację zmienia ekonomiczne wsparcie kogeneracji. Przy dzisiejszym jego modelu, tj. sy-
stemie zbywalnych świadectw pochodzenia (dla gazu żółte certyfikaty o cenie około 120 zł/MWh) 
oraz aktualnej średniej cenie ciepła, nowe źródło ciepła może już wygenerować zyski, nawet na 
poziomie około 20% – pod jednym warunkiem – pracuje przez cały rok. Przy krótkim czasie pracy 
działalność pozostaje deficytowa (rys. 5). Tak znaczne zróżnicowanie zysku niezwykle utrudnia 
czy wręcz uniemożliwia racjonalną konkurencję.
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Rysunek 5.  Zysk ze skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (kogeneracja) w funkcji 
czasu wykorzystania mocy zainstalowanej przy obecnym mechanizmie wsparcia
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IV. Generowanie zysku w systemie ciepłowniczym
Rynek energii elektrycznej, a przede wszystkim ciepła nie jest rynkiem, gdzie ceny wynikają 

z warunków równowagi popytu i podaży. Istotnym podmiotem na tym rynku jest Urząd Regulacji 
Energetyki (URE). Zatwierdza on taryfy elektryczne dla odbiorców indywidualnych, opłaty za 
przesył energii elektrycznej, wyznacza poziom cen świadectw pochodzenia oraz zatwierdza ta-
ryfy ciepłownicze zarówno w obszarze wytwarzania1, jak i przesyłu. Z pewnym uproszczeniem 
można przyjąć, że regulacji nie podlega tylko cena energii elektrycznej sprzedawanej przez 
wytwórców. Znajduje to odzwierciedlenie w zyskowności przedsiębiorstw działających na rynku  
ciepłowniczym. 

W 2011 roku, głównie dzięki sprzedaży energii elektrycznej i świadectw pochodzenia, wskaź-
nik rentowności sprzedaży energii elektrycznej i ciepła ukształtował się w elektrociepłowniach na 
poziomie 16,0%, podwyższając się w stosunku do 2010 roku o 2,9 punktu procentowego2.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i wytwarzają-
cych tylko ciepło. Zgodnie z danymi URE3 średnia rentowność przedsiębiorstw ciepłowniczych 
w 2011 roku na całej działalności ciepłowniczej (bez kogeneracji) – wytwarzanie, przesyłanie 
i obrót ciepłem wynosiła 1,69%.

Dziesięciokrotnie większa zyskowność wytwarzania w kogeneracji niż działalności w obszarze 
dystrybucji i obrotu ciepłem powoduje, że jeżeli przedsiębiorstwo ciepłownicze uzyskuje dostęp do 
wolnych środków finansowych rozpoczyna przygotowania do budowy „swojej” elektrociepłowni. 
Jeżeli uda się mu pozyskać dla wytworzonego ciepła miejsce w podstawie wykresu uporządko-
wanego, to inwestycja szybko się zwróci. Oznacza to jednak, że z podstawy wytwarzania wy-
padnie inny wytwórca i jego niezmienione koszty stałe zostaną rozłożone na mniejszą produkcję, 
a zatem koszt jednostkowy wrośnie. Może je zmniejszyć poprzez trwałe odstawienie najstarszych 
urządzeń, ale pozostaje jeszcze jeden problem – rezerwowania możliwości wytwórczych. „Nowa 

1 Wytwórcy ciepła w kogeneracji nie muszą zatwierdzać taryfy, o ile oferują ciepło po cenie niższej niż średnia w wytwarzaniu rozdzielnym, a wzrost 
ceny nie przekracza poziomu ustalonego przez Prezesa URE
2 ARE (oprac.), Sytuacja techniczno-ekonomiczna sektora elektroenergetycznego. IV kwartały 2011, Warszawa 2012.
3 Energetyka Cieplna w liczbach – 2011. Raport URE, Warszawa 2012. Pobrano z: http://www.ure.gov.pl/portal/pl/509/4859/Energetyka_cieplna_w_2011_r__
Raport_Prezesa_URE.html
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jednostka” powinna być w 100% rezerwowana przez „starego” wytwórcę. To generuje koszty, 
a koszty musi pokryć odbiorca ciepła. 

Niestety obecnie nie ma żadnych szans, aby porównywalny czas zwrotu uzyskać z inwestycji 
w postaci modernizacji lub rozbudowy sieci przesyłowej. 

Wytworzona w wyniku sztucznego rynku sytuacja stawia wytwórcę i dystrybutora w finansowo 
nierównej pozycji. To nie sprzyja zrównoważonemu rozwojowi systemu i nie służy mieszkańcom. 
Jak sobie z tym poradzić? – najprościej – działać wspólnie, wspólnie podejmować inwestycje 
i wspólnie dzielić się zyskiem. Natomiast prawdziwa konkurencja, która ma zapewnić mieszkań-
com niskie ceny i wysoką jakość usług, istnieje poza systemem ciepłowniczym, bo przecież ciepło 
systemowe to nie jedyny sposób zapewnienia ogrzewania pomieszczeń. Koszty wyjścia z systemu 
są oczywiście duże, ale w kraju zanotowano już sporo takich przypadków. Wysokie ceny ciepła 
systemowego, to jednak przede wszystkim brak nowych przyłączeń, co wobec termomoderniza-
cji budynków i racjonalizacji zużycia c.w.u. oznacza stałe zmniejszanie sprzedaży. Gaz ziemny, 
kolektory słoneczne, pompy ciepła stanowią konkurencję dla ciepła z systemu ciepłowniczego.

V. Rola samorządu na rynku ciepła w aglomeracji miejskiej
Przepisy prawa bardzo jednoznacznie i kategorycznie obarczają samorząd terytorialny od-

powiedzialnością za zaopatrzenie mieszkańców w ciepło. Artykuł 18 ust. 1. pkt.1. ustawy – Prawo 
energetyczne stwierdza4: „Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną, ciepło i paliwa gazowe należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy”.

Podobnie jednoznaczne są zapisy ustawy o samorządzie gminnym5. W art. 7 ust 3 tej ustawy 
znajdują się zapisy: „1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych 
gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: [...]

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komu-
nalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, [...]”.

Ustawodawca określił daleko idące obowiązki samorządu, natomiast nie wyposażył go w na-
rzędzia pozwalające na ich wypełnienie. Formalnie gmina ma kolejny obowiązek, tj. konieczność 
opracowania dokumentu o nazwie „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe”. Niestety nie ma sankcji za nieopracowanie założeń planu, a w przypadku, gdy 
gmina takie założenia opracuje i przyjmie, to nie mają one wiążącej mocy prawnej. Gmina ma 
możliwość określenia dopuszczalnej wysokości domu czy prześwitu płotu, ale nie ma możliwości 
wskazania sposobu ogrzewania budynku.

Nie oznacza to jednak, że samorząd gminny nie ma żadnych możliwości wpływania na kształt 
rynku ciepłowniczego. Po pierwsze, w momencie uchwalania ustawy samorządowej większość 
przedsiębiorstw ciepłowniczych przeszła na własność samorządu. Niestety w przypadku, gdy źródła 
i sieci należały do różnych przedsiębiorstw, samorząd przejął sieci, a Skarb Państwa źródła ciepła. 

W wielu przypadkach zarówno samorząd, jak i Skarb Państwa sprzedali firmy będące właści-
cielami źródeł i sieci, co jednak, zgodnie z cytowanymi już zapisami prawa, nie zwalnia samorządu 

4 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, t. jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059.
5 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591.
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od odpowiedzialności za zaopatrzenie mieszkańców w ciepło. Pozostają mu jednak możliwości 
działania o „miękkim” charakterze takie między innymi, jak:
• wskazywanie w planach zagospodarowania przestrzennego pożądanych inwestycji 

ciepłowniczych,
• animowanie współpracy między podmiotami gospodarczymi działającymi w obszarze cie-

płownictwa oraz wspieranie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych,
• promowanie wśród mieszkańców ciepła systemowego jako efektywnego sposobu zabezpie-

czenia potrzeb cieplnych, które dodatkowo, w przypadku wytwarzania w kogeneracji, jest 
preferowane przez dyrektywy UE.
Możliwości działania uległyby znaczącemu wzmocnieniu, gdyby w miejsce „Założeń do pla-

nu…” gmina miała obowiązek uchwalenia „Planu zaopatrzenia w ciepło, …”, a dokument ten miał 
charakter prawa miejscowego. Takie zmiany prawne były zapowiadane w dokumencie „Polityka 
energetyczna Polski do roku 2030”6.

Duże znaczenie ma świadomość samorządu odnośnie do skutków preferowania wybranych 
technologii. W wielu miejscowościach, z inicjatywy samorządu, podejmowane są działania w celu 
pozyskiwania wsparcia finansowego na rozwój kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. 
Niestety, często kolektory instalowane są na budynkach zasilanych z systemu ciepłowniczego. Jest 
to przykład nieefektywnego działania. Zmniejszenie letniego zapotrzebowania na ciepło skutkuje 
wzrostem kosztów wytwarzania ciepła systemowego. W wyniku pomocy publicznej udzielonej 
części mieszkańców pozostali będą płacić drożej.

VI. Podsumowanie
W podsumowaniu dobrze jest wrócić do problemu postawionego w tytule niniejszego artykułu. 

Jaki jest „wpływ nowych źródeł w systemie ciepłowniczym na jego efektywność energetyczną”?
W ostatnim czasie w kilku miastach w Polsce podjęto działania prowadzące do budowy no-

wych źródeł ciepła – elektrociepłowni. Działania takie chcą podjąć podmioty dotychczas działające 
w ramach systemu ciepłowniczego w tym takie, które nie wytwarzały dotychczas ciepła. Wszystkie 
firmy zakładają, że ulokują swoją produkcję ciepła w podstawie obciążenia i przewidują budowę 
jednostek o mocy cieplnej odpowiadającej zapotrzebowaniu na c.w.u. Obecnie w zakresie tym 
pracują duże efektywne węglowe bloki energetyczne, spełniające wymogi środowiskowe, znaj-
dujące się w dobrym stanie technicznym. Przynajmniej część z nich trzeba będzie odstawić na 
okres lata. Kto poniesie tego koszty? A może uda się tak zorganizować pracę poszczególnych 
źródeł, aby nikt nie stracił? Na pewno warto popatrzeć na nie, zapominając o problemie własności 
i prowadzić ciągłą optymalizację ich pracy. Znane są narzędzia do rozwiązywania takich zadań. 
Nie można zapominać o potrzebie rozbudowy sieci, wprowadzeniu do sprzedaży nowego produk-
tu – chłodu, bo to pozwoli zwiększyć zapotrzebowanie na ciepło w okresie letnim. Konieczne tu 
inwestycje nie są tak intratne, jak budowa źródeł, ale w dłuższej perspektywie prawie na pewno 
okażą się niezwykle cenne. Warto podjąć je wspólnie. 

Samorząd powinien zachęcać firmy do takich wspólnych działań, sprzyjać im poprzez uprasz-
czanie i przyspieszanie procedur administracyjnych. Przekonywać do nich mieszkańców poprzez 
budowanie dobrego wizerunku ciepła systemowego.
6 Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do roku 2030, Warszawa 2009. Pobrano z: http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/
Energetyka/Polityka+energetyczna.
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Tabele orzeczeń Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego  
w Warszawie i Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  

w sprawach energetycznych

A. Tabela orzeczeń Sądu Najwyższego

WYROKI I POSTANOWIENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO – SYGNATURY III SK i III SZP

Sygnatura  
Data orzeczenia 

Sentencja  
(bez rozstrzygnięcia  
o kosztach procesu)

Historia  
proceduralna 

sprawy

Zagadnienie 
prawne 

w sprawie

Podstawy 
prawne  

rozstrzyg-
nięcia (SA)

Tezy wybrane  
z uzasadnienia orzeczenia (SN)

III SK 33/11
Wyrok
11.4.2012 r.

Uchylenie zaskar-
żonego wyroku 
w punkcie 2 i 3 
i przekazanie spra-
wy do ponownego 
rozpoznania Sądowi 
Apelacyjnemu

Decyzja Prezesa 
URE
16.4.2009 r.

Wyrok SOKiK
23.3.2010 r.
Oddalenie 
odwołania

Wyrok SA
4.2.2011 r.
Oddalenie  
apelacji powoda

1. Zakres pub-
licznoprawne-
go obowiązku 
przyłączenia 
do sieci 
w tym sposób  
rozumienia 
przesłanki 
technicznych 
warunków 
przyłączenia 
do sieci
2. Sposób 
ustalenia opłaty 
za przyłączenie 
do sieci
3. Dopusz-
czalność 
występowania 
w charakterze  
organu osoby 
należycie 
powołanej do 
tymczasowe-
go pełnienia 
obowiązków. 

art. 7 ust. 1 
i 3 PE

1. Z przepisów nie wynika jednak, by 
publicznoprawny obowiązek dbałości 
o stan sieci przesyłowej i dystrybucyjnej 
rozciągał się na inwestycje „wymuszone” 
przez przyłączenia kolejnych podmiotów 
(zwłaszcza w sytuacji, gdy obowiązek 
zawarcia umowy o przyłączenie ma cha-
rakter obowiązku warunkowego).
2. Art. 7 ust. 1 Prawa energetycznego 
nakłada na przedsiębiorstwa energe-
tyczne publicznoprawny obowiązek 
zawierania umów. Obowiązek ten nie 
jest bezwzględny. Aktualizuje się tylko 
w ściśle określonych okolicznoś-
ciach, wymienionych w tym przepisie. 
Aktualizacja tego obowiązku warunkuje 
również kompetencję Prezesa Urzędu 
do rozstrzygnięcia sporu w przedmiocie 
odmowy zawarcia umowy o przyłączenie 
do sieci.
3. Złożenie takiego wniosku [o wydanie 
warunków przyłączenia] rodzi po stronie 
przedsiębiorstwa sieciowego obowiązek 
przeprowadzenia oceny, czy przyłą-
czenie danego podmiotu jest możliwe 
z technicznego punktu widzenia (to jest 
czy przedsiębiorstwo sieciowe może 
dostarczać lub przyjmować do sieci 
wnioskowaną ilość energii elektrycz-
nej) oraz czy będzie ekonomicznie 
uzasadnione.
4. Opłata, której dotyczy art. 7 ust. 8 
pkt 3 Prawa energetycznego, co wynika 
jasno z treści tego przepisu, to „opłata 
za przyłączenie do sieci”. Opłata taka 
pobierana jest wówczas, gdy spełnio-
ne są warunki, o których mowa w art. 7 
ust. 1 Prawa energetycznego. 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 6(2)

Tabela orzeczeń SN w sprawach energetycznych74

Skoro jest to „opłata za przyłączenie do 
sieci”, to jest to opłata za zespolenie 
(złączenie) instalacji nowego wytwórcy 
energii z siecią przedsiębiorstwa ener-
getycznego. Ponieważ jest to opłata 
za zespolenie przyłączanej instalacji 
z istniejącą siecią, powinna obej-
mować tylko nakłady na wykonanie 
owego zespolenia. Nie może natomiast 
obejmować nakładów na rozbudowę 
sieci przedsiębiorstwa energetyczne-
go celem akomodacji nowych instalacji 
dostarczających energię (w zakresie 
w jakim rozbudowa ta nie ma związku 
z samym połączeniem nowego źródła 
energii z siecią).
5. Skoro Prezes Rady Ministrów wy-
znaczył osobę, która ma wykonywać 
kompetencje Prezesa Urzędu, a akt 
powierzenia tych kompetencji nie został 
zakwestionowany w odpowiednim postę-
powaniu, brak podstaw dla przyjęcia, że 
nie ma osoby umocowanej do działania 
w charakterze organu, jakim jest Prezes 
Urzędu.

III SK 1/12
Postanowienie
4.7.2012 r.

Odmowa przyjęcia 
skargi kasacyjnej 
do rozpoznania

Decyzja Prezesa 
URE
16.3.2009 r.

Wyrok SOKiK
30.6.2010 r.
Oddalenie 
odwołania

Wyrok SA
8.7.2011 r.
Oddalenie ape-
lacji powoda

1. Udzielenie 
koncesji na 
obrót paliwami 
ciekłymi.
2. Wykazanie 
oczywistej za-
sadności skargi 
kasacyjnej.

art. 56 ust. 1 
pkt 1 ustawy 
o swobodzie 
działalności 
gospodarczej 
w związku 
z art. 33 
ust. 3 pkt 3 
PE
art. 3989 § 1 
pkt 4 KPC

Nawet gdyby uznać za kontrowersyjne 
stanowisko zaskarżonego wyroku co 
do zasadności decyzji odmawiającej 
udzielenia przedmiotowej koncesji na 
podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o swobodzie działalności gospodar-
czej w związku z art. 33 ust. 3 pkt 3 
Prawa energetycznego, to wskazana 
podstawa skargi kasacyjnej nie wy-
łącza możliwości uznania, że wyrok 
Sądu drugiej instancji, którym oddalono 
apelację strony powodowej od wyro-
ku Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów odpowiada 
prawu (art. 39814 k.p.c.). Z pewnością 
bowiem – jak to zasadnie wywiedziono 
w odpowiedzi strony pozwanej na skargę 
kasacyjną – nie jest oczywiście wadliwe 
rozstrzygnięcie Sądu pierwszej instancji 
opierające się na ustaleniu zgodności 
z prawem zaskarżonej decyzji odma-
wiającej udzielenia koncesji ze względu 
na ustalone przypadki wprowadzenia do 
obrotu paliw niespełniających wyma-
gań jakościowych, co uzasadniałoby 
uznanie, że wnioskodawca w sprawie 
o udzielenie koncesji nie dawał rękojmi 
prawidłowego wykonywania działalności 
koncesjonowanej.
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III SK 4/12
Postanowienie
9.8.2012 r.

Odmowa przyjęcia 
skargi kasacyjnej 
do rozpoznania

Decyzja Prezesa 
URE
31.12.2008 r.

Wyrok SOKiK 
7.4.2010 r.

Wyrok SA
23.8.2011 r.
Zmiana wyroku 
i decyzji – ob-
niżenie kary 
o 50%, od-
dalenie ape-
lacji powoda 
w pozostałym 
zakresie oddalił

Przesłanki 
odstąpienia od 
wymierzenia 
kary pieniężnej 
przez Prezesa 
URE

art. 56 
ust. 6a PE

1. Jeżeli zarzucone przedsiębiorstwu 
energetycznemu naruszenie Prawa 
energetycznego polega na zachowaniu 
ciągłym, wówczas okolicznością warun-
kującą zastosowanie art. 56 ust. 6a usta-
wy jest „zaniechanie naruszania prawa”. 
Jeżeli natomiast podstawę do nałożenia 
kary pieniężnej stanowi niewykonanie 
przez przedsiębiorstwo energetyczne 
ciążącego na nim obowiązku, w szcze-
gólności takiego jak w niniejszej spra-
wie, wówczas przesłanką zastosowania 
art. 56 ust. 6a Prawa energetycznego 
jest „zrealizowanie obowiązku”.
2. W treści art. 56 ust. 6a Prawa ener-
getycznego mowa o dyskrecjonalnym 
uprawnieniu Prezesa Urzędu do odstą-
pienia od wymierzenia kary w przypadku 
spełnienia przesłanek wymienionych 
w tym przepisie.
3. Nie można żadną miarą uznać, że 
nieodstąpienie od wymierzenia kary 
w konkretnej sprawie jest przejawem 
oczywiście wadliwego zastosowania 
art. 56 ust. 6a Prawa energetycznego.

III SK 5/12
Postanowienie
9.8.2012 r.

Odmowa przyjęcia 
skargi kasacyjnej 
do rozpoznania

Decyzja Prezesa 
URE
27.2.2009 r.

Wyrok SOKiK
26.4.2010 r.

Wyrok SA
21.9.2011 r.
zmiana wyroku
oddalenie odwo-
łania w części

1. Nałożenie 
kary pieniężnej 
na wspólników 
spółki cywilnej

2. Wymogi 
przedsądu

art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE
art. 864 KC

1. Zagadnienie nakładania kar pienięż-
nych na przedsiębiorców będących 
wspólnikami spółki cywilnej nie było 
do tej pory rozstrzygane przez Sąd 
Najwyższy, jednakże dla uczynienia 
zadość wymogom tak zwanego przedsą-
du konieczne jest nie tylko, by sformu-
łowane przez skarżącego zagadnienie 
było nowe, ale także by postawionemu 
problemowi prawnemu towarzyszył 
odpowiedni wywód, w którym skarżący 
przedstawi argumenty przemawiające za 
trafnością rozstrzygnięcia tego problemu 
w sugerowany przez niego sposób oraz 
argumenty wykazujące wadliwość od-
miennego rozwiązania przedmiotowego 
problemu.
2. trzecie ze wskazanych w spra-
wie zagadnień prawnych, dotyczące 
charakteru kar pieniężnych z art. 56 
Prawa energetycznego oraz prze-
słanki winy zostało już rozstrzygnięte 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego 
(wyroki z 25 kwietnia 2007 r., III SK 1/07; 
z 19 grudnia 2008 r., III SK 38/08;  
z 4 listopada 2010 r., sygn. akt III SK 
21/10; z 12 kwietnia 2011 r., III SK 
46/10).
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III SK 6/12
Postanowienie
9.8.2012 r.

Odmowa przyjęcia 
skargi kasacyjnej 
do rozpoznania

Decyzja Prezesa 
URE
24.6.2008 r.

Wyrok SOKiK
21.9.2010 r.

Wyrok SA
14.7.2011 r.

1. Czy zgodnie 
z art. 9a ust. 8 
Prawa ener-
getycznego 
w brzmieniu 
obowiązują-
cym do dnia 1 
lipca 2007 r. 
na przed-
siębiorstwie 
energetycznym 
ciążył obowią-
zek uprzednie-
go gromadzenia 
rezerw energii 
czerwonej 
z przezna-
czeniem na 
pokrycie 
ewentualnych 
niedoborów tej 
energii mogą-
cych powstać 
w wyniku przy-
szłych czynno-
ści prawnych, 
do których 
należy prze-
jęcie innego 
podmiotu?

art. 9a 
ust. 8 oraz 
art. 56 ust. 1 
pkt 1a PE

Zagadnienie prawne powinno: 
1. być sformułowane w oparciu o okolicz-
ności mieszczące się w stanie faktycz-
nym sprawy wynikającym z dokonanych 
przez sąd ustaleń (postanowienie Sądu 
Najwyższego z 7 czerwca 2001 r., 
III CZP 33/01, LEX nr 52571);
2. być przedstawione w sposób ogólny 
i abstrakcyjny tak, aby umożliwić Sądowi 
Najwyższemu udzielenie uniwersalnej 
odpowiedzi, niesprowadzającej się do 
samej subsumcji i rozstrzygnięcia kon-
kretnego sporu (postanowienia Sądu 
Najwyższego z 15 października 2002 r., 
III CZP 66/02, LEX nr 57240; z 22 paź-
dziernika 2002 r., III CZP 64/02, LEX 
nr 77033 i z 5 grudnia 2008 r., III CZP 
119/08, LEX nr 478179);
3. pozostawać w związku z rozpoznawa-
ną sprawą (postanowienia SN z 13 lipca 
2007 r., III CSK 180/07, LEX nr 864002; 
z 22 listopada 2007 r., I CSK 326/07, 
LEX nr 560504) i
4. dotyczyć zagadnienia budzącego rze-
czywiście istotne (poważne) wątpliwości. 
Istotność zagadnienia prawnego konkre-
tyzuje się zaś w tym, że w danej sprawie 
występuje zagadnienie prawne mające 
znaczenie dla rozwoju prawa i praktyki 
sądowej. Wymóg ten jest uzasadniony 
publicznymi celami rozpoznania przez 
Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej (posta-
nowienie Sądu Najwyższego z 25 paź-
dziernika 2007 r., V CSK 356/07, LEX 
nr 621243). Twierdzenie o występowaniu 
istotnego zagadnienia prawnego jest 
uzasadnione tylko wtedy, kiedy przedsta-
wiony problem prawny nie został jeszcze 
rozstrzygnięty przez Sąd Najwyższy 
lub kiedy istnieją rozbieżne poglądy 
w tym zakresie, wynikające z odmien-
nej wykładni przepisów konstruujących 
to zagadnienie (postanowienia Sądu 
Najwyższego z 10 marca 2010 r., II UK 
363/09, LEX nr 577467, z 12 marca 
2010 r., II UK 400/09, LEX nr 577468).
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III SK 7/12
Wyrok
26.11.2012 r.

Oddalenie skargi 
kasacyjnej

Decyzja Prezesa 
URE
26.6.2007 r.

Wyrok SOKiK
31.1.2008 r.
Uchylenie 
decyzji

Decyzja Prezesa 
URE
30.7.2009 r.
Umorzenie 
postępowania

Wyrok SOKiK
9.12.2010 r.
Oddalenie 
odwołania

Wyrok SA
4.10.2011 r.
Oddalenie 
apelacji

1. Zmiana ta-
ryfy dla energii 
elektrycznej.
2. Rozumienie 
związania sądu 
orzeczeniem 
wydanym w in-
nej sprawie.
3. Prawo do 
sądu (art. 45 
Konstytucji) 
a zmiana 
decyzji osta-
tecznej, która 
utraciła moc 
obowiązującą.

Art. 47 
ust. 2a PE
Art. 365 § 1 
KPC
Art. 155 
k.p.a.

1. Sąd Okręgowy zważył, że stosownie 
do art. 47 ust. 2a Prawa energetyczne-
go Prezes Urzędu zatwierdza taryfy na 
okres nie dłuższy niż 3 lata. Zgodnie 
z tym przepisem Prezes Urzędu rozpo-
znał wniosek powoda i zatwierdził taryfę 
na okres do 31 grudnia 2007 r. Decyzja 
o zatwierdzeniu taryfy jest decyzją 
administracyjną okresową i wyga-
sa z ostatnim dniem okresu, na jaki 
została zatwierdzona taryfa. Wraz 
z wygaśnięciem decyzji przestaje 
obowiązywać zatwierdzona nią taryfa. 
Taryfę dotychczasową stosuje się tylko 
wtedy, gdy stanowi o tym art. 47 ust. 2c 
Prawa energetycznego, to jest gdyby do 
końca obowiązywania decyzji taryfowej 
nie zakończono postępowania admini-
stracyjnego, wszczętego w związku z 
wnioskiem przedsiębiorstwa o zatwier-
dzenie nowej taryfy lub toczyłoby się 
postępowanie w sprawie z odwołania od 
decyzji Prezesa Urzędu w przedmiocie 
odmowy zatwierdzenia nowej taryfy.
2. Nawiązując do art. 47 ust. 2c Prawa 
energetycznego Sąd Apelacyjny wska-
zał, że postępowanie sądowe z od-
wołania od decyzji Prezesa Urzędu 
odmawiającej zmiany taryfy zostało 
zakończone wspomnianym wyrokiem 
z dnia 31 stycznia 2008 r. Następnie zaś 
powód został zwolniony z obowiązku 
przedstawiania taryf do zatwierdzenia 
w znacznej części, co jest równoznacz-
ne z zatwierdzeniem nowej taryfy. Skoro 
upłynął okres, na jaki została zatwier-
dzona nowa taryfa i zaistniała sytuacja 
równoznaczna z zatwierdzeniem nowej 
taryfy, to nie ma podstaw do dalszego 
stosowania starej taryfy. Niesłuszny jest 
zatem argument o stosowaniu danej 
taryfy, która miałaby być zmieniona wnio-
skiem powoda.
3. Wynikające z art. 365 § 1 k.p.c. 
związanie sądu orzeczeniem wydanym 
w innej sprawie należy rozumieć jako 
wyłączenie możliwości kwestionowania 
w rozstrzyganej sprawie ustaleń i ocen 
prawnych zawartych w prawomocnym 
rozstrzygnięciu innej przedmiotowo 
sprawy, ale między tymi samymi stro-
nami. Związanie treścią prawomocnego 
orzeczenia wyraża nakaz przyjmowania 
przez wskazane w przepisie art. 365 § 1 
k.p.c. podmioty, że w objętej tym orze-
czeniem sytuacji stan prawny przedsta-
wiał się tak, jak to wynika z sentencji 
wyroku.
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4. Ponadto, między sprawą rozstrzyg-
niętą już prawomocnym orzeczeniem, 
a sprawą rozstrzyganą musi zachodzić 
związek prawny tego rodzaju, że prawo-
mocne orzeczenie zapadłe w pierwszej 
sprawie zawiera rozstrzygnięcie będące 
konieczną przesłanką rozstrzygnięcia 
drugiej sprawy.
5. Przedstawiona powyżej linia orzeczni-
cza dotycząca terminowego charakteru 
taryf przedsiębiorstw energetycznych 
i zatwierdzających je decyzji Prezesa 
Urzędu jest taka, że po upływie okre-
su, na jaki taryfa została zatwierdzona 
(w sytuacji, gdy na mocy przepisów 
szczególnych taryfa ta nie jest stosowa-
na przez przedsiębiorstwo energetyczne 
w dalszym ciągu) nie jest możliwe me-
rytoryczne rozpoznanie przez Prezesa 
Urzędu wniosku przedsiębiorstwa 
energetycznego o zmianę w trybie 
art. 155 k.p.a. decyzji zatwierdzającej 
taryfę. Prezes Urzędu nie jest bowiem 
władny ukształtować w wyniku zmiany 
swojej decyzji sytuacji wnioskodawcy 
na przyszłość, skoro taryfa, o zmianę 
której przedsiębiorstwo energetyczne 
wnioskuje, nie jest przez nie stosowana. 
W konsekwencji Prezes Urzędu umarza 
postępowanie z takiego wniosku na 
podstawie art. 105 § 1 k.p.a., bowiem 
odmowa zmiany decyzji ostatecznej na 
podstawie art. 155 k.p.a. jest meryto-
rycznym odniesieniem się do żądania, 
będącym konsekwencją niespełnie-
nia przesłanek materialnoprawnych, 
wynikających z tego przepisu (wyroki 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 11 maja 1999 r., I SA/Wr 220/97, 
LEX nr 37245; z dnia 24 kwietnia 2012 r., 
II OSK 188/11).
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III SK 8/12
Postanowienie
27.9.2012 r.

Odmowa przy-
jęcia skargi do 
rozpoznania

Decyzja Prezesa 
URE
29.8.2008 r.

Wyrok SOKiK
7.5.2009 r.
Umorzenie 
postępowania

Wyrok SA
17.2.2010 r.
Uchylenie i 
przekazanie 
do ponownego 
rozpoznania
Wyrok SOKiK
13.9.2010 r.
Oddalenie 
odwołania

Wyrok SA
29.06.2011 r.
Zmiana wyro-
ku, obniżenie 
kary, oddalenie 
w pozostałym 
zakresie

1. Kara pie-
niężna za nie-
wywiązanie się 
z obowiązku 
zakupu ofero-
wanej energii 
elektrycznej 
wytworzonej 
w skojarzeniu 
z wytwarza-
niem ciepła.
2. istotne 
zagadnienie 
prawne sprawy 
w rozumieniu 
art. 3989 § 1 
pkt 1 k.p.c. jako 
podstawa skar-
gi kasacyjnej

Art. 56 PE Wywód powoda nie zawiera argumen-
tacji odnoszącej się do rzeczywiste-
go zakresu obowiązku zakupu energii 
wytworzonej w skojarzeniu, którego 
precyzyjny zakres wynika z § 5 roz-
porządzenia Ministra Gospodarki. 
Argumentacja powoda ograniczona do 
przepisów prawa cywilnego o przeniesie-
niu własności rzeczy oznaczonych co do 
gatunku pomija okoliczność, że z uwagi 
na specyfikę systemu elektroenerge-
tycznego samo postawienie do dyspo-
zycji określonej mocy przez wytwórcę 
energii elektrycznej może rodzić okre-
ślone skutki w sferze majątkowej stron 
umowy sprzedaży energii elektrycznej. 
Nie zawiera również wywodu, z którego 
wynikałoby - w kontekście przedmiotu 
niniejszej sprawy - dlaczego z punktu wi-
dzenia prawa cywilnego i niepowołanych 
we wniosku o przyjęcie skargi kasacyj-
nej przepisów Prawa energetycznego 
odmiennie należałoby traktować skutki 
umowy sprzedaży energii elektrycznej 
bez postanowień dotyczących jej dostar-
czenia nabywcy przez zbywcę w za-
leżności od tego, czy publicznoprawne 
konsekwencje tej umowy są korzystne 
dla powoda.
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III SK 10/12
Postanowienie
19.10.2012 r.

Odmowa przy-
jęcia skargi do 
rozpoznania

Wyrok SOKiK
08.7.2010 r.

Wyrok SA
28.7.2011 r.

1. Odmowa za-
warcia umowy 
o przyłączenie 
do sieci.
2. „czy ocena 
istnienia pub-
licznoprawne-
go obowiązku 
przyłączenia 
do sieci elek-
troenergetycz-
nej w zakresie 
występowania 
warunków 
technicznych 
przyłączenia, 
w rozumieniu 
art. 7 ust. 1 
Prawa ener-
getycznego, 
powinna być 
dokonana 
w odniesieniu 
do warunków 
istniejących 
w dacie złoże-
nia komplet-
nego wniosku 
o przyłączenie 
do sieci, czy na 
podstawie sta-
nu faktycznego 
istniejącego na 
etapie sporzą-
dzenia eksper-
tyzy wpływu 
przyłączanych 
urządzeń na 
system elektro-
energetyczny, 
o której mowa 
w § 7 ust. 5 
rozporządze-
nia Ministra 
Gospodarki 
z dnia 4 
maja 2007 r. 
w sprawie 
szczegółowych 
warunków 
funkcjonowa-
nia systemu 
elektroenerge-
tycznego oraz 
art. 7 ust. 8e 
Prawa energe-
tycznego?”

art. 3989 § 1 
pkt 1 KPC

Z uzasadnienia skarżonego wyroku 
wynika wyraźnie, że powodem oddale-
nia apelacji i utrzymania w mocy wyroku 
Sądu pierwszej instancji uchylającego 
decyzję Prezesa Urzędu nie była zawar-
ta w podniesionym w skardze zagadnie-
niu kwestia daty, według której należy 
oceniać spełnienie przesłanki istnienia 
technicznych warunków przyłączenia do 
sieci instalacji wytwórczej. Zaskarżony 
wyrok Sądu Apelacyjnego opiera się na 
dwóch założeniach interpretacyjnych, 
z którymi rozmija się zagadnienie praw-
ne skargi kasacyjnej zainteresowanego. 
Po pierwsze, Sąd Apelacyjny negatywnie 
ocenił zachowanie zainteresowanego 
polegające na nieprzekazaniu powo-
dowi znajdujących się w posiadaniu 
zainteresowanego informacji o  innych 
podmiotach, które w tym samym czasie 
wszczęły procedury zmierzające do 
zawarcia podobnych umów o przyłącze-
nie do sieci. Po drugie, Sąd Apelacyjny 
wyjaśnił, że Prezes Urzędu nie sprostał 
ciężarowi dowodu w sprawie, której 
przedmiotem jest rozstrzygnięcie sporu 
w kwestii odmowy zawarcia umowy 
o przyłączenie do sieci. W tych okolicz-
nościach rozstrzygnięcie zagadnienia 
prawnego odnoszącego się do tempo-
ralnych zasad ustalania występowa-
nia przesłanki istnienia technicznych 
warunków przyłączenia do sieci instalacji 
wytwórczej nie ma znaczenia dla meryto-
rycznej oceny zaskarżonego wyroku.
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III SK 11/12
Postanowienie
19.10.2012 r.

Odmowa przy-
jęcia skargi do 
rozpoznania

Wyrok SOKiK
25.6.2010 r.

Wyrok SA
13.10.2011 r.

1. zmiana ta-
ryfy dla energii 
elektrycznej.
2. istotne 
zagadnienie 
prawne sprawy 
w rozumieniu 
art. 3989 § 1 
pkt 1 k.p.c. jako 
podstawa skar-
gi kasacyjnej

art. 3989 § 1 
pkt 1 KPC

1. Istotność zagadnienia prawnego 
konkretyzuje się zaś w tym, że w danej 
sprawie występuje zagadnienie prawne 
mające znaczenie dla rozwoju prawa 
i praktyki sądowej.
2. Oba zagadnienia prawne sformu-
łowane przez powoda nie spełniają 
powyższych wymogów pod względem 
konstrukcyjnym. Nie odnoszą się także 
do podstaw skargi kasacyjnej oraz do 
założeń interpretacyjnych zaskarżonego 
wyroku. Ich rozstrzygnięcie nie ma zna-
czenia dla rozpoznania samej skargi ka-
sacyjnej, zatem nie należy ich traktować 
jako zagadnienia prawnego w rozumie-
niu art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c.

III SK 12/12
Wyrok
14.12.2012 r.

Uchylenie zaskar-
żonego wyro-
ku i przekazanie 
do ponownego 
rozpoznania

Decyzja Prezesa 
URE
17.10.2008 r.

Wyrok SOKiK
29.11.2010 r.
Oddalenie 
odwołania

Wyrok SA
3.11.2011 r.
Oddalenie 
apelacji

nałożenie kary 
pieniężnej

art. 56 ust. 1 
pkt 1a w zw. 
z art. 9a 
ust. 8 PE

1. (…) art. 56 ust. 1 pkt 1a ustawy – 
Prawo energetyczne w nowym brzmie-
niu stosuje się, jeżeli wysokość kary 
pieniężnej  przewidzianej w tym przepi-
sie jest względniejsza dla przedsiębior-
stwa energetycznego”. (…) aczkolwiek 
wypełnienie obowiązku zakupu energii 
czerwonej w 2006 r. ocenia się według 
przepisów w brzmieniu sprzed 1 lipca 
2007 r., samo nakładanie na przedsię-
biorstwa energetyczne kar pieniężnych 
za jego niewykonanie powinno odby-
wać się na podstawie przepisów Prawa 
energetycznego w takim brzmieniu, które 
jest korzystniejsze dla przedsiębiorstwa 
energetycznego.
2. Przepis art. 56 ust. 2a pkt 3 Prawa 
energetycznego w brzmieniu sprzed 
1 lipca 2007 r. oraz w brzmieniu od 1 lip-
ca 2007 r. różni się w zakresie zmien-
nych branych pod uwagę przy obliczaniu 
wysokości minimalnej kary pieniężnej. 
(…) Podczas gdy do 1 lipca 2007 r. 
przedsiębiorstwa energetyczne zobo-
wiązane były kupować energię czerwo-
ną, od 1 lipca 2007 r. zobowiązane są 
uzyskiwać papiery wartościowe (świade-
ctwa pochodzenia z kogeneracji, o któ-
rych stanowi art. 9a ust. 8 pkt 1 Prawa 
energetycznego) wydawane w związ-
ku z wytworzeniem energii czerwonej, 
ewentualnie – zamiast przedmiotowych 
papierów wartościowych - uiszczać spe-
cjalną opłatę (art. 9a ust. 8 pkt 2 Prawa 
energetycznego).
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III SK 15/12
Postanowienie
19.10.2012 r.

Odmowa przy-
jęcia skargi do 
rozpoznania

Wyrok SOKiK
16.12.2010 r.

Wyrok SA
17.11.2011 r.
Oddalenie 
apelacji

1. Nałożenie 
kary pieniężnej.
2. Doprecyzo-
wanie okre-
ślenia „rok 
poprzedni”.

art. 56 ust. 3 
PE

1. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 
Sądu Najwyższego, jeżeli skarżący jako 
uzasadnienie wniosku o przyjęcie skargi 
kasacyjnej do rozpoznania wskazuje 
istnienie potrzeby dokonania przez Sąd 
Najwyższy wykładni przepisów prawnych 
budzących poważne wątpliwości, obo-
wiązany jest przedstawić, jakie poważne 
wątpliwości budzi wykładnia określonego 
przepisu, przytoczyć rozbieżne poglądy 
doktryny w tym przedmiocie lub rozbież-
ne orzeczenia Sądów wydane w oparciu 
o różną wykładnię przepisu albo wyka-
zać, że wykładnia dokonana przez Sąd 
drugiej instancji sprzeczna jest z jednoli-
tym stanowiskiem doktryny lub orzeczni-
ctwa Sądu Najwyższego (postanowienie 
SN z dnia 19 marca 2008 r., II CSK 
21/08).
2. Argumentacja powoda, skoncentro-
wana na zwrocie „w poprzednim roku 
podatkowym” nie uwzględnia także 
funkcji i treści samego art. 56 ust. 3 
Prawa energetycznego. Przepis ten 
ustanawia górną granicę kary pieniężnej, 
nie wpływa na jej wymiar w konkretnej 
sprawie, poniżej wyznaczonego w nim 
maksimum. Nie należy utożsamiać go 
z przepisem kreującym przesłankę ade-
kwatności wymierzanej przez Prezesa 
Urzędu kary pieniężnej.
3. Zwrot „osiągnięty w poprzednim roku 
podatkowym” powinien być zatem in-
terpretowany łącznie z poprzedzającym 
go sformułowaniem „przychód ukara-
nego przedsiębiorcy”. „Przedsiębiorcą 
ukaranym” jest zaś nie przedsiębiorca, 
który dopuścił się naruszenia przepisów 
Prawa energetycznego sankcjonowa-
nych na podstawie art. 56 ust. 1 Prawa 
energetycznego, ale przedsiębiorca, na 
którego Prezes Urzędu nakłada karę 
pieniężną.

III SK 19/12
Postanowienie
26.11.2012 r.

Odmowa przyjęcia 
skargi kasacyjnej 
do rozpoznania

Wyrok SOKiK
14.12.2010 r.

Wyrok SA
8.11.2011 r.
Oddalenie 
apelacji

Wstrzymanie 
dostaw energii 
elektrycznej

Art. 8 ust. 1 
PE

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 Prawa ener-
getycznego Prezes Urzędu rozstrzyga, 
czy wstrzymanie dostaw energii było za-
sadne. Przesłanki kwalifikacji wstrzyma-
nia dostaw energii jako zasadnego albo 
niezasadnego wynikają z art. 6 Prawa 
energetycznego. Dlatego wznowienie 
dostaw energii nie ma znaczenia z punk-
tu widzenia zastosowania art. 6 lub 8 
ust. 1 Prawa energetycznego.
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2. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu 
Najwyższego, wyrażonym w postano-
wieniu z dnia 6 listopada 2012 r., III SK 
17/12, przepis art. 8 Prawa energe-
tycznego nie budzi takich wątpliwo-
ści interpretacyjnych. Jak wyjaśniono 
w powołanym postanowieniu, z przepisu 
tego wynika, że Prezes Urzędu władny 
jest rozstrzygnąć spór między odbiorcą 
a sprzedawcą energii. Spór ten dotyczy 
tego, czy wstrzymanie dostaw energii 
było uzasadnione. Problem, czy dostawy 
energii zostały wznowione przed złoże-
niem stosownego wniosku inicjującego 
postępowanie przed Prezesem Urzędu 
lub w jego trakcie, nie pozostaje w żad-
nym związku z treścią i funkcją art. 8 
ust. 1 Prawa energetycznego.

III SK 26/12
Wyrok
12.4.2013 r.

Uchylenie zaskarżo-
nego wyroku wraz 
z poprzedzająco go 
wyrokiem SOKiK

Decyzja Prezesa 
URE
13.8.2009

Wyrok SOKiK
12.10.2010 r.
Uchylenie decy-
zji w całości

Wyrok SA
8.9.2011 r.
Oddalenie ape-
lacji Prezesa 
URE

Wstrzymanie 
dostarcza-
nia energii 
elektrycznej 
na wniosek 
sprzedawcy

Art. 28 KPA
art. 8 ust. 
1 PE art. 6 
ust. 3a PE
art. 5 ust. 3 
i 4 PE

1. Z punktu widzenia treści art. 6 ust. 3a 
Prawa energetycznego nie ma bowiem 
znaczenia, komu odbiorca energii zalega 
(czy zalega przedsiębiorstwu dystrybu-
cyjnemu z opłatami za usługę dystry-
bucji, czy przedsiębiorstwu obrotu za 
sprzedaną energię oraz za usługę prze-
syłu wyświadczoną na rzecz odbiorcy 
przez przedsiębiorstwo dystrybucyjne na 
podstawie umowy z przedsiębiorstwem 
obrotu). Nieistotne jest więc, czy energia 
dostarczana jest do odbiorcy na podsta-
wie umowy kompleksowej, czy odręb-
nych umów sprzedaży oraz dystrybucji 
energii. 
1. Jeżeli przedsiębiorstwo obrotu zobo-
wiązało się sprzedawać energię odbiorcy 
oraz dostarczać ją za pośrednictwem 
przedsiębiorstwa dystrybucyjnego, do 
którego należy sieć, to wstrzymanie 
dostarczania energii z powodu niewywią-
zywania się przez odbiorcę z warunków 
płatności określonych w umowie nastę-
puje na żądanie przedsiębiorstwa obrotu. 
Przy wstrzymywaniu dostarczania energii 
elektrycznej na podstawie art. 6 ust. 3a 
Prawa energetycznego przedsiębiorstwo 
dystrybucyjne jest jedynie „egzekutorem” 
poleceń przedsiębiorstwa obrotu.
3. W konsekwencji, w przypadku sporów, 
o których mowa w art. 8 ust. 1 Prawa 
energetycznego wynikających z realiza-
cji umów kompleksowych w rozumieniu 
art. 5 ust. 3 i 4 Prawa energetycznego, 
należy odrzucić stanowisko wyrażone 
w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, 
zgodnie z którym stroną postępowania 
przed Prezesem Urzędu z art. 8 ust. 1 
Prawa energetycznego może być tylko 
przedsiębiorstwo dystrybucyjne. 
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Decyzja Prezesa Urzędu nie rozstrzy-
ga o prawach  i obowiązkach tylko 
przedsiębiorstwa dystrybucyjnego, lecz 
o prawach i obowiązkach przedsię-
biorstwa obrotu oraz przedsiębiorstwa 
dystrybucyjnego.
4. Źródłem interesu prawnego dla przed-
siębiorstwa obrotu w sprawach o nie-
uzasadnione wstrzymanie dostarczania 
energii będzie art. 6 ust. 3a w związku 
z art. 5 ust. 3 i 4 Prawa energetyczne-
go. Z uwagi zaś na treść art. 6 ust. 3a 
Prawa energetycznego w postępowaniu 
w sprawie o nieuzasadnione wstrzyma-
nie dostarczania energii status strony 
przysługuje także przedsiębiorstwu dys-
trybucyjnemu. Spór o nieuzasadnione 
wstrzymanie dostarczania energii toczy 
się bowiem między odbiorcą energii 
a przedsiębiorstwem obrotu (wobec 
którego odbiorca ma zaległości) oraz 
przedsiębiorstwem dystrybucyjnym (któ-
re wstrzymuje i wznawia dostarczanie 
energii).

III SK 29/12
Postanowienie
14.12.2012 r.

Odmowa przy-
jęcia skargi do 
rozpoznania

Wyrok SOKiK
17.11.2009 r.

Wyrok SA
19.1.2012 r.
Oddalenie 
apelacji

Nałożenie kary 
pieniężnej

art. 56 ust. 1 
pkt 12
56 ust. 2 PE
art. 355 
§ 2 KC

Odnosząc powyższe wymogi do skargi 
kasacyjnej powoda, Sąd Najwyższy 
stwierdza, że wniosek o przyjęcie skargi 
do rozpoznania nie ujawnia żadnej roz-
bieżności w orzecznictwie sądów, ani 
wątpliwości interpretacyjnych dotyczą-
cych art. 355 § 2 k.c., czy art. 56 ust. 1 
pkt 12 i ust. 2 Prawa energetycznego, 
które można byłoby kwalifikować jako 
poważne w rozumieniu art. 3989 § 1 
pkt 2 k.p.c.

III SK 33/12
Postanowienie
20.3.2012 r.

Odmowa przy-
jęcia skargi do 
rozpoznania

Decyzja Prezesa 
URE
19.11.2009 r.

Wyrok SOKiK
10.12.2010 r.

Wyrok SA
03.02.2012 r.
Oddalenie 
apelacji

Nałożenie kary 
pieniężnej

art. 3989 
§ 1 KPC

(…) w skardze kasacyjnej powoda ogra-
niczono się do wyrażenia przekonania, 
że jest ona oczywiście zasadna. We 
wniosku o przyjęcie jej do rozpoznania 
nie wskazano konkretnych przepisów, 
z którymi już na pierwszy rzut oka wyrok 
Sądu Apelacyjnego byłby sprzeczny. 
W konsekwencji brak podstaw dla uzna-
nia, że zaskarżony wyrok jest ewidentnie 
wadliwy.
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III SK 34/12
Wyrok
8.5.2012 r.

Uchylenie zaskar-
żonego wyro-
ku i przekazanie 
do ponownego 
rozpoznania

Decyzja Prezesa 
URE
31.7.2009 r.

Wyrok SOKiK
26.5.2010 r.
Zmiana decy-
zji o korekcie 
rocznej kosztów 
osieroconych (+)

Wyrok SA
07.3.2010 r.
Oddalenie 
odwołania

czy sprzedaż 
przez powo-
da wytworzo-
nej energii 
elektrycznej 
w ramach gru-
py kapitałowej 
jest sprzedażą 
na rynku kon-
kurencyjnym 
w rozumieniu 
art. 27 ust. 4 
ustawy KDT 
i prowadzi 
do powsta-
nia u powoda 
kosztów osie-
roconych w ro-
zumieniu art. 2 
pkt 12 ustawy 
KDT, które 
powinny zostać 
rozliczone 
przez Prezesa 
Urzędu w ra-
mach korekty 
rocznej na 
podstawie 
danych o war-
tości sprzedaży 
przedłożonych 
przez powoda 
w toku postę-
powania admi-
nistracyjnego.

art. 2 pkt 12 
ustawy usta-
wy z dnia 
29 czerw-
ca 2007 r. 
o zasadach 
pokrywa-
nia kosztów 
powstałych 
u wytwórców 
w związku 
z przedtermi-
nowym roz-
wiązaniem 
umów długo-
terminowych 
sprzedaży 
mocy i ener-
gii elektrycz-
nej (Dz. U. 
Nr 130, 
poz. 905 ze 
zm.) – dalej 
jako „ustawa 
KDT”

1. Prawo energetyczne także nie defi-
niuje pojęcia rynku konkurencyjnego, ale 
pojęciem tym posługuje się w jednym 
z przepisów, który z faktu działania na 
rynku konkurencyjnym wywodzi określo-
ne konsekwencje.
2. Podczas gdy wytwórca energii 
może działać w warunkach konkuren-
cji i konkurować z innymi wytwórcami, 
niekoniecznie oznacza to, że sprzeda-
je wytworzoną energię na rynku, który 
nosi cechy rynku konkurencyjnego. 
Należy w konsekwencji odrzucić moż-
liwość ukształtowania treści pojęcia 
rynek konkurencyjny z art. 2 pkt 12 oraz 
art. 27 ust. 4 ustawy KDT wyłącznie na 
tej podstawie, że powód został zwolnio-
ny z obowiązku przedkładania taryf do 
zatwierdzenia. Samo rozwiązanie umów 
KDT także nie oznacza, że rynek energii 
w Polsce stał się rynkiem konkurencyj-
nym, aczkolwiek niewątpliwie pozytywnie 
wpłynęło na jego konkurencyjność.
3. zdaniem Sądu Najwyższego, 
sam kierunek sprzedaży (w ramach 
grupy lub poza grupę) nie stanowi 
podstawy dla wyznaczenia odrębnych 
struktur lub segmentów w ramach 
rynku energii, podobnie jak tryb 
sprzedaży przewidziany w art. 49a 
Prawa energetycznego – ten ostatni 
przepis (uwzględniany posiłkowo 
przy rozstrzyganiu zagadnienia 
prawnego niniejszej sprawy) wskazuje 
jedynie sposób ustalenia warunków 
sprzedaży i doboru kontrahenta na 
rynku sprzedaży energii na podstawie 
umów dwustronnych, które powinny być 
zawierane w określony sposób.
4. Sąd Najwyższy stwierdza również, że 
decyzja Komisji Europejskiej nie uzależ-
nia realizacji zatwierdzonego nią pro-
gramu pomocy publicznej od obowiązku 
sprzedaży energii na giełdzie energii, 
bądź na podstawie umów dwustronnych 
zawieranych z podmiotami spoza grupy 
kapitałowej albo – w przypadku zawie-
rania umowy sprzedaży z takim pod-
miotem – na takich samych warunkach, 
jak ustalone w umowach z podmiota-
mi spoza grupy kapitałowej. Z decyzji 
Komisji wynika, że za ceny nierynkowe 
uznała ona ceny uzyskiwane za energię 
w ramach umów długoterminowych.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 6(2)

Tabela orzeczeń SN w sprawach energetycznych86

III SK 37/12
Postanowienie
20.3.2013 r.

Odmowa przy-
jęcia skargi do 
rozpoznania

Decyzja Prezesa 
URE
31.7.2009 r.

Wyrok SOKiK
26.5.2010 r.

Zmiana decy-
zji o korekcie 
rocznej kosztów 
osieroconych (+)

Wyrok SA
Oddalenie 
apelacji

czy korek-
ty kosztów 
osieroconych 
na podstawie 
przepisów 
ustawy doko-
nuje się w od-
niesieniu do 
uprawnionych 
wytwórców 
z uwzględnie-
niem ich statu-
su w zakresie 
samodzielności 
podejmowania 
działań rynko-
wych na dzień 
wejścia w życie 
ustawy, czy 
też z uwzględ-
nieniem zmian 
podmioto-
wych, jakie 
po wejściu 
w życie ustawy 
mogłyby mieć 
miejsce

art. 32 ust. 1 
ustawy KDT 
art. 3989 § 1 
pkt 1 k.p.c.

Uzasadnienie wniosku o przyjęcie skargi 
kasacyjnej do rozstrzygnięcia ze wzglę-
du na potrzebę rozstrzygnięcia zagad-
nienia prawnego w sposób odmienny 
niż wynikający z zapatrywań zawartych 
w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku 
Sądu drugiej instancji, musi zawierać 
argumentację podważającą sposób 
rozumowania przyjęty w skarżonym 
orzeczeniu.

III SK 38/12
Postanowienie
20.3.2013 r.

Odmowa przy-
jęcia skargi do 
rozpoznania

Decyzja Prezesa 
URE
31.7.2009 r.

Wyrok SOKiK
26.5.2010 r.
Zmiana decyzji o 
korekcie rocznej 
kosztów osiero-
conych (+)

Wyrok SA
2.2.2012 r.
Oddalenie 
apelacji

Definicja le-
galna grupy 
kapitałowej.
Czy wpisanie 
jednostek wy-
twórczych do 
załącznika nr 7 
jest warun-
kiem uznania 
podmiotu za 
wchodzenie 
w skład grupy 
kapitałowej?

art. 32 ust. 1 
ustawy KDT

1. Po pierwsze, Prezes Urzędu nie wy-
kazał, by sprzedaż energii elektrycznej 
wytworzonej przez powoda spółkom 
obrotu należącym do grupy PGE nie 
była sprzedażą na rynku konkuren-
cyjnym. Po drugie, przynależność do 
grupy kapitałowej na użytek dokonywa-
nia rocznej korekty kosztów gazowych 
ustala się według stanu wynikającego 
z treści załączników do ustawy. Po trze-
cie, przy dokonywaniu korekty rocznej 
kosztów osieroconych dla podmiotów 
należących do grup kapitałowych nie jest 
dopuszczalne zwiększenie kwoty korekty 
ujemnej wskutek uwzględnienia wyniku 
finansowego innego podmiotu wchodzą-
cego w skład takiej grupy.
2. Tak skonstruowane uzasadnienie 
wniosku o przyjęcie do rozpoznania 
skargi kasacyjnej Prezesa Urzędu nie 
spełnia wymagań stawianych w utrwa-
lonym orzecznictwie Sądu Najwyższego 
tym skargom, których wniosek o przyję-
cie do rozpoznania oparty został przez 
skarżącego na art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c.
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3. Nie zawiera bowiem żadnego ju-
rydycznie uzasadnionego wywodu 
(uwzględniającego różne metody wy-
kładni przepisu powołanego w treści 
zagadnienia prawnego), który wska-
zywałby na wadliwość rozstrzygnięcia 
występującego w niniejszej sprawie za-
gadnienia prawnego przy wykorzystaniu 
zapatrywań wyrażonych w uzasadnieniu 
zaskarżonego wyroku. Nie zawiera także 
argumentacji wskazującej na motywo-
waną interesem publicznym celowość 
rozstrzygnięcia przedmiotowego zagad-
nienia w sposób odmienny, niż uczynił to 
Sąd Apelacyjny. Uzasadnienie wniosku 
sprowadza się do powtórzenia hasłowej 
argumentacji, którą Prezes Urzędu pre-
zentował w toku całego postępowania 
w niniejszej sprawie.

III SK 40/12
Postanowienie
4.4.2013 r.

Odmowa przy-
jęcia skargi do 
rozpoznania

Decyzja Prezesa 
URE
12.9.2008 r.

Wyrok SOKiK
9.6.2009 r.
Uchylenie decy-
zji i umorzenie 
postępowania

Wyrok SA
7.4.2010 r.
Uchylenie wyro-
ku i przekazanie 
do ponownego 
rozpatrzenia

Wyrok SOKiK
16.12.2010 r.
Zmiana zaskar-
żonej decyzji

Wyrok SA
Oddalenie 
apelacji

Nałożenie kary 
pieniężnej.
Przedsąd.

art. 3989 § 1 
pkt 1 k.p.c.

1. W razie wskazania tej przesłan-
ki przedsądu, jaką jest występowa-
nie w sprawie istotnego zagadnienia 
prawnego, obowiązkiem skarżącego 
jest wywiedzenie i uzasadnienie wystę-
pującego w sprawie problemu w sposób 
zbliżony do tego, jaki przewidziany jest 
przy przedstawianiu zagadnienia praw-
nego przez sąd odwoławczy na podsta-
wie art. 390 k.p.c. (postanowienie Sądu 
Najwyższego z dnia 9 maja 2006 r., 
V CSK 75/06, niepublikowane).
2. Rzeczą skarżącego jest zaś wykaza-
nie, że określony przepis prawa, mimo 
iż budzi poważne wątpliwości (ze spre-
cyzowaniem, na czym te poważne 
wątpliwości polegają), nie doczekał się 
wykładni, bądź niejednolita jego wykład-
nia wywołuje rozbieżności w orzecz-
nictwie sadów, które to orzecznictwo 
należy przytoczyć (postanowienia 
Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 
2002 r., III CKN 570/01, OSNC 2002 
nr 12, poz. 151, z dnia 28 marca 2007 r., 
II CSK 84/07, LEX nr 315351, z dnia 
15 października 2002 r., II CZ 102/02, 
LEX nr 57231, z dnia 13 grudnia 2007 r., 
I PK 233/07, OSNP 2009 nr 2-4 poz. 43 
i z dnia 9 czerwca 2008 r., II UK 37/08, 
LEX nr 494133).
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III SK 46/12
Postanowienie
12.4.2013 r.

Odmowa przy-
jęcia skargi do 
rozpoznania

Wyrok SOKiK
25.11.2010 r.

Wyrok SA
14.12.2011 r.

1. Nałożenie 
kary pieniężnej.
2. „w jakiej 
formie ma być 
składana pro-
pozycja sprze-
daży energii 
elektrycznej 
wytworzonej 
w skojarzeniu 
z wytwarzaniem 
ciepła, zgodnie 
z art. 9a ust. 8 
Prawa ener-
getycznego 
w brzmieniu 
do 30 czerwca 
2007 r.”

art. 3989 § 1 
pkt 1 k.p.c.

art. 9a ust. 8 
Prawa ener-
getycznego

W niniejszym przypadku powód ograniczył 
się jedynie do sformułowania wątpliwości, 
jakie jego zdaniem występują przy wykład-
ni art. 9a ust. 8 Prawa energetycznego 
w brzmieniu obowiązującym do 30 czerw-
ca 2007 r. w zakresie dotyczącym formy, 
w jakiej ma być składana propozycja 
sprzedaży energii elektrycznej wytworzo-
nej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła. 
Brak natomiast jakiegokolwiek wywodu 
jurydycznego wskazującego na rzeczywi-
ste występowanie problemu prawnego, na 
który się powołał, możliwe opcje jego roz-
wiązania wraz z podaniem odpowiedniej 
argumentacji oraz wykazaniem, dlacze-
go rozwiązanie postawionego problemu 
z wykorzystaniem argumentacji zawartej 
w zaskarżonym orzeczeniu jest wadliwe. 
Braki te powodują, że powód nie wykazał 
występowania publicznoprawnej potrzeby 
rozpoznania sprawy przez Sąd Najwyższy 
orzekający jako sąd kasacyjny.

III SK 58/12
Postanowienie
21.6.2013 r.

Odmowa przy-
jęcia skargi do 
rozpoznania

Decyzja Prezesa 
URE
31.7.2009 r.

Wyrok SOKiK
26.5.2010 r.
Zmiana decy-
zji o korekcie 
rocznej kosztów 
osieroconych (+)

Wyrok SA
25.4.2012 r.
Oddalenie 
apelacji

Ustalenie 
kosztów 
osieroconych.

art. 27 ust. 4 
ustawy KDT
art. 39813 § 1 
k.p.c

1. Sformułowane w skardze Prezesa 
Urzędu zagadnienie prawne odnoszą-
ce się do art. 27 ust. 4 ustawy KDT nie 
stanowi istotnego zagadnienia prawne-
go sprawy ze względu na wyznaczony 
przez Prezesa Urzędu zakres jej rozpo-
znania przez Sąd Najwyższy. Zgodnie 
z dyspozycją art. 39813 § 1 k.p.c.
2. Niezależnie od powyższego Sąd 
Najwyższy zwraca uwagę, że problem 
prawny stanowiący podstawę dla skon-
struowania zagadnienia prawnego we 
wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej 
do rozpoznania został już rozstrzygnięty 
przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 
8 maja 2013 r., III SK 34/12.
3. Ponadto sam kierunek sprzedaży (w ra-
mach grupy lub poza grupę) nie stanowi 
podstawy dla wyznaczenia odrębnych 
struktur lub segmentów w ramach rynku 
energii. Nieuprawnione jest także trakto-
wanie art. 27 ust. 4 ustawy KDT jako prze-
pisu uzależniającego udzielenia wytwórcy 
energii elektrycznej wsparcia przewidzia-
nego w ustawie KDT od sprzedaży poza 
grupą kapitałową, do której przynależy.
4. Po trzecie, Sąd drugiej instancji traf-
nie wskazał także na brak rozróżnienia 
przez prawodawcę między przychodami 
ze sprzedaży w ramach grupy kapitało-
wej, a przychodami ze sprzedaży poza 
grupą kapitałową. Nie ma zatem publicz-
noprawnej potrzeby wyjaśnienia wąt-
pliwości podniesionych przez Prezesa 
Urzędu odnośnie do wykładni art. 27 
ust. 4 ustawy KDT.
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III SZP 1/12
Uchwała
15.1.2013 r.

Rozpoznanie zagad-
nienia prawnego

Decyzja Prezesa 
URE
5.8.2009 r.

Wyrok SOKiK
9.6.2010 r.

Postanowienie 
SA
5.9.2012 r.
Zagadnienie 
prawne

1. „Czy dla po-
trzeb ustalenia 
wysokości kwot 
na pokrycie 
kosztów zuży-
cia odebranego 
gazu ziemne-
go i kosztów 
nieodebranego 
gazu ziemne-
go, o których 
mowa w art. 
44 i art. 46 
ustawy KDT 
w przypadku, 
gdy wysokość 
korekty rocznej 
jest oblicza-
na za okres 
obejmujący 
niepełny rok 
kalendarzowy 
tj. od 1 kwietnia 
do 31 grudnia 
2008 r., może 
mieć zastoso-
wanie regulacja 
przewidziana 
w art. 33 ust. 3 
tej ustawy, 
a nadto – czy 
koszt wytwo-
rzenia jednej 
megawatogo-
dziny przez da-
nego wytwórcę 
obejmuje także 
kwotę podatku 
akcyzowego?”

art. 44 i 
art. 46 usta-
wy KDT

1. Dla potrzeb ustalania za 2008 r. wyso-
kości kwot na pokrycie kosztów zużycia 
odebranego gazu ziemnego i kosztów 
nieodebranego gazu ziemnego, o któ-
rych mowa w art. 44 i art. 46 ustawy 
z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach 
pokrywania kosztów powstałych u wy-
twórców w związku z przedterminowym 
rozwiązaniem umów długoterminowych 
sprzedaży mocy i energii elektrycznej 
(Dz.U. Nr 130, poz. 905 ze zm.) nie 
stosuje się art. 33 ust. 3 tej ustawy. 
Jednakże przy stosowaniu za 2008 r. 
art. 46 ust. 5 ustawy uwzględnia się tylko 
koszty wytworzenia 1 MWh u danego 
wytwórcy za okres obejmujący II, III i IV 
kwartał 2008 r., zaś odnoszące się do 
danych konkretnego wytwórcy warto-
ści poszczególnych zmiennych wzoru 
zawartego w art. 46 ust. 1 ustawy ustala 
się za 2008 r. na podstawie danych obej-
mujących II, III i IV kwartał 2008 r.
2. Podatek akcyzowy nie wchodzi 
w skład kosztów wytworzenia jednej 
megawatogodziny energii elektrycznej 
przez danego wytwórcę, o których mowa 
w art. 46 ust. 5 ustawy. W przypadku 
uwzględnienia podatku akcyzowego 
w średniej cenie energii elektrycznej na 
rynku konkurencyjnym ogłaszanej przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 18 lit b 
Prawa energetycznego, wartość tego 
podatku pomija się na użytek stosowania  
art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 
2007 r. o zasadach pokrywania kosz-
tów powstałych u wytwórców w związku 
z przedterminowym rozwiązaniem umów 
długoterminowych sprzedaży mocy 
i energii elektrycznej (Dz.U. Nr 130, 
poz. 905 ze zm.).
3. Nie można też nie zauważyć, że 
Prezes Urzędu w całkowicie dowolny 
sposób zalicza na jednym etapie postę-
powania niektóre koszty do składowych 
jednostkowego kosztu wytworzenia 
(jak uczynił to z kosztami zarządu w za-
skarżonej decyzji), by na innym etapie 
postępowania kwestionować zgodność 
z prawem własnego zachowania (w ape-
lacji Prezes Urzędu zarzucił Sądowi 
Okręgowemu naruszenie przepisów 
ustawy o rachunkowości polegające na 
tym, że Sąd Okręgowy zaliczył koszty 
zarządu w skład jednostkowego kosztu 
wytworzenia).
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4. (…) podstawą ustalenia wartości 
uwzględnianych na potrzeby stosowa-
nia art. 46 ust. 1 i 5 ustawy powinny być 
dane za okres obejmujący II–IV kwartał. 
W pierwszym kwartale 2008 r. wytwórca 
energii taki jak powód miał bowiem po-
krywane wszystkie koszty, w tym koszty 
zakupu paliwa gazowego oraz koszty kar 
za zamówione, lecz nieodebrane paliwo 
gazowe.
5. (…) należy przyjąć, że jednostko-
wy koszt wytworzenia 1 MWh energii 
elektrycznej, o którym mowa w art. 46 
ust. 5 ustawy może zostać ustalony na 
potrzeby korekty kosztów gazowych za 
2008 r. na podstawie kosztów wytworze-
nia ponoszonych przez uprawnionego 
wytwórcę w okresie II, III i IV kwartału 
2008 r., a nie w całym 2008 r.
6. Stosowanie wzoru z art. 46 ust. 1 
ustawy (czy z art. 44 ustawy), zgodnie 
z literalną wykładnią tego przepisu, bez 
stosownych modyfikacji, mogłoby zatem 
prowadzić do rozstrzygnięcia przedmio-
towego zagadnienia prawnego w sposób 
sprzeczny z art. 107 TFUE, a w konse-
kwencji do wydania orzeczenia niezgod-
nego z prawem unijnym.
7. Koszt podatku akcyzowego, jaki po-
nosił w 2008 r. wytwórca energii z tytułu 
wydania energii elektrycznej, nie jest 
kosztem materiału, kosztem przetwo-
rzenia paliwa w energię, zmiennym 
pośrednim kosztem produkcji ener-
gii elektrycznej, ani kosztem stałym. 
Przeciwko wliczaniu kosztów podatku 
akcyzowego na poczet kosztu wytwo-
rzenia przemawia także art. 28 ust. 5 
ustawy o rachunkowości, który definiuje 
cenę sprzedaży netto.
8. (…) nie można uznać, że podatek 
akcyzowy płacony przez wytwórców 
energii był kosztem wytworzenia energii 
elektrycznej, ponieważ sekwencja czaso-
wa powstania obowiązku podatkowego 
zakładała, że najpierw odpowiednia ilość 
energii zostanie wytworzona (generując 
stosowne koszty), a dopiero po jej wy-
tworzeniu aktualizowała się konieczność 
zapłaty akcyzy.

Tomasz Feliszewski, Marek Prętki, Anna Urbańczyk
Prawnicy w kancelarii prawnej Wierciński Kwieciński Baehr 



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 6(2)

Tabela orzeczeń SA w Warszawie w sprawach energetycznych91

B. Tabela orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

WYROKI I POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE – SYGNATURY VI ACa

Sygnatura 
Data wyroku SA 

Sentencja 
(bez rozstrzyg-
nięcia o kosz-
tach procesu)

Historia  
proceduralna 

sprawy

Zagadnienie  
prawne 

w sprawie

Podstawa  
prawna  

rozstrzygnięcia 
(SA)

Tezy wybrane z uzasadnienia orzecze-
nia (SA)

VI ACa 1002/11
26.1.2012 r.

Oddalenie 
apelacji 

Decyzja 
Prezesa URE
5.10.2009 r.

Wyrok SOKiK
30.11.2010 r.
XVII AmE 
186/09

Nałożenie kary 
na przedsiębiorcę 
za wprowadzenie 
do obrotu paliwa 
nie spełniającego 
warunków okre-
ślonych w udzie-
lonej koncesji 

Art. 56 ust. 1 PE 1. Za utrwalony w judykaturze należy 
uznać pogląd, że odpowiedzialność z ty-
tułu naruszenia obowiązków wynikających 
z Prawa energetycznego ma charakter 
odpowiedzialności obiektywnej w tym 
sensie, że stwierdzenie zawinionego 
charakteru przedmiotowego naruszenia 
nie jest konieczną przesłanką nałożenia 
na przedsiębiorstwo energetyczne kary 
pieniężnej. Z konstrukcji odpowiedzial-
ności za naruszenie przepisów Prawa 
energetycznego, jako odpowiedzialności 
o charakterze obiektywnym wynika, że na 
przedsiębiorstwo energetyczne nie można 
nałożyć kary pieniężnej, jeżeli narusze-
nie obowiązków wynikających z Prawa 
energetycznego nie jest rezultatem jego 
zachowania (działania lub zaniechania), 
lecz niezależnych od niego, pozostających 
poza jego kontrolą okoliczności o charak-
terze zewnętrznym, uniemożliwiających 
nie tyle przypisanie przedsiębiorstwu ener-
getycznemu winy umyślnej lub nieumyśl-
nej, co nie pozwalających na zbudowanie 
rozsądnego łańcucha przyczynowo-skut-
kowego między zachowaniem przedsię-
biorstwa energetycznego, a stwierdzeniem 
stanu odpowiadającego hipotezie normy 
sankcjonowanej karą pieniężną z art. 56 
ust. 1 pkt 2 ustawy z 1997 r. – Prawo 
energetyczne.
2. Podkreślić jednak należy, że koncesjo-
nowania działalności gospodarczej pole-
gającej na obrocie paliwami ciekłymi jest 
takie stworzenie systemu dystrybucji paliw, 
w którym konsument może mieć pełne 
zaufanie do jakości paliwa nabywanego na 
stacji paliw. Powód uzyskując koncesję stał 
się podmiotem zobowiązanym do wypełnia-
nia postanowień określonych w warunkach 
koncesji i odpowiedzialnym za dołożenie 
należytej staranności przy wykonywaniu 
działalności koncesjonowanej. (…) Dla 
oceny zachowań powoda w odniesieniu 
do jego kontrahentów (osób nabywających 
paliwo na stacji należącej do powoda) 
ma zastosowanie art. 355 par. 2 kc. 
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(tak SN w wyroku z dnia 30.09.11 r. III SK 
10/11) albowiem powoda, który jest konce-
sjonowanym przedsiębiorcą, bez wątpie-
nia obowiązuje przy zawieraniu transakcji 
zakupu i sprzedaży paliw podwyższony 
miernik należytej staranności uwzględnia-
jący zawodowy charakter tej działalności 
określony właśnie w art. 355 § 2 k.c.
3. W sytuacji kiedy przy odbiorze paliwa 
od dostawcy przedsiębiorca nie podjął 
działań mających na celu ustalenie fak-
tycznej jakości konkretnej partii towaru, 
opierając się tylko na otrzymanych certy-
fikatach od producenta, który wystawia je 
zaświadczając, że konkretna partia paliwa 
przekazana do hurtowni spełniała normy 
jakościowe, nie zadbał on o dochowanie 
odpowiednich aktów staranności i przy-
jął na siebie odpowiedzialność za jakość 
wprowadzonego do sprzedaży paliwa.

VI ACa 1003/11
3.2.2012 r.

Oddalenie 
apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
19.11.2009 r.

Wyrok SOKiK
10.12.2010 r.
XVII AmE 
15/10

Nałożenie kary 
na przedsię-
biorcę za nie 
wywiązanie się 
z obowiązku 
przedstawie-
nia do umorze-
nia Prezesowi 
URE świadectw 
pochodzenia 
z kogeneracji.
Kwestie 
intertemporalne.
Powód twierdził 
iż w związku 
ze spełnieniem 
wymogów sta-
wianych przez 
art. 9a ust. 8 
PE w brzmieniu 
przed noweliza-
cją, nie obejmują 
go obowiązki 
zawarte w tym 
przepisie po 
nowelizacji 

Art. 9a ust. 8 
PE w starym 
oraz nowym 
brzmieniu 
Art. 56 ust. 1 PE

1. (…) zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 
12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – 
Prawo energetyczne, ustawy – Prawo 
ochrony środowiska oraz ustawy o sy-
stemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 21, 
poz. 124), wypełnienie i ocena wypełnienia 
obowiązku zakupu energii elektrycznej wy-
tworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem 
ciepła za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. 
do dnia 30 czerwca 2007 r. nałożonego na 
podstawie art. 9a ust. 8 ustawy wymie-
nionej w art. 1, w brzmieniu dotychczaso-
wym, następuje na podstawie przepisów 
dotychczasowych. A contrario, wypełnienie 
i ocena wypełnienia obowiązku uzyskania 
i przedstawienia do umorzenia Prezesowi 
Urzędu Regulacji Energetyki świadectw 
pochodzenia z kogeneracji albo uiszcze-
nia opłaty zastępczej za okres po dniu 
30 czerwca 2007 r., musi być dokonywana 
na podstawie przepisów nowych.
2. Powód nie może skutecznie twierdzić, 
że już w I półroczu 2007 r. wykonał spo-
czywający na nim obowiązek ustawowy 
w całości. Skoro bowiem obowiązek ten 
podlegał rozliczeniu rocznemu, to ocena 
jego wykonania mogła nastąpić dopiero 
po zakończeniu okresu rozliczeniowego, 
a więc na koniec 2007 r. Tymczasem po-
nieważ w trakcie okresu rozliczeniowego 
nastąpiła zmiana treści tego obowiązku 
i ustawodawca postanowił, że II półroczu 
będzie miał on inną treść niż w I półroczu, 
obowiązkiem powoda było wykonanie 
powyższego obowiązku zgodnie z wolą 
ustawodawcy. 
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VI ACa 1157/11
7.3.2012 r.

Oddalenie 
apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
9.12.2009 r.

Wyrok SOKiK
8.6.2011 r.
XVII AmE 
22/10

Nałożenie kary 
na przedsiębior-
cę, za naruszanie 
warunków udzie-
lonej licencji, po-
przez zawieranie 
umów kupna – 
sprzedaży paliw 
z kontrahentami 
nie posiadający-
mi wymaganej 
koncesji. 

Art. 56 ust 1 PE 1. (…) odpowiedzialność z tytułu narusze-
nia obowiązków wynikających z Prawa 
energetycznego ma charakter odpowie-
dzialności obiektywnej w tym sensie, że 
stwierdzenie zawinionego charakteru przed-
miotowego naruszenia nie jest konieczną 
przesłanką nałożenia na przedsiębiorstwo 
energetyczne kary pieniężnej. (…) z od-
powiedzialności za naruszenie przepisów 
Prawa energetycznego, jako odpowiedzial-
ności o charakterze obiektywnym wynika, 
że na przedsiębiorstwo energetyczne nie 
można nałożyć kary pieniężnej, jeżeli naru-
szenie obowiązków wynikających z Prawa 
energetycznego nie jest rezultatem jego za-
chowania (działania lub zaniechania), lecz 
niezależnych od niego, pozostających poza 
jego kontrolą okoliczności o charakterze 
zewnętrznym, uniemożliwiających nie tyle 
przypisanie przedsiębiorstwu energetycz-
nemu winy umyślnej lub nieumyślnej, co nie 
pozwalających na zbudowanie rozsądnego 
łańcucha przyczynowo-skutkowego między 
zachowaniem przedsiębiorstwa energe-
tycznego, a stwierdzeniem stanu odpowia-
dającego hipotezie normy sankcjonowanej 
karą pieniężną z art. 56 ustawy z 1997 r. 
– Prawo energetyczne. Zastosowanie tego 
przepisu w takiej sytuacji prowadziłoby 
bowiem do naruszenia konstytucyjnego 
wymogu proporcjonalności ograniczeń wol-
ności gospodarczej.

VI ACa 1381/11
20.4.2012 r.

Oddalenie 
apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
10.11.2009 r.

Wyrok SOKiK
21.7.2011 r.
XVII AmE 
205/09

Nałożenie kary 
na przedsiębiorcę 
za wprowadzenie 
do obrotu paliwa 
(olej napędowy) 
nie spełniającego 
warunków okre-
ślonych w udzie-
lonej koncesji.

Art. 56 ust. 1 PE 1. Późniejszy fakt uniewinnienia powoda od 
popełnienia czynu wskazanego w ustawie 
o systemie monitorowania i kontrolowania 
jakości paliw jak już podniesiono z uwagi na 
przepis art. 11 k.p.c. nie był równoznaczny 
z uznaniem braku po jego stronie jakiego-
kolwiek stopnia zawinienia. SOKiK mógł 
w tym zakresie poczynić własne odmienne 
ustalenia, opierające się na materiale dowo-
dowym sprawy zaoferowanym przez strony.
2. odpowiedzialność koncesjonariusza 
z tytułu wprowadzenia do obrotu paliwa 
niespełniającego wymogów jakościowych 
ma charakter obiektywny, niezależny od 
winy, co jak wynika jednak z ostatniej 
linii orzecznictwa Sądu Najwyższego nie 
oznacza, że nie istnieje możliwość ogra-
niczenia lub wyłączenia przedmiotowej 
odpowiedzialności (SN z 14 IV 2010 III SK 
1/10, z 1 VI 2010 r. III SK 5/10, z 4 XI 2010 
III SK 21/10, z  30 IX 2011 r. III SK 10/11). 
3. przedsiębiorca może uniknąć kary gdy 
wykaże, że obiektywne okoliczności danej 
sprawy uniemożliwiają mu przypisanie 
naruszenia przepisów ustawy, z uwagi na 
podjęte przez niego działania o charakte-
rze ostrożnościowo-prewencyjnym.
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VI ACa 1411/11
19.1.2012 r.

Zmiana zaskar-
żonego wyroku 
poprzez uchy-
lenie decyzji 
Prezesa URE

Decyzja 
Prezesa URE
29.12.2008 r.

Wyrok SOKiK
1.3.2010 r.
XVII AmE 
32/09

Przekraczanie 
terminów na wy-
danie warunków 
technicznych jako 
przyczyna naru-
szenia warunków 
koncesji

Przepisy 
rozporządze-
nia Ministra 
Gospodarki 
z dnia 4 maja 
2007 r. w spra-
wie szczegóło-
wych warunków 
funkcjonowania 
systemu elektro-
energetycznego
Ostatecznie SA 
oparł rozstrzyg-
nięcie na art. 56 
ust. 1 pkt 12 PE

Zasadny okazał się bowiem podniesio-
ny przez skarżącego zarzut naruszenia 
art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy prawo ener-
getyczne poprzez jego błędną wykładnię. 
Przepis ten bowiem penalizuje, jak to 
wyjaśnił i szczegółowo uargumentował 
Sąd Najwyższy (…), nieprzestrzeganie 
obowiązków wynikających bezpośred-
nio, a zatem dających się wyprowadzić 
wprost, indywidualnie w stosunku danego 
podmiotu – z koncesji – nie zaś jakichkol-
wiek innych, wynikających z ustawy Prawo 
energetyczne i przepisów wykonawczych. 
Tym samym nie można uznać, iż narusze-
niem wskazanych przepisów koncesji jest 
naruszenie wzmiankowanych przepisów 
rozporządzenia, nawet jeżeli do takowego 
doszło. Byłoby to za szerokie rozumienie 
„obowiązków wynikających z koncesji”.

VI ACa 1412/11
19.1.2012 r.

Oddalenie 
apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
30.12.2009 r.

Wyrok SOKiK
17.11.2009 r.
XVII AmE 
43/09

Wyrok SA
8.10.2010 r.
zmiana za-
skarżonej 
decyzji w za-
kresie wyso-
kości kary. 

Wyrok SN – 
data i sygn. 
akt nieznane
– uchylenie 
wyroku SA 
i przekazanie 
sprawy w celu 
ponownego 
rozpoznania 
do SA

Nałożenie kary 
na przedsiębiorcę 
za wprowadzenie 
do obrotu paliwa 
niespełniającego 
warunków okre-
ślonych w udzie-
lonej koncesji.

Art. 56 ust. 1 PE
Art.355 § 1 KC

1. odpowiedzialność, o której mowa 
w przepisie art. 56 ust. 1 prawa energe-
tycznego, ma charakter obiektywny, nie 
jest zatem konieczne wykazanie winy 
umyślnej bądź nieumyślnej karanego pod-
miotu. Jednakże przedsiębiorstwo energe-
tyczne może uniknąć odpowiedzialności, 
jeżeli wykaże, iż podjęło działania o cha-
rakterze ostrożnościowo-prewencyjnym. 
Do takich okoliczności można zaliczyć np. 
wprowadzenie do obrotu paliwa od reno-
mowanego dostawcy,  którego zgodność 
z obowiązującymi normami w tym zakre-
sie potwierdzałby dodatkowo stosowny 
certyfikat. Chodzi tu zatem o okoliczności 
o charakterze zewnętrznym, wyłączające 
powyższą odpowiedzialność (…). 
2. powoda, który jest koncesjonowanym 
przedsiębiorcą, obowiązuje przy zawie-
raniu transakcji zakupu i sprzedaży paliw 
podwyższony miernik należytej staranno-
ści, uwzględniający zawodowy charak-
ter tej działalności, określony w art. 355 
§ 2 kc. (…) nie posiadając stosownego 
certyfikatu producenta, powód winien 
wykazać szczególną staranność i ostroż-
ność przy wprowadzaniu paliwa do obrotu, 
a w szczególności upewnić się, przepro-
wadzając we własnym zakresie stosow-
ne badania, co do jego jakości odnośnie 
spełnianych parametrów. Determinowały 
takową staranność właśnie wyższe wy-
magania, spowodowane zawodowym 
charakterem działalności i związaną z tym 
wartością w postaci ochrony konsu-
mentów, korzystających z oferowanych 
towarów.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 6(2)

Tabela orzeczeń SA w Warszawie w sprawach energetycznych95

VI ACa 1500/11
26.4.2012 r.

Uchylenie 
zaskarżonego 
wyroku w ca-
łości i przeka-
zanie sprawy 
do ponownego 
rozpoznania 
SOKiK

Decyzja 
Prezesa URE
29.1.2010 r.

Wyrok SOKiK
17.10.2011 r.
uchylenie 
zaskarżonej 
decyzji

Wyrok SOKiK
po ponownym 
rozpoznaniu
22.01.2013 r.
XVII AmE 
82/12

Czy brak fizycz-
nego istnienia 
obiektu przyłą-
czanego po-
woduje brak 
technicznych 
warunków 
przyłączenia?

art. 7 ust. 1 
i 3 PE

art. 387 KC

1. Przesłanki spełnienia przez przedsię-
biorstwo energetyczne publicznoprawnego 
obowiązku zawarcia umowy statuuje prze-
pis art. 7 ust. 1 i a contrario 7 ust. 3 PE 
i brak pośród nich wymogu fizycznego ist-
nienia obiektu przyłączonego, co nie może 
być także rozumiane jako niespełnienie 
warunków technicznych do przyłączenia.
2. […]z dniem 3 maja 2005 r. [ustawodaw-
ca] zrezygnował z przeciwstawiania po-
jęcia „odbiorca” i „podmiot ubiegający się 
o przyłączenie do sieci”, poprzestając je-
dynie na zbiorczym określeniu „podmiotów 
ubiegających się o przyłączenie do sieci”, 
do których – w ocenie Sądu Apelacyjnego 
– należy zaliczyć zarówno odbiorców, jak 
i wytwórców tej energii. 
3. Odwołując się zaś do wykładni syste-
mowej, to najdobitniejszy przykład, iż 
w stosunku do wytwórców również istnieje 
po stronie przedsiębiorstwa dystrybu-
cyjnego lub przesyłowego obowiązek 
przyłączenia do sieci, stanowi przepis 
art. 7 ust. 8 pkt 3 prawa energetyczne-
go, określający sposób obliczania opłaty 
za przyłączenie źródeł współpracujących 
z siecią.
4. Możliwe jest więc zawarcie umowy 
o przyłączenie do sieci przy fizycznym 
braku obiektu przyłączanego, a umowa 
taka nie jest umową o świadczenie nie-
możliwe (art. 387 § 1 k.c.)
5. […] wydanie przez przedsiębiorstwo 
energetyczne warunków przyłączenia 
wraz z projektem umowy o przyłączenie 
stanowi potwierdzenie możliwości przy-
łączenia do sieci podmiotu ubiegającego 
się o takie przyłączenie zgodnie z tymi 
warunkami, skutkujące obowiązkiem za-
warcia tej umowy po stronie przedsiębior-
stwa energetycznego w okresie ważności 
warunków przyłączenia, a więc w okresie 
dwuletnim od dnia ich określenia.
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VI ACa 1508/11
4.6.2012 r.

Uchylenie 
zaskarżonego 
wyroku w ca-
łości i przeka-
zanie sprawy 
do ponownego 
rozpoznania 
SOKiK

Wyrok SOKiK
13.10.2011  r.
Oddalenie 
odwołania

Czy dla powsta-
nia obowiązku z 
art. 7 ust. 1 PE 
wystarczające 
jest wydanie 
przez przed-
siębiorstwo, do 
którego sieci na 
zostać dokona-
ne przyłącze-
nie warunków 
przyłączenia i są 
one bezwzględ-
nie wiążące bez 
konieczności do-
konywania usta-
leń faktycznych 
odnoszących się 
do technicznych 
i ekonomicz-
nych możliwości 
przyłączenia – 
w sytuacji kiedy 
strony nie do-
chodzą do po-
rozumienia 
i przedsiębior-
stwo to kwestio-
nuje istnienie 
tych warunków?
2. Rozumienie 
pojęcia warun-
ków technicznych 
przyłączenia.
3. Dopuszczalny 
zakres kosz-
tów zaliczanych 
do opłaty za 
przyłączenie.
4. Zakres kognicji 
SOKiK

art. 7 ust. 1 i 3 
oraz 8 ust. 1 PE

1. Prezes rozstrzygając spór i wydając 
decyzję w trycie art. 8 ust. 1 PE zobo-
wiązany jest najpierw ustalić, czy na 
przedsiębiorstwie spoczywał obowiązek 
zawarcia umowy z art. 7 ust. 1 PE, a więc 
czy istniały warunki przyłączenia do sieci, 
a następnie dopiero ocenić, które z posta-
nowień projektu umowy wymagają zmian. 
W przypadku zaś wniesienia odwołania od 
decyzji Prezesa w świetle wyżej opisa-
nych kompetencji SOKiK-u obowiązek ten 
spoczywa w zakresie oceny spełnienia 
przesłanek z art. 7 ust. 1 PE na Sądzie.
2. Trafnie przy tym powód powołuje 
się na poglądy doktryny, według, któ-
rych kwestie warunków technicznych 
i ekonomicznych są ze sobą ściśle 
powiązane  albowiem przesłanka natury 
technicznej sprowadza się do rzetel-
nej analizy ekonomicznej opłacalności 
przyłączenia do sieci. Kluczowe zna-
czenie ma zatem istnienie ekonomicz-
nych warunków do zawarcia umowy 
przyłączeniowej.
2. Konieczność rozbudowy sieci celem 
dokonania przyłączenia nowego źródła 
energii powinna być jednak uwzględnia-
na na etapie analizy przesłanek z art. 7 
ust. 1 Prawa energetycznego, a nie na 
etapie stosowania art. 7 ust. 8 pkt 3 Prawa 
energetycznego.
3. Skoro jest to „opłata za przyłączenie do 
sieci”, to jest opłata za zespolenie (złącze-
nie) instalacji nowego wytwórcy energii 
z siecią przedsiębiorstwa energetyczne-
go. Ponieważ jest to opłata za zespolenie 
przyłączanej instalacji z istniejącą siecią, 
powinna obejmować tylko nakłady na 
wykonanie owego zespolenia. Nie może 
natomiast obejmować nakładów na rozbu-
dowę sieci przedsiębiorstwa energetycz-
nego celem akomodacji nowych instalacji 
dostarczających energię (w zakresie 
w jakim rozbudowa ta nie ma związku 
z samym połączeniem nowego źródła 
energii z siecią).
4. Funkcja jurysdykcyjna SOKiK-u nie 
może bowiem sprowadzać się tylko do 
oceny legalności decyzji Prezesa. Sąd 
ten powinien dążyć do ustalenia okolicz-
ności faktycznych sprawy, a następnie 
dokonanie ich prawnej oceny w zakresie 
zasadności odwołania biorąc przy tym pod 
uwagę stan faktyczny i prawny istniejący 
w chwili orzekania.
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VI ACa 1510/11
25.5.2012 r.

Uchylenie 
zaskarżonego 
wyroku w ca-
łości i przeka-
zanie sprawy 
do ponownego 
rozpoznania 
SOKiK

Decyzja 
Prezesa URE
14.7.2009 r.

Wyrok SOKiK
25.8.2011 r.
uchylenie 
zaskarżonej 
decyzji

Dopuszczalność 
wydania przez 
Prezesa URE de-
cyzji o zawarciu 
umowy o przyłą-
czenie o określo-
nej treści.

Art. 8 ust. 1 PE 1. Wydanie decyzji, która wyłącznie 
stwierdzałaby obowiązek zawarcia umowy 
bez orzeczenia jej treści, nie prowadziłoby 
do rzeczywistego rozstrzygnięcia sporu, 
o którym mowa w art. 8 ust. 1 PE
2. […] Sąd Apelacyjny rozstrzygający 
niniejszą sprawę, który uważa, że Prezes 
URE, działając na podstawie art. 8 
ust. 1 Prawa energetycznego mógł 
wydać decyzję orzekającą zawarcie 
umowy o określonej treści.

VI ACa 75/12
5.6.2012 r.

Oddalenie 
apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
30.12.2009 r.

Wyrok SOKiK
30.9.2011 r.
XVII AmE 
65/10

1. Nałożenie kary 
na przedsiębiorcę 
za wprowadzenie 
do obrotu paliwa 
nie spełniającego 
warunków okre-
ślonych w udzie-
lonej koncesji.
2. Kwestia pra-
widłowości bada-
nia próbek paliwa 
pobranego przez 
inspektorów WIIH
3. Prekluzja 
dowodowa

Art. 56 ust. 1 PE
Art. 25 ust. 1 
ustawy o sy-
stemie mo-
nitorowania 
i kontrolowania 
jakości paliw
Art. Art. 231 – 
233 KPC
Art. 479 i n. KPC

1. ciężar udowodnienia w/w okoliczności 
[przyp. Wprowadzania do obrotu paliw 
niespełniających wymagań jakościowych] 
spoczywał na Prezesie URE. Wbrew 
stanowisku skarżącego, to pozwany 
powoływał się bowiem na te okoliczno-
ści, wywodząc z nich określone skutki 
prawne (art. 6 kc) i czyniąc je podstawą 
wydania zaskarżonej decyzji. To Prezes 
URE powinien zatem wykazać istnienie 
przesłanek uzasadniających jej wydanie. 
Przerzucanie ciężaru dowodu na przedsię-
biorcę wnoszącego odwołanie od decyzji 
Prezesa URE nie znajduje oparcia w obo-
wiązującym stanie prawnym i oznaczałoby 
konieczność dowodzenia przez powoda, 
że dane zdarzenie (w niniejszej sprawie 
zawarcie umowy) nie miało miejsca.
2. Wskazać również należy, że (…) 
informacje opublikowane w Internecie 
nie są powszechnie znane w rozumie-
niu art. 213 § 1 kpc i 228 § 1 kpc, nie 
są też znane Sądowi z urzędu. (…) Sąd 
Apelacyjny w pełni podziela pogląd wyra-
żany w orzecznictwie Sądu Najwyższego 
i sądów powszechnych, iż zamiesz-
czenie w Internecie informacji o fakcie 
nie oznacza, że jest on powszechnie 
znany w rozumieniu art. 228 § 1 kpc. 
(…) Okoliczność, iż za pośrednictwem 
Internetu wiedza ze wszystkich dziedzin 
życia staje się powszechnie dostępna nie 
przesądza zatem, że jest ona powszech-
nie znana
3. Sąd nie ma też obowiązku poszukiwać 
dowodów w Internecie, w szczególności 
gdy dotyczą one zawarcia umów cywilno-
prawnych, o których mowa w niniejszej 
sprawie.
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VI ACa 191/12
26.9.2012 r.

Oddalenie 
apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
31.12.2009 r.

Wyrok SOKiK
15.9.2011 r.
XVII AmE 
112/10

1. Nałożenie 
kary na przed-
siębiorcę za nie 
wywiązanie się 
z obowiązku 
przedstawie-
nia do umorze-
nia Prezesowi 
URE świadectw 
pochodzenia 
z Kogeneracji. 
2. Spór co do 
faktu istnienia 
stosunku wynika-
jącego z umowy 
sprzedaży i zwią-
zanych z tym 
konsekwencji 
 natury admini-
stracyjno-praw-
nych.
3. Status odbior-
cy końcowego

Art. 9a ust. 8 PE
Art. 56 ust. 1 PE

1. status wykonawcy robót jako odbiorcy 
końcowego w rozumieniu art. 9a ust. 8 
ustawy - Prawo energetyczne, nie budzi 
wątpliwości. Wykonawca ten za wynagro-
dzeniem realizował kontrakt (...) w ramach 
prowadzonej na własny rachunek działal-
ności gospodarczej, zaś dostarczaną mu 
przez powoda energię elektryczną zuży-
wał na własne potrzeby związane z rea-
lizacją kontraktu, za co płacił powodowi 
cenę według ilości wskazanej przez licz-
niki i stawki ustalonej w umowie. Zgodnie 
z definicją zawartą w art. 3 ust. 13a usta-
wy - Prawo energetyczne (w brzmieniu 
obowiązującym w dacie dokonania przez 
powoda sprzedaży energii elektrycznej) 
był to więc odbiorca końcowy, czyli odbior-
ca dokonujący zakupu energii na własny 
użytek. (..) Ustaleniu temu nie stoi na 
przeszkodzie okoliczność, że wykonawca 
ten był podłączony do sieci za pośredni-
ctwem sieci wewnętrznej powoda, który 
był już bezpośrednio podłączony do sieci 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Skoro bowiem w art. 9a ust. 8 ustawy – 
Prawo energetyczne (w brzmieniu obo-
wiązującym w dacie dokonania przez 
powoda sprzedaży energii elektrycznej) 
ustawodawca nie zawarł wymogu bez-
pośredniości podłączenia, dla powsta-
nia wskazanych w nim obowiązków 
wystarczające jest takie podłączenie 
do sieci, które umożliwia korzystanie 
z energii elektrycznej. 
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VI ACa 192/12
22.6.2012 r.

Uchylenie za-
skarżonego wy-
roku, zniesienie 
postępowania 
przed SOKiK 
począwszy od 
zamknięcia roz-
prawy w dnia 
13 października 
2011 r. 
Przekazanie 
sprawy do po-
nownego roz-
poznania przez 
SOKiK

Decyzja 
Prezesa URE
16.12.2008 r.

Wyrok SOKiK
13.10.2011 r.
XVII AmE 
71/09

1. Nałożenie na 
przedsiębior-
cę kary za nie 
wywiązanie się 
z obowiązku za-
kupu oferowanej 
energii elektrycz-
nej wytworzonej 
w skojarzeniu 
z wytwarzaniem 
ciepła w przyłą-
czonych do sieci 
źródłach znaj-
dujących się na 
terenie RP
2. Możliwość 
bezpośredniego 
stosowania prze-
pisów dyrektywy 
unijnej w sytuacji 
kiedy nie została 
ona implemento-
wana do krajo-
wego porządku 
prawnego, mimo 
istnienia takiego 
obowiązku

Art. 9a ust. 8 
PE (w brzmie-
niu sprzed 
30 czerwca 
2007 r.)
Art. 56 ust. 1 PE

Ostatecznie sąd stwierdził nieważność 
postępowania na skutek okoliczności wy-
mienionych w art. 379 pkt 4 KPC, uchylił 
zaskarżony wyrok SOKiK, zniósł postę-
powanie przed SOKiK począwszy od za-
mknięcia rozprawy oraz przekazał sprawę 
do ponownego rozpoznania SOKiK, nie 
odnosząc się merytorycznie do poruszo-
nych w sprawie zagadnień.
Odnosząc się do zagadnienia możliwości 
bezpośredniego stosowania przepisów dy-
rektywy unijnej w sytuacji kiedy nie została 
ona implementowana do krajowego po-
rządku prawnego, mimo istnienia takiego 
obowiązku SOKiK stwierdził, że:
1. Przepisy Dyrektywy kogeneracyjnej 
są jasne i precyzyjne (…) przedmioto-
wa dyrektywa jest bezwarunkowa, jej cel 
określony w art.1 jest jednoznaczny i nie 
pozostawia państwom członkowskim swo-
body co do możliwości wdrożenia dyrek-
tywy do krajowego porządku prawnego. 
Po przekroczeniu terminu przeznaczone-
go na implementację dyrektywy organy 
państw członkowskich, w tym sądy, są nią 
związane i z urzędu obowiązane do jej 
stosowania.
2. państwo członkowskie nie może czer-
pać korzyści z braku implementacji i lub 
niewłaściwej implementacji dyrektywy 
w wymaganym terminie.

VI ACa 207/12
20.9.2012 r.

Oddalenie 
apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
23.11.2009 r. 

Wyrok SOKiK
9.11.2011 r.
XVII AmE 5/10

Zasady kalku-
lacji i zmiany 
taryfy przez 
przedsiębiorstwo 
energetyczne

Art. 45 ust. 1 PE 1. Faktem jest, iż według obowiązują-
cych przepisów jedynie przedsiębiorstwa 
obrotu energią elektryczną poddane są 
kontroli Prezesa URE w przeciwieństwie 
do przedsiębiorstw wytwarzających tę 
energię. Trzeba jednak zauważyć, że ist-
nieje wpływ regulacji sprawowanej przez 
Prezesa URE w odniesieniu do przed-
siębiorstw obrotu na całość tego obrotu. 
Ceny energii oferowane przez wytwórców 
muszą ulec obniżeniu wskutek zmniejszo-
nego zapotrzebowania i zdecydowanej 
woli zakupu energii po niższych cenach 
przejawianej przez wszystkie przedsię-
biorstwa obrotu, które są z jednej strony 
warunkowane cenami ustalonymi w obo-
wiązującej taryfie, z drugiej zaś, jako 
kontrahenci wytwórców, mają wpływ na 
kształtowanie się cen oferowanych przez 
tychże wytwórców, nie są więc całkiem 
bezradni.
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2. Nie jest prawdą, iż ochrona interesów 
odbiorców odbywa się kosztem przedsię-
biorstw obrotu (…); wyraźny przepis za-
brania przerzucania na odbiorców energii 
całego ryzyka działalności gospodarczej 
powoda i innych tego typu podmiotów. Nie 
może być mowy o niesłusznym wzbogace-
niu tych odbiorców.
3. nie można popierać metody stosowa-
nej nie tylko przez powoda, aby najpierw 
doprowadzić do zatwierdzenia taryfy 
zapewniającej pokrycie kosztów działal-
ności przedsiębiorstwa, a potem domagać 
się zmiany tej taryfy na korzystniejszą, 
tj. zapewniającą większy zysk danemu 
podmiotowi.

VI ACa 256/12
11.10.2012 r.

Zmiana zaskar-
żonego wyroku, 
poprzez zmianę 
decyzji Prezesa 
URE

Decyzja 
Prezesa URE
31.7.2009 r. 

Wyrok SOKiK
1.12.2010 r.
XVII AmE 
152/09

Zasady oblicza-
nia wysokości za-
liczek na poczet 
kosztów osiero-
conych oraz ich 
korekt. 

Art. 30 ustawy 
KDT

1. […] dla istnienia kosztu osieroconego 
istotne są poniesione wydatki wytwór-
cy, nawet jeśli przychód ze sprzedaży 
wytworzonej energii elektrycznej jest 
zerowy, wtedy przedsiębiorstwu należy 
się zwrot poniesionych wydatków. Ratio 
legis przepisu polega na ochronie pod-
miotu ponoszącego wydatki ale tylko do 
wysokości różnicy pomiędzy wydatkiem 
a przychodem. Koszt osierocony co nale-
ży podkreślić nie ma charakteru subwencji 
czy dotacji i nie taki cel ma realizować, 
ma natomiast charakter rekompensaty za 
rozwiązanie długoterminowych umów na 
dostawę prądu.
2. Dla uznania roszczenia o zwrot kosztów 
osieroconych kluczowym, konstytutyw-
nym dla tej konstrukcji elementem jest 
jedynie wydatek poniesiony na odpowied-
nie określone w ustawie cele, natomiast 
brak przychodu wydaje się irrelewantny 
w kontekście analizowanego zagadnienia 
i pozostaje w ocenie Sądu Apelacyjnego 
jedynie bazą dla wyliczenia kosztów osie-
roconych. (…)Nieprzyznanie środków na 
pokrycie kosztu osieroconego przedsię-
biorstwu nie uzyskującemu jeszcze przy-
chodu stanowiłoby rodzaj sankcji za nie 
rozpoczęcie produkcji mimo, że taką właś-
nie sytuację przewidział ustawodawca. Nie 
taką funkcję analizowany przepis zdaniem 
Sądu Apelacyjnego ma pełnić Tak sformu-
łowana konstatacja kłóciłaby się z nie tylko 
ideą przepisu ale również z zasadami 
prawidłowego myślenia oraz logiki.
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VI ACa 388/12
7.8.2012 r. 

Zmiana zaskar-
żonego wyroku 
poprzez zmianę 
decyzji Prezesa 
URE (obniżenie 
nałożonej kary)

Decyzja 
Prezesa URE
30.12.2009 r.

Wyrok SOKiK
28.9.2011 r.
XVII AmE 
19/10

Nałożenie kary 
na przedsiębior-
cę za narusze-
nie obowiązków 
określonych 
w udzielonej 
koncesji poprzez 
wprowadzenie 
do obrotu paliwa 
niespełniające-
go wymagań 
jakościowych

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE

1. Powoda, który jest koncesjonowanym 
przedsiębiorcą, bez wątpienia obowiązu-
je przy zawieraniu transakcji zakupu, jak 
również przy dostawie paliwa podwyższony 
miernik należytej staranności uwzględniający 
zawodowy charakter działalności określony 
w art. 355 § 2 k.c. Wskazać zatem należy, 
że dokonywanie zakupów przez powoda od 
podmiotu dysponującego stosownymi certyfi-
katami jakości produktu, które są okazywane 
przy transakcji zakupu paliwa, nie stanowi 
wystarczającej gwarancji prawidłowego pro-
wadzenia obrotu paliwami ciekłymi. 
2. trafną jest także ocena, że zmiana prze-
pisów (…), która znacznie obniżyła normy 
zawartości siarki w paliwach (…) nie zwal-
nia przedsiębiorcy od wprowadzania do 
obrotu paliw, których parametry są zgodne 
z nową regulacją, do czasu wyczerpania 
zasobów nabytych w czasie obowiązywania 
poprzednich, „liberalniejszych” przepisów. 
Przedsiębiorca jest bowiem obowiązany tak 
organizować działalność gospodarczą, aby 
móc reagować w tego rodzaju sytuacjach 
dostosowując jakość sprzedawanego pali-
wa do aktualnie obowiązujących przepisów.

VI ACa 398/12
21.8.2012 r.

Oddalenie ape-
lacji Prezesa 
URE

Decyzja 
Prezesa URE
29.4.2011 r. 

Wyrok SOKiK
14.11.2011 r.
XVII AmE 
103/11

Nałożenie kary 
na przedsiębior-
cę za narusze-
nie obowiązków 
określonych 
w udzielonej 
koncesji poprzez 
wprowadzenie 
do obrotu paliwa 
niespełniające-
go wymagań 
jakościowych

Art. 56 ust. 1 
pk 12 PE
Art. 56 ust. 6 PE

1. Organ administracji właściwy w sprawach 
kar pieniężnych jest więc zobowiązany, 
a nie tylko uprawniony, do nałożenia kary 
pieniężnej w sytuacji, gdy stwierdzi spełnie-
nie normatywnych przesłanek jej wymiaru 
(…). Warto jednak podkreślić, że obecnie 
odpowiedzialność karnoadministracyjna 
podmiotu naruszającego obowiązki posia-
dające swoje źródło w ustawie – Prawo 
energetyczne (a więc także poprzez odesła-
nia do indywidualnych aktów administracyj-
nych, np. koncesji) ma charakter względny, 
polegający, co do zasady, na obowiązku 
nałożenia kary pieniężnej w sytuacji za-
istnienia ustawowych przesłanek. Istnieje 
bowiem normatywna możliwość wyłączenia 
z zakresu odpowiedzialności karnoadmini-
stracyjnej w sytuacji zaistnienia określonych 
w ustawie okoliczności pozytywnych dla 
adresata kary pieniężnej, ekskulpujących 
ten rodzaj odpowiedzialności. 
2. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia 
obowiązków wynikających z ustawy Prawo 
energetyczne, sankcjonowana karą pie-
niężną nakładaną przez Prezesa Urzędu 
na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy, ma 
charakter odpowiedzialności obiektywnej. 
Nie jest zatem konieczne wykazanie winy 
umyślnej lub nieumyślnej karanego podmio-
tu. Nie oznacza to, iż nie istnieje możliwość 
ograniczenia lub wyłączenia opisywanej 
odpowiedzialności, gdyż sprzeciwiałaby się 
temu reguła, że w sprawach z odwołania od 
decyzji regulatora rynku nakładających kary
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pieniężne z tytułu naruszenia obowiązków 
wynikających z mocy ustawy lub decyzji, 
należy zapewnić przedsiębiorcom wyższy 
poziom sądowej ochrony praw.

VI ACa 401/12
3.10.2012 r.

Zmiana zaskar-
żonego wyroku 
poprzez zmianę 
decyzji Prezesa 
URE,
Częściowe od-
dalenie apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
30.12.2009 r.

Wyrok SOKiK
28.9.2011 r.
XVII AmE 
20/10

1. Nałożenie kary 
na przedsiębiorcę 
za wprowadzenie 
do obrotu paliwa 
nie spełniającego 
warunków okre-
ślonych w udzie-
lonej koncesji.
2. Kwestia pra-
widłowości po-
brania próbek do 
kontroli.
3. Podstawa 
ustalenia wy-
sokości kary 
pieniężnej. 

Art.56 ust. 1 PE 1. Wprawdzie niesłusznie twierdzi powód 
w apelacji, że funkcjonariuszy Policji 
zabezpieczających dowody dla potrzeb 
prowadzonego postępowania przygoto-
wawczego obowiązywało powołane roz-
porządzenie Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie sposobu pobierania 
próbek (Dz. U. Nr 64, poz. 595), albowiem 
w postępowaniu karnym Policja zbiera 
dowody zgodnie z wymogami określo-
nymi w Kodeksie postępowania karne-
go, zaś ich wiarygodność jest następnie 
oceniana przez Prokuratora, a w razie 
wniesienia aktu oskarżenia, przez sąd 
karny. Jednakże nie oznacza to, że do-
wody z próbek paliw pobranych w sposób 
całkowicie dowolny, bez zachowania 
jakichkolwiek procedur gwarantujących 
dostateczną czystość tych próbek, muszą 
zostać automatycznie uznane za dowody 
wiarygodne, co z kolei rzutuje na ocenę 
wiarygodności dowodów w postaci spra-
wozdań Instytutu z badania tychże próbek.
2. nie ma racji powód twierdząc w ape-
lacji, że podstawą ustalenia wysokości 
kary pieniężnej powinien być przychód 
z działalności koncesjonowanej w roku 
poprzedzającym rok dokonania czynu (…), 
zamiast roku poprzedzającego rok wyda-
nia decyzji (…). W orzecznictwie utrwa-
liła się bowiem wykładnia art. 56 ust. 3 
ustawy – Prawo energetyczne zgodna ze 
stanowiskiem Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki. W uzasadnieniu powołanego 
przez Sąd pierwszej instancji wyroku z dnia 
13 maja 2009 r. (sygn. III SK 39/08, publ. 
OSNP z 20011 r., nr 1-2, poz. 30) Sąd 
Najwyższy wskazał, że sytuację ekono-
miczną przedsiębiorcy będącą przesłan-
ką górnej granicy kary pieniężnej (art. 56 
ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne) usta-
la się według przychodu przedsiębior-
cy osiągniętego w roku podatkowym 
poprzedzającym ukaranie. Jest tak, po-
nieważ represyjność kary ma być ustalana, 
a nawet miarkowana (ograniczona) sytu-
acją podlegającego karze przedsiębiorcy, 
mierzoną poziomem uzyskanego przycho-
du. Przyjęta więc wykładnia „roku poprzed-
niego” jako roku poprzedniego w stosunku 
do daty orzeczenia o karze (ukarania) jest 
odpowiednia do celu regulacji, skoro chodzi 
o uwzględnienie aktualnej sytuacji ekono-
micznej ukaranego przedsiębiorcy.
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VI ACa 403/12
14.12.2012 r.

Oddalenie obu 
apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
8.4.2011 r.

Wyrok SOKiK
28.11.2011 r.
XVII AmE 
123/11

1. Dopusz-
czalność 
wstrzymania do-
starczania energii 
elektrycznej
2. Prawidłowość 
wezwania do za-
płaty należności 
oraz zaliczania 
wpłat.

Art. 6 ust. 3a PE 1. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne 
nie poinformuje o zamiarze wypowiedze-
nia umowy sprzedaży energii lub o za-
miarze wstrzymania dostarczania energii 
lub nie wyznaczy dodatkowego terminu, 
wstrzymanie dostarczania energii jest nie-
uzasadnione (...) powołany wyżej przepis 
jest przepisem bezwzględnie obowiązu-
jącym i wyłącza możliwość wstrzymania 
dostaw energii na innych zasadach niż 
w nim określone (…).
2. Samo istnienie zadłużenia nie jest 
zatem wystarczające dla wstrzymania do-
starczania energii elektrycznej, konieczne 
jest bowiem jeszcze należyte poinformo-
wanie odbiorcy o wysokości zadłużenia 
i o skutkach braku uiszczenia należności.
3 pomiędzy powodem a zainteresowanym 
istniał nie jeden, ale dwa odrębne stosunki 
zobowiązaniowe wynikające z umów sprze-
daży i przesyłu energii elektrycznej (…) Aby 
zatem można było uznać, że zaistniały pod-
stawy do wstrzymania dostaw energii elek-
trycznej w oparciu o powołany wyżej art. 6 
ust. 3a Prawa energetycznego, powodowa 
spółka powinna na piśmie powiadomić za-
interesowanego o zamiarze wypowiedzenia 
każdej z tych umów z osobna, wskazując 
kwotę niezapłaconej należności wynikającej 
z danej umowy i wyznaczając dodatkowy, 
dwutygodniowy termin na jej uiszczenie.
(…) wyłączenie zasilania placu budowy (…) 
oraz wyłączenie drugiego punktu pobo-
ru energii dla ośrodka wczasowego (…) 
z powołaniem się na zbiorcze wezwania 
do zapłaty należności wynikających z obu 
umów dotyczących dwóch różnych obiek-
tów, musiało w takim stanie rzeczy zostać 
uznane za nieuzasadnione.

VI ACa 415/12
20.9.2012 r.

Oddalenie 
apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
19.3.2010 r.

Wyrok SOKiK
9.12.2011 r.
XVII AmE 
86/10

Dopuszczalność 
cofnięcia przez 
Prezesa URE  
zwolnienia z 
obowiązku 
przedkładania 
do zatwierdzenia 
taryfy dla energii 
elektrycznej.

Art. 49 ust. 1 i 3 
PE

1. Żadna z tych przesłanek (przyp. z art. 49 
ust. 3 PE) samodzielnie nie przesądza 
o istnieniu warunków konkurencji. Ponadto 
katalog ten nie ma charakteru zamkniętego, 
w uzasadnionych przypadkach Prezes URE 
może wziąć pod uwagę także inne kryteria. 
Dodatkowe kryteria nie zawsze mają 
charakter stricte rynkowy […]. Prezes URE 
w postępowaniu administracyjnym w spra-
wie zwolnienia na podstawie art. 49 pr. en. 
powinien brać pod uwagę również cele 
ustawy wskazane w art. 1 ust 2 PE.
2. Prezes URE w ramach postępowa-
nia administracyjnego, dokonując oceny 
cech rynku energii lub paliw, wskazanych 
w art. 49 ust. 3 PE, powinien przeprowa-
dzić postępowanie zmierzające do usta-
lenia istnienia na rynku, na którym działa 
dany przedsiębiorca, konkurencji.
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3. […] aby podjąć decyzję o częściowym 
choćby cofnięciu zwolnienia powoda 
z obowiązku przedstawiania Prezesowi 
URE taryf do zatwierdzenia, pozwany 
(przyp. Prezes URE) powinien był wyka-
zać, że w odniesieniu do grupy taryfo-
wej […] ustał którykolwiek z warunków 
określonych czy to w Stanowisku czy też 
w Komunikacie, który uzasadniał zwolnie-
nie powoda z obowiązku przedstawiania 
taryf do zatwierdzenia.
Przyjęcie jedynie, że pełnienie przez po-
woda obowiązków sprzedawcy z urzędu 
wyłącza jakąkolwiek konkurencyjność ryn-
ku grupy taryfowej […] jest niewystarcza-
jące dla podjęcia zaskarżonej decyzji.

VI ACa 417/12
18.12.2012 r.

Oddalenie ape-
lacji powódki

Decyzja 
Prezesa URE
19.5.2010 r.

Wyrok SOKiK
2.12.2011 r.
XVII AmE 
118/10

Nałożenie kary 
na przedsiębior-
cę za narusze-
nie obowiązków 
określonych 
w udzielonej 
koncesji poprzez 
wprowadzenie 
do obrotu paliwa 
niespełniające-
go wymagań 
jakościowych

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE

1. Odpowiedzialność z tytułu obowiąz-
ków wynikających z przepisów prawa 
energetycznego, sankcjonowana przez 
Prezesa URE na podstawie art. 56 ust. 1 
tego prawa, ma charakter działalności 
obiektywnej. Nie jest zatem konieczne 
wykazanie winy umyślnej lub nieumyślnej 
karanego podmiotu (…). Nie oznacza to, 
że nie istnieje możliwość ograniczenia lub 
wyłączenia opisywanej odpowiedzialno-
ści. Przedsiębiorstwo energetyczne może 
uniknąć kary, gdy wykaże, że obiektywne 
okoliczności danej sprawy uniemożli-
wiają przypisanie mu naruszenia przepi-
sów ustawy z uwagi na podjęte przez to 
przedsiębiorstwo działania o charakterze 
ostrożnościowo-prewencyjnym. Do takich 
okoliczności, (…) można zaliczyć np. 
wprowadzenie do obrotu paliwa pocho-
dzącego od renomowanego dostawcy, 
którego zgodność z obowiązującymi w tym 
zakresie normami potwierdza dodatkowo 
stosowny certyfikat.
2. W ocenie Sądu Apelacyjnego w przed-
miotowej sprawie powód nie miał zawar-
tych z (…) długoterminowych kontraktów, 
tylko przez sześć lat dokonywał z tym 
podmiotem jednorazowych transakcji 
sprzedaży paliw płynnych (…). Wobec 
tego minimalnym aktem staranności ze 
strony powoda powinno było być odbiera-
nie od (…) przy zawarciu każdej z umów 
sprzedaży oświadczenia o przeznacze-
niu paliwa wyłącznie na własne potrze-
by. Stanowisko Sądu pierwszej instancji 
stawiające powodowi wymóg starannego 
działania poprzez każdorazowe sprawdze-
nie koncesji nabywcy paliw wydaje się być 
zbyt formalistyczne, a przede wszystkim 
nie uwzględnia możliwości zużycia paliw 
na własne potrzeby przez taki podmiot. 
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VI ACa 419/12
9.8.2012 r. 

Oddalenie ape-
lacji obu stron

Decyzja 
Prezesa URE
25.2.2010 r.

Wyrok SOKiK
19.12.2011 r.
XVII AmE 
93/10

Obowiązek za-
warcia umowy 
o przyłączenie do 
sieci elektroener-
getycznej, a kwe-
stia fizycznego 
istnienia obiektu 
przyłączanego 

Art. 7 ust. 1 i 3a 
PE

1. (…) rozumowanie oparte na implika-
cji, jeśli przedsiębiorstwo energetyczne 
wydało warunki przyłączenia do sieci, to 
istnieją warunki techniczne i ekonomiczne 
przyłączenia do sieci jest błędne. Wymaga 
ono, bowiem dalszego wyjaśnienia czy 
w rzeczywistości, nie zaś w warunkach, 
nakładających określone obowiązki, pocią-
gające za sobą konkretne koszty istnieją 
warunki techniczne i ekonomiczne do 
przyłączenia do sieci farmy wiatrowej.
2. ocena czy istnieją warunki techniczne 
i ekonomiczne przyłączenia konkretnego 
podmiotu wymaga każdorazowej oceny 
czy realnie istnieją możliwości spełnie-
nia warunków przyłączenia oraz jaki jest 
ich koszt. Nie może, bowiem ujść z pola 
widzenia, że przedsiębiorstwa energe-
tyczne rozbudowują sieci w zakresie 
uzgodnionym w planie rozwoju, o którym 
mowa w art. 16 ust. 1 prawa energetycz-
nego. Jeżeli budowa lub rozbudowa sieci 
została przewidziana w planie rozwoju, to 
przedsiębiorstwo ma zapewnione w taryfie 
środki niezbędne na sfinansowanie tej 
inwestycji. Tylko w takiej sytuacji a priori 
można uznać, że spełnione są warunki 
ekonomiczne przyłączenia, natomiast, jeśli 
rozbudowa poprzez przyłączenie określo-
nego podmiotu nie była przewidywana, to 
koniecznym jest przeprowadzenie analizy 
kosztów inwestycji związanych z przyłą-
czeniem oraz obliczenie okresu zwrotu 
inwestycji. Innymi słowy zbadania i usta-
lenia w każdym razie wymaga czy istnieją 
warunki techniczne i ekonomiczne dla 
przyłączenia do sieci, po wydaniu warun-
ków przyłączenia.
3. In abstracto zgodzić się należy, z ar-
gumentacją skarżącego, że dla zawarcia 
umowy o przyłączenie do sieci nie musi 
istnieć obiekt przyłączany.
4. ustawodawca nie uzależnił zawarcie 
umowy o przyłączenie do sieci od wybu-
dowania obiektu przyłączanego.
5. Umowa o przyłączenie do sieci nazwa-
na została przez ustawodawcę w sposób 
mylący, bowiem de facto jest to umowa 
(zobowiązująca) przyrzeczenia przyłącze-
nia do sieci. Z chwilą dopiero podpisania 
tej umowy dochodzi do rozpoczęcia prac 
projektowych i budowlano-montażowych, 
na zasadach określonych w tej umowie. 
Z chwilą, zatem podpisania umowy nie do-
chodzi do przyłączenia do sieci obiektu. Ta 
procedura następuje znacznie później.
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VI ACa 442/12
6.9.2012 r.

Oddalenie 
apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
20.7.2009 r.

Wyrok SOKiK
19.1.2009 r.
XVII AmE 
166/09

Odmowa umo-
rzenia świadectw 
pochodzenia 
energii ze źródeł 
odnawialnych, 
w związku 
z uchybieniem 
terminu.

Art. 9a ust. 1 PE 
w zw. z art. 9e 
ust. 13 i 14 PE

1. Argumentacja powoda odnosząca się 
do zastosowania przepisu art. 57 § 5 
k.p.a. w zw. z art. 30 ust. 1 Prawa ener-
getycznego nie może być uznana za 
słuszną właśnie z uwagi na treść art. 9e 
ust. 14 Prawa energetycznego. Przepis 
ten bowiem nie pozostawia wątpliwości, iż 
chodzi w nim o świadectwa pochodzenia 
umorzone do dnia 31 marca danego roku 
kalendarzowego. Okolicznością relewan-
tną w rozumieniu art. 9e ust. 14 prawa 
energetycznego jest zatem czynność pod-
jęcia przez Prezesa URE decyzji o umo-
rzeniu świadectw pochodzenia energii do 
terminu wynikającego z tego przepisu, nie 
zaś termin złożenia wniosku o umorzenie 
tych świadectw. 
2. Z powołanych przepisów (przyp. art. 9e 
ust. 13 i 14 PE) wynika, że do rozliczenia 
obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 
ustawy – Prawo energetyczne, można 
zaliczyć tylko te świadectwa, które zostały 
umorzone decyzją wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki z datą nie 
późniejszą niż 31 marca. Przepis ten, jako 
norma o charakterze materialnoprawnym, 
wyłącza możliwość przedłużenia powyż-
szego terminu na podstawie art. 57 § 5 
k.p.a. (…) poprzez nadanie pisma zawie-
rającego wniosek o umorzenie świade-
ctwa pochodzenia w polskiej placówce 
pocztowej operatora publicznego.
3. W literaturze zasadnie wskazuje się, że 
przedsiębiorstwo energetyczne powinno 
złożyć wniosek o umorzenie świadectw 
pochodzenia energii z odpowiednim 
wyprzedzeniem, gdyż do postępowania 
przed Prezesem Regulacji Energetyki 
mają zastosowanie przepisy dotyczące 
terminów załatwiania spraw administra-
cyjnych, w tym art. 35 k.p.a. (…) Dlatego 
złożenie przez przedsiębiorstwo energe-
tyczne wniosku w dniu 31 marca także nie 
gwarantuje, że otrzyma on decyzję o umo-
rzeniu świadectw pochodzenia energii 
w tym samym dniu.
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VI ACa 444/12
13.9.2012 r.

Oddalenie 
apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
10.12.2010 r.

Wyrok SOKiK
7.11.2011 r.
XVII AmE 
191/10

Nałożenie kary 
pieniężnej na 
przedsiębiorcę 
za naruszenie 
obowiązków wy-
nikających z kon-
cesji poprzez 
brak wymagane-
go pozwolenia 
wodnoprawnego 

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE

1. Odpowiedzialność przedsiębiorcy 
wynikająca z naruszenia obowiązków 
wynikających z prawa energetycznego 
sankcjonowana karą pieniężną nakładaną 
przez Prezesa URE na podstawie art. 56 
ust. 1 PE, ma charakter odpowiedzial-
ności obiektywnej. Nie jest zatem ko-
nieczne wykazanie winy umyślnej lub 
nieumyślnej karanego podmiotu.
2. Prezes URE wymierza karę w przypad-
ku stwierdzenia naruszenia obowiązków 
wynikających z prawa energetycznego. 
Wśród przepisów regulujących kwestię 
wymierzania kary ustawodawca nie 
przewidział, jako wyłączającej odpowie-
dzialność przedsiębiorcy, okoliczności, 
że w chwili wszczęcia postępowania 
administracyjnego przedsiębiorca nie 
naruszał już obowiązków wynikających 
z ustawy poprzez np. uzyskanie wyma-
ganych zezwoleń. Dlatego też uzyska-
nie pozwolenia wodnoprawnego przez 
wszczęciem postępowania pozostaje bez 
większego wpływu na rozstrzygnięcie.
3. Ocena stopnia zawinienia dokonana zo-
staje na podstawie całego materiału dowo-
dowego i nie jest uzależniona jedynie od 
zeznań powoda w tym zakresie. Już sama 
okoliczność, że powód podejmując działal-
ność gospodarczą wymagającą uzyskania 
pozwolenia wodno prawnego, nie poczynił 
ustaleń, czy w dokumentacji dotyczącej 
stacji paliw, którą nabył takie pozwolenie 
znajduje się świadczy o niedbalstwie po-
woda, a zatem o jego zawinieniu.

VI ACa 464/12
6.9.2012 r.

Oddalenie 
apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
31.12.2009 r. 

Wyrok SOKiK
17.10.2011 r.
XVII AmE 
36/10

Nałożenie kary 
na przedsiębior-
cę za narusze-
nie obowiązków 
określonych 
w udzielonej 
koncesji poprzez 
wprowadzenie 
do obrotu paliwa 
(gaz skroplony) 
niespełniające-
go wymagań 
jakościowych

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE

1. W przypadku, gdy przedsiębiorca przy 
odbiorze paliwa poprzestanie na spraw-
dzeniu certyfikatu jakości paliwa i uznając 
na jego podstawie, że paliwo spełnia okre-
ślone normą warunki jakościowe dopuści 
tak odebrane paliwo do obrotu, bierze na 
siebie skutki ewentualnego stwierdzenia, 
że towar jest niezgodny z normą.
2. nie ma znaczenia dobra czy zła wiara 
przedsiębiorcy towarzysząca naruszeniu 
warunków koncesji, a jedynie sam fakt 
tego naruszenia.
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VI ACa 522/12
4.10.2012 r.

Oddalenie 
apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
31.12.2009 r.

Wyrok SOKiK
4.1.2012 r.
XVII AmE 
57/10 

Nałożenie kary 
pieniężnej na 
przedsiębiorcę 
za naruszenie 
obowiązków wy-
nikających z kon-
cesji poprzez 
obrót paliwem 
(gaz skroplony) 
niespełniają-
cym wymagań 
jakościowych

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE

1. możliwość uniknięcia kary za narusze-
nie warunków koncesji (…) może nastą-
pić jedynie w sytuacji gdy przedsiębiorca 
wykaże, że obiektywne okoliczności danej 
sprawy uniemożliwiają przypisanie mu 
naruszenia przepisów ustawy, z uwagi na 
podjęte działania o charakterze ostrożnoś-
ciowo – prewencyjnym. (…) do takich oko-
liczności należy wprowadzenie do obrotu 
paliwa pochodzącego od renomowanego 
dostawcy, którego zgodność z obowiązu-
jącymi w tym zakresie normami potwier-
dza dodatkowo stosowny certyfikat.
2.(…) powód, jako podmiot sprzedający 
paliwo klientom indywidualnym nie powi-
nien był zaniechać podejmowania włas-
nych działań sprawdzających odnośnie 
jakości wprowadzanego do obrotu paliwa.

VI ACa 577/12
12.10.2012 r.

Zmiana zaskar-
żonego wyroku 
SOKiK w części
Częściowe od-
dalenie apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
11.12.2009 r. 

Wyrok SOKiK
14.2.2012 r.
XVII AmE 
25/10

1. Nałożenie kary 
pieniężnej na 
przedsiębiorcę za 
naruszenie obo-
wiązków wynika-
jących z koncesji 
poprzez obrót pa-
liwem niespełnia-
jącym wymagań 
jakościowych.

2. Czy wspólnik 
spółki cywilnej, 
który przystąpił 
do niej po doj-
ściu do skutku 
zdarzeń będą-
cych podstawą 
nałożenia przez 
Prezesa URE 
kary na podsta-
wie art. 56 ust. 1 
PE, może być 
karany w tym 
trybie ?

Art. 56 ust. 1 PE
Art. 864 KC

1. Odpowiedzialność na podstawie art. 56 
ust. 1 pkt 12 PE za naruszenie warunków 
koncesji mogą ponosić tylko ci wspólnicy 
spółki cywilnej, którzy byli nimi w dacie 
zdarzenia stanowiącego owo naruszenie 
i którym była wówczas udzielona konce-
sja, nie zaś wspólnicy, którzy przystąpili 
do spółki po tej dacie. (…) Skoro w dacie 
naruszenia warunków koncesji powód był 
jednym z dwóch wspólników i pozosta-
je nim nadal, to jego odpowiedzialność 
kształtuje nie tylko przepis art. 56 PE, ale 
także art. 864 k.c. (…) Na odpowiedzial-
ność wspólnika za zobowiązania spółki 
nie ma wpływu zwolnienie go od udziału 
w stratach. Z istoty solidarnej odpowie-
dzialności wynika możliwość żądania 
wykonania zobowiązania w całości od 
jednego z dłużników. Ukształtowanie od-
powiedzialności na tej zasadzie odnosi się 
także do zobowiązań publicznoprawnych.
2. powstanie zobowiązania w postaci 
obowiązku zapłaty kary pieniężnej orze-
czonej na podstawie art. 56 ust. 1 PE 
może nastąpić dopiero po stwierdzeniu, 
iż konkretny przedsiębiorca nie dopełnił 
obowiązków wynikających z przepisów 
prawa, tj. dopuścił się co najmniej jedne-
go z czynów określonych w art. 56 ust. 1 
PE. Odpowiedzialność za przestrzeganie 
przepisów regulujących koncesjonowa-
ną działalność w postaci obrotu paliwami 
ciekłymi jest więc zaostrzona, ma charak-
ter odpowiedzialności quasi-karnej. Może 
zatem spoczywać jedynie na tych podmio-
tach, do których powyższe normy prawne 
są adresowane, czyli w przypadku zarzutu 
naruszenia warunków koncesji – odpowie-
dzialność mogą ponosić jedynie przedsię-
biorcy będący koncesjonariuszami.
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3. odpowiedzialność na podstawie art. 56 
ust. 1 pkt 12 PE za naruszenie warunków 
koncesji mogą ponosić tylko ci wspólnicy 
spółki cywilnej, którzy byli nimi w dacie 
zdarzenia stanowiącego owo naruszenie 
i którym była wówczas udzielona konce-
sja, nie zaś wspólnicy, którzy przystąpili 
do spółki po tej dacie. (…) chodzi więc nie 
tylko o zapewnienie przedsiębiorcy wszel-
kich standardów procesowych, ale także 
przestrzeganie podstawowej zasady odpo-
wiedzialności – jako odpowiedzialności za 
czyn własny. Zaprzeczeniem tej zasady 
byłoby obarczanie powódki odpowiedzial-
nością z tytułu naruszenia obowiązków 
wynikających z PE, w sytuacji, gdy nie 
mogła ona ich dopełnić, ponieważ nie 
prowadziła wówczas działalności objętej 
koncesją – nie będąc wspólnikiem spółki 
cywilnej, ani koncesjonariuszem.
4. Dokonując zmiany decyzji o udzieleniu 
koncesji poprzez oznaczenie jako kon-
cesjonariuszy nowych wspólników spółki 
cywilnej (...), Prezes URE potwierdził tym 
samym, iż to nie spółka jest przedsiębior-
cą zobowiązanym do przestrzegania wa-
runków koncesji, ale wspólnicy tej spółki, 
bowiem gdyby było odwrotnie, to zmiana 
składu osobowego spółki nie wymagałaby 
zmiany koncesji.

VI ACa 581/12
17.10 2012 r.

Oddalenie ape-
lacji powoda

Decyzja 
Prezesa URE
9.12.2009 r. 

Wyrok SOKiK
9.1.2012 r.
XVII AmE 
26/10

Nałożenie kary 
na przedsiębior-
cę za narusze-
nie obowiązków 
określonych 
w udzielonej 
koncesji poprzez 
wprowadzenie 
do obrotu paliwa 
niespełniające-
go wymagań 
jakościowych

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE

1. Przedsiębiorca winien więc przy pro-
wadzeniu swej działalności dołożyć takiej 
staranności, by wykluczyć narażenie poten-
cjalnych odbiorców jego usług na jaką-
kolwiek szkodę, której konsument nie jest 
w stanie uniknąć wskutek własnych działań. 
2. Dla oceny, czy wypełniający warunki 
koncesji czyni to z należytą starannością 
istotne znaczenie ma wzorzec koncesjo-
nariusza zaangażowanego i dbającego 
o wykonanie zobowiązania. Jest to pewne 
minimum, którego może oczekiwać każdy 
klient i które zapewnia koncesjonariuszo-
wi brak odpowiedzialności za naruszenie 
warunków koncesji. Bezpieczeństwo obrotu 
i ochrona zaufania do koncesjonariusza 
nakazuje nadto, by przy ocenie dołożenia 
staranności szczególnego rodzaju zwrócić 
uwagę na ogólnie podzielane warunki, jakie 
wiążą podmioty z wstępowaniem w stosunki 
określonego rodzaju. Oznacza to, że pewne 
przymioty, uzdolnienia i kwalifikacje będą 
uwzględniane w takim zakresie, w jakim 
objęte są powszechnie żywionymi oczeki-
waniami dla stosunków danego rodzaju. 
W konsekwencji, ich brak u dłużnika ozna-
czać będzie jego winę, nawet, jeżeli nie 
zdawał sobie sprawy ze swoich ograniczeń.
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3. Dbałość o należytą jakość paliwa nie 
może być jedynie formalną, polegającą na 
sprawdzeniu dokumentów, konieczne jest 
by w ramach tej dbałości koncesjonariusz 
podejmował także inne działania, mające 
na celu wyeliminowanie wprowadzania do 
obrotu paliwa o parametrach nieodpowia-
dających normie.

VI ACa 617/12
20.2.2013 r.

Oddalenie ape-
lacji Prezesa 
URE

Decyzja 
Prezesa URE
28.12.2009 r.

Wyrok SOKiK
6.3.2012 r.
XVII AmE 
104/10

1. Niewypełnienie 
obowiązku za-
kupu oferowanej 
energii elektrycz-
nej wytworzonej 
w skojarzeniu 
z wytwarzaniem 
ciepła w przyłą-
czonych do sieci 
źródłach energii 
znajdujących się 
na terenie RP, 
2. ustalenie za-
sadności i wyso-
kości kary, 
3. kwestie 
intertemporalne

Art. 9a ust. 8 
PE (w brzmieniu 
sprzed 1 lipca 
2007 r.)
Art. 56 ust. 1 PE

1. ostatnim dniem wykonania obowiązku 
był 30 czerwca 2007 r. albowiem zreali-
zowanie przez powoda dyspozycji art. 9a 
ust. 8 Prawa energetycznego w starym 
brzmieniu polegało na niedopełnieniu 
określonego przepisami ustawy Prawo 
energetyczne obowiązku, a zatem przed-
siębiorstwo dopuściło się zaniechania. 
(…) czyn polegający na zaniechaniu 
uznaje się za popełniony w pierwszym 
momencie, w którym sprawca nie jest już 
zdolny do wykonywania nałożonego na 
niego obowiązku. Oznacza to, że ostatnim 
dniem, w którym możliwe było spełnienie 
obowiązku zakupu oferowanej energii 
elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu 
z wytwarzaniem ciepła w przyłączonych 
do sieci źródłach energii znajdujących się 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej był 
30 czerwca 2007 r. Skoro tak, to za dzia-
łanie bez podstawy prawnej należy uznać 
nałożenie przez Prezesa URE na powoda 
kary pieniężnej na podstawie art. 56 ust. 1 
pkt la w starym brzmieniu albowiem ten 
przestał obowiązywać w dniu 24 lutego 
2007 r. tj. w dacie w której powód ciągle 
mógł spełnić nałożony na niego obowią-
zek. Wymierzenie kary nie byłoby także 
możliwe na podstawie tego artykułu w no-
wym brzmieniu albowiem kara tam prze-
widziana dotyczy zaniechania wykonania 
obowiązku wynikającego z art. 9a pkt 8 
w nowym brzmieniu (tj. przedstawienia 
świadectw do umorzenia lub uiszczenia 
opłaty zastępczej).
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VI ACa 688/12
7.9.2012 r.

Zmiana zaskar-
żonego wyroku 
poprzez uchy-
lenie decyzji 
Prezesa URE

Decyzja 
Prezesa URE
1.4.2009 r. 

Wyrok SOKiK
23.3.2010 r.
XVII AmE 
113/09

Wyrok SA
4.2.2011 r.
VI ACa 
1030/10
(oddalenie 
apelacji)

Wyrok SN
11.4.2012 r.
III SK 33/11
(przekaza-
nie SA do 
ponownego 
rozpoznania)

1. Obowiązek 
zawarcia przez 
przedsiębiorstwo 
energetyczne 
umowy o przyłą-
czenie do sieci. 
Kwestia istnie-
nia warunków 
technicznych 
i ekonomicznych.

W omawianej 
sprawie, przed-
siębiorstwo 
energetyczne 
wydało zaintere-
sowanej warun-
ki przyłączenia 
oraz projekt 
umowy w którym 
określono zakres 
koniecznych 
inwestycji po 
stronie zaintere-
sowanej jak rów-
nież konieczność 
poniesienia przez 
nią części kosz-
tów rozbudowy 
sieci po stronie 
przedsiębiorstwa 
energetycznego, 
z czym nie zga-
dzała się strona 
zainteresowana. 

Art. 7 ust. 1 PE
Art. 7 ust. 5 PE
Art. 7 ust. 8 pkt 3 
PE

1. Zarówno pojęcie warunków technicz-
nych, jak i pojęcie warunków ekonomicz-
nych nie zostały przez ustawodawcę 
zdefiniowane, co pozostawia przedsiębior-
stwom energetycznym dużą dowolność 
w zakresie ustalenia, czy przesłanki te 
są - w okolicznościach konkretnej sprawy 
- spełnione, czy też nie. Należy zwrócić 
uwagę, że w wyroku z dnia 18.09.2002 r., 
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
wskazał, że przedsiębiorstwo ener-
getyczne powinno „badać z należytą 
starannością przyjętą dla stosunków pro-
fesjonalnych istnienie warunków ekono-
micznych i technicznych przyłączenia do 
sieci”, przy czym owa należyta staranność 
to przede wszystkim określenie kosztów 
inwestycji i obliczenie okresu zwrotu przy 
założeniu ekonomii skali związanej z per-
spektywą przyłączania się innych użyt-
kowników budowanej sieci (zob. wyrok 
SOKiK z dnia 18.09.2002 r., XVII AmE 
100/01, niepubl.)
2. Jeżeli założenia i plany, o jakich mowa 
w art. 19 i 20 ustawy Prawo energetyczne 
nie uwzględniają (a przynajmniej brak jest 
w tym zakresie jakichkolwiek ustaleń), jak 
w sprawie niniejszej farmy wiatrowej, to 
nie można zasadnie twierdzić, że istnieją 
po stronie przedsiębiorstwa energetycz-
nego ekonomiczne warunki przyłączenia 
farmy wiatrowej do sieci.
W niniejszej sprawie zasadność pod-
niesionych w odwołaniu zarzutów naru-
szenia przepisów prawa materialnego 
– przepisów ustawy Prawo energetyczne, 
doprowadziła do konieczności uchylenia 
zaskarżonej decyzji. Bez poczynienia 
bowiem ustaleń co do istnienia po stronie 
przedsiębiorstwa energetycznego wa-
runków ekonomicznych i technicznych 
przyłączenia farmy wiatrowej (...) brak 
było podstaw do wydania przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki zaskarżonej 
decyzji.
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VI ACa 750/12
25.10.2012 r.

Oddalenie ape-
lacji powoda

Decyzja 
Prezesa URE
3.8.2009 r. 

Wyrok SOKiK
16.3.2012 r.
XVII AmE 
168/09

Nałożenie kary 
na przedsiębior-
cę za narusze-
nie obowiązków 
określonych 
w udzielonej 
koncesji poprzez 
wprowadzenie 
do obrotu paliwa 
niespełniające-
go wymagań 
jakościowych

Art. 56 ust. 1 
pkt 12

1. odpowiedzialność administracyjna 
zagrożona karami pieniężnymi może być 
oparta na zasadzie winy, jedynie w przy-
padku wyraźnego wprowadzenia takiej 
zasady odpowiedzialności przez ustawo-
dawcę. Co należy podkreślić, przepisy 
Prawa energetycznego odpowiedzialności 
z tytułu naruszenia nałożonych na jej pod-
stawie obowiązków, zagrożonych sankcją 
art. 56 ust. 1 Prawa energetycznego z za-
sadą winy jednak nie wiążą, co oznacza, 
że stwierdzenie zawinionego charakteru 
naruszenia nie jest konieczną przesłanką 
nałożenia na przedsiębiorstwo energe-
tyczne kary pieniężnej. 
2. przedsiębiorstwo energetyczne może 
uniknąć kary, gdy wykaże, że obiektywne 
okoliczności danej sprawy uniemożliwia-
ją mu przypisanie naruszenia przepisów 
ustawy z uwagi na podjęte działania 
o charakterze ostrożnościowo-prewencyj-
nym. Do takich okoliczności należy wpro-
wadzanie do obrotu paliwa pochodzącego 
od renomowanego dostawcy, którego 
zgodność z obowiązującymi normami po-
twierdza dodatkowo stosowny certyfikat
3. Przedsiębiorca ma swobodę wyboru 
działań, które podejmie celem wywiązania 
się z obowiązków koncesyjnych. Może to 
uczynić żądając wspomnianych certyfika-
tów, może również sam pobrać stosow-
ne próbki paliwa i przeprowadzić jego 
kontrolę.
4. możliwości finansowe ukaranego, sta-
nowią jedynie jedną z czterech przesłanek 
warunkujących wymiar kary, a zatem fakt 
wykazania przez przedsiębiorcę straty z 
prowadzonej działalności gospodarczej 
oraz rozmiar prowadzonej działalności, 
w żaden sposób nie może automatycznie 
prowadzić do wymierzenia przedmioto-
wej kary w minimalnym, symbolicznym 
zakresie.
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VI ACa 751/12
30.1.2013 r.

Zmiana zaskar-
żonego wyro-
ku w części 
poprzez zmianę 
decyzji Prezesa 
URE (obniże-
nie wysokości 
wymierzonej 
kary),
Oddalenie ape-
lacji w pozosta-
łym zakresie

Decyzja 
Prezesa URE
25.9.2008 r.

Wyrok SOKiK
10.4.2012 r.
XVII AmE 6/12

1. Niewypełnienie 
obowiązku za-
kupu oferowanej 
energii elektrycz-
nej wytworzonej 
w skojarzeniu 
z wytwarzaniem 
ciepła w przyłą-
czonych do sieci 
źródłach energii 
znajdujących się 
na terenie RP, 
2. ustalenie za-
sadności i wyso-
kości kary, 
3. kwestie 
intertemporalne.

Art. 9a ust. 8 
PE (w brzmieniu 
sprzed 1 lipca 
2007 r.)
Art. 56 ust. 1 PE

1. odpowiedzialność z tytułu narusze-
nia obowiązków wynikających z Prawa 
energetycznego ma charakter odpowie-
dzialności obiektywnej w tym sensie, że 
stwierdzenie zawinionego charakteru 
przedmiotowego naruszenia nie jest ko-
nieczną przesłanką nałożenia na przedsię-
biorstwo energetyczne kary pieniężnej.
2. nie można wymierzać na podstawie 
nowych przepisów kary za inny czyn, niż 
ten za jaki podmiot odpowiada na podsta-
wie przepisów obowiązujących w dacie 
dopuszczenia się czynu podlegającego 
karze.

VI ACa 755/12
12.12.2012 r. 

Zmiana zaskar-
żonego wyroku 
poprzez odda-
lenie odwoła-
nia powoda od 
decyzji Prezesa 
URE w całości

Oddalenie ape-
lacji powoda

Decyzja 
Prezesa URE
16.11.2009 r. 

Wyrok SOKiK
9.3.2012 r.
XVII AmE 
108/10

1. Nałożenie 
przez Prezesa 
URE kary na 
przedsiębiorcę 
z tytułu niewywią-
zania się z obo-
wiązku uzyskania 
i przedstawienia 
do umorze-
nia świadectw 
pochodzenia z 
kogeneracji albo 
uiszczenia opłaty 
zastępczej.
2. niemożność 
miarkowania kary 
w sytuacji kiedy 
przepis przewidu-
je tylko możli-
wość odstąpienia 
od niej. 

Art. 9a ust. 8 PE
Art. 56 ust. 6a 
PE

1. określony w art. 9a ust 5 Prawa ener-
getycznego termin uiszczenia opłaty za-
stępczej ma charakter materialny, zatem 
czynność dokonana po jego upływie jest 
bezskuteczna. Przy czym ustawa nie prze-
widuje możliwości przywrócenia terminu 
do wniesienia opłaty. Zatem uchybienie 
terminowi, bez względu na przyczynę, 
wyczerpuje znamiona czynu określonego 
w art. 56 ust. 1 pkt 1a powołanej ustawy, 
a spóźniona realizacja obowiązku nie 
niweczy bezprawności wcześniejszego 
zaniechania (braku realizacji ustawowego 
obowiązku) i może być traktowana jako 
okoliczność wpływająca na ocenę stopnia 
szkodliwości czynu  
2. jeżeli stopień szkodliwości czynu jest 
znikomy, a podmiot zaprzestał narusza-
nia prawa lub zrealizował obowiązek, 
Prezes URE może odstąpić od wymie-
rzenia kary. Brak przy tym argumentów, 
dla których ustawodawca miałby dopusz-
czać tym samym częściowe odstąpienie 
od wymierzenia kary lub jej miarkowanie. 
Taka wykładnia ww. przepisu prowadzi-
łaby bowiem do wypaczenia jego sensu 
i pozbawienia doniosłości art. 56 ust 2a 
Prawa energetycznego, ustanawiającego 
najniższą dopuszczalną karę za narusze-
nie obowiązku, o którym mowa w art. 9a 
ust 8 tego Prawa.
3. kara o której mowa w art. 56 Prawa 
energetycznego służy nie tylko egzekucji 
przestrzegania obowiązków ustawowych 
przez ukarane przedsiębiorstwo lecz 
także prewencji ogólnej, jako przykład 
odstraszający.
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VI ACa 823/12
10.12.2012 r.

Oddalenie 
apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
31.12.2009 r.

Wyrok SOKiK
9.3.2012 r.
XVII AmE 
99/10

1. Nałożenie kary 
pieniężnej na 
przedsiębiorcę za 
naruszenie obo-
wiązków wynika-
jących z ustawy 
PE.

2. Kwestie in-
tertemporalne, 
nałożenie kary 
bez podstawy 
prawnej.

Art. 9a ust. 8 PE

art. 11 i 14 
ustawy z dnia 
12 stycznia 
2007 r. o zmia-
nie – Prawo 
energetyczne, 
ustawy – Prawo 
ochrony środo-
wiska oraz usta-
wy o systemie 
oceny zgodności

1.[…] zrealizowanie przez powoda dyspo-
zycji art. 9a ust. 8 Prawa energetycznego 
w starym brzmieniu polegało na niedo-
pełnieniu określonego przepisami ustawy 
Prawo energetyczne obowiązku, a zatem 
przedsiębiorstwo dopuściło się zanie-
chania. W celu oceny skutków takiego 
zaniechania odwołać się należy do reguł 
prawa karnego. Zgodnie z panującym 
w doktrynie poglądem, czyn polegający 
na zaniechaniu uznaje się za popełniony 
w pierwszym momencie, w którym spraw-
ca nie jest już zdolny do wykonywania 
nałożonego na niego obowiązku.
2. […] ostatnim dniem, w którym moż-
liwe było spełnienie obowiązku zakupu 
oferowanej energii elektrycznej wytwo-
rzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem 
ciepła w przyłączonych do sieci źródłach 
energii znajdujących się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej był 30 czerw-
ca 2007 r. Skoro tak, to za działanie bez 
podstawy prawnej należy uznać nałożenie 
przez Prezesa URE na powoda kary pie-
niężnej na podstawie art. 56 ust. 1 pkt la 
w starym brzmieniu albowiem ten przestał 
obowiązywać w dniu 24 lutego 2007 r. 
Wymierzenie kary nie byłoby także możli-
we na podstawie tego artykułu w nowym 
brzmieniu albowiem kara tam przewi-
dziana dotyczy zaniechania wykonania 
obowiązku wynikającego z art. 9 a pkt 8 
w nowym brzmieniu ( tj przedstawienia 
świadectw do umorzenia lub uiszczenia 
opłaty zastępczej )
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VI ACa 872/12
20.12.2012 r.

Zmiana zaskar-
żonego wyroku 
poprzez odda-
lenie odwołania

Decyzja 
Prezesa URE
20.8.2009 r.

Wyrok SOKiK
12.3.2012 r.
XVII AmE 
170/11

1. Czynniki brane 
pod uwagę pod-
czas wydawania 
decyzji w sprawie 
zmiany decyzji 
o zatwierdzeniu 
taryfy dla ciepła

2. Granice 
uznania 
administracyjnego 

§ 27 ust. 1 
Rozporządzenia 
w sprawie 
szczegółowych 
zasad 
kształtowania 
i kalkulacji 
taryf oraz 
rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia 
w ciepło

Art. 155 KPA

1. Trafnie, zatem podnosi apelujący, iż 
przedsiębiorstwo ustalając taryfę i pro-
gnozując przy tym koszty uzasadnione 
działalności gospodarczej ponosi pewne 
ryzyko ekonomiczne, tak jak każdy inny 
przedsiębiorca prowadzący jakąkolwiek 
działalność, w ramach tego ryzyka, jeżeli 
koszty faktyczne okażą się niższe od pla-
nowanych osiągnie ono dodatkowy niepla-
nowany zysk bez obowiązku korygowania 
stawek w dół, w przypadku zaś, jeśli kosz-
ty okażą się wyższe, osiągnie przychody 
niższe od planowanych, a nawet – co nie 
ma miejsca w niniejszej sprawie – stratę.
2. Naruszenie prawa materialnego – § 27 
ust. 1 rozporządzenia taryfowego wpły-
wa wprost na trafność zarzutów apelacji 
odnoszących się do naruszenia art. 155 
k.p.a. w zakresie oceny za słuszny, a więc 
podlegający ochronie prawnej interes 
przedsiębiorstwa w uzyskaniu decy-
zji zmieniającej zatwierdzoną taryfę dla 
ciepła, w sytuacji, kiedy taryfa ta pomimo 
wzrostu jednej pozycji kosztów i tak jest 
ustalona na takim poziomie, że uzyskane 
na jej podstawie przychody są wystarcza-
jące na pokrycie wszystkich kosztów uza-
sadnionych zapewniając przedsiębiorstwu 
osiągnięcie mimo tego znacznych zysków 
z prowadzonej działalności.

VI ACa 895/12
31.1.2013 r.

Oddalenie 
apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
10.5.2010 r.

Wyrok SOKiK
17.4.2012 r.
XVII AmE 
117/10

Zawarcie umowy 
o przyłączenie do 
sieci elektroener-
getycznej, odmo-
wa przyłączenia, 
ważność umowy 
o przeniesienie 
uprawnień pub-
licznoprawnych,
terminy

Art. 7 ust. 1 PE
Art. 8 ust. 1 PE

Art. 509 § 1 w 
zw. z art. 353 § 1 
w zw. z art. 58 
KC

[…] w ocenie Sądu Apelacyjnego przewi-
dziane w k.c. reżimy przenoszenia praw, 
w tym przelew wierzytelności, znajdują 
zastosowanie tylko do rozporządzenia cy-
wilnymi prawami podmiotowymi. W drodze 
cesji nie mogą być zatem przenoszone 
uprawnienia publicznoprawne (patrz także: 
wyroki SN z: 26 listopada 2003 r., III CZP 
84,03, Lex 81624; 28 czerwca 2002 r., 
I CKN 841/00, Lex 76298; 24 września 
2003 r., III CKN 467/01, Lex 127949; 
uchwała SN z 25 czerwca 2008 r., III CZP 
45/08, Lex 393765). Przyjętemu przez 
Sąd Apelacyjny stanowisku nie stoi na 
przeszkodzie okoliczność, iż w okresie 
ważności warunki przyłączenia stanowią 
warunkowe zobowiązanie przedsiębior-
stwa energetycznego do zawarcia umowy 
o przyłączanie do sieci elektroenergetycz-
nej, skoro w przypadkach spornych dot. 
odmowy zawarcia takiej umowy rozstrzyga 
pozwany w trybie administracyjnym.
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VI ACa 927/12
14.12.2012 r.

Oddalenie 
apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
12.7.2011 r.

Wyrok SOKiK
13.12.2011 r.
XVII AmE 
142/11

Nałożenie przez 
Prezesa URE 
kary na przed-
siębiorcę za 
sprzedaż oleju 
napędowego 
z naruszeniem 
warunków udzie-
lonej koncesji

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE

1. […] przepisy upoważniające Prezesa 
URE do nałożenia na przedsiębior-
cę kary pieniężnej mają na celu m.in. 
ochronę konsumentów przed dozna-
niem przez nich nieuzasadnionej szkody. 
Przedsiębiorca winien więc przy prowa-
dzeniu swej działalności dołożyć takiej 
staranności, by wykluczyć narażenie 
potencjalnych odbiorców jego usług na 
jakąkolwiek szkodę, której konsument nie 
jest w stanie uniknąć wskutek własnych 
działań.
2. Aktualna sytuacja finansowa powodo-
wej Spółki nie może decydować o wyso-
kości kary pieniężnej. Długotrwały remont 
drogi publicznej stanowiącej dojazd do 
stacji powoda leżał w jego interesie, poza 
tym ewentualne pogorszenie sie z tego 
powodu sytuacji finansowej Spółki nie 
może być brane pod uwagę przy wymia-
rze kary.
[Sąd Apelacyjny powołał tezy wyroków 
Sądu Najwyższego w sprawach III SK 
5/10, III SK 21/10 oraz III SK 10/11.]

VI ACa 933/12
19.12.2012 r.

Zmiana wyroku 
poprzez odda-
lenie odwołania

Decyzja 
Prezesa URE
15.4.2010 r.

Wyrok SOKiK
27.3.2012 r.
XVII AmE 
119/10

1. Dopuszczal-
ność wstrzy-
mania dostaw 
energii (ciepło) 
do obiektów ma-
jących znaczenie 
dla obronności 
kraju.

2. W omawianej 
sytuacji jednost-
ka wojskowa 
posiada umo-
wę ze spółką 
A, zaniechała 
zapłaty swojemu 
dostawcy spółce 
B. W związku ze 
wstrzymaniem 
dostaw przez 
spółkę B do 
spółki A w trybie 
art. 6 ust. 3a PE, 
ciepło przestało 
być dostarcza-
ne do jednostki 
wojskowej.

Art. 6 ust. 3a 
oraz art. 6 
ust. 3c PE

1. Przepis art. 6 ust. 3c ustawy - Prawo 
energetyczne, zgodnie z którym przepisu 
ust. 3a nie stosuje się do obiektów służą-
cych obronności państwa, stanowi wyjątek 
od art. 6 ust. 3a i nie może być w oderwa-
niu od niego interpretowany. Poprzez ode-
słanie do ust. 3a, omawiany przepis musi 
być wykładany w ten sposób, że wyłącza 
możliwość wstrzymania dostaw ciepła, 
przy zaległościach płatniczych odbiorcy, 
w ramach łączącej go z przedsiębior-
stwem energetycznym umowy, w sto-
sunku do obiektów służących obronności 
państwa. Słusznie argumentuje pozwa-
ny, iż skoro art. 6 ust. 3a dopuszcza pod 
pewnymi warunkami wstrzymanie przez 
dostawcę dostarczania ciepła do odbiorcy, 
z którym jest związany umową, to art. 6 
ust. 3c, poprzez stosowne odesłanie, doty-
czy również tych samych podmiotów, przy 
czym uniemożliwia dostawcy zastosowa-
nie procedury wstrzymania dostaw (przy 
zaległościach płatniczych) w stosunku do 
obiektów służących obronności państwa.
2. Zainteresowany [przedsiębiorca ener-
getyczny] wstrzymał dostawę ciepła do 
swego odbiorcy [przedsiębiorcy] (...), a nie 
do obiektów służących obronności kraju. 
Przyjąć zatem należy, iż wydana przez 
Prezesa URE decyzja [stwierdzająca, że 
nie doszło do nieuzasadnionego wstrzy-
mania dostarczania ciepła] była prawid-
łowa i nie zachodziły podstawy do jej 
uchylenia.
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VI ACa 935/12
3.12.2012 r.

Uchylenie 
zaskarżonego 
wyroku i znie-
sienie postę-
powania przed 
SOKiK, przeka-
zanie sprawy 
do ponownego 
rozpoznania.

Decyzja 
Prezesa URE
19.12.2008 r.

Wyrok SOKiK
29.4.2010 r.
XVII AmE 
23/09

1. Nieważność 
postępowania 
cywilnego

2. Nałożenie 
przez Prezesa 
URE kary na 
przedsiębiorcę 
za sprzedaż oleju 
napędowego 
z naruszeniem 
warunków udzie-
lonej koncesji.

Art. 56 PE
art. 379 
pkt 4 KPC
art. 77 par. 1 
pkt 1 i art. 46 
par. 1 ustawy 
z dnia 27 lipca 
2001 r. – Prawo 
o ustroju sądów 
powszechnych

1. Sąd Apelacyjny uwzględnił apela-
cję w związku ze stwierdzeniem nie-
ważności postępowania przed SOKiK 
z powodu nienależycie obsadzonego sądu 
(art. 379 pkt 4 KPC. Sąd Apelacyjny nie 
rozpoznawał istoty sprawy.
2. Delegacja sędziego sądu rejonowe-
go do orzekania w sądzie okręgowym 
na jednej sesji w miesiącu, została już 
wcześniej wypełniona, a zatem sędzia nie 
była uprawniona do orzekania w sądzie 
okręgowym na drugim posiedzeniu w tym 
samym miesiącu.

VI ACa 936/12
11.4.2013 r.

Oddalenie 
apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
31.5.2010 r.

Wyrok SOKiK
15.3.2012 r.
XVII AmE 
133/10

1. Wznowienie 
przez Prezesa 
URE postępowa-
nia administracyj-
nego i uchylenie 
decyzji udzielają-
cej koncesji oraz 
odmowy udziele-
nia koncesji.

W omawia-
nym przypadku 
Prezes URE 
wydał decy-
zję udzielającą 
koncesji na obrót 
paliwami – na-
stępnie powziął 
informację, iż 
przedsiębiorca 
któremu udzie-
lił koncesji, 
został dwukrot-
nie skazany za 
przestępstwo 
opisane w usta-
wie o systemie 
monitorowania 
i kontrolowania 
jakości paliw cie-
kłych i biopaliw.

Art. 41 PE
Art. 33 ust. 3 pkt 
3 PE
Art. 145 § 1 pkt 
5  w zw. art. 151 
§ 1 pkt 2 KPA

1. […] postępowanie o cofniecie koncesji 
jest postępowaniem odrębnym, a nie kon-
tynuacją postępowania o jej udzielenie.
2. Pierwszeństwo trybu postępowania 
zwyczajnego o cofnięcie koncesji z art. 41 
ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne w zw. 
z art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej w stosunku 
do trybu nadzwyczajnego – wznowienia 
postępowania z art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. 
istniałoby wyłącznie w sytuacji, gdyby 
chodziło o uruchomienie trybu zwyczajne-
go lub nadzwyczajnego w odniesieniu do 
tego samego postępowania, a nie różnych 
postępowań.
3. Zgodnie z art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. 
w sprawie zakończonej decyzją ostatecz-
ną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą 
na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczno-
ści faktyczne lub nowe dowody istniejące 
w dniu wydania decyzji, nieznane organo-
wi, który wydał decyzję. W przepisie tym 
nie ma mowy o tym, jaka powinna być 
przyczyna nieznajomości nowych oko-
liczności faktycznych lub dowodów przez 
organ, a w szczególności, że musi to być 
przyczyna przez ten organ niezawiniona.
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VI ACa 995/12
17.1.2013 r.

Oddalenie 
apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
30.7.2010 r. 

Wyrok SOKiK
4.6.2012 r.
XVII AmE 
172/10

1. Zasady obli-
czania wysoko-
ści zaliczek na 
poczet kosztów 
osieroconych 
oraz ich korekt.

2. Pojęcie grupy 
kapitałowej

3. Na kim spo-
czywa ciężar 
dowodu czy 
sprzedaż mię-
dzy podmiotami 
należącymi do 
tej samej grupy 
kapitałowej odby-
wa się z zacho-
waniem zasad 
konkurencji ?

Art. 30 i 32 usta-
wy KDT
Art. 4 pkt 4 
ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. 
o ochronie 
konkurencji 
i konsumentów

1. Ustawa o zasadach pokrywania (…) 
w sposób jednoznaczny dotyczy jedynie 
wydatków i przychodów uzyskanych na 
rynku konkurencyjnym. Wynika z tego, 
że takie wydatki i przychody uzyskane na 
rynku niekonkurencyjnym, w ogóle nie 
podlegają, w zakresie kosztów osieroco-
nych, regulacjom tej ustawy. Z tego z kolei 
płynie wniosek, że treść artykułu 32 usta-
wy nie przesądza o niekonkurencyjności 
rynku grupy kapitałowej, a jedynie określa 
– przy spełnieniu wskazanych w nim 
przesłanek – sposób ustalenia poziomu 
kosztów osieroconych wytwórcy w ode-
rwaniu od rzeczywiście uzyskanych przez 
tego wytwórcę przychodów i poniesionych 
przez niego kosztów.
2. Dodatkowo należy również zwrócić 
uwagę, że choć na gruncie prawa wspól-
notowego ochrony konkurencji, osoby 
fizyczne lub prawne stanowiące odrębne 
byty prawne ale należące do tej samej 
jednostki gospodarczej (grupy kapitałowej) 
traktowane są jako jeden przedsiębiorca, 
to nie oznacza to automatycznie stoso-
wania tej reguły w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej w rozumieniu ustawy 
o zasadach pokrywania (…). Doktryna 
single economic unit nie przewiduje 
bowiem bezwzględnej niemożliwoś-
ci kształtowania relacji, w tym również 
cenowych, między podmiotami zależny-
mi i dominującymi na zasadach rynko-
wych i jak słusznie wskazał Sąd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów wymagałoby 
udowodnienia, że w istocie ceny sprzeda-
ży energii wewnątrz grupy nie były cenami 
rynkowymi.
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VI ACa 1023/12
16.1.2013 r.

Oddalenie 
apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
23.9.2010 r.

Wyrok SOKiK
24.4.2012 r.
XVII AmE 
219/10

Nałożenie kary 
za wprowadzenie 
do obrotu paliwa 
(gaz skroplony) 
nie odpowia-
dającego klasą 
wymogom licencji 
udzielonej przez 
URE.

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE

1. Sąd Apelacyjny podziela bowiem po-
gląd, że mimo posiadanych certyfikatów, 
przedsiębiorca wykonujący działalność 
koncesjonowaną obowiązany jest do do-
łożenia staranności na poziomie wyższym 
od przeciętnego, umożliwiającej ustalenie 
jakiej jakości paliwo otrzymał. W tym kon-
tekście poprzestając jedynie na sprawdze-
niu jakości certyfikatu paliwa i uznaniu, że 
na tej podstawie paliwo spełnia określone 
normą warunki jakościowe, a w konse-
kwencji dopuszczenie go do obrotu, to 
przedsiębiorca bierze na siebie ujemne 
skutki ewentualnego stwierdzenia, iż 
sprzedany towar jest niezgodny z normą. 
Innymi słowy ryzyko gospodarcze do-
puszczenia do obrotu paliwa nie spełnia-
jącego wymagań jakościowych obciąża 
powoda i to na nim spoczywa obowiązek 
stworzenia takiej organizacji obrotu, aby 
wykluczyć możliwość wprowadzenia do 
sprzedaży paliwa o jakości nieodpowiada-
jącej przepisom.
2. Powoda, jako koncesjonowanego 
przedsiębiorcę, bez wątpienia obowiązuje 
przy zawieraniu transakcji zakupu i sprze-
daży paliw podwyższony miernik należytej 
staranności uwzględniający zawodowy 
charakter tej działalności określony właś-
nie w art. 355 § 2 k.c. (por. wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 30 września 2011 r., 
III SK 10/11), co oznacza, że miał on 
zatem obowiązek czuwać nad tym, by wa-
runków koncesji nie naruszać, a więc tak 
zorganizować działalność, aby wykluczyć 
możliwość wprowadzenia do obrotu paliwa 
o jakości nie odpowiadającej normom.
3. Sąd Apelacyjny podziela bowiem 
pogląd, że odpowiedzialność administra-
cyjna zagrożona karami pieniężnymi na 
podstawie art. 56 Prawa energetycznego 
ma charakter obiektywny i jest niezależna 
o wykazania zawinionego działania przed-
siębiorcy (por. wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 19 grudnia 2008 r., sygn. akt III SK 
10/08, wyrok z dnia 1 czerwca 2010 r., 
III SK 5/10; wyrok z dnia 4 listopa-
da 2010 r., III SK 21/10 i wyrok z dnia 
12 kwietnia 2011 r. III SK 46/10).
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VI ACa 1034/12
19.12.2012 r.

Zmiana zaskar-
żonego wyroku 
poprzez odda-
lenie odwołania

Decyzja 
Prezesa URE
31.12.2009 r.

Wyrok SOKiK 
7.5.2012 r.
XVII AmE 
165/10

1. Kara pienięż-
na za 
niewywiązanie 
się z obowiązku 
przedstawie-
nia do umorze-
nia Prezesowi 
URE świadectw 
pochodzenia 
energii elektrycz-
nej wytworzonej 
z odnawialnych 
źródeł energii. 

Powód kwestio-
nował czy spółka 
której dostarcza-
no energię była 
odbiorcą koń-
cowym i czy był 
przyłączony do 
sieci. 

Art. 56 ust. 1 
pkt 1a PE
Art. 9a ust. 8 PE
Art. 9a ust. 1 PE

1. Idea linii bezpośredniej polega na dzia-
łaniu poza siecią elektroenergetyczną, bez 
ponoszenia kosztów działania tej sieci, 
lecz z ryzykiem związanym z pracą w tak 
zwanym „systemie wyspowym”. Tak więc 
zgodnie z definicją z art. 3 punkt 11 f PE 
nie jest linią bezpośrednią linia elektro-
energetyczna, łącząca odbiorcę i jednost-
kę wytwórczą, którzy są przyłączeni do 
krajowego systemu elektroenergetycz-
nego. Energia elektryczna dostarczana 
linią bezpośrednią zużywana jest albo na 
potrzeby własne przedsiębiorstwa albo na 
potrzeby przedsiębiorstw od niego zależ-
nych. Art. 3 punkt 13 a PE jako odbiorcę 
końcowego określa odbiorcę dokonujące-
go zakupu energii na własny użytek. Do 
własnego użytku nie zalicza się energii 
elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia 
na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub 
dystrybucji. Spod obowiązku „publicznej 
sprzedaży” wyłączona jest energia elek-
tryczna dostarczana linią bezpośrednią, to 
jest w systemie zamkniętym do odbiorcy 
końcowego.
2. To, że zamawiający dostarczał energię 
elektryczną wykonawcy po kosztach jej 
wytwarzania nie oznacza, że nie można tu 
mówić o sprzedaży.

VI ACa 1066/12
31.1.2013 r.

Oddalenie obu 
apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
3.11.2009 r.

Wyrok SOKiK 
12.6.2012 r.
XVII AmE 
34/10

Ustalenie treści 
umowy o przyłą-
czenie do sieci 
elektroenerge-
tycznej, faktyczne 
istnienie warun-
ków technicznych 
w świetle art. 7 
PE, a możliwość 
odmowy za-
warcia umowy 
o przyłączenie.  

Art. 7 ust. 1 i 4 
PE

1. […] ustawodawca nie uzależnił zawar-
cia umowy o przyłączenie do sieci od wy-
budowania obiektu przyłączanego.
2. Analiza zatem powyższego przepisu 
[art. 7 ust. 2 PE] wskazuje także, na to, że 
umowa o przyłączenie do sieci to umowa 
zobowiązująca do przyłączenia do sieci, 
po spełnieniu warunków określonych 
w umowie zobowiązującej.
3. Wybudowanie urządzeń wytwarza-
jących energię elektryczną wymaga 
poniesienia ogromnych nakładów finanso-
wych, uzyskania niezbędnych zezwoleń 
budowlanych, itp. – podjęcie się przez 
zainteresowanego realizacji takiej inwesty-
cji bez uprzedniego uzyskania warunków 
przyłączenia do sieci i zawarcia umowy 
w tym zakresie, stanowiących gwaran-
cję możliwości rozpoczęcia działalności 
w zakresie wytwarzania energii, byłoby 
działaniem obarczonym znacznym ryzy-
kiem (porównaj wyroki Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie z 26 kwietnia 2012 r., VI ACa 
1500/11 – niepubl., z 19 lutego 2010 r., 
VI ACa 1142/09, Apel. W-wa 2010/4/38).



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 6(2)

Tabela orzeczeń SA w Warszawie w sprawach energetycznych121

VI ACa 1142/12
13.2.2013 r.
Postanowienie

Uchylenie 
zaskarżone-
go wyroku 
i umorzenie 
postępowania

Decyzja pre-
zesa URE
7.6.2010 r.

Wyrok SOKiK
18.5.2012 r.
XVII AmE 
144/10 

Odmowa wy-
dania przez 
Prezesa URE 
decyzji za-
twierdzającej 
zmianę taryfy 
stosowanej przez 
przedsiębiorcę 

Art. 45 ust. 1 PE
§ 21 rozp. 
MinGosp w spra-
wie szczegó-
łowych zasad 
kształtowania 
i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń 
w obrocie ener-
gią elektryczną

Art. 355 KPC

1. W tym stanie rzeczy, uznając że wo-
bec wygaśnięcia decyzji o zatwierdzeniu 
taryfy, której zmiany powódka nadal się 
domaga, a wydanie wyroku w sprawie 
stało się zbędne, Sąd Apelacyjny umorzył 
postępowanie na na zasadzie art. 386 § 3 
k.p.c. w zw. z art. 355 § 1 k.p.c.
2. Jak bowiem uznał Sąd Najwyższy w po-
wołanym wyżej wyroku [wyroku z dnia 
10 czerwca 2009r. wydanym w sprawie 
III SK 42/08] jedynie do momentu upływu 
terminu obowiązywania decyzji o zatwier-
dzeniu taryfy, sąd rozpoznający odwołanie 
od decyzji o odmowie zmiany taryfy może 
– uwzględniając odwołanie – zmienić 
decyzję o zatwierdzeniu taryfy. Natomiast 
po upływie tego terminu, sąd może jedynie 
orzec, czy odmowa zmiany decyzji o za-
twierdzeniu taryfy była zasadna. Nie może 
już bowiem zmienić taryfy, gdyż decyzja 
o jej zatwierdzeniu wygasła.

VI ACa 1201/12
31.1.2013 r. 

Zmiana zaskar-
żonego wyroku 
poprzez uchy-
lenie decyzji 
Prezesa URE 
z dnia 31 grud-
nia 2009 r.

Decyzja 
Prezesa URE
31.12.2009 r. 

Wyrok SOKiK 
17.4.2012 r.
XVII AmE 
103/10

1. Nałożenie na 
przedsiębiorcę 
kary za niewy-
wiązanie się 
z obowiązku za-
kupu oferowanej 
energii elektrycz-
nej wytworzonej 
w skojarzeniu 
z wytwarzaniem 
ciepła w przyłą-
czonych do sieci 
źródłach energii 
znajdujących się 
na terytorium 
RP – kwestie 
intertemporalne. 
2. Ustawa noweli-
zacyjna utrzymy-
wała powyższy 
obowiązek do 
dnia 1 lipca 
2007 r., przepisy 
o karze za jego 
naruszenie utra-
ciły zaś wg niej 
moc 24 lutego 
2007 r.

Art. 56 ust. 1 
pkt 1a PE
Art. 9a ust. 8 PE

art. 11 i 14 
ustawy z dnia 
12 stycznia 
2007 r. o zmia-
nie ustawy 
Prawo energe-
tyczne, ustawy 
Prawo ochrony 
środowiska

1. […] nowy obowiązek z art. 9a ust. 8 
w postaci uzyskania i przedstawienia do 
umorzenia świadectwa pochodzenia lub 
uiszczania opłat zastępczych obowiązywał 
od 1 lipca 2007 roku, zaś do tej daty tj. 
w okresie 1 stycznia 2007 r. do 30 czerw-
ca 2007 r., na przedsiębiorstwie energe-
tycznym ciążył nadal obowiązek zakupu 
energii elektrycznej wytworzonej w skoja-
rzeniu z wytwarzaniem ciepła.
2. Brak skorelowania terminu wejścia 
w życie nowego obowiązku (przedsta-
wienia świadectw pochodzenia energii 
do umorzenia, bądź uiszczenie opłaty 
zastępczej) z sankcją finansową za niewy-
konanie tego obowiązku, stanowi jedynie 
o nieprzestrzeganiu przez ustawodawcę 
zasad prawidłowej legislacji. Skutki zaś 
takiej nieprawidłowej legislacji nie mogą 
obciążać podmiotów, wobec których 
adresowane są tak nieskoordynowane 
normy prawne. Nic bowiem nie stało na 
przeszkodzie, aby w przepisie art. 14 pkt 1 
ustawy nowelizującej przewidzieć wejście 
w życie dopiero z dniem 1 lipca 2007 r. 
także znowelizowanego przepisu art. 56 
ust. 1 pkt 1a. Wówczas zachowane byłyby 
standardy odpowiedzialności przewidują-
ce obowiązywanie w tym samym okresie 
przepisów dotyczących istnienia obowiąz-
ku nałożonego prawem, jak i przewidują-
cych możliwość zastosowania sankcji za 
niewypełnienie tego obowiązku.
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Odpowiedzialność za przestrzeganie 
przepisów regulujących koncesjonowa-
ną działalność w postaci obrotu paliwami 
ciekłymi jest więc zaostrzona, ma cha-
rakter odpowiedzialności quasi-karnej. 
Sąd Apelacyjny w składzie niniejszym 
w pełni podziela bowiem pogląd wyra-
żony przez Sąd Najwyższy w wyrokach 
z dnia 04.11.2010 r. (III SK 21/10, LEX 
nr 737390) oraz z dnia 30.09.2011 r. 
(III SK 10/11, LEX nr 1101332), iż: „W za-
kresie, w jakim dochodzi do wymierzenia 
przedsiębiorcy kary pieniężnej, zasady 
sądowej weryfikacji prawidłowości orze-
czenia organu regulacji w tym zakresie 
powinny odpowiadać wymogom analo-
gicznym do tych, jakie obowiązują sąd 
orzekający w sprawie karnej. Powoduje to, 
że sprawa z odwołania od decyzji Prezesa 
URE nakładającej karę pieniężną na 
przedsiębiorcę energetycznego powin-
na zostać rozpoznana z uwzględnieniem 
standardów ochrony praw oskarżonego 
obowiązujących w postępowaniu karnym.” 
W ocenie Sądu drugiej instancji chodzi 
więc nie tylko o zapewnienie przedsiębior-
cy wszelkich standardów procesowych, 
ale także przestrzeganie podstawowej 
zasady odpowiedzialności karnej, tj. iż 
odpowiedzialności takiej podlega ten tylko, 
kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą 
kary przez ustawę obowiązującą w czasie 
jego popełnienia.

VI ACa 1364/12
25.4.2013 r. 

Oddalenie 
apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
30.7.2010 r. 

Wyrok SOKiK
19.6.2012 r.
XVII AmE 
155/10

1. Ustalanie wy-
sokości korekty 
końcowej kosz-
tów osieroconych 
przez Prezesa 
URE

2. Fakt pozosta-
wania przedsię-
biorcy w grupie 
kapitałowej, a wy-
sokość przycho-
du uzyskanego 
z działania na 
rynku w warun-
kach konkurencji 

Art. 30 ustawy 
KDT

1. Zdaniem Sądu Apelacyjnego oparcie 
ustalenia o niekonkurencyjności rynku 
wewnątrz tej konkretnie grupy kapitało-
wej, w skład której wchodzi powód, na 
domniemaniu wynikającym z doktryny 
single economic unit, nie było wystarcza-
jące w sytuacji, gdy słusznie wskazał Sąd 
Okręgowy, że ustalenie faktu na podsta-
wie domniemania faktycznego jest prawid-
łowe tylko wtedy, gdy wniosek taki można 
wyprowadzić z innych ustalonych faktów, 
przy czym wniosek ten powinien być 
zgodny z zasadami logiki i doświadczenia 
życiowego. Tymczasem z faktu przyna-
leżności wytwórcy energii elektrycznej do 
grupy kapitałowej nie można automatycz-
nie wnioskować, bez odwołania się do in-
nych jeszcze okoliczności ekonomicznych, 
o nierynkowym charakterze transakcji rea-
lizowanych w ramach tej grupy. Ustalenie 
tych innych okoliczności ekonomicznych 
byłoby zaś możliwe w przypadku doko-
nania rzetelnej analizy rynku sprzedaży 
energii elektrycznej przez wytwórców, 
czego zaniechał Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki.
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2. Podkreślenia wymaga okoliczność, 
że ustawodawca przewidując możliwość 
uczestniczenia przedsiębiorców w gru-
pach kapitałowych, w art. 32 ustawy okre-
ślił zasady korygowania kalkulacji kosztów 
osieroconych w takiej sytuacji. Jednakże 
zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu, ko-
rekty takiej dokonuje się tylko wtedy, gdy 
rzeczywisty wynik był dodatni.

VI ACa 1427/12
7.5.2013 r. 

Oddalenie 
apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
31.12.2009 r.

Wyrok SOKiK
15.5.2012 r.
XVII AmE 
124/10

1. Nałożenie na 
przedsiębiorcę 
kary za niewy-
wiązanie się 
z obowiązku za-
kupu oferowanej 
energii elektrycz-
nej wytworzonej 
w skojarzeniu 
z wytwarzaniem 
ciepła w przyłą-
czonych do sieci 
źródłach energii 
znajdujących się 
na terytorium 
RP – kwestie 
intertemporalne.
2. Ustawa noweli-
zacyjna utrzymy-
wała powyższy 
obowiązek do 
dnia 1 lipca 
2007 r., przepisy 
o karze za jego 
naruszenie utra-
ciły zaś wg niej 
moc 24 lutego 
2007 r.

Art. 56 ust. 1 
pkt 1a PE
Art. 9a ust. 8 PE

art. 11 i 14 
ustawy z dnia 
12 stycznia 
2007 r. o zmia-
nie ustawy 
Prawo energe-
tyczne, ustawy 
Prawo ochrony 
środowiska

1.Uzasadnienie prawne w dużej częsci 
identyczne z wyrokiem VI ACa 1201/12
2.Odpowiedzialność za przestrzeganie 
przepisów regulujących koncesjonowa-
ną działalność w postaci obrotu paliwami 
ciekłymi jest więc zaostrzona, ma cha-
rakter odpowiedzialności quasi-karnej. 
Sąd Apelacyjny w składzie niniejszym 
w pełni podziela bowiem pogląd wyra-
żony przez Sąd Najwyższy w wyrokach 
z dnia 04.11.2010 r. ( III SK 21/10, LEX 
nr 737390) oraz z dnia 30.09.2011 r. 
(III SK 10/11, LEX nr 1101332) […] 
3.W ocenie Sądu drugiej instancji chodzi 
więc nie tylko o zapewnienie przedsiębior-
cy wszelkich standardów procesowych, 
ale także przestrzeganie podstawowej 
zasady odpowiedzialności karnej, tj. iż 
odpowiedzialności takiej podlega ten tylko, 
kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą 
kary przez ustawę obowiązującą w czasie 
jego popełnienia.
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VI ACa 1527/12
4.6. 2013 r.

Oddalenie 
apelacji

Decyzja 
Prezesa URE
20.12.2010 r.

Wyrok SOKiK
12 września 
2012 r.
XVII AmE 
48/11

Nałożenie kary 
na przedsiębiorcę 
za wprowadzenie 
do obrotu paliwa 
nie spełniają-
cego warunków 
określonych 
w odpowiednich 
przepisach.

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE
art. 56 ust. 6 PE

[…] w judykaturze konsekwentnie wska-
zuje się, że odpowiedzialność z tytułu 
naruszenia obowiązków wynikających 
z ustawy - Prawo energetyczne, sankcjo-
nowana karą pieniężną nakładaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 
podstawie art. 56 ust. 1 tej ustawy, ma 
charakter odpowiedzialności obiektyw-
nej, nie jest zatem konieczne wykazanie 
winy umyślnej lub nieumyślnej karanego 
podmiotu. Nie oznacza to, że nie istnieje 
możliwość ograniczenia lub wyłączenia 
tej odpowiedzialności, gdyż w zakresie, 
w jakim dochodzi do wymierzenia przed-
siębiorcy kary pieniężnej, zasady sądo-
wej weryfikacji prawidłowości orzeczenia 
organu regulacyjnego w tym zakresie 
powinny odpowiadać wymogom analo-
gicznym do tych, jakie obowiązują sąd 
orzekający w sprawie karnej. Powoduje to, 
że przedsiębiorstwo energetyczne może 
uniknąć kary, gdy wykaże, że obiektywne 
okoliczności danej sprawy uniemożliwia-
ją mu przypisanie naruszenia przepi-
sów ustawy, z uwagi na podjęte przez to 
przedsiębiorstwo działania o charakterze 
ostrożnościowo-prewencyjnym. Do takich 
okoliczności można zaliczyć np. wprowa-
dzenie do obrotu paliwa pochodzącego od 
renomowanego dostawcy, którego zgod-
ność z obowiązującymi w tym zakresie 
normami potwierdza dodatkowo stosowny 
certyfikat (por. uzasadnienie wyroku Sądu 
Najwyższego z 30 września 2011 r., sygn. 
akt III SK 10/11, Lex nr 1101332).

VI ACa 1587/12
6.6.2013 r.

uchylenie 
zaskarżonego 
wyroku i prze-
kazanie sprawy 
do ponownego 
rozpoznania

Decyzja 
Prezesa URE
6.10.2010 r.

Wyrok SOKiK
24.9.2012 r.
XVII AmE 3/11

Odmowa zatwier-
dzenia zmiany 
taryfy dla usług 
dystrybucji ener-
gii elektrycznej 

Art. 45 ust. 1 
pkt 1 PE
Art. 155 KPA

1. Sąd Apelacyjny podziela bowiem po-
gląd Sądu Najwyższego, że także po wej-
ściu w życie nowej taryfy przedsiębiorca 
ma interes prawny w rozstrzygnięciu przez 
sąd, czy odmowa zmiany decyzji taryfowej 
była zasadna (zob. uzasadnienie wyroku 
SN z dnia 10 czerwca 2009 r., sygn. akt III 
SK 42/08, Lex nr 523537).
2. […] w judykaturze przyjmuje się, iż 
wzrost kosztów zakupu energii elektrycz-
nej i usług przesyłowych, w określonych 
okolicznościach może stanowić okolicz-
ność uzasadniającą zmianę lub uchyle-
nie wydanej wcześniej decyzji Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzają-
cej taryfę opłat pobieranych przez przed-
siębiorstwo energetyczne na podstawie 
art. 155 k.p.a. (zob. uchwała składu 7 sę-
dziów SN z dnia 15 czerwca 2004 r., sygn. 
akt III SZP 2/04, OSNP 2005/9/132).
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VI ACa 1604/12
6.6.2013 r. 
Zmiana zaskar-
żonego wyro-
ku w zakresie 
koszów

Oddalenie ape-
lacji w pozosta-
łym zakresie 
(w tym co do 
meritum)

Decyzja 
Prezesa URE 
3.11.2010 r.

Wyrok SOKiK
10.7.2012 r.
XVII AmE 
211/10

1. Czas zaist-
nienia i trwa-
nia sporu w 
rozumieniu art. 8 
ust. 1 PE i po-
wiązana z tymi 
okolicznościami 
2. Kompetencja 
Prezesa URE 
do wydawania 
decyzji w sprawie 
sporu.

Art. 8 ust. 1 
w zw. z art. 23 
ust. 2 pkt 12 
oraz art. 6 
ust. 3a PE

Art. 105 KPA

1. W ocenie Sądu Apelacyjnego okolicz-
ność, czy przed złożeniem przez G. S. 
wniosku o wszczęcie przedmiotowego 
postępowania oraz wydaniem decy-
zji w przedmiotowej sprawie nastąpiło 
wznowienie dostaw energii elektrycznej, 
czy też nie, jest prawnie irrelewantne dla 
oceny istnienia sporu między odbiorcą 
energii a przedsiębiorcą energetycznym. 
Rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 ust. 1 
ustawy – Prawo energetyczne ma bowiem 
na celu ustalenie, czy wstrzymanie dostaw 
energii elektrycznej było nieuzasadnione, 
czy też nie. Decyzją tą natomiast organ 
regulacyjny nie nakazuje przedsiębiorcy 
energetycznemu wznowienia dostaw ener-
gii, gdyż obowiązek ten spoczywa na nim 
z mocy prawa w sytuacji, gdy okaże się, 
że wstrzymanie dostaw energii elektrycz-
nej było nieuzasadnione.
2. […] w orzecznictwie Sądu Najwyższego 
wskazuje się, że Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki nie może na podstawie art. 105 
k.p.a. umorzyć postępowania w sprawie 
nieuzasadnionego wstrzymania dostar-
czania energii z przyczyny, która istniała 
przed jego wszczęciem (zob. uzasad-
nienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 
5 czerwca 2008 r., sygn. akt III SK 35/07, 
OSNP 2009/17-18/246).
3. Ponieważ umorzenie postępowania 
administracyjnego nie jest orzeczeniem 
co do istoty sprawy, a tylko orzeczeniem 
kończącym postępowanie w sprawie, Sąd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie 
jest uprawniony do wydania wyroku tej tre-
ści, zaś w przypadku bezprzedmiotowości 
postępowania administracyjnego powinien 
uchylić zaskarżoną decyzję (zob. uza-
sadnienia wyroków Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie: z 31 marca 2010 r., VI ACa 
1089/09, niepubl.; z 22 kwietnia 2010 r., 
VI ACa 700/09, niepubl.; i z 20 listopada 
2009 r., VI ACa 526/09, niepubl.).

Tomasz Feliszewski, Marek Prętki, Anna Urbańczyk
Prawnicy w kancelarii prawnej Wierciński Kwieciński Baehr 
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C. Tabela wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

WYROKI SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE – XVII WYDZIAŁ 
– SĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW (SOKIK) SYGNATURY XVII AmE

Sygnatura 
Data wyroku 
Data decyzji 

Sentencja wyroku 
(bez rozstrzygnięcia 
o kosztach procesu)

Zagadnienie 
prawne 

w sprawie

Podstawa  
prawna  

rozstrzygnięcia 
(SOKiK)

Tezy wybrane z uzasadnienia orzeczenia

XVII AmE 157/09
20.4.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
31.7.2009 r.

Zmiana decyzji – 
obniżenie wysokości 
korekty rocznej

Ustalenie ko-
rekty kosztów 
osieroconych

art. 30 ust. 1 
w zw. z art. 27 
ust. 3 i 4 ustawy 
KDT
art. 30 ust. 1 
w zw. z art. 32 
ustawy KDT

1. Kosztami osieroconymi są wydatki wytwórcy niepokry-
te przychodami uzyskanymi ze sprzedaży wytworzonej 
energii elektrycznej, rezerw mocy i usług systemowych 
wyłącznie na rynku konkurencyjnym po przedterminowym 
rozwiązaniu umowy długoterminowej, wynikające z na-
kładów poniesionych przez tego wytwórcę do dnia 1 maja 
2004 r. na majątek związany z wytwarzaniem energii 
elektrycznej.
2. Fakt przynależności do grupy kapitałowej nie ozna-
cza automatycznie, że wszystkie transakcje realizowane 
wewnątrz grupy nie są oparte na zasadach wolnego ryn-
ku, chociaż bezsprzecznie, powiązanie kapitałowe daje 
możliwość oddziaływania na sferę autonomii poszczegól-
nych podmiotów. Należy przy tym mieć na względzie, że 
ingerencja w sferę autonomii poszczególnych podmiotów 
miałaby uzasadnienie, gdyby dawało to korzyści całej, hi-
potetycznej, grupie kapitałowej, a nie jedynie wywoływało 
skutki wewnętrzne.
3. Należy podkreślić, że faktyczna wysokość zobowiąza-
nia może być różna od wysokości utworzonej rezerwy, 
gdyż rezerwa z zasady opiera się na wielkości szaco-
wanej. Powstanie zobowiązania, na które uprzednio 
utworzono rezerwę, zmniejsza rezerwę. Niewykorzystane 
rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasad-
niającego ich utworzenie, zwiększają na dzień, na który 
okazały się zbędne, odpowiednio pozostałe przychody 
operacyjne, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne 
(art. 35d ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości).

XVII AmE 34/10
12.6.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE 3.11.2009 r.

Uchylenie zaskarżo-
nej decyzji

utrzymany w mocy 
wyrokiem SA
31.1.2013 r.
VI ACa 1066/12

Zawarcie 
umowy 
o przyłącze-
nie farmy 
wiatrowej do 
sieci elektro-
energetycznej

Art. 7 ust. 1 i 3 
PE

1. Sam zamiar wybudowania farmy wiatrowej, którą 
Zainteresowany planuje następnie przyłączyć do sieci 
powodowej Spółki, uzasadnia tylko i wyłącznie żądanie 
określenia i wydania warunków technicznych zamierzo-
nego przyłączenia, wskazanych w art. 7 ust. 3a PE.
2. Natomiast sam fakt wydania przez przedsiębiorstwo 
energetyczne przedmiotowych warunków nie upoważ-
nia do przyjęcia, że w rzeczywistości istnieją techniczne 
i ekonomiczne możliwości przyłączenia, nie przesądza 
o ich istnieniu. Warunki przyłączenia określają bowiem 
jedynie techniczne aspekty, jakie muszą zostać spełnio-
ne, by przyłączenie do sieci było możliwe. Nie przesądza-
ją jednak o istnieniu faktycznej, technicznej możliwości 
dokonania tego przyłączenia, a tym bardziej o istnieniu 
warunków ekonomicznych.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 6(2)

Tabela orzeczeń SOKiK w sprawach energetycznych127

XVII AmE 38/10
25.9.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
31.12.2009 r.

Zmiana decyzji 
– obniżenie kary 
pieniężnej

Kara pie-
niężna za 
niedotrzyma-
nie warunków 
koncesji.

art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE
art. 56 ust. 6 PE
§ 97 ust. 2 
rozporządzenia 
Ministra 
Gospodarki 
z dnia 
21 listopada 
2005 r.

1. Przedsiębiorca prowadził obrót paliwami ciekłymi wie-
dząc, że działalność wykonuje niezgodnie z wymogami 
obowiązującego prawa, a w szczególności uregulowa-
niami dotyczącymi ochrony środowiska oraz przepisami 
przeciwpożarowymi, co należy zakwalifikować jako czyn 
o znacznej szkodliwości.
2. Przepisy prawa nie nakładają na Przedsiębiorcę obo-
wiązku zamontowania konkretnych instalacji, które będą 
zabezpieczały przed emisją par produktów naftowych 
I klasy do powietrza atmosferycznego. Tym samym istot-
nym jest jedynie, aby urządzenia spełniały swoją funkcję 
ochronną.
3. […] należy wziąć pod uwagę, iż w październiku 2007 r. 
Przedsiębiorca zastosował się do wymogów prawa. 
Naruszenie zarzucane powodowi trwało zatem znacznie 
krócej, niż przyjął pozwany, co musiało mieć wpływ na 
zmniejszenie wymiaru kary.

XVII AmE 44/10
24.4.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
7.1.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Wstrzymanie 
dostaw 
energii 
elektrycznej

Art. 8 ust. 1 PE
Art. 6 ust. 3, 3a, 
3b PE
Art. 105 § 1 KPA

1. Istotą przedmiotowej sprawy [o rozstrzygnięcie sporu] 
jest bowiem okoliczność wstrzymania dostaw energii, 
takim przypadkiem w ocenie Sądu nie jest natomiast 
dostarczanie energii w ilości mniejszej niż oczekiwana 
przez powoda.
2. […] dopiero w sytuacji całkowitego wstrzymania do-
staw energii o określonej w umowie mocy, po dokonaniu 
przyłączenia i zawarciu przez powoda z przedsiębior-
stwem energetycznym umowy sprzedaży energii elek-
trycznej oraz umowy o świadczenie usług przesyłania lub 
dystrybucji lub też umowy kompleksowej byłoby uza-
sadnione wydanie rozstrzygnięcia w trybie art. 8 ustawy 
Prawo energetyczne.

XVII AmE 46/10 
14.9.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
21.12.2009 r.

Oddalenie 
odwołania

Nieuza-
sadnione 
wstrzymanie 
dostaw energii 
elektrycznej

Kompetencje 
Prezesa UKE 
w zakresie 
rozstrzygania 
sporów

Zakres kogni-
cji SOKiK

art. 6 ust. 3a PE
art. 8 ust. 1 PE

1. […] rolą Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
rozstrzyganie o stosunkach własnościowych i 
wynikających z nich wzajemnych roszczeń stron. 
Sprawa z odwołania od decyzji Prezesa URE wszczyna 
postępowanie pierwszoinstancyjne, merytoryczne, ale tyl-
ko w zakresie sporu podlegającego kompetencji Prezesa 
URE.
2. Prezes URE jest zatem władny rozstrzygać w drodze 
decyzji administracyjnych wyłącznie w tych sprawach 
spornych, w których konkretnemu żądaniu wnioskodawcy 
odpowiada publicznoprawny obowiązek przedsiębiorstwa 
energetycznego.
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XVII AmE 49/10
25.1.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
31.12.2009 r.

Uchylenie zaskarżo-
nej decyzji

Nałożenie 
kary pienięż-
nej na przed-
siębiorcę za 
naruszenie 
obowiązków 
wynikających 
z koncesji

art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE
art. 37 ust. 1 
pkt 5 PE

1. […] naruszenie przepisów powołanego powyżej rozpo-
rządzenia nie jest naruszeniem szczególnego obowiązku 
działalności objętej koncesją w rozumieniu art. 37 ust. 1 
pkt 5. Warunek 2.2.3 nie zawiera dodatkowej konkretyza-
cji tego obowiązku, a ten obowiązek, którego naruszania 
zarzuca pozwany, wynika bezpośrednio z przepisu prawa 
i tym samym stwierdzone naruszenie powódki nie podle-
ga karze na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 12 Pe.
2. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 6 paź-
dziernika 2011 r. sygn.akt III SK 18/11 opowiedział się za 
samoistnością źródła nałożonego obowiązku wymaga-
jącą jego konkretyzacji w sposób bardziej szczegółowy, 
niż można to wyinterpretować z obowiązujących w danej 
dziedzinie uregulowań, które wynikać ma bezpośred-
nio z koncesji aby w dalszej kolejności móc zastosować 
przepis art. 56 ust. 1 pk12 Pe. W ocenie Sądu, odmienna 
interpretacja tego przepisu doprowadziłaby do sytuacji 
w której dowolne uchybienie jakiemukolwiek przepisowi 
prawa stanowiłoby podstawę dla nakładania kar pienięż-
nych na przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 56 ust. 1 
pkt 12 Pe.

XVII AmE 53/10
1.6.2012 r.
Decyzja Prezesa 
URE
10.12.2009

Oddalenie 
odwołania

Zasady 
kształtowa-
nia opłaty za 
przyłączenie 
OZE (farmy 
wiatrowej) do 
sieci.

Zakres kogni-
cji SOKiK

art. 7 ust. 1 i 3 
art. 8 ust. 1 PE

1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesy-
łaniem lub dystrybucją energii elektrycznej jest obo-
wiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci 
z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie, a zatem 
nie tylko z odbiorcą, lecz również z wytwórcą energii 
elektrycznej.
2. […] ustawodawca odróżnia przyłączenie podmiotu 
żądającego takiego przyłączenia do sieci elektroenerge-
tycznej od budowy i rozbudowy sieci, chociażby budo-
wa lub rozbudowa tej sieci była konieczna na potrzeby 
przyłączenia.
3. Sąd podziela utrwalony w orzecznictwie pogląd o nie-
skuteczności powoływania się na naruszenie przepisów 
postępowania administracyjnego w postępowaniu przed 
SOKiK. W szczególności tego typu zarzuty nie mogą sta-
nowić samoistnej podstawy uchylenia decyzji.

XVII AmE 57/10
4.1.2012 r. 

Decyzja Prezesa 
URE
31.12.2009 r.

Oddalenie 
odwołania

utrzymany w mocy 
wyrokiem SA
4.10.2012 r. 
VI ACa 522/12

Nałożenie 
kary pienięż-
nej na przed-
siębiorcę za 
naruszenie 
obowiązków 
wynikających 
z koncesji .

Art. 56 PE 1. Prawo Energetyczne nie uzależnia odpowiedzial-
ności za naruszenie warunku koncesji od możliwości 
przypisania koncesjonariuszowi winy umyślnej lub winy 
nieumyślnej
2. Odpowiedzialność z tytułu wprowadzenia do obrotu 
paliwa niespełniającego wymogów jakościowych spoczy-
wa na podmiocie gospodarczym prowadzącym sprzedaż 
paliwa, który świadomie przyjął na siebie prawa i obowią-
zki wynikające z działalności koncesjonowanej (…).
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XVII AmE 60/10
29.5.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
23.12.2009 r.

Oddalenie 
odwołania

Nałożenie 
kary pienięż-
nej na przed-
siębiorcę za 
naruszenie 
obowiązków 
wynikających 
z koncesji

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE

1. Przepis art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo ener-
getyczne stanowi samodzielną podstawę do wymierze-
nia kary przedsiębiorcy za niedochowanie obowiązków 
udzielonej koncesji i nie wymaga wykazania zawinionego 
działania lub zaniechania przedsiębiorcy.
2. Przedsiębiorca ma pełną swobodę wyboru działań, 
które podejmie w celu wywiązania się z obowiązków kon-
cesyjnych, gdyż Prezes nie określa jakie działania powi-
nien przedsiębiorca podjąć w tym zakresie. Wypełnienie 
postanowień określonych w warunkach wykonywania 
działalności objętej koncesją jest podstawowym obowiąz-
kiem koncesjonariusza i nie stanowi rzeczy niemożliwej, 
bowiem organ koncesyjny warunki te określa w granicach 
i na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

XVII AmE 62/10
29.5.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
28.12.2009 r.

Oddalenie 
odwołania

Nałożenie 
kary pienięż-
nej za niezre-
alizowanie 
obowiązku 
zakupu ciepła

Art. 56 w 
zw. z art. 9a 
ust. 8 (do 
30.06.2007 r.) 
obecnie – art. 9a 
ust. 7 PE

1. Do wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 9a 
ust. 8 Prawa energetycznego konieczne jest osiągnięcie 
określonego udziału energii zakupionej ze skojarzonych 
źródeł energii przyłączonych do sieci w rocznej sprzeda-
ży energii.
2. Prezes jest nie tylko uprawniony, ale wręcz zobowiąza-
ny do nałożenia kary pieniężnej na podmiot, który popełni 
jedno z wymienionych w tych przepisach przewinień. 
W świetle treści tego przepisu nie ma podstaw do usta-
lenia, że zastosowanie kary jest uwarunkowane zawinio-
nym zachowaniem przedsiębiorcy. Zatem art. 56 ust. 1 
stanowi samodzielną podstawę do wymierzenia kary, 
a odpowiedzialność danego podmiotu nie jest oparta na 
zasadzie winy, lecz na zasadzie bezprawności działania 
czy zaniechania.

XVII AmE 69/10
17.4.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
29.1.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Zawarcie 
umowy 
o świadczenie 
usług dystry-
bucji w zakre-
sie sposobu 
zamawiania 
i rozliczania 
mocy energii 
elektrycznej

Art. 8 ust. 1 PE 1. Uprawnienie Prezesa URE do ukształtowania w dro-
dze decyzji administracyjnej warunków umowy odnosi 
się do umów jeszcze nie zawartych, ale nie ogranicza 
się tylko do sytuacji kwestionowania obowiązku zawar-
cia umowy, bowiem uprawnienie to rozciąga się również 
na sytuacje, w których strony nie mogą uzgodnić treści 
przyszłej umowy
2. Skoro więc sprzedawca, z akceptacją przedsiębiorstwa 
przesyłowego, stosował w rozliczeniach ze wszystkimi 
odbiorcami sumaryczne zamawianie mocy na trzy ciągi, 
to w sytuacji zmiany sprzedawcy, w celu urzeczywistnie-
nia zasady równości należy uznać, że przedsiębiorstwo 
dystrybucyjne winno dalej stosować taką samą zasadę 
sumarycznego zamawiania mocy dla wszystkich ciągów 
jak i rozliczeń mocy.
3. W przypadku gdy odbiorca jest zasilany z kilku miejsc 
dostarczania i posiada układ pomiarowo-rozliczeniowy 
sumujący, zasady rozliczeń za usługi dystrybucji określa 
umowa, co oznacza, że skoro strony w dalszym ciągu 
łączy umowa o agregacji danych pomiarowych umożli-
wiająca zastosowanie rozliczeń w sumującym układzie 
pomiarowo-rozliczeniowym, to możliwe jest sumaryczne 
zamawianie i rozliczanie mocy.
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XVII AmE 70/10
5.6.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
15.1.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Zawarcie 
umowy 
przyłączenia 
farmy wiatro-
wej do sieci 
elektroener-
getycznej
Kompetencje 
Prezesa URE

Art. 8 ust. 1 PE 1. Przez brak technicznych warunków przyłączenia moż-
na uznać tylko taką przeszkodę w budowie lub rozbudo-
wie sieci, której nie da się usunąć mimo podejmowanych 
w tym celu starań.
2. Przepis art.7 ust.1 PE nakłada na przedsiębiorcę 
energetycznego publicznoprawny obowiązek zawarcia 
umowy przyłączeniowej w przypadku spełnienia wyma-
ganych ustawowo przesłanek. Jednocześnie przedsię-
biorstwo energetyczne obowiązane jest do zapewnienia 
realizacji i finansowania budowy i rozbudowy sieci, w tym 
na potrzeby przyłączenia podmiotów ubiegających się 
o przyłączenie. Na powodzie ciąży również obowią-
zek utrzymywania zdolności urządzeń, instalacji i sieci 
do realizacji przesyłu energii w sposób ciągły i nieza-
wodny przy zachowaniu obowiązujących wymagań 
jakościowych.
3. Prezes URE władny jest do wydawania konstytutyw-
nych decyzji administracyjnych wyłącznie w sprawach 
spornych, w których konkretnemu żądaniu wnioskodawcy 
odpowiada publicznoprawny obowiązek przedsiębiorstwa 
energetycznego, wynikający z normy prawnej o charakte-
rze ustawowym.

XVII AmE 82/10
26.7.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
26.2.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Odmowa 
przyłączenia 
OZE (farmy 
wiatrowej) 
do sieci

art. 7 ust. 1 
i 3 PE

1. Przedsiębiorstwo energetyczne ma publicznopraw-
ny obowiązek przyłączenia danego podmiotu do sieci, 
jednakże nie jest to obowiązek bezwzględny, albowiem 
powstaje dopiero wówczas, gdy wypełnione zostaną 
przesłanki określone w powołanych przepisach [art. 7 
ust. 1 i 3 P.e.]
2. Przepisy prawa nie określają jakie kryteria w zakresie 
ustalenia kolejności przyłączania farm wiatrowych powin-
ny być brane pod uwagę.

XVII AmE 83/10
17.7.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
31.12.2009 r.

Oddalenie 
odwołania

Kara pie-
niężna za 
niewykonanie 
obowiązku 
przedstawie-
nia świadectw 
pochodzenia 
do umorzenia

art. 9a ust. 1 PE
art. 56 ust. 1 
pkt 1a PE

1. Nieprzekraczalnym terminem uiszczenia wymaganej 
przepisami Prawa energetycznego opłaty zastępczej jest 
data 31 marca każdego roku za poprzedni rok kalenda-
rzowy. Termin ten ma więc charakter materialnoprawny, 
nie dotyczy bowiem kwestii dokonania czynności proce-
sowej, tylko wykonania nałożonego przez prawo material-
ne obowiązku. Z kolei uchybienie terminu materialnego 
wywołuje skutek prawny wygaśnięcia praw lub obowiąz-
ków o charakterze materialnym.
2. Art. 56 ust. 1 [PE] stanowi samodzielną podstawę do 
wymierzenia kary, a odpowiedzialność danego podmiotu 
nie jest oparta na zasadzie winy, lecz na zasadzie bez-
prawności działania czy zaniechania.
3. Przedsiębiorca otrzymujący koncesję na obrót energią 
elektryczną musi gwarantować, że będzie działał zgodnie 
z przepisami Prawa energetycznego regulującymi jego 
działalność, w tym obligatoryjnie wypełniał wszystkie 
nałożone na niego ustawą obowiązki przez cały okres 
prowadzenia działalności koncesjonowanej. Podkreślenia 
wymaga, iż słaba kondycja finansowa nie zwalnia 
Przedsiębiorcy z realizacji tych obowiązków, a nawet ich 
terminowej realizacji.
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XVII AmE 84/10
19.6.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
30.6.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Kara pie-
niężna za 
nieprzedsta-
wienie do 
umorzenia 
świadectw 
pochodzenia

Art. 56 ust. 1 
pkt 1a w zw. 
z art. 9a ust. 1 
PE

Oceny stopnia zawinienia dokonywać należało przy 
uwzględnieniu okoliczności, że powód prowadzi konce-
sjonowaną działalność gospodarczą polegającą na obro-
cie energią elektryczną, w związku z czym zobowiązany 
jest do dołożenia należytej staranności w celu prawidło-
wego wypełniania swoich obowiązków (art. 355 § 2 kc). 
Powód nie wskazał żadnych racjonalnych okoliczności, 
które usprawiedliwiałyby opóźnienie we wniesieniu opłaty 
zastępczej, a co za tym idzie zmniejszały stopień jego za-
winienia. Za taką okoliczność nie można bowiem uznać 
największych nawet kłopotów finansowych przedsiębior-
stwa, które nie mogą mieć wpływu na realizację publicz-
noprawnych zobowiązań przedsiębiorcy.

XVII AmE 85/10
30.5.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
31.12.2009 r.

Oddalenie 
odwołania

Kara pie-
niężna za 
nieprzedsta-
wienie do 
umorzenia 
świadectw 
pochodzenia

art. 56 ust. 1 
pkt 1a ustawy 
w zw. z art. 9a 
ust. 1 PE

1. Brzmienie art. 56 ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo ener-
getyczne przesądza, że P. jest nie tylko uprawniony, 
ale wręcz zobowiązany do nałożenia kary pieniężnej 
na podmiot, który nie wypełni ustawowego obowiązku. 
W świetle treści tego przepisu nie ma podstaw do usta-
lenia, że zastosowanie kary jest uwarunkowane zawinio-
nym zachowaniem przedsiębiorcy. Zatem art. 56 ust. 1 
stanowi samodzielną podstawę do wymierzenia kary, 
a odpowiedzialność danego podmiotu nie jest oparta na 
zasadzie winy, lecz na zasadzie bezprawności działania 
czy zaniechania.
2. zła sytuacja finansowa Przedsiębiorcy nie zwalnia go 
z odpowiedzialności za niewywiązanie się z ciążącego 
na nim obowiązku. Przedsiębiorca powinien bowiem 
tak zarządzać swoim majątkiem, aby wygospodaro-
wać odpowiednie środki na pokrycie zobowiązań natury 
publicznoprawnej.
3. Przedsiębiorca otrzymujący koncesję na obrót energią 
elektryczną musi gwarantować, że będzie działał zgod-
nie z przepisami Prawa energetycznego regulującymi 
jego działalność, w tym obligatoryjnie wypełniał wszyst-
kie nałożone na niego ustawą obowiązki. Podkreślenia 
wymaga, iż słaba kondycja finansowa nie zwalnia 
Przedsiębiorcy z realizacji tych obowiązków.

XVII AmE 103/10
17.4.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
31.12.2009 r.

Oddalenie 
odwołania

utrzymany w mocy 
wyrokiem SA 
31.1.2013 r.
VI ACa 1201/12

Kara pienięż-
na za niewy-
wiązanie się 
z obowiązku 
zakupu ofero-
wanej energii 
elektrycznej

Art. 56 w zw. 
z art. 9a 
ust. 8 (do 
30.06.2007 r.) 
obecnie – art. 9a 
ust. 7 PE

Prezes URE wymierzając karę dla E. Sp. z o.o. słusznie 
kierował się treścią art. 56 ust. 2a pkt 3 ustawy Prawo 
energetyczne w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 
2007r., w myśl którego wysokość kary pieniężnej w przy-
padku nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa 
w art. 9a ust. 8 ustawy Prawo energetyczne nie może 
być niższa niż kwota uzyskana z iloczynu średniej ceny 
sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu 
w poprzednim roku kalendarzowym i różnicy pomiędzy 
ilością oferowanej do zakupu energii elektrycznej wytwo-
rzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, wynikającą 
z obowiązku zakupu w danym roku, a ilością zakupionej 
energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwa-
rzaniem ciepła w danym roku.
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XVII AmE 115/10
19.6.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
26.5.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Kara pie-
niężna za 
niezłożenie 
sprawozdania 
kwartalnego

Art. 33 ust. 1 
pkt 8 w zw. 
z art. 30 ust. 1 
ustawy o bio-
komponentach 
i biopaliwach 
ciekłych

1. W świetle uregulowania art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych P. jest zobli-
gowany do nałożenia kary pieniężnej w razie stwierdze-
nia niezłożenia w terminie sprawozdania kwartalnego, 
o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, w myśl to którego 
sprawozdanie powinno zostać złożone do Prezesa P., jak 
również do A., czyli faktycznie w sytuacji nie wywiązania 
się z określonego w tym przepisie obowiązku.
2. Zarzuty naruszenia przepisów kodeksu postępowania 
administracyjnego w postępowaniu prowadzonym przed 
P. nie mogą być skutecznie podnoszone w postępowaniu 
przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

XVII AmE 119/10
27.3.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
15.4.2010 r.

Uchylenie zaskarżo-
nej decyzji

utrzymany w mocy 
wyrokiem SA
19.12.2012 r.
VI ACa 933/12

Wstrzymanie 
dostaw 
energii 
elektrycznej

art. 6 ust. 3c PE W ocenie sądu powód zasadnie zarzucił w odwołaniu od 
decyzji, że przepis art. 6 ust. 3c stanowi o niestosowa-
niu procedury wstrzymania dostaw ciepła w stosunku do 
obiektów służących obronności państwa a nie do podmio-
tu będącego stroną umowy o dostawę ciepła, którą nie-
wątpliwie był powód .Mając powyższe na uwadze, wobec 
nieustalenia przez Prezesa Urzędu, kto jest właścicie-
lem urządzeń węzła ciepłowniczego usytuowanego przy 
ulicy w R., co było niezbędne do oceny, czy jest to obiekt 
wojskowy i czy ma zastosowanie odstępstwo od zasady 
wyrażonej w art. 6 ust. 3 a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
– Prawo energetyczne należało zaskarżoną decyzję uchylić 
na podstawie art. 47953 § 2 kpc.

XVII AmE 122/10
2.8.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
30.4.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Wstrzymanie 
dostarcza-
nia energii 
elektrycznej

6 ust. 3a PE
491 § 1 KC

1. Zdaniem Sądu z całą pewnością nie można uznać 
umieszczenia w wezwaniu, zagrożenia skierowania 
sprawy na drogę postępowania sądowego, za zagrożenie 
odstąpienia od umowy.
2. […] przy ocenie czy zaszły przesłanki wstrzymania 
dostaw energii nadzy ocenić, czy przedsiębiorstwo ener-
getyczne dochowało aktów należytej staranności, co ma 
na celu głównie ochronę interesów odbiorców energii 
elektrycznej.
3. To na przedsiębiorcy jako profesjonalnym uczestniku 
obrotu spoczywał obowiązek weryfikacji, czy zaistniały 
wszystkie przesłanki umożliwiające zgodne z prawem 
wstrzymania dostaw energii elektrycznej.

XVII AmE 123/10
2.8.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
30.4.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Wstrzymanie 
dostarcza-
nia energii 
elektrycznej

6 ust. 3a PE
491 § 1 KC
118 KC

1. Nie przeprowadzając już wywodów na temat tego, czy 
żądanie uznania wstrzymania dostaw energii elektrycznej 
jest roszczeniem o charakterze cywilnoprawnym i ma-
jątkowym i czy w związku z tym zastosowanie znajdą 
przepisy kodeksu cywilnego dotyczące terminów 
przedawnienia (w opinii Sądu przepisy te nie znaj-
dą w przedmiotowej sprawie zastosowania), pod-
kreślić należy, że w niniejszej sprawie nie mamy z całą 
pewnością do czynienia z roszczeniem o charakterze 
okresowym.

oraz tezy nr 2. i 3. jak w AmE 122/10
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XVII AmE 124/10
15.5.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
31.12.2009 r.

Uchylenie zaskarżo-
nej decyzji

utrzymany w mocy 
wyrokiem SA
4.6.2013 r.
VI ACa 1427/12

Kara pienięż-
na za niewy-
wiązanie się 
z obowiązku 
zakupu ofero-
wanej energii 
elektrycznej

art. 56 ust. 1 
pkt 1 w zw. 
Z art. 9a 
ust. 8 PE (do 
30.06.2007 r.) 
– obecnie – 
art. 56 PE w zw. 
z art. 9a ust. 7 
PE

1. Do kar nakładanych na podstawie prawa energetycz-
nego, winno się stosować przez analogię zasady inter-
temporalne stosowane w prawie karnym.
2. Przenosząc powyższe na grunt prawa energetycz-
nego, jeżeli czyn objęty postępowaniem jest zagrożony 
pod rządami nowej ustawy łagodniejszą sankcją, należy 
stosować nową ustawę. Gdy pod rządami nowej ustawy 
czyn nie jest już zagrożony żadną sankcją, sankcji nie 
można zastosować.

XVII AmE 126/10
25.7.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
22.6.2010 r.

Oddalenie 
odwołanie

Odmowa 
wznowienia 
postępowa-
nia w sprawie 
dotyczącej 
braku zgody 
na zawar-
cie umowy 
o przyłącze-
nie do sieci 
ciepłowniczej.

art. 145 KPA
Art. 148 KPA
Art. 149 § 3 KPA

1. Brak podania przyczyny wznowienia czyni niezasad-
nym powoływanie się przez Prezesa URE na okoliczność 
uchybienia terminu na wniesienie przedmiotowego wnio-
sku, bowiem termin jest liczony od momentu dowiedzenia 
się przez stronę o okoliczności stanowiącej podstawę do 
wznowienia.
2. Tylko w przypadku ujawnienia, iż podanie o wznowie-
nie nie wskazuje przesłanek przewidzianych w art. 145 
§ 1 k.p.a. bądź nie zachowany został termin do jego 
złożenia przewidziany w art. 148 k.p.a. organ administra-
cji może na podstawie art. 149 § 3 k.p.a. wydać decyzję 
odmawiającą wznowienia postępowania.

XVII AmE 127/10
19.4.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
11.12.2009 r.

Oddalenie 
odwołania

Kara 
pieniężna
Naruszenie 
warunków 
udzielonej 
koncesji

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE 

Wypełnienie postanowień określonych w warunkach 
wykonywania działalności objętej koncesją jest podsta-
wowym obowiązkiem koncesjonariusza i nie stanowi 
rzeczy niemożliwej, bowiem organ koncesyjny warunki 
te określa w granicach i na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa.

XVII AmE 128/10
19.6.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
18.6.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Brak kompe-
tencji Prezesa 
URE do zmia-
ny umowy 
dystrybucyjnej

Awaryjny 
zwiększo-
ny odbiór 
energii przez 
wytwórcę.

art. 8 ust. 1 PE
art. 23 ust. 2 PE

1. Fakt incydentalnego, awaryjnego pobrania energii 
elektrycznej z sieci powoda, przy jednoczesnym braku 
generacji energii, nie zmienia w ocenie Sądu pozycji za-
interesowanej jako wytwórcy energii na jej odbiorcę.
2. […] wobec stwierdzenia, iż Prezes URE nie jest upraw-
niony do orzekania w sprawie zmiany istniejącej umowy, 
postępowanie wszczęte na skutek wniosku powoda, 
którego rezultatem miałaby być zmiana postanowień obo-
wiązującej umowy należało uznać za bezprzedmiotowe.
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XVII AmE 144/10
18.5.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
z 07.06.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

uchylony postanowie-
niem SA
13.2.2013 r.,
VI ACa 1142/12
SA umorzył postę-
powanie w sprawie

Odmowa 
zatwierdzenia 
zmiany taryfy 
dla energii 
elektrycznej

Art. 155 k.p.a. 
w zw. z art. 23 
ust. 1 PE
art. 45 ust. 1 
pkt 1 PE 

Okoliczność niskiej rentowności działalności nie ma 
ponadto charakteru nadzwyczajnego, uzasadniającego 
zmianę ostatecznej decyzji w celu ochrony słusznego 
interesu strony.

XVII AmE 149/10
07.5.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
10.8.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Kara 
pieniężna
Naruszenie 
warunków 
udzielonej 
koncesji

art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE

Przepis art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo energetycz-
ne stanowi samodzielną podstawę do wymierzenia kary 
pieniężnej przedsiębiorcy za niedochowanie obowiązków 
udzielonej koncesji i nie wymagają wykazania zawinione-
go działania przedsiębiorcy.

XVII AmE 153/10
24.6.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
29.7.2010 r.

Zmiana uzasad-
nienia zaskarżonej 
decyzji

ustalenie 
wysokości 
korekty rocz-
nej kosztów 
powstałych 
w jednost-
kach opala-
nych gazem 
ziemnym

art. 46 ust. 1 
ustawy 
KDT energii 
elektrycznej
art. 44 ustawy 
KDT

1. Ustawodawca konstruując przepis art. 44 ustawy 
o KDT zdecydował, że wysokość korekty rocznej kosz-
tów może jedynie odnosić się do ilości gazu ziemnego 
objętego obowiązkiem odbioru (Minimalna Ilość Gazu), 
a nie jak twierdzi Powód – do całej ilości gazu zakupionej 
w danym roku na podstawie umowy.
2. Przepis art. 46 ust. 1 ustawy o KDT pozostaje w ści-
słym związku z art. 44 ustawy o KDT i nie może być 
interpretowany w oderwaniu od tego przepisu. Co za tym 
idzie, ilość energii elektrycznej wytworzona przez danego 
wytwórcę w roku „i-1”, wynikająca z ilości gazu zakupio-
nego na podstawie umowy z dostawcą paliwa gazowego, 
obowiązującej w roku i-1 powinna być określona zgodnie 
i w oparciu o art. 44 ustawy o KDT.
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XVII AmE 155/10
19.6.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
30.7.2010 r.

Zmiana decyzji – ob-
niżenie wysokości 
korekty rocznej

utrzymany w mocy 
wyrokiem SA
25.4.2013 r.
VI ACa 1364/12

Ustalenie ko-
rekty kosztów 
osieroconych

art. 30 ust. 1 
w zw. z art. 27 
ust. 3 i 4 ustawy 
KDT
art. 30 ust. 1 
w zw. z art. 32 
ustawy KDT

Przynależność wytwórcy do grupy kapitałowej nie musi 
automatycznie oznaczać, że wszystkie realizowane 
w ramach grupy transakcje nie są oparte na zasadach 
wolnego rynku. Wpływanie na autonomię gospodarczą 
poszczególnych podmiotów, jakkolwiek możliwe, jest uza-
sadnione w sytuacji jeżeli daje korzyści całej grupie kapi-
tałowej a nie przynosiło jedynie skutków wewnętrznych.

XVII AmE 158/10
16.4.2010 r.

Decyzja Prezesa 
URE
13.7.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Kara 
pieniężna
Naruszenie 
warunków 
udzielonej 
koncesji

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE

1. Przepis art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo energe-
tyczne stanowi samodzielną podstawę do wymierzenia 
kary pieniężnej przedsiębiorcy za niedochowanie obo-
wiązków udzielonej koncesji i nie wymagają wykazania 
zawinionego działania przedsiębiorcy.
2. Przedsiębiorcy mają pełną swobodę wyboru działań, 
które podejmą w celu wywiązania się z obowiązków kon-
cesyjnych. Mogą to czynić, np. poprzez żądanie od do-
stawcy certyfikatów potwierdzających jakość paliwa przy 
zakupie każdej jego partii, czy też pobranie stosownych 
próbek paliwa do kontroli.
3. Dla ustalenia obiektywnego faktu naruszenia warun-
ków koncesji nie ma także wpływu dobra, bądź zła wiara 
przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą. 
Z tych względów nie ma znaczenia, czy zmiana parame-
tru paliwa była związana z celowym i świadomym działa-
niem, czy też nastąpiła z powodu niedochowania przez 
powoda należytej staranności przy wykonywania konce-
sjonowanej działalności gospodarczej.

XVII AmE 159/10
18.3.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
30.7.2010 r.

Zmiana decyzji 
– korekta roczna 
kosztów osieroco-
nych (+)

Ustalenie 
korekty rocz-
nej kosztów 
osieroconych

art. 30 ust. l 
ustawy KDT
art. 32 ustawy 
KDT

1. Przy stosowaniu art. 30 ustawy rola Prezesa URE nie 
sprowadza się bowiem wyłącznie do dokonania operacji 
arytmetycznych według podanego wzoru. Prezes może 
badać zasadność danych podstawionych do wzoru.
2. Fakt przynależności do grupy kapitałowej nie ozna-
cza automatycznie, że wszystkie transakcje realizowane 
wewnątrz grupy nie są oparte na zasadach wolnego ryn-
ku, chociaż bezsprzecznie, powiązanie kapitałowe daje 
możliwość oddziaływania na sferę autonomii poszczegól-
nych podmiotów. Należy przy tym mieć na względzie, że 
ingerencja w sferę autonomii poszczególnych podmiotów 
miałaby uzasadnienie, gdyby dawało to korzyści całej, hi-
potetycznej, grupie kapitałowej, a nie jedynie wywoływało 
skutki wewnętrzne.
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XVII AmE 161/10
16.10.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
30.7.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Obowiązek 
wykonania 
i poniesie-
nia kosztów 
budowy insta-
lacji elektrycz-
nej w obiekcie 
przyłączane-
go podmiotu 
oraz urządzeń 
elektroener-
getycznych 
instalacji 
od obiektu 
do miejsca 
dostarczania 
energii

art. 7 ust. 1, 3, 5 
i 6 PE
art. 49 KC

1. W sytuacji gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie 
do sieci elektroenergetycznej spełnia warunki przyłącze-
nia do sieci i odbioru oraz istnieją techniczne i ekono-
miczne warunki przyłączenia do sieci, to koszty związane 
z przebudową sieci elektroenergetycznej ponosi przed-
siębiorstwo energetyczne, do którego sieci zostaje doko-
nane przyłączenie.
2. […] stacja transformatorowa niezbędna dla przyłą-
czenia powoda do sieci zainteresowanego, ma stanowić 
element wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej (...) 
i ma być wykorzystywana jedynie na potrzeby tego pod-
miotu. Tym samym potrzeba budowy przedmiotowej sta-
cji oraz pozostałych elementów instalacji od obiektu do 
miejsca dostarczania energii elektrycznej nie może zo-
stać zakwalifikowana jako zobowiązanie do realizacji i fi-
nansowania budowy i rozbudowy sieci (...) S.A., o którym 
mowa w art. 7 ust. 5 i 6 PE, gdyż nie stanowi elementu 
rozbudowy tej sieci. W konsekwencji, nie ma podstaw 
do przyjęcia, iż obowiązek wykonania i sfinansowania tej 
inwestycji obciąża przedsiębiorstwo energetyczne.
3. Trafnie przy tym wskazał pozwany na uchwałę Sądu 
Najwyższego z dnia 8 marca 2006r., wydaną w składzie 
siedmiu sędziów ws. o sygn. akt III CZP 105/05, w której 
Sąd ten stanął na stanowisku, iż art. 49 k.c. nie stanowi 
samoistnej podstawy prawnej przejścia tzw. urządzeń 
przesyłowych na własność właściciela przedsiębiorstwa 
przez ich połączenie z siecią należącą do tego przedsię-
biorstwa. Sąd orzekający w niniejszym składzie w pełni 
podziela stanowisko Sądu Najwyższego i przyjmuje je za 
swoje.
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XVII AmE 162/10
11.4.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
29.7.2010 r.

Zmiana zaskarżonej 
decyzji

ustalenie 
wysokości 
korekty rocz-
nej kosztów 
osieroconych

art. 30 ust. 1 
ustawy KDT
art. 32 ustawy 
KDT

1. Z uwagi na to, że pomoc publiczna przewidziana 
w powołanej ustawie [ustawie KDT] jest przyznawana 
za transakcje sprzedaży energii elektrycznej na ryn-
ku konkurencyjnym, pominięcie przez Prezesa URE 
poszczególnych wydatków i przychodów ze sprzedaży 
wytworzonej energii elektrycznej, rezerw mocy i usług 
systemowych jako nie zrealizowanych na rynku konku-
rencyjnym jest możliwe pod warunkiem udowodnienia tej 
okoliczności.
2. Przy stosowaniu art. 30 ustawy [o rozwiązaniu KDT] 
rola Prezesa URE nie sprowadza się bowiem wyłącznie 
do dokonania operacji arytmetycznych według podanego 
wzoru. Prezes może badać zasadność danych podsta-
wionych do wzoru. Chodzi tu np. o koszty i ceny niezgod-
ne z wpisanymi do dokumentów księgowych, a także 
kosztów i cen generowanych w obrocie wewnątrz grupy 
kapitałowej.
3. Fakt przynależności do grupy kapitałowej nie ozna-
cza automatycznie, że wszystkie transakcje realizowane 
wewnątrz grupy nie są oparte na zasadach wolnego ryn-
ku, chociaż bezsprzecznie, powiązanie kapitałowe daje 
możliwość oddziaływania na sferę autonomii poszczegól-
nych podmiotów. Należy przy tym mieć na względzie, że 
ingerencja w sferę autonomii poszczególnych podmiotów 
miałaby uzasadnienie, gdyby dawało to korzyści całej, hi-
potetycznej, grupie kapitałowej, a nie jedynie wywoływało 
skutki wewnętrzne.
4. jak wynika z art. 30 ust. 1 ustawy o rozwiązaniu (...) 
wysokość korekty rocznej oblicza się przy uwzględnieniu 
różnicy między rzeczywistą wartością wyniku finanso-
wego netto z działalności operacyjnej, skorygowanego 
w sposób podany w przepisie a prognozowaną wartością 
tego wyniku. W tym stanie prawnym nie można obliczać 
tej różnicy, tak jak dokonano tego w zaskarżonej decyzji, 
w oparciu o hipotetyczną wartość wyniku finansowego 
wyprowadzonego z cen jakie powód mógłby osiągnąć.

XVII AmE 163/10
3.8.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
29.7.2010 r.

Zmiana decyzji – 
ustalenie dla roku 
2009 wysokości ko-
rekty rocznej kosz-
tów osieroconych

Ustalenie 
wysokości 
korekty rocz-
nej kosztów 
osieroconych

art. 28, 30 i 37 
ustawy KDT

1. „Dany rok kalendarzowy” stanowiący ocenę średnich 
cen sprzedawanej energii elektrycznej (art. 37) jest lo-
gicznym nawiązaniem do danego roku kalendarzowego 
„i” (art. 30 [ustawy KDT]). Natomiast dane potrzebne do 
korekty przedstawia się za rok kalendarzowy poprze-
dzający rok, w którym są przekazywane (art. 28 [ustawy 
KDT]). Zgodnie z art. 114 k.c. za rok przyjmuje się 365 
dni.
2. W ocenie Sądu Okręgowego ocena kontraktów w kon-
tekście ustalonych ceny sprzedaży winna odbywać się ex 
ante a nie ex post. Innymi słowy, można byłoby przypisać 
Elektrociepłowni odpowiedzialność za powstałe odchy-
lenie w średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej, 
gdyby nie dochowała należytej staranności w procesie 
zawierania umów.
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XVII AmE 166/10
14.6.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
26.5.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Kara 
pieniężna
Naruszenie 
warunków 
udzielonej 
koncesji

Art. 56 ust. 1 
pkt 12

1. Postępowanie sądowe przed Sądem Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów jest postępowaniem kontra-
dyktoryjnym, w którym uwzględnia się materiał dowodo-
wy zebrany w postępowaniu administracyjnym, co nie 
pozbawia jednak stron możliwości zgłoszenia nowych 
twierdzeń faktycznych i nowych dowodów, według zasad 
obowiązujących w postępowaniu odrębnym w sprawach 
gospodarczych. Sąd antymonopolowy jest sądem cywil-
nym i prowadzi sprawę cywilną, wszczętą w wyniku wnie-
sienia odwołania od decyzji P., w tym wypadku Urzędu 
Regulacji Energetyki, według reguł kontradyktoryjnego 
postępowania cywilnego, a nie sądem legalności decyzji 
administracyjnej, jak to czynią sądy administracyjne 
w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
2.Dla stwierdzenia odpowiedzialności koncesjonariu-
sza za wprowadzanie do obrotu paliwa niespełniające-
go wymagań jakościowych nie zachodzi konieczność 
stwierdzenia jego zawinionego działania. Ustawa Prawo 
Energetyczne nie uzależnia bowiem odpowiedzialności 
za naruszenie warunku koncesji od możliwości przy-
pisania koncesjonariuszowi winy umyślnej lub winy 
nieumyślnej.

XVII AmE 167/10
17.5.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
10.6.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Kara 
pieniężna
Nieprzed-
stawienie 
taryfy Preze-
sowi URE do 
zatwierdzenia

Art. 56 ust. 1 
pkt 5 w zw. 
z art. 47 PE

1. Dla wymierzenia przez Prezesa Urzędu kary pienięż-
nej na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo 
energetyczne nie ma znaczenia, z jakich względów 
przedsiębiorstwo nie ustaliło w stosownym czasie nowej 
taryfy dla ciepła i nie wystąpiło do organu regulacyjnego 
– Prezesa Urzędu o jej zatwierdzenie.
2. W kwestii kary pieniężnej nie ma znaczenia, czy sto-
sowane stawki były korzystne dla odbiorców, czy też nie. 
Powołane przepisy, jako chroniące porządek prawny, 
przewidują możliwość nałożenia na przedsiębiorstwo 
energetyczne kary pieniężnej w przypadku stosowania 
cen i taryf nie zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu, 
niezależnie od wywołanych skutków ekonomicznych dla 
odbiorców.

XVII AmE 172/10
04.6.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
30.7.2010 r.

Zmiana decyzji – ob-
niżenie wysokości 
korekty rocznej

utrzymany w mocy 
wyrokiem SA
17.1.2013 r.
VI ACa 995/12

Ustalenie 
korekty rocz-
nej kosztów 
osieroconych

art. 30 ust. 1 
oraz art. 32 usta-
wy KDT

1. Pominięcie przez Prezes Urzędu poszczególnych wy-
datków i przychodów ze sprzedaży wytworzonej energii 
elektrycznej, rezerw mocy i usług systemowych jako nie 
zrealizowanych na rynku konkurencyjnym jest możliwe 
pod warunkiem udowodnienia tej okoliczności. 
2. stosowanie metody porównawczej w odniesieniu do 
stosowania cen wymaga wykazania porównywalności 
warunków działania, a w szczególności porównywalności 
warunków rynkowych w których zawierane były poszcze-
gólne transakcje, a także porównywalności kosztów oby-
dwu stron zawieranych umów.
3. brak jest podstaw do kwestionowania przychodów 
ze sprzedaży niewykorzystanych rezerw mocy, tylko 
z powodu, że ich sprzedaż była realizowana wyłącznie 
pomiędzy podmiotami należącymi do grupy kapitałowej. 
Przynależność do grupy kapitałowej nie oznacza, że 
transakcje realizowane pomiędzy jej członkami nie maja 
charakteru rynkowego (…)Nie można zatem zakładać 
a priori, że dokonywane między nimi transakcje były 
„ rekompensowaniem przez P. części kosztów trwałych”.
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XVII AmE 173/10
19.2.2013 r.

Decyzja Prezsa URE
30.7.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Kara 
pieniężna 
za naruszenie 
warunków 
udzielonej 
koncesji

art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE
§ 14 
rozporządzenia 
Ministra 
Gospodarki 
z dnia 
21 listopada 
2005 r. 
w sprawie 
warunków 
technicznych, 
jakim powinny 
odpowiadać 
bazy i stacje 
paliw płynnych, 
rurociągi 
dalekosiężne 
do transportu 
ropy naftowej 
i produktów 
naftowych i ich 
usytuowanie

1. W ocenie Sądu dla stwierdzenia naruszenia § 14 
powołanego wyżej rozporządzenia wystarczy samo usta-
lenie faktu przeładunku paliwa płynnego w miejscu innym 
niż stacja paliw, baza paliw, baza gazu płynnego, zlewnia 
gazu płynnego oraz samodzielna stacji gazu płynnego.
2. Przy ocenie społecznej szkodliwości czynu uwzględnia 
się m.in. rodzaj naruszenia norm prawa energetyczne-
go en., strukturę rynku, na którym prowadzi działalność 
adresat kary, pozycję rynkową (wyrażającą się w roz-
miarze prowadzonej działalności) przedsiębiorstwa, 
oraz zachowanie przedsiębiorstwa w czasie trwania 
postępowania w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej. 
Z pojęciem społecznej szkodliwości czynu związany jest 
ściśle okres zachowania podlegającego sankcjonowaniu 
w postaci kary pieniężnej. W sytuacji gdy, okres ten jest 
długi, istnieje korelacja z okresem bezprawnego zacho-
wania adresata kary, tym samym zwiększona jest w tym 
przypadku społeczna szkodliwość czynu.
3. Z winą umyślną mamy do czynienia w sytuacji, gdy 
adresat kary pieniężnej jest świadomy swojego bezpraw-
nego zachowania, polegającego na naruszaniu norm pra-
wa energetycznego. W przypadku winy umyślnej adresat 
kary pieniężnej ma zamiar popełnienia czynu bezpraw-
nego, tzn. chce ten czyn popełnić bądź też, przewidując 
możliwość popełnienia tego czynu, godzi się na jego 
popełnienie.
4. Ostatnią normatywną przesłanką wymiaru kary jest 
sytuacja finansowa adresata kary. Przyjmuje się, że kara 
ta nie może wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej 
oraz na płynność finansową przedsiębiorcy. Wysokość 
kary pieniężnej powinna pozostawać we właściwej pro-
porcji do uzyskanego przychodu. Kara ta ma stanowić 
realną, odczuwalną dolegliwość dla ukaranego podmiotu, 
ale stanowić także wyraźne ostrzeżenie na przyszłość. 
(por. wyrok SOKiK z dnia 25.06.2009 r. sygn. akt: XVII 
AmE 50/08). Jednocześnie kara ta może spowodować 
spadek wskaźnika rentowności (por. wyroku SN z dnia 
19.12.2008 r., III SK 10/08).
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XVII AmE 174/10
16.10.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
26.8.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

1. Zasada 
równopraw-
nego trak-
towania 
odbiorców.
2. Obowiązek 
przesyłania 
odbiorcy pro-
jektów umów, 
na podstawie 
których opiera 
się dostar-
czanie energii 
elektrycznej.

art. 5a ust. 1 PE
art. 5 ust. 5 PE
art. 384 i 3841 
KC

1. Umowy kompleksowe o dostarczanie energii elek-
trycznej mają charakter umów masowych, adhezyjnych 
i są zawierane na podstawie wzorca umowy, którego 
treść w zdecydowanej większości ustalana jest jedno-
stronnie przez przedsiębiorstwo energetyczne. Skoro ten 
sam wzorzec umowy i te same ogólne warunki umowy 
stosowane są wobec wszystkich odbiorców energii elek-
trycznej, to trudno mówić o nierównorzędnym traktowa-
niu odbiorcy energii przez dostawcę w relacji do innych 
odbiorców.
2. Według art. 5 ust. 5 PE, projekty umów, o których 
mowa w ust. 1, 3 i 4, lub projekty wprowadzenia zmian 
w zawartych umowach, z wyjątkiem zmian cen lub 
stawek opłat określonych w zatwierdzonych taryfach, 
powinny być niezwłocznie przesłane odbiorcy; jeżeli 
w zawartych umowach mają być wprowadzone zmiany, 
wraz z projektem zmienianej umowy należy przesłać 
pisemną informację o prawie do wypowiedzenia umo-
wy. Natomiast w świetle art. 3841 k.c., wzorzec wydany 
w czasie trwania stosunku umownego o charakterze 
ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wy-
magania określone w art. 384, a strona nie wypowiedzia-
ła umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.
2. Przesłanie projektu zmian w umowie w zakresie innym 
niż zmiana cen i stawek opłat zawartych w zatwierdzo-
nych taryfach nie natomiast zaproszenia do negocjacji 
i wiąże druga stronę, o ile nie wypowiedziała go w najbliż-
szym terminie wypowiedzenia.

XVII AmE 175/10
19.6.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
30.6.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Kara 
pieniężna
Obowiązek 
przedstawie-
nia świadectw 
pochodzenia 
do umorzenia

art. 56 ust. 1 
pkt 1a w zw. 
z art. 9a ust. 1 
PE

Oceny stopnia zawinienia dokonywać należało przy 
uwzględnieniu okoliczności, że powód prowadzi konce-
sjonowaną działalność gospodarczą polegającą na obro-
cie energią elektryczną, w związku z czym zobowiązany 
jest do dołożenia należytej staranności w celu prawidło-
wego wypełniania swoich obowiązków (art. 355 § 2 kc).
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XVII AmE 176/10
3.10.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
30.8.2010 r.

Oddalenie odwołania

Wstrzymanie 
dostarcza-
nia energii 
elektrycznej

Przymiot 
strony w po-
stępowaniu 
w sprawie 
rozstrzyg-
nięcia sporu 
o wstrzyma-
nie dostarcza-
nia energii.

art. 6 ust. 3 i 3a 
PE
art. 28 KPA

1. Naruszenie przez odbiorcę warunków umowy sprze-
daży lub umowy kompleksowej (np. zwłoka w zapłacie za 
pobraną energię) upoważnia przedsiębiorstwo obrotu lub 
sprzedawcę z urzędu do dokonania wstrzymania, skoro 
są oni stroną danej umowy. Generalnie zaś technicznego 
(faktycznego) wstrzymania dostaw dokonuje przedsię-
biorstwo przesyłowe lub dystrybucyjne, gdyż to do jego 
sieci przyłączony jest dany odbiorca, a działanie wstrzy-
mania dostawy realizuje w związku z otrzymaniem okre-
ślonej informacji od przedsiębiorstwa obrotu.
2. Przedsiębiorstwa obrotowe i przesyłowe winny współ-
pracować i jednocześnie dochować należytej staranności 
co do zdobytych informacji zanim dokonają wzajemnego 
wstrzymania dostarczania energii elektrycznej.
3. Możliwość zrealizowania działań przewidzianych w po-
wiadomieniu wystosowanym w trybie art. 6 ust. 3a usta-
wy Prawo energetyczne uzależniona jest od skutecznego 
doręczenia go odbiorcy. Ustalenie momentu odbioru 
niniejszego powiadomienia ma istotne znaczenie, jeżeli 
chodzi o dwutygodniowy termin zapłaty. Powinien on być 
zatem wyznaczony tak, aby odbiorca miał faktycznie 14 
dodatkowych dni na uregulowanie należności.
4. Wystosowanie wniosku o wstrzymanie dostarczania 
energii elektrycznej wymaga uprzedniego sprawdzenia, 
czy miał miejsce fakt zapłaty podnoszony przez wniosko-
dawcę w dniu faktycznej czynności wstrzymania dostaw.

XVII AmE 177/10
21.9.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
30.8.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Wstrzymanie 
dostarcza-
nia energii 
elektrycznej

Przymiot 
strony w po-
stępowaniu 
w sprawie 
rozstrzyg-
nięcia sporu 
o wstrzyma-
nie dostarcza-
nia energii.

art. 6 ust. 3 i 3a 
PE
art. 28 KPA

Tezy identyczne jak w sprawie XVII AmE 176/10.

XVII AmE 180/10
28.6.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
21.7.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Kara pienięż-
na za kwali-
fikowanie do 
grup odbior-
ców w sposób 
niezgodny z 
zatwierdzoną 
taryfą

art. 56 ust. 1 
pkt 6 PE
art. 47 ust. 1 PE

1. Fakt nieodwołania się od decyzji zatwierdzającej taryfę 
oraz niewystąpienia z żądaniem uchylenia decyzji tary-
fowej w stosownym czasie oznacza, że treść taryfy nie 
została narzucona przedsiębiorstwu energetycznemu.
2. Sąd zważył bowiem, iż co prawda powód dokonując 
kwalifikacji, działa na wniosek odbiorcy, jednakże ta kwa-
lifikacja musi być zgodna z obowiązującymi w tym zakre-
sie zapisami zatwierdzonej dla Przedsiębiorstwa taryfy. 
Gdyby bowiem kwalifikacja do konkretnej grupy taryfowej 
polegała wyłącznie na zaakceptowaniu wniosku odbior-
cy, zbędne stałyby się zapisy określające jakiego typu 
podmioty zakwalifikować należy do odpowiedniej grupy 
taryfowej. Innymi słowy, to nie po stronie wnioskodawcy, 
a właśnie przedsiębiorstwa wykonującego działalność 
gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, leży 
kompetencja do właściwego zakwalifikowania określone-
go podmiotu do konkretnej grupy taryfowej.
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XVII AmE 183/10
4.6.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
25.8.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

zawarcie 
umowy 
o przyłącze-
nie farmy wia-
trowej do 
sieci elektro-
energetycznej

Obowiązek 
przyłączenia 
do sieci

art. 7 ust. 1 
PE (w brzmie-
niu istniejącym 
w dacie wyda-
nia zaskarżonej 
decyzji)

Plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przy-
szłego zapotrzebowania na energię elektryczną powinny 
co prawda obejmować inwestycje i modernizacje, jed-
nakże przepis art. 16 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne 
wyraźnie wskazuje, że powinny one również zapewniać 
minimalizację nakładów i kosztów ponoszonych przez 
przedsiębiorstwo energetyczne, tak aby nakłady i koszty 
nie powodowały w poszczególnych latach nadmiernego 
wzrostu cen i stawek opłat dla paliw gazowych, energii 
elektrycznej lub ciepła, przy zapewnieniu ciągłości, nieza-
wodności i jakości dostaw.

XVII AmE 185/10
26.7.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
26.8.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Zawarcie 
umowy 
o przyłącze-
nie farmy 
wiatrowej do 
sieci elektro-
energetycznej

art. 7 ust. 1, 3, 
5 PE
art. 8 ust. 1 PE

1. Kompetencja Prezesa URE zawarta w art. 8 ust. 1 
Prawa energetycznego dotyczy ukształtowania treści 
umowy w przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne 
kwestionuje istnienie obowiązku zawarcia umowy i na tej 
podstawie odmawia jej zawarcia, jak również w przy-
padku, gdy obowiązek zawarcia umowy nie jest kwestio-
nowany, ale strony nie mogą uzgodnić treści przyszłej 
umowy.
2. Decyzja Prezesa URE wydana w trybie art. 8 ust. 1 
Prawa energetycznego zastępuje oświadczenie woli obu 
stron w przedmiocie zawarcia umowy […]
3. Publicznoprawny obowiązek zawarcia umowy o przy-
łączenie do sieci ciąży na przedsiębiorstwie energetycz-
nym zajmującym się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 
lub energii, zarówno wtedy, gdy z wnioskiem o wydanie 
warunków przyłączenia i zawarcie umowy o przyłącze-
nie występuje odbiorca, a więc podmiot, który zamierza 
pobierać energię, jak i wtedy, gdy z wnioskiem takim 
występuje podmiot, który planuje prowadzić działalność 
gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elek-
trycznej i wprowadzaniu jej do systemu, co wynika z 
brzmienia art. 7 ust. 1 Prawa energetycznego, w którym 
ustawodawca posługuje się pojęciem podmiotu ubiegają-
cego się o przyłączenie do sieci, nie zaś odbiorcy.
4. […] ocena, czy istnieją techniczne i ekonomiczne 
warunki przyłączenia do sieci, jest dokonywana przez 
przedsiębiorstwo po złożeniu przez podmiot tego wniosku 
wraz z wymaganymi dokumentami. Warunki przyłączenia 
wydawane są więc przez przedsiębiorstwo energetycz-
ne po rozpatrzeniu wniosku podmiotu ubiegającego się 
o przyłączenie. Warunki te określają aspekty technicz-
ne przyłączenia stosownie do okoliczności konkretnego 
przypadku, przy czym ze względu na bezpieczeństwo 
sieci i niezawodność dostaw prawo do ich kształtowania 
należy do przedsiębiorstwa energetycznego.
5. […] w rzeczywistych nakładach ponoszonych na rea-
lizację przyłączenia, o których mowa w art. 7 ust.8 pkt 3 
Prawa energetycznego uwzględnia się jedynie nakłady 
ponoszone na budowę przyłącza, a nie na rozbudowę 
sieci elektroenergetycznej niezbędnej do przyłączenia.
6. […] opłata za przyłączenie powinna być ustalana na 
podstawie rzeczywistych nakładów na budowę przyłą-
cza, bez uwzględniania nakładów na rozbudowę sie-
ci Przedsiębiorstwa energetycznego niezbędnej do 
przyłączenia.
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7. Jeśli chodzi natomiast o fakt, iż farma wiatrowa nie 
została wybudowana, Sąd stwierdził, iż nie stoi to na 
przeszkodzie, aby zainteresowany najpierw otrzymał wa-
runki przyłączenia i zawarł umowę o przyłączenie farmy 
wiatrowej w okresie ich ważności. Taka kolejność działań 
jest bowiem racjonalna, wobec uprzedniego ustalenia 
możliwości przyłączenia farmy o danej mocy z danego 
obszaru potwierdzona zostaje celowość inwestycji.
8. […] zarzuty dotyczące przebiegu postępowania 
administracyjnego przed Prezesem URE podlegają 
uwzględnieniu jedynie w takim zakresie, w jakim ich 
uwzględnienie uniemożliwiałoby pozostawienie jego de-
cyzji w obrocie prawnym, nawet po ewentualnej reformie 
jej treści. Taka sytuacja może mieć miejsce w szczegól-
ności, w sytuacjach, gdy decyzja zawiera nie dające się 
usunąć uchybienia formalne lub, gdy jest przedwczesna 
z uwagi na niepodjęcie w toku postępowania admini-
stracyjnego czynności, których przeprowadzenie przed 
sądem nie jest możliwe.

XVII AmE 186/10
09.5.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
30.7.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Wstrzymanie 
dostaw paliwa 
gazowego

Art. 8 PE
art. 6 ust. 3a PE

1. Dokumenty na których nie widnieje stempel banku na-
leży ocenić raczej jako wewnętrzne dokumenty księgowe. 
W ocenie Sądu za wiarygodny dowód w postępowaniu 
na okoliczność daty uznania rachunku powoda mógłby 
służyć wyciąg z rachunku bankowego powoda lub inny 
dokument potwierdzający datę wpływu Śródków pienięż-
nych stemplem banku.
2. (…) uprawnienie dla przedsiębiorstwa energetycznego, 
przewidziane w art. 6 ust. 3a Prawa energetycznego ma 
na celu zmobilizowanie odbiorcy do zapłaty należności za 
pobrane paliwo a nie samo wstrzymanie dostaw.

XVII AmE 189/10
21.5.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
9.8.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Kara 
pieniężna
Obowiązek 
utrzymywa-
nia zapasów 
paliw 

Art. 56 ust. 1 
pkt 2 PE
Art. 10 ust. 1 
PE w zw. z § 2 
ust. 1 pkt 3 
Rozporządzenia 
Ministra 
Gospodarki, 
Pracy i Polityki 
Społecznej 
z dnia 12 lu-
tego 2003 
roku w spra-
wie zapasów 
paliw w przed-
siębiorstwach 
energetycznych

1. Postępowanie sądowe przed Sądem Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów jest postępowaniem kontra-
dyktoryjnym, w którym uwzględnia się materiał dowodo-
wy zebrany w postępowaniu administracyjnym, co nie 
pozbawia jednak stron możliwości zgłoszenia nowych 
twierdzeń faktycznych i nowych dowodów, według zasad 
obowiązujących w postępowaniu odrębnym w spra-
wach gospodarczych. Sąd antymonopolowy jest sądem 
cywilnym i prowadzi sprawę cywilną, wszczętą w wyniku 
wniesienia odwołania od decyzji Prezesa Urzędu, w tym 
wypadku Urzędu Regulacji Energetyki, według reguł kon-
tradyktoryjnego postępowania cywilnego, a nie sądem 
legalności decyzji administracyjnej, jak to czynią sądy ad-
ministracyjne w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
2. Zapas paliwa musi być zgromadzony w miejscu skła-
dowania sąsiadującym z miejscem wytwarzania ener-
gii. Słowo sąsiadujący oznacza bycie położonym obok 
czegoś, a więc w bezpośredniej styczności. Składowanie 
w miejscu położonym o 4 km od miejsca wytwarzania 
energii nie spełnia wymogu składowania w miejscy sąsia-
dującym z miejscem wytwarzania energii.
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3. Fakt nie wystąpienia zdarzeń zagrażających ciągłości 
dostaw nie oznacza, że nie zostało naruszone bezpie-
czeństwo energetyczne. Istotą obowiązku polegającego 
na utrzymywaniu obowiązkowych zapasów na określo-
nym normatywnie poziomie jest przeciwdziałanie ryzyku 
zagrożenia ciągłości dostaw energii, uwzględniając zbieg 
mogących wystąpić wszelkich niekorzystnych zjawisk. 
Nieutrzymywanie zapasów paliw na wyznaczonym pozio-
mie zwiększa w sposób oczywisty zagrożenie ciągłości 
dostaw nawet jeśli w tym czasie niekorzystne zjawiska 
nie wystąpiły. Zjawiska te ze swej natury mogą mieć cha-
rakter nagły i nieprzewidywalny.

XVII AmE 190/10
29.3.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
17.9.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Kara 
pieniężna
Naruszenie 
warunków 
udzielonej 
koncesji

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE

1. (…) powód akceptując warunki udzielonej mu koncesji 
zaakceptował również warunek 2.2.1, zgodnie z któ-
rym nie wolno mu było czynić przedmiotem obrotu paliw 
ciekłych, określonych w koncesji, których parametry 
jakościowe są niezgodne z parametrami wynikającymi 
z zawartych umów i z norm określonych prawem.
2. (…) powód, aby sprostać wymaganiom nałożonym 
na niego w związku z otrzymaniem koncesji powinien 
podjąć wszelkie działania, aby spełnić określone w niej 
warunki. Zaznaczenia wymaga, że przedsiębiorca ma 
pełną swobodę wyboru działań, które podejmie w celu 
wywiązania się z obowiązków koncesyjnych. Wypełnienie 
postanowień określonych w warunkach wykonywania 
działalności objętej koncesją jest podstawowym obowiąz-
kiem koncesjonariusza i nie stanowi rzeczy niemożliwej, 
bowiem organ koncesyjny warunki te określa w granicach 
i na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
3. Nadto należy zwrócić uwagę, że przepisy nie zabrania-
ją przedsiębiorcy przeprowadzania każdorazowo przy do-
stawie paliw badań laboratoryjnych produktu, zanim trafi 
on do sprzedaży. (…) otrzymywane przez Przedsiębiorcę 
świadectwo jakości producenta nie jest dowodem nale-
żytej jakości paliwa dostarczanego odbiorcy końcowemu 
na stacji. Nie można zatem uznać, iż powód nie ponosi 
odpowiedzialności za odchylenia jakościowe od normy 
sprzedawanego przez niego paliwa.
4. (…) wprowadzenie do obrotu oleju napędowego o za-
wyżonej zawartości siarki ma szczególnie negatywne 
konsekwencje zarówno dla konsumentów, jak i środowi-
ska naturalnego. (…) zawyżone wartości siarki w paliwie 
powodują szybsze zużycie silnika, układu wydechowe-
go oraz negatywnie wpływają na środowisko naturalne. 
Skutkiem niedotrzymania wymagań jakościowych w za-
kresie parametru zawartości siarki w paliwie jest niewłaś-
ciwa praca silników, wzrost zużycia paliwa, pogorszenie 
stanu technicznego silnika, a w skrajnych przypadkach 
awarie. Naraża to użytkowników pojazdów na ponosze-
nie kosztów napraw i remontów silników, ponoszenie 
kosztów zwiększonego zużycia paliwa i dyskomfortu 
jazdy. Z kolei na środowisko oddziałuje emisja siarki, jak 
i zwiększona ilość produktów spalania.
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XVII AmE 192/10
03.4.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
2.9.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Wstrzymanie 
dostaw paliwa 
gazowego

Art. 8 ust. 1 
w zw. z art. 6 
ust. 3a PE

1. (…) główną przesłanką warunkującą możliwość 
wstrzymania dostarczania paliwa gazowego przez 
przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyła-
niem i dystrybucją paliwa gazowego lub energii jest brak 
uiszczenia przez odbiorcę należności za pobrane paliwo 
mimo upływu miesiąca od terminu płatności za pobrane 
paliwo.
2. (…) wobec wysłania przez przedsiębiorstwo ener-
getyczne wezwania do zapłaty na adres poboru gazu, 
w sytuacji gdy powód tam wysłaną korespondencję 
odbierał i adresu korespondencyjnego w trakcie trwania 
umowy nie kwestionował, należy przyjąć, iż powód miał 
możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia wiedzy 
przedsiębiorstwa, jednak z własnej woli nie podjął prze-
syłki pocztowej zawierającej to oświadczenie. W związ-
ku z czym powstało domniemanie zapoznania się przez 
adresata z treścią tegoż oświadczenia.

XVII AmE 195/10
25.4.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
10.9.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Zmiana za-
twierdzonej 
decyzją taryfy

art. 45 ust. 1 PE
art. 155 k.p.a.

1. Istnienie słusznego interesu powoda jako uzasadnienia 
dla zmiany taryfy należało rozważyć z uwzględnieniem 
przepisu art. 45 ust. 1 Prawa energetycznego. W myśl 
tego przepisu taryfa powinna być ustalona w sposób 
zapewniający pokrycie kosztów uzasadnionych działalno-
ści gospodarczej przedsiębiorców chroniąc jednocześnie 
odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen.
2. W tej sytuacji należy stwierdzić, ze mimo wystąpienia 
okoliczności nieprzewidzianych przy planowaniu taryfy 
w sprawie nie została spełniona przesłanka wystąpienia 
słusznego interesu strony, ponieważ na skutek wzrostu 
kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej po-
wód nie był zmuszony do działania poniżej tych kosztów.

XVII AmE 199/10
21.5.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
29.8.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Kara 
pieniężna
Obowiązek 
utrzymywa-
nia zapasów 
paliw

Art. 56 ust. 1 
pkt 2 PE
Art. 10 ust.1 
PE w zw. z § 2 
ust. 1 pkt 1 lit. c 
Rozporządzenia 
Ministra 
Gospodarki, 
Pracy i Polityki 
Społecznej 
z dnia 12 lu-
tego 2003 
roku w spra-
wie zapasów 
paliw w przed-
siębiorstwach 
energetycznych

1. Nieprzestrzeganie przez dostawcę ciepła obowiązku 
utrzymywania normatywnego zapasu paliwa, wprowa-
dzonego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne, stanowi podstawę do nało-
żenia kary pieniężnej, stosownie do art. 56 ust. 1 pkt 2 tej 
ustawy.
2. (…) okoliczności podnoszone w odwołaniu, związa-
ne z koniecznością zakupu ciepłowni przez Gminę nie 
stanowią okoliczności uzasadniającej zmniejszenie kary. 
Powódka dokonała zakupu ciepłowni w 2005 roku, zaś 
niedobór zapasów węgla kamiennego stwierdzono na 
dzień 1 stycznia 2010 r. Powódka miała zatem dosta-
teczny czas i możliwości dla stworzenia i sfinansowania 
stosownych zapasów, zwłaszcza, że jako koszty uzasad-
nione, koszty magazynowania paliw stanowią element 
cenotwórczy.

XVII AmE 203/10
17.9.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
24.9.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Cofnięcie 
udzielonej 
koncesji 
z urzędu 

art. 58 ust. usta-
wy o swobodzie 
działalności 
gospodarczej 
w zw. z art. 41 
ust. 2 PE
art. 317 ust. 1 
ustawy prawo 
upadłościowe 
i naprawcze

1. Koncesja jest bowiem aktem nierozerwalnie związa-
nym z właściwościami podmiotu, któremu ją udzielono, 
a nie z przedsiębiorstwem rozumianym jako zorga-
nizowany zespół składników niematerialnych i mate-
rialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności 
gospodarczej.
2. koncesji nie można nabyć (zbyć) skutecznie w drodze 
kupna (sprzedaży), nawet wraz z przedsiębiorstwem 
w rozumieniu art. 551 k.c.
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XVII AmE 204/10
4.12.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
19.10.2010 r.

Uchylenie zaskarżo-
nej decyzji

Zawarcie 
umowy 
o przyłącze-
nie farmy 
wiatrowej do 
sieci elektro-
energetycznej

Art. 7 PE 1. Nie ulega wątpliwości, że rozbudowa sieci na potrzeby 
przyłączeń jest wyłącznym obowiązkiem przedsiębior-
stwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub 
dystrybucją energii elektrycznej.
2. Pojęcie przyłączenia do sieci nie jest tożsame z poję-
ciem przyłącza. Nie należy go także utożsamiać z po-
jęciem rozbudowy sieci w celu przyłączenia. Jak już 
zauważono, obowiązek ponoszenia przez operatora 
systemu kosztów rozbudowy sieci w związku z przyłącze-
niem do niej źródła wytwórczego, wynika wprost z prze-
pisów prawa. Z kolei według art. 7 ust. 8 pkt 3 PE, za 
przyłączenie do sieci operator pobiera opłatę ustaloną na 
podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na reali-
zację przyłączenia. Zdaniem Sądu, w przedmiotowych 
nakładach trzeba uwzględniać jedynie nakłady po-
noszone na budowę przyłącza (oraz ewentualnie od-
cinka służącego połączeniu przyłącza z siecią), a nie 
na rozbudowę sieci elektroenergetycznej potrzebnej 
do przyłączenia. Na rozdzielenie pojęć przyłączenia 
podmiotu do sieci od budowy i rozbudowy sieci w celu 
przyłączenia, wskazuje chociażby treść art. 7 ust, 12 PE, 
według którego przyłączany podmiot jest obowiązany 
umożliwić przedsiębiorstwu energetycznemu, o którym 
mowa w ust. l, w obrębie swojej nieruchomości budowę 
i rozbudowę sieci w zakresie niezbędnym do realizacji 
przyłączenia.
3. Sąd orzekający w niniejszym składzie stoi na stano-
wisku, iż wydanie warunków przyłączenia wraz z pro-
jektem umowy przyłączeniowej potwierdza istnienie 
możliwości przyłączenia do sieci wnioskowanego obiektu. 
Jednocześnie pociąga to za sobą obowiązek przedsię-
biorstwa energetycznego zawarcia takiej umowy w okre-
sie ważności warunków przyłączenia.
4. zaniechanie przez gminę wykonania ustawowego 
obowiązku sporządzenia przedmiotowych założeń i pla-
nu nie może stanowić podstawy do stwierdzenia braku 
technicznych i ekonomicznych przesłanek przyłącze-
nia. Przeciwnie, stan taki należałoby ocenić jako brak 
ograniczeń w rozbudowie infrastruktury energetycznej na 
terenie gminy, jakie ewentualnie mogłyby wynikać z anali-
zowanych przepisów.

XVII AmE 207/10
10.6.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
29.11.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Zawarcie 
umowy sprze-
daży gazu

art. 4 PE 1. Zdaniem Sądu decyzja Prezesa URE jest prawidło-
wa, gdyż zastosowanie jedynie w stosunku do powoda 
korzystniejszych rozwiązań, niż dla pozostałych odbior-
ców znajdujących się w grupie (...)stałoby w sprzeczności 
z podstawowymi zasadami konkurencji i równości wobec 
prawa. (...) 
2. Zdaniem Sądu fakt, że powód jest jednostką budże-
tową nie może skutkować stosowaniem wobec niego 
korzystniejszych rozwiązań niż względem pozostałych 
odbiorców.
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XVII AmE 208/10
18.6.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
27.10.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

wstrzyma-
nie dostaw 
energii 
elektrycznej

Art. 6 ust. 3a PE 1.Powiadomienie to stanowi dodatkowy i odrębny doku-
ment przygotowywany przez przedsiębiorstwo energe-
tyczne, który powinien zawierać następujące elementy: 
pouczenie o treści art. 6 ust. 3a ustawy Prawo energe-
tyczne, informacje o upływie miesięcznego terminu zwłoki 
w realizacji płatności za dostarczone paliwa lub energię, 
wskazanie dodatkowego 2-tygodniowego terminu zapłaty 
zaległych i/lub bieżących należności oraz informacje 
o skutkach nieuregulowania tych należności, tj. o możli-
wości wstrzymania dostaw po upływie wskazanego termi-
nu i zamiarze wypowiedzenia umowy.

XVII AmE 210/10
10.7.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
3.11.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Wstrzymanie 
dostarcza-
nia energii 
elektrycznej

art. 6 ust. 3a PE 1. W rozpoznawanej sprawie spór dotyczył sytuacji okre-
ślonej w art. 6 ust. 3a, kiedy odbiorca zwleka z zapłatą za 
pobraną energię, a przedmiotem postępowania admini-
stracyjnego była ocena czy wstrzymanie dostaw energii 
było uzasadnione.
Niezależnie zatem od tego, czy w dniu wszczęcia postę-
powania administracyjnego w niniejszej sprawie, a także 
w dniu wydania zaskarżonej decyzji, doszło do wzno-
wienia dostaw energii elektrycznej, Prezes URE posia-
dał uprawnienia do rozstrzygania sporu w tym zakresie 
tj. oceny czy w danym stanie faktycznym, w określonej 
dacie, zaistniały przesłanki uzasadniające wstrzymanie 
energii czy też nie.
2. Wydzielone podmioty z dniem 1 lipca 2007 r. przejęły 
prawa i obowiązki (...) SA wynikające z umowy kom-
pleksowej. Przy czym nie może budzić wątpliwości, że 
realizacja przez oba wydzielone podmioty tych praw 
i obowiązków jest możliwa wyłącznie przy ich ścisłym 
współdziałaniu. Ze względu na posiadaną infrastruktu-
rę i koncesje tylko przedsiębiorstwo dystrybucyjne ma 
możliwość dokonania technicznej czynności wstrzyma-
nia dostaw energii. Z kolei do podjęcia decyzji w kwestii 
wstrzymania dostaw energii z powodu zalegania odbiorcy 
z zapłatą za dostarczoną energię uprawnione jest wy-
łącznie przedsiębiorstwo obrotu. (…)W związku z powyż-
szym zasadnym było w ocenie Sądu przyznanie statusu 
strony w postępowaniu administracyjnym zarówno powo-
dowi jako przedsiębiorstwu obrotu oraz zainteresowane-
mu 2 jako przedsiębiorstwu dystrybucyjnemu

XVII AmE 211/10
10.7.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
3.11.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

zmieniony (tylko 
w zakresie kosztów 
procesu) wyrokiem 
SA 6.6.2013 r.
VI ACa 1604/12

Wstrzymanie 
dostarcza-
nia energii 
elektrycznej

art. 8 ust. 1 PE
art. 6 ust. 3a PE 
art. 23 ust. 2 
pkt 12 PE

Prezes URE wykonując kompetencję określoną w art. 23 
ust. 2 pkt 12 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-
tyczne występuje w pozycji organu rozstrzygającego spór 
między stronami stosunku zobowiązaniowego. Przepis 
art. 8 ust. 1 ustawy określa bowiem właściwość Prezesa 
do rozpoznawania spraw spornych pomiędzy dostawcami 
a odbiorcami energii.
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XVII AmE 212/10
3.10.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
16.11.2010 r.

Oddalenie odwołania

Wstrzymanie 
dostaw 
energii 
elektrycznej

art. 8 ust. 1 PE
art. 6 ust. 3a PE

1. W art. 6 ust. 3 i 3a w związku z art. 6 ust. 1 ustawy 
Prawo energetyczne ustawodawca wskazał, że wstrzy-
mania może dokonać przedsiębiorstwo energetyczne 
zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw lub 
energii. Użyte w tym przepisie pojęcie „zajmujących się” 
należy interpretować jako prowadzących działalność go-
spodarczą w określonym zakresie.
2. Nie jest wymogiem normy art. 8 ust. 1 Prawo ener-
getyczne, aby „stan sporu” istniał w dacie wszczynania 
postępowania i orzekania przez Prezesa URE. Podstawą 
dla wydania decyzji jest natomiast „sprawa sporna”. 
Przedmiotem postępowania jest bowiem żądanie strony 
urzeczywistnienia normy prawnej ujętej w art. 8 ust. 1 
Prawa energetycznego w związku z art. 6 ust. 3a Prawa 
energetycznego poprzez wydanie decyzji orzekającej 
o nieuzasadnionym wstrzymaniu dostaw energii.
3. Naruszenie przez odbiorcę warunków umowy sprze-
daży lub umowy kompleksowej (np. zwłoka w zapłacie 
za pobraną energię) upoważnia przedsiębiorstwo obrotu 
lub sprzedawcę z urzędu do dokonania wstrzymania, 
skoro są oni stroną danej umowy. Generalnie zaś tech-
nicznego (faktycznego) wstrzymania dostaw dokonuje 
przedsiębiorstwo przesyłowe lub dystrybucyjne, gdyż to 
do jego sieci przyłączony jest dany odbiorca, a działanie 
wstrzymania dostawy realizuje w związku z otrzymaniem 
określonej informacji od przedsiębiorstwa obrotu. Stąd 
przymiot strony w postępowaniu prowadzonym przed 
Prezesem URE, w trybie art. 8 ust. 1 ustawy Prawo ener-
getyczne przy sporze o wstrzymanie dostaw, przysługuje 
odbiorcy oraz nie tylko literalnie wskazanemu w art. 6 
ust. 3 i 3a ustawy Prawo energetyczne „przedsiębiorstwu 
zajmującemu się przesyłem lub dystrybucją”, lecz także 
przedsiębiorstwu obrotu, z którym odbiorca ma podpisa-
ną umowę kompleksową lub sprzedaży

XVII AmE 213/10
3.10.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
16.11.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Wstrzymanie 
dostarcza-
nia energii 
elektrycznej

art. 6 ust. 3a PE 1. Prezes URE ocenił, że dla możliwości wstrzymania 
dostaw energii elektrycznej odbiorcy na podstawie art. 
6 ust. 3a ustawy Prawo energetyczne musiały łącznie 
zaistnieć zawarte w przedmiotowym przepisie przesłanki: 
wystąpienie co najmniej miesięcznej zwłoki z zapłatą za 
pobrane ciepło, uprzedzenie odbiorcy na piśmie o zamia-
rze wypowiedzenia umowy i wyznaczenie mu dodatko-
wego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych 
i bieżących należności.
2. (…) skoro nie zostały spełnione wszystkie przesłanki 
z art. 6 ust. 3a ustawy Prawo energetyczne, które muszą 
być spełnione kumulatywnie, wstrzymanie dostarcza-
nia energii elektrycznej w dniu 26 maja 2010 roku do 
obiektu położonego przy ul. (...) w W., należało uznać za 
nieuzasadnione.
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XVII AmE 214/10
19.2.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
1.10.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Kara 
pieniężna
Obowiązek 
utrzymywa-
nia zapasów 
paliw

Art. 56 ust. 1 
pkt 2 PE
Art. 10 ust. 1 
PE w zw. z § 2 
ust. 1 pkt 1 lit. c 
Rozporządzenia 
Ministra 
Gospodarki, 
Pracy i Polityki 
Społecznej 
z dnia 12 lu-
tego 2003 
roku w spra-
wie zapasów 
paliw w przed-
siębiorstwach 
energetycznych

1. Dla nałożenia na dany podmiot kary pieniężnej wystar-
czy więc sam fakt zaniechania ustawowego obowiązku, 
skutkującego powstaniem niedoborów w zapasach paliw, 
bez względu na przyczyny zaniechania.
2. (…) postępowanie administracyjne prowadzone przez 
Prezesa URE w sprawie nałożenia kary pieniężnej nie 
zmierza do ustalenia winy, bowiem Prezes URE ocenia 
wyłącznie obiektywne okoliczności związane z wypełnie-
niem przez przedsiębiorców obowiązków ustawowych. 
Celem tego postępowania jest wyłącznie ocena, czy zo-
stały przez przedsiębiorcę wypełnione nałożone na niego 
ustawą obowiązki, a więc czy zostały spełnione warunki, 
na których dopuszczalne prowadzenie działalności w tym 
zakresie. Liczy się więc sam fakt powstania niedoborów, 
bez względu na przyczyny jego powstania.
3. Orzeczenie tak niskiej kary było o tyle uzasadnione, 
że dotychczas powód nie był karany za niedotrzymanie 
obowiązku utrzymywania zapasów paliw.

XVII AmE 216/10
28.2.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE 
27.9.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

zawarcie 
umowy 
o przyłącze-
nie farmy wia-
trowej do 
sieci elektro-
energetycznej

Art. 7 ust. 1 PE (…) przedsiębiorstwo energetyczne ma publicznopraw-
ny obowiązek przyłączenia danego podmiotu do sieci, 
jednakże nie jest to obowiązek bezwzględny, albowiem 
powstaje dopiero wówczas, gdy wypełnione zostaną 
przesłanki określone w powołanych przepisach (…).

XVII AmE 217/10
13.8.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
13.5.2010 r.

Uchylenie zaskarżo-
nej decyzji

1. zawar-
cie umowy 
o przyłącze-
nie do sieci 
elektroener-
getycznej
2. zakres 
kompetencji 
Prezesa URE 
do kształto-
wania umowy

Art. 8 ust. 1 PE Bezspornym jest, że linia ta istnieje w chwili obecnej 
i przechodzi przez nieruchomość zainteresowanych. 
Kwestia kolizji tej linii ze sposobem korzystania z nie-
ruchomości (sposobem zabudowy) i kosztów jej usu-
nięcia jest zatem sporem cywilnoprawnym pomiędzy 
właścicielami nieruchomości i podmiotem posiadającym 
służebność przesyłu (lub inne prawo). Rozstrzygnięcie 
tej sprawy należy do kompetencji sądów powszechnych 
w trybie powództwa cywilnego. Sama zaś konieczność 
dostosowania technicznego linii (…) zgodnie z wymaga-
niem normy PN- nie stanowi okoliczności spornej.

XVII AmE 218/10
29.1.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
12.10.2010 r.

Oddalenie odwołania

Publicz-
noprawny 
obowiązek za-
warcia umowy 
o świadczenie 
usług dystry-
bucji energii 
elektrycznej 

Art. 4 ust. 2 PE
Art. 4j ust. 1 PE
Art. 9c ust. 3 
pkt 9a PE

1. W ocenie Sądu wobec skorzystania przez zaintere-
sowanego, będącego odbiorcą przyłączonym do sieci 
powodowego przedsiębiorstwa dystrybucyjnego, z przy-
sługującego mu prawa wyboru sprzedawcy energii 
elektrycznej i zawarcia umowy sprzedaży tej energii z (...) 
S.A. z siedzibą w G., na podstawie art. 9c ust. 3 pkt 9a 
ustawy – Prawo energetyczne po stronie powodowego 
przedsiębiorstwa energetycznego powstał obowiązek 
umożliwienia realizacji takiej umowy.
2. Zdaniem Sądu, okoliczność kwestionowania przez 
dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej moż-
liwości wypowiedzenia przez Zainteresowanego umowy 
kompleksowej przed dniem 31 grudnia 2010 r., nie może 
stanowić podstawy do odmowy wykonania przez przed-
siębiorstwo dystrybucyjne, leżącego po jego stronie, obo-
wiązku świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej 
– ustalonego w ustawie prawo energetyczne.
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3. postanowienia [IRiESD] – Bilansowanie nie mogą 
wyłączać bezwzględnego obowiązku wynikającego 
z przepisów ustawy – Prawo energetyczne. Innymi 
słowy, kwestionowanie przez dotychczasowego sprze-
dawcę energii elektrycznej, skutecznego wypowiedze-
nia przez odbiorcę umowy kompleksowej, nie może 
stanowić uzasadnienia dla odmowy przez powoda 
wykonania,wynikającego z art. 4 ust. 2 ustawy obowiązku 
zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji.

XVII AmE 221/10
20.12.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
8.6.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Kara 
pieniężna
Naruszenie 
warunków 
udzielonej 
koncesji

Art. 56 PE 1. Na przedsiębiorcy prowadzącym koncesjonowaną 
działalność gospodarczą spoczywa odpowiedzialność za 
należyte wykonanie wynikających z koncesji obowiąz-
ków. Wobec tego na powodzie jako profesjonaliście ciąży 
obowiązek stworzenia takiej organizacji przedsiębiorstwa, 
aby wykluczyć możliwość wprowadzenia do sprzedaży 
paliwa o jakości niezgodnej z normą.
2. Przedsiębiorca ma pełna swobodę wyboru działań, 
które podejmie w celu wywiązania się z obowiązków kon-
cesyjnych, przy czym odpowiedzialność za wybór tych 
działań zawsze spoczywa na przedsiębiorcy.

XVII AmE 225/10
6.8.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
25.10.2010 r.

Odrzucenie odwoła-
nia w części
Oddalenie odwoła-
nia w części

Nałożenie 
kary pie-
niężnej na 
kierownika 
przedsiębior-
stwa ener-
getycznego 
za niewywią-
zywani się 
z obowiązków 
określonych 
w ustawie 
o zapasach 
ropy naftowej, 
produktów 
naftowych 
i gazu ziem-
nego oraz 
zasadach 
postępowania 
w sytuacjach 
zagroże-
nia bezpie-
czeństwa 
paliwowego 
państwa 
i zakłóceń 
na rynku 
naftowym.

63 ust. 1 pkt 6 
i art. 64 ust. 1 
pkt 1 ustawy 
z dnia 16 lutego 
2007 roku o za-
pasach ropy naf-
towej, produktów 
naftowych 
i gazu ziemnego 
oraz zasadach 
postępowania 
w sytuacjach 
zagrożenia 
bezpieczeństwa 
paliwowego 
państwa i za-
kłóceń na rynku 
naftowym.

1. Stosownie do treści art. 63 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, 
karze pieniężnej podlega ten kto będąc osobą kierującą 
działalnością przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 24, 
nie przedstawi, w wyznaczonym terminie, informacji, 
o których mowa w art. 27, albo przedstawi w tej informacji 
dane nieprawdziwe. Użycie przez ustawodawcę zwrotu 
„karze podlega ten kto…”, nie pozostawia wątpliwości, 
że Prezes URE jest obowiązany, a nie uprawniony, do 
nałożenia kary w razie stwierdzenia okoliczności polega-
jących karze.
2. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów jest sądem 
cywilnym i prowadzi sprawę cywilną, wszczętą w wyniku 
wniesienia odwołania od decyzji Prezesa Urzędu, w tym 
wypadku Urzędu Regulacji Energetyki, według reguł kon-
tradyktoryjnego postępowania cywilnego, a nie sądem 
legalności decyzji administracyjnej, jak to czynią sądy 
administracyjne w postępowaniu sądowo-administracyj-
nym. Tylko takie odczytanie relacji pomiędzy postępowa-
niem administracyjnym i postępowaniem sądowym może 
uzasadniać dokonany przez racjonalnego ustawodawcę 
wybór między drogą postępowania cywilnego i drogą 
postępowania sądowo-administracyjnego dla wyjaśnienia 
istoty sprawy.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 6(2)

Tabela orzeczeń SOKiK w sprawach energetycznych151

XVII AmE 226/10
6.8.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
25.10.2010 r.

Odrzucenie odwoła-
nia w części
Oddalenie odwoła-
nia w części

Nałożenie 
kary pie-
niężnej na 
kierownika 
przedsiębior-
stwa ener-
getycznego 
za niewywią-
zywani się 
z obowiązków 
określonych 
w ustawie 
o zapasach 
ropy naftowej, 
produktów 
naftowych 
i gazu ziem-
nego oraz 
zasadach 
postępowania 
w sytuacjach 
zagroże-
nia bezpie-
czeństwa 
paliwowego 
państwa 
i zakłóceń 
na rynku 
naftowym.

63 ust. 1 pkt 6 
i art. 64 ust. 1 
pkt 1 ustawy 
z dnia 16 lutego 
2007 roku o za-
pasach ropy naf-
towej, produktów 
naftowych 
i gazu ziemnego 
oraz zasadach 
postępowania 
w sytuacjach 
zagrożenia 
bezpieczeństwa 
paliwowego 
państwa i za-
kłóceń na rynku 
naftowym.

1. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów jest sądem 
cywilnym i prowadzi sprawę cywilną, wszczętą w wyniku 
wniesienia odwołania od decyzji Prezesa Urzędu, w tym 
wypadku Urzędu Regulacji Energetyki, według reguł kon-
tradyktoryjnego postępowania cywilnego, a nie sądem 
legalności decyzji administracyjnej, jak to czynią sądy 
administracyjne w postępowaniu sądowo-administracyj-
nym. Tylko takie odczytanie relacji pomiędzy postępowa-
niem administracyjnym i postępowaniem sądowym może 
uzasadniać dokonany przez racjonalnego ustawodawcę 
wybór między drogą postępowania cywilnego i drogą 
postępowania sądowo-administracyjnego dla wyjaśnienia 
istoty sprawy.

XVII AmE 2/11
30.4.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
3.11.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

odmowa za-
warcia umowy 
świadczenia 
usług dystry-
bucji energii 
elektrycznej

art. 8 PE
art. 4 ust. 2 PE

1. (…) o ile powód chciałby zmienić warunki na ja-
kich była dotychczas świadczona usługa dystrybucji tj. 
zamiast dostarczania energii za pomocą 4 przyłączy 
osiągnąć stan dostarczania energii za pomocą jednego 
przyłącza musiałby wówczas wystąpić do pozwanego 
operatora z wnioskiem o określenie nowych lub zmianę 
dotychczasowych warunków przyłączenia. Skoro jednak 
tego nie uczynił to oczywistym jest, że umowa może się 
opierać na dotychczasowych warunkach przyłączenia 
a te, o czy mowa wyżej, wskazywały na 4 przyłącza. 
Skoro więc w sprawie nie zaszły żadne okoliczności natu-
ry faktycznej lub prawnej, które pozwalałyby na zastąpie-
nie 4 przyłączy jednym przyłączem to nie jest możliwe 
aktualnie odmienne od dotychczasowego ujęcie kwestii 
przyłączy.
2. Reasumując należy stwierdzić, że samo tylko oddzie-
lenie umowy sprzedaży energii elektrycznej od umowy 
świadczenia usług dystrybucji energii nie może mieć 
wpływu na zasady świadczenia usług dystrybucji o ile 
podmiot ubiegający się o zawarcie takiej umowy nie 
uzyskał innych niż dotychczas warunków przyłączenia. 
Zatem nie może nastąpić automatyczna zmiana dotych-
czasowych czterech przyłączy na jedno przyłącze.
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XVII AmE 3/11
24.9.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
6.10.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

wyrok uchylony, 
a sprawa przekazana 
do ponownego rozpo-
znania wyrokiem SA
6.6.2013 r.
VI ACa 1587/12

Zatwierdzenie 
taryfy dla 
usług dystry-
bucji energii 
elektrycznej

art. 47 ust. 1 i 2 
PE

1. (…) przedsiębiorstwa energetyczne same sporządza-
ją taryfy, które o ile istnieje taki obowiązek, podlegają 
zatwierdzeniu przez Prezesa URE. Prezes URE nie jest 
uprawniony do żadnych innych form interwencji w proces 
tworzenia taryf, a w szczególności określania parametrów 
elementów cenotwórczych. Z tego też względu, nie mają 
znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie fakty 
dotyczące procesu tworzenia taryfy ani też prognozowa-
nych danych, które powód przyjął do kalkulacji. Proces 
tworzenia taryfy jest bowiem procesem autonomicznym 
każdego przedsiębiorcy energetycznego i nie istnie-
ją żadne mechanizmy prawne ingerencji osób trzecich 
i organów w ten proces. Ewentualnej ocenie podlega 
wyłącznie rezultat końcowy w postaci taryfy w procesie 
jej zatwierdzania (…).
2. Bez znaczenia dla istoty sprawy jest fakt korzystania 
przy sporządzaniu taryfy z danych opublikowanych przez 
Prezesa URE. Dane te nie mają charakteru wiążącego 
i przyjęcie wyższych stawek od wskazanych przez po-
zwanego nie uzasadnia samo w sobie odmowy zatwier-
dzenia taryfy.
3. prawidłowe skalkulowanie cen jest elementem ry-
zyka gospodarczego jaki ponoszą wszystkie podmioty 
gospodarcze. W każdym przypadku, gdy skalkulowana 
cena nie pokrywa poniesionych kosztów, przedsiębiorca 
ponosi wynikające z tego faktu skutki finansowe i nie uza-
sadnia to żądania zmiany zawartych umów. (…) Przepisy 
prawa energetyczne nie przewidują bowiem obowiązku 
korekty taryfy w przypadku, gdy np. średnie ceny zakupu 
energii okazały by się niższe od zakładanych przy spo-
rządzaniu taryfy. Przyznanie możliwości zmiany taryfy, 
każdorazowo gdy okaże się, że faktyczne ceny zakupu 
energii są wyższe od zakładanych prowadziłoby przerzu-
cenia ryzyka gospodarczego na odbiorców, nie stanowi 
słusznego interesu strony w rozumieniu art. 155 k.p.a.
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XVII AmE 7/11
25.4.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
19.11.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Nałożenie 
kary pie-
niężnej za 
naruszenie 
warunków 
koncesji po-
przez wpro-
wadzenie do 
obrotu paliwa 
ciekłego nie-
spełniającego 
wymagań 
jakościowych

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE
Art. 56 ust. 6 PE

1. (…) na powodzie jako profesjonaliście ciąży obowią-
zek stworzenia takiej organizacji przedsiębiorstwa, aby 
wykluczyć możliwość wprowadzenia do sprzedaży paliwa 
o jakości nieodpowiadającej normom.
2. W szczególności należy wskazać, iż powód nie może 
zwolnić się z odpowiedzialności za naruszenie warunków 
koncesji poprzez samo wskazanie, że paliwo posiada 
certyfikaty jakości, zwłaszcza, iż zostały one wystawione 
na zlecenie importera paliwa (…). 
3. Jakkolwiek przywołane przez powoda okoliczności nie 
uzasadniają przyjęcia, iż naruszenie warunków konce-
sji miało charakter nie zawiniony to jednak mają one 
wpływ na ocenę stopnia zawinienia, co w świetle przepi-
su art. 56 ust. 6 Prawa energetycznego oddziaływuje na 
wysokość kary pieniężnej.
4. Prowadzone przez Prezesa URE w sprawie nałoże-
nia kary pieniężnej postępowanie administracyjne nie 
zmierza bowiem do ustalenia winy w rozumieniu prawno-
-karnym. Prezes URE ocenia wyłącznie obiektywne 
okoliczności związane z wypełnieniem przez przedsię-
biorców obowiązków ustawowych. Celem tego postępo-
wania jest wyłącznie ocena, czy przedsiębiorca wypełnił 
prawidłowo, zgodnie z treścią ustawy, ciążące na nim 
obowiązki. Czyny wymienione w katalogu art. 56 ust. 1 
Prawa energetycznego nie stanowią jednak czynów 
zabronionych przepisami prawa karnego. W związ-
ku z czym stopień zawinienia karanego podmiotu jest 
brany pod uwagę wyłącznie przy ustaleniu wysokości 
kary pieniężnej stosownie do treści art. 56 ust. 6 Prawa 
energetycznego.

XVII AmE 9/11
30.4.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
31.12.2009 r.

Oddalenie 
odwołania

Nałożenie 
kary 
pieniężnej
Obowiązek 
uzyskania 
i przedsta-
wienia do 
umorzenia 
Prezesowi 
URE świa-
dectw po-
chodzenia 
dla energii 
elektrycznej 
wytworzonej 
w jednostkach 
kogeneracji

Art. 56 PE
art. 9a ust. 8 PE

Przedmiotem analizy sądu była wyłącznie analiza stanu 
faktycznego, Sąd nie prowadził istotnych rozważań natu-
ry prawnej.
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XVII AmE 10/11
10.12.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
31.12.2009 r.

Oddalenie 
odwołania

Wymierzenie 
kary pienięż-
nej za niewy-
wiązanie się 
z obowiązku 
uzyskania 
i przedsta-
wienia do 
umorzenia 
Prezesowi 
URE świa-
dectw pocho-
dzenia energii 
elektrycznej 
wytworzonej 
w odnawial-
nych źród-
łach energii 
lub uiszcze-
nia opłaty 
zastępczej

Art. 56 PE
Art. 9a ust. 1 PE

Przedmiotem analizy sądu była wyłącznie analiza stanu 
faktycznego, Sąd nie prowadził istotnych rozważań natu-
ry prawnej.

XVII AmE 11/11
8.8.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
3.12.2010 r.

Zmiana decyzji 
– obniżenie kary 
pieniężnej 
Odrzucenie wniosku 
o wstrzymanie wy-
konania zaskarżonej 
decyzji

Kara pie-
niężna za 
naruszenie 
warunków 
koncesji po-
przez wpro-
wadzenie do 
obrotu paliwa 
ciekłego nie-
spełniającego 
wymagań 
jakościowych

art. 56 ust. 1 
pkt 12 w zw. 
z ust. 6 PE

1. Wymierzając karę w sprawach o odwołanie od decyzji 
regulatora rynku nakładającego kary pieniężne z tytułu 
naruszenia obowiązków wynikających z mocy ustawy lub 
decyzji należy uwzględnić postanowienia Europejskiej 
Konwencji Praw człowieka i Obywatela i zapewnić 
przedsiębiorcom wyższy poziom sądowej ochrony praw. 
Z utrwalonego orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka wynika, iż dolegliwe kary pieniężne na-
kładane na przedsiębiorców przez organ administracyjny 
mają charakter sankcji karnych i w związku z tym powin-
ny odpowiadać wymogom analogicznym do tych, jakie 
obowiązują sądy orzekające w sprawach karnych. Zatem 
powinny uwzględniać standardy ochrony praw oskarżo-
nego obowiązujące w postępowaniu karnym.

XVII AmE 12/11
23.1.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
27.10.2010 r.

Uchylenie zaskarżo-
nej decyzji

Zawarcie 
umowy 
o przyłącze-
nie do sieci 
ciepłowniczej

Art. 8 ust. 1 PE
art. 7 ust. 1 i 5 
PE

1. Warunki przyłączenia wydawane są przez przedsię-
biorstwo energetyczne po rozpatrzeniu wniosku podmiotu 
ubiegającego się o przyłączenie. Warunki te określają 
aspekty techniczne przyłączenia stosownie do okolicz-
ności konkretnego przypadku, przy czym ze względu 
na bezpieczeństwo sieci i niezawodność dostaw pra-
wo do ich kształtowania należy do przedsiębiorstwa 
energetycznego.
2. Należy podkreślić, że przepis art. 7 ust. 5 Pe nakłada 
na przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesy-
łaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii obo-
wiązek rozbudowy sieci oraz finansowania rozbudowy 
sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów ubie-
gających się o przyłączenie, na warunkach określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1–4, 7 
i 8 i art. 46 oraz w założeniach lub planach, o których 
mowa w art. 19 i 20.
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XVII AmE 16/11
20.12.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
24.3.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Zawarcie 
umowy przy-
łączenia far-
my wiatrowej 
do sieci

Art. 7 ust. 1 PE
Art. 7 ust. 3a PE

Ustawa z dnia 
8 stycznia 
2010 r. o zmia-
nie ustawy 
– Prawo ener-
getyczne oraz 
o zmianie nie-
których innych 
ustaw

1. Zgodnie z art. 7 ust. 3a prawa energetycznego 
podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa 
przedsiębiorstwu energetycznemu wniosek o określenie 
warunków przyłączenia. Ocena, czy istnieją techniczne 
i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci, jest doko-
nywana przez przedsiębiorstwo po złożeniu przez pod-
miot tego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
2. Kolejnym warunkiem niezbędnym do stwierdzenia 
istnienia publicznoprawnego obowiązku przedsiębiorstwa 
energetycznego zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, 
jest potwierdzenie spełnienia możliwości odbioru paliw 
lub energii przez urządzenia, sieci lub instalacje należące 
do podmiotu ubiegającego się o przyłączenie. Warunki 
przyłączenia wydawane są przez przedsiębiorstwo ener-
getyczne po rozpatrzeniu wniosku podmiotu ubiegające-
go się o przyłączenie.

XVII AmE 25/11
1.10.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
z 27.8.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Zatwierdzenie 
zmiany ta-
ryfy energii 
elektrycznej 

art. 47 ust. 1 i 2 
w zw. z art. 45 
PE

1. prawidłowe skalkulowanie cen jest elementem ryzyka 
gospodarczego jaki ponoszą wszystkie podmioty gospo-
darcze. W każdym przypadku, gdy skalkulowana cena 
nie pokrywa poniesionych kosztów, przedsiębiorca pono-
si wynikające z tego faktu skutki finansowe i nie uzasad-
nia to żądania zmiany zawartych umów. (…) Przyznanie 
możliwości zmiany taryfy, każdorazowo gdy okaże się, że 
faktyczne ceny zakupu energii są wyższe od zakładanych 
prowadziłoby przerzucenia ryzyka gospodarczego na 
odbiorców, nie stanowi słusznego interesu strony w rozu-
mieniu art. 155 k.p.a.
2. Stosownie do treści art. 45 (…) przedsiębiorstwa ener-
getyczne same sporządzają taryfy, które o ile istnieje taki 
obowiązek, podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE. 
Prezes URE nie jest uprawniony do żadnych innych form 
interwencji w proces tworzenia taryf, a w szczególności 
określania parametrów elementów cenotwórczych.

XVII AmE 26/11
10.7.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
30.12.2010 r.

Zmiana decyzji – ob-
niżenie kary o 50%
Oddalenie odwo-
łania w pozostałej 
części

1. Kara pie-
niężna za 
naruszenie 
warunków 
koncesji po-
przez wpro-
wadzenie do 
obrotu paliwa 
ciekłego nie-
spełniającego 
wymagań 
jakościowych
2. Zakres 
kognicji 
SOKiK

art. . 56 ust. 1 
pkt 12 w zw. 
z ust. 6 PE

1. Sąd OKiK jest sądem cywilnym i prowadzi sprawę 
cywilną, wszczętą w wyniku wniesienia odwołania od de-
cyzji Prezesa Urzędu, w tym wypadku Urzędu Regulacji 
Energetyki, według reguł kontradyktoryjnego postępo-
wania cywilnego. Nie jest więc sądem legalności decyzji 
administracyjnej i nie prowadzi jedynie postępowania 
kontrolnego, jak to czynią sądy administracyjne 
w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Tylko takie 
odczytanie relacji pomiędzy postępowaniem administra-
cyjnym i postępowaniem sądowym może uzasadniać 
dokonany przez racjonalnego ustawodawcę wybór mię-
dzy drogą postępowania cywilnego i drogą postępowania 
sądowo-administracyjnego dla wyjaśnienia istoty sprawy.
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XVII AmE 27/11
23.5.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
26.10.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Zmiana taryfy 
dla ciepła

§ 27 ust. 1 
rozporządzenia 
Ministra 
Gospodarki 
z dnia 
9 października 
2006 r. 
w sprawie 
szczegółowych 
zasad 
kształtowania 
i kalkulacji 
taryf oraz 
rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia 
w ciepło
Art. 155 KPA

1. Taryfa skalkulowana poniżej uzasadnionych kosztów 
sprzedawcy oznacza korzyść dla odbiorców, gdyż uzy-
skują oni produkt po cenie zaniżonej. Jednakże interes 
odbiorców paliwa gazowego nie powinien co do zasady 
zablokować możliwości urealnienia ceny administracyjnie 
ustalonej, jeżeli została źle ustalona i może doprowa-
dzić do pokrzywdzenia przedsiębiorstwa energetyczne-
go. Jeśli przedsiębiorstwo energetyczne nie otrzymuje 
za sprzedane paliwo gazowe ceny pozwalającej pokryć 
poziom uzasadnionych kosztów, ma ono zatem słuszny 
interes w zmianie decyzji.
Powyższe wskazuje, że za słuszny interes strony w ro-
zumieniu art. 155 kpa należy uznać potrzebę ukształ-
towania taryfy na takim poziomie, by zapewnione było 
pokrycie uzasadnionych kosztów przedsiębiorstwa,
2. […] nawet ewentualne wystąpienie kosztów niepla-
nowanych nie musi automatycznie pociągać za sobą 
konieczności zmiany taryfy zgodnie z oczekiwaniami 
powoda. Należy zauważyć, iż istotna zmiana w rozumie-
niu § 27 ust. 1 rozporządzenia (…) musi mieć charak-
ter nieprzewidywalny, a także musi mieć wpływ na całą 
działalność Przedsiębiorcy, co w niniejszej sprawie nie 
miało miejsca, albowiem powód nie wykazał, by zmia-
na w zakresie kosztów paliwa gazowego rzutowała na 
całokształt wskaźników ekonomicznych przedsiębiorstwa, 
a nieuwzględnienie zmian wnioskowanych przez powoda 
spowoduje pogorszenie jego sytuacji finansowej.

XVII AmE 30/11
12.3.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
18.11.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Zawarcie 
umowy 
o przyłącze-
nie do sieci 
gazowej

Art. 7 ust. 1 PE
Art. 7 ust. 5 PE

[…] brak ujęcia nieruchomości powódki w miejscowym 
planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej zwalniał przedsię-
biorstwo gazownicze z obowiązku ujęcia tej nierucho-
mości w planie rozwoju zważywszy ponadto, że obecnie 
przyłączeniem do sieci gazowej zainteresowana jest 
w tym rejonie tylko powódka.
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XVII AmE 37/11
15.10.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
23.11.2010 r.

Uchylenie zaskarżo-
nej decyzji

zatwierdzenie 
zmiany taryfy 
dla ciepła

art. 45 ust. 1 
pkt 1 PE 
art. 44 ust. 1 PE

1. W ocenie Sądu zatwierdzenie taryfy dla gazu ziem-
nego, czego bezpośrednim skutkiem był wzrost cen 
zakupu tego paliwa, stanowiło nową i nieprzewidziana 
okoliczność, której powódka nie mogła uwzględnić przy 
składaniu wniosku o zatwierdzenie taryfy zatwierdzonej 
Decyzją z dnia 2 września 2010 r. Zatwierdzenie lub nie 
taryf dostawców gazu (...) leżało w granicach decyzji or-
ganu administracyjnego. Powódka nie miała podstaw do 
przyjęcia cen zakupu gazu według stawek nowej taryfy, 
gdyż jako jeszcze nie zatwierdzona była nieobowiązująca 
i nie mogła z góry zakładać, że złożone przez te podmio-
ty wnioski o zatwierdzenie taryf (o ile w ogóle posiadała 
wiedzę w tym zakresie), zostaną uwzględnione.
2. (…) taryfa skalkulowana poniżej uzasadnionych kosz-
tów sprzedawcy oznacza korzyść dla odbiorców, gdyż 
uzyskują oni produkt po cenie zaniżonej. Korzyść ta staje 
się nieuprawnioną, jeżeli zostaje uzyskana poza granica-
mi ryzyka sprzedawcy, w wyniku administracyjnoprawnej 
struktury ustalania taryfy. Administracyjnoprawna ochrona 
interesów odbiorców, w granicach słuszności nie powinna 
zapewniać im niesłusznego wzbogacenia. Ochrona ta nie 
może być, tak jak w rozpatrywanej sprawie, celem ode-
rwanym od potrzeby jej zrównoważenia z ochroną uza-
sadnionego interesu przedsiębiorstwa energetycznego.

XVII AmE 40/11
15.1.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
21.12.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Kara pie-
niężna za 
naruszenie 
warunków 
udzielenia 
koncesji

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE
§ 97 ust. 1 pkt 4 
rozporządzenia 
Ministra 
Gospodarki z dn. 
21 listopada 
2005 r. w 
sprawie 
warunków 
technicznych, 
jakim powinny 
odpowiadać 
bazy i stacje 
paliw płynnych, 
rurociągi 
przesyłowe 
dalekosiężne 
służące do 
transportu 
ropy naftowej 
i produktów i ich 
usytuowanie

1. Koncesja udzielona przedsiębiorcy obliguje go do wy-
konywania działalności gospodarczej zgodnie z obowią-
zującymi przepisami określającymi wymogi techniczne 
prowadzenia działalności oraz wymogi związane z ochro-
ną środowiska.
2. Niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów 
rozporządzenia, a w konsekwencji naruszenie warunków 
koncesji stanowi obligatoryjną przesłankę nałożenia na 
powoda kary pieniężnej – art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy 
z 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.
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XVII AmE 41/11
5.11.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
31.12.2010 r.

Uchylenie zaskarżo-
nej decyzji

Wymierzenie 
kary pie-
niężnej za 
naruszenie 
warunków 
koncesji

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 w zw. 
z art. 56 ust. 2, 
ust. 3 i ust. 6 PE
§ 15 ust. 2 
rozporządzenia 
Ministra 
Gospodarki 
z dnia 
6 września 
1999 r. 
w sprawie 
bezpieczeństwa 
i higieny 
pracy przy 
magazynowaniu, 
napełnianiu 
i rozprowadzaniu 
gazów płynnych

1. Do decyzji nakładającej kare pieniężną obowiązuje 
wyższy standard ochrony praw przedsiębiorcy ze wzglę-
du na konieczność zapewnienia skuteczności w polskim 
porządku prawnym przepisom Europejskiej konwencji 
Praw Człowieka i Podstawowych Wartości w zakresie 
w jaki Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjmuje gdy 
dochodzi do wymierzenia przedsiębiorcy kary pieniężnej, 
zasady sądowej weryfikacji prawidłowości orzeczenia 
organu regulacji w tym zakresie, powinny odpowiadać 
wymogom analogicznym do tych, które obowiązują sad 
orzekający w sprawie karnej. (…) Przedsiębiorcę obej-
muje zatem domniemanie niewinności, które Prezes URE 
obowiązany jest udowodnić, wykazując fakt naruszenia 
prawa.
2. Przepis § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. (…) stanowi, że 
butla napełniana gazem płynnym o pojemności powyżej 
5 kg powinna posiadać trwałe oznakowanie obejmują-
ce całą powierzchnię butli wskazujące przedsiębiorcę 
odpowiedzialnego za jej stan techniczny. Przepis nie 
przesądza zatem o kolorze butli ani nawet o obowiązku 
jednolitego ich oznaczania przez przedsiębiorę. Wymóg 
powyższego przepisu zostaje więc spełniony, gdy ozna-
kowanie obejmuje całą powierzchnię butli, jest trwałe 
i pozwalające jednoznacznie zidentyfikować przedsiębior-
cę odpowiedzialnego za jej stan techniczny.

XVII AmE 45/11
22.11.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
21.12.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Nałożenie 
kary pienięż-
nej za niewy-
wiązanie się 
z obowiązku 
utrzymywania 
w należy-
tym stanie 
technicznym 
obiektów, 
instalacji 
i urządzeń 
oraz narusze-
nie warunków 
koncesji

Art. 56 ust. 1 
pkt 10 i 12 PE 
Art. 4 ust. 1 PE

1. Okoliczność wystąpienia awarii skutkującej przerwą 
w dostawie energii elektrycznej nie stanowi samoistnej 
przesłanki stwierdzenia, że ukarany podmiot nie utrzy-
muje w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji 
i urządzeń i nie przestrzega obowiązków wynikających 
z koncesji. Przyczynami „zdarzeń sieciowych” mogą 
być bowiem zarówno zdarzenia zawinione przez stro-
nę trzecią (np.: zerwania mechaniczne kabli przez firmy 
wykonujące prace ziemne, zdarzenia spowodowane 
przez działanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, 
którym nie można było zapobiec poprzez utrzymywanie 
w należytym stanie technicznym instalacji), jak i zdarze-
nia spowodowane uszkodzeniami urządzeń.
2. Przepis art. 56 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo energetycz-
ne odnosi się bowiem nie do skutku, ale do staranności 
działania przedsiębiorstwa energetycznego, w zakresie 
wykonywania obowiązku utrzymywania w należytym sta-
nie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń.
3. Wystąpienie awarii nie stanowi samoistnej przesłanki 
stwierdzenia, że powód nie wypełnił ciążących na nim 
obowiązków. Przesłanką takiego stwierdzenia będzie 
natomiast ustalenie, że powód nie dochował należytej 
staranności na etapie poprzedzającym wystąpienie awarii 
i nie zapobiegł jej wystąpieniu, mimo, że miał świado-
mość zagrożenia awarią i realną możliwość zapobieżenia 
jej wystąpieniu.
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XVII AmE 48/11
12.9.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
20.10.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

utrzymany w mocy 
wyrokiem
4.6.2013 r.
VI ACa 1527/12

Nałożenie 
kary pie-
niężnej za 
naruszenie 
warunków 
koncesji po-
przez wpro-
wadzenie do 
obrotu paliwa 
ciekłego nie-
spełniającego 
wymagań 
jakościowych 

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE

1. koncesja jest zobowiązaniem przedsiębiorcy do wy-
konywania z należyta starannością wynikających z niej 
obowiązków w zamian za płynące z tego tytułu korzyści. 
Zatem na powodzie jako profesjonaliście ciąży obowią-
zek stworzenia takiej organizacji przedsiębiorstwa, aby 
wykluczyć możliwość wprowadzenia do sprzedaży paliwa 
o jakości nieodpowiadającej normom.
2. Świadectwo jakości jest bowiem potwierdzeniem jako-
ści paliwa znajdującego się u dostawcy lecz nie stano-
wi dowodu, że paliwo wprowadzone do obrotu spełnia 
normy jakościowe. Należy podkreślić, że przedsiębiorca, 
który wyrazi zgodę na przepompowanie dostarczonego 
paliwa do zbiornika znajdującego się na stacji paliw bez 
zbadania jego jakości przyjmuje na siebie negatywne 
skutki ewentualnej nieprawidłowej jakości sprzedawane-
go paliwa.

AmE 50/11
16.8.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
21.12.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Nałożenie 
kary 
pieniężnej

Art. 56 PE [Brak dostępnego uzasadnienia]

AmE 51/11
7.1.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
29.12.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Nałożenie 
kary 
pieniężnej

Art. 56 PE [Brak dostępnego uzasadnienia]

XVII AmE 53/11
19.11.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
17.1.2011 r.

Oddalenie 
odwołania

Wymierzenie 
kary pie-
niężnej za 
naruszenie 
warunków 
koncesji

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE
§ 15 
rozporządzenia 
Ministra 
Gospodarki 
z dnia 
6 września 
1999 r. 
w sprawie 
bezpieczeństwa 
i higieny 
pracy przy 
magazynowaniu, 
napełnianiu 
i rozprowadzaniu 
gazów płynnych

1. (…) trwałe oznakowanie obejmujące całą powierzchnię 
butli wskazujące przedsiębiorcę odpowiedzialnego za jej 
stan techniczny musi zawierać butla napełniana, co ozna-
cza, że takie oznakowanie musi istnieć najpóźniej chwili 
rozpoczęcia napełniania. Oczywiste ratio legis tego prze-
pisu wiąże moment powstania zagrożenia dla bezpie-
czeństwa związanego z rozpoczęciem napełniania butli 
gazem (puste butle nie stwarzają istotnego zagrożenia). 
Dlatego też w chwili powstania zagrożenia, butla musi 
mieć oznakowanie przedsiębiorcy odpowiedzialnego za 
jej stan techniczny. W świetle przytoczonego przepisu nie 
jest zatem dopuszczalne umieszczanie oznakowania po 
napełnieniu, chociażby następowało to przed wprowa-
dzeniem butli do obrotu.
2. (…) warunki koncesji nakładają na koncesjonariuszy 
obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów o wyko-
nywaniu działalności w tym warunków bhp, niezależnie 
od tego w jakiej ustawie zostaną określone, a nie też 
w odniesieniu do przepisów wykonawczych, w oparciu 
o jaką delegacje ustawową zostaną wydane.
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XVII AmE 54/11
27.5.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
30.12.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Nałożenie 
kary pie-
niężnej za 
naruszenie 
warunków 
koncesji po-
przez wpro-
wadzenie do 
obrotu paliwa 
ciekłego nie-
spełniającego 
wymagań 
jakościowych

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE

1. Sąd zważył, że Prezes URE ocenia wyłącznie obiek-
tywne okoliczności związane z wypełnianiem przez 
przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. 
Celem postępowania jest wyłącznie ocena, czy zosta-
ły spełnione warunki, na których dopuszczalne było 
prowadzenie działalności w danym zakresie. W tym 
kontekście istotne znaczenie ma stanowisko Trybunału 
Konstytucyjnego wyrażone w wyroku z dnia 24 stycznia 
2005 r. w sprawie SK 52/04, iż „w doktrynie w sprawach 
deliktów administracyjnych przyjmuje się koncepcję winy 
obiektywnej, tj. opartej na przewadze obiektywnego faktu 
naruszenia normy sankcjonowanej, który sam w sobie 
uzasadnia postawienie zarzutu niezachowania należytej 
ostrożności wymaganej w stosunkach danego rodzaju. 
W przekonaniu Trybunału Konstytucyjnego przemawia to 
za odrzuceniem zasady domniemania niewinności jako 
reguły wiążącej organy orzekające o konsekwencjach 
popełnionego czynu. Trybunał Konstytucyjny podziela po-
gląd wyrażony w szczególności w uzasadnieniu wyroku 
z 23 kwietnia 2002 r., sygn. K 2/01 (OTK ZU nr 3/A/2002, 
poz. 27), że opłata jako sankcja administracyjna nie 
jest sankcją w rozumieniu prawa karnego. Przesłanką 
konstruowania odpowiedzialności różnej od odpowie-
dzialności karnej jest legitymacja ustawodawcy do re-
presjonowania bezprawia z tytułu samej niesubordynacji 
wobec porządku prawnego, w oderwaniu od warunku 
czynu, winy i podziałów na klasyczne rodzaje odpowie-
dzialności oraz poza ustawami karnymi (tzw. obiektywna 
koncepcja odpowiedzialności)”.
2. Zupełnie rozłączną kwestią, nie wpływającą na odpo-
wiedzialność powoda jest zatem ewentualna kontrola 
dostawcy paliwa dla powoda na podstawie art. 23 ust. 1 
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowa-
nia i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2006 r. Nr 169, 
poz. 1200) i jej wyniki.
3. Sąd podziela (…) pogląd Sądu Najwyższego wyrażony 
w wyroku z dnia 13 maja 2009 r. sygn. III SK 39/08, iż sy-
tuację ekonomiczną przedsiębiorcy będącą przesłan-
ką górnej granicy kary pieniężnej (art. 56 ust. 3 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, jedno-
lity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.), ustala 
się według przychodu przedsiębiorcy osiągniętego 
w roku podatkowym poprzedzającym ukaranie.
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XVII AmE 59/11
4.10.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
5.11.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Nałożenie 
kary pie-
niężnej za 
naruszenie 
obowiązku 
przedsta-
wienia do 
umorzenia 
świadectw 
pochodze-
nia energii 
elektrycznej 
wytworzonej 
w odnawial-
nych źródłach 
energii

art. 56 ust. 1 
pkt 1a PE
art. 9a ust. 1 PE

1. Prezes URE na mocy ustawy – Prawo energetyczne 
– jest zobowiązany do nałożenia kary podmiotowi, który 
nie wypełnia ustawowego obowiązku. Analizując przepi-
sy, nie ma w nich podstaw do ustalenia, że zastosowa-
nie kary jest uwarunkowane zawinionym zachowaniem 
przedsiębiorcy. Odpowiedzialność przedsiębiorcy jest 
oparta na zasadzie bezprawności działania czy zaniecha-
nia. Zła sytuacja finansowa nie zwalnia przedsiębiorcy 
z odpowiedzialności spełnienia przez niego ciążącego na 
nim obowiązku. 
2. (…) zła sytuacja finansowa Przedsiębiorcy nie zwalnia 
go z odpowiedzialności za niewywiązanie się z ciążącego 
na nim obowiązku.
3. Profesjonalny przedsiębiorca powinien zachowując 
należytą staranność zadbać o wygenerowanie odpo-
wiednich środków pozwalających wypełnić wymagania 
ustawowe stawiane przedsiębiorstwu zajmującemu się 
obrotem energią elektryczną.

XVII AmE 60/11
7.5.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
30.12.2010 r.

Uchylenie zaskarżo-
nej decyzji

Zatwierdzenie 
taryfy dla 
energii 
elektrycznej

art. 47953 § 2 
KPC

SOKiK w analizie prawnej w przeważającej mierze 
oparł się na rozważaniach przedstawionych przez Sąd 
Najwyższy W wyroku z dnia 5 stycznia 2011 r. sygn. akt 
III SK 34/10:
1. Sąd Najwyższy nie miał wątpliwości, że decyzja 
Prezesa URE wydana w postępowaniu dotyczącym za-
twierdzenia taryfy dla powoda zawierała rozstrzygnięcie 
w sprawie, która została wcześniej załatwiona (rozstrzyg-
nięta) Stanowiskiem Prezesa URE z dnia 28 czerwca 
2001 r. Wobec tego Sąd Najwyższy wskazał, że jeżeli 
decyzja dotyczy sprawy już załatwionej ostatecz-
nie istnieją przesłanki do stwierdzenia nieważności 
takiej decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 3 kpa. 
Decyzja spełniająca przesłanki nieważności w świetle 
art. 156 § 1 pkt 3 kpa powinna być zdaniem Sądu 
Najwyższego uchylona na podstawie art. 47953 kpc.
2. SOKiK: Na ocenę tę nie ma wpływu fakt, że w przed-
miotowej sprawie Prezes URE umorzył postępowanie 
taryfowe, a nie odmówił zatwierdzenia taryfy lub zwolnił 
Przedsiębiorstwo z obowiązku przedkładania taryfy do 
zatwierdzenia.
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XVII AmE 61/11
17.10.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
4.11.2009 r.

Uchylenie zaskarżo-
nej decyzji w całości

Ustalenie na-
leżnej opłaty 
rocznej z tytu-
łu koncesji na 
obrót paliwa-
mi ciekłymi.

Art. 40, 44, 45 
KPA
§ 6 rozporzą-
dzenia Rady 
Ministrów z dnia 
5 maja 1998 r. 
w sprawie wyso-
kości i sposobu 
pobierania przez 
Prezesa Urzędu 
Regulacji 
Energetyki co-
rocznych opłat 
wnoszonych 
przez przedsię-
biorstwa energe-
tyczne, którym 
została udzielo-
na koncesja

1. Postępowanie przed Sądem OKiK nie zmierza bez-
pośrednio do przeprowadzenia kontroli postępowania 
administracyjnego, lecz do merytorycznego rozstrzygnię-
cia sprawy. Specyfika postępowania przed Sądem OKiK 
(tzw. postępowanie hybrydowe) powoduje, że wymienio-
ny Sąd ma uprawnienie pełnej kontroli zastosowanego 
prawa materialnego i poczynionych ustaleń faktycznych 
oraz niepełnej kontroli prawa administracyjnego. Tylko 
wówczas, gdy odwołujący wykaże, że uchybienia proce-
duralne istotnie wpłynęły na merytoryczną treść zaskar-
żonej decyzji, wówczas Sąd musi ustosunkować się do 
zarzutów.
2. Czym innym jest miejsce doręczenia a czym innym 
komu się doręcza.
3. Przepis art. 45 k.p.a. należy rozumieć w ten sposób, 
że reguluje doręczanie pism osobom prawnym i jed-
nostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości 
prawnej.

XVII AmE 63/11
22 .1.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
23.9.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Nałożenie 
kary pie-
niężnej za 
naruszenie 
obowiązku 
przedsta-
wienia do 
umorzenia 
świadectw 
pochodze-
nia energii 
elektrycznej 
wytworzonej 
w odnawial-
nych źródłach 
energii

Art. 56 ust. 1 
pkt 1a PE
art. 9a ust. 1 PE

1. (…) do 8 sierpnia 2010 r. obowiązek uzyskania i przed-
łożenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia energii 
elektrycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej obciążał 
m. in. przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
obrotem i sprzedażą energii odbiorcom końcowym (…) 
Jednocześnie na przedsiębiorstwie energetycznym, od 
którego powodowie nabyli energię elektryczną nie ciąży 
obowiązek przekazania wraz ze sprzedawaną energią 
świadectw pochodzenia. Strony umowy mogą oczywiście 
umówić się, że taki obowiązek na kontrahencie będzie 
ciążył, ale będzie to wynikiem swobodnej woli stron takiej 
umowy a nie wynikiem obowiązku wynikającego z prze-
pisów ustawy. Błędna więc jest argumentacja powodów, 
że fakt nieotrzymania od (...). świadectw pochodzenia 
nabywanej energii uniemożliwiał im przedstawienie ich do 
umorzenia Prezesowi URE.

XVII AmE 64/11
4.12.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
31.12.2010 r.

Zmiana decyzji – ob-
niżenie kary pienięż-
nej o 50%
Oddalenie odwoła-
nia w pozostałym 
zakresie

Wymierzenie 
kary pie-
niężnej za 
naruszenie 
warunków 
koncesji

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 i ust. 2 
PE

1. Naruszenie jednego z warunków koncesji jest wystar-
czającą przesłanką do zastosowania przepisów art. 56 
ust. l pkt 12 ustawy – Prawo energetyczne i wymierzenia 
na tej podstawie, w oparciu o art. 56 ust. 2 powołanej 
ustawy, kary pieniężnej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki. 
2. Profesjonalny przedsiębiorca działający na rynku  
paliw od wielu lat, powinien mieć wypracowane procedu-
ry pozwalające mu na ustalenie, czy zawierana umowa 
nie narusza warunków koncesji, w szczególności powi-
nien wymagać od kontrahentów załączania do umowy 
niezbędnych, aktualnych dokumentów. Ich brak nie  
może natomiast zostać usprawiedliwiony w żaden 
sposób.
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3. Kara pieniężna za naruszenie przepisów ustawy – 
Prawo energetyczne nakładana jest przez Prezesa URE 
niezależnie od tego, jaki dochód przynosi przedsiębior-
cy prowadzona przez niego działalność gospodarcza 
i choć faktycznie stanowi dolegliwość i pociąga za sobą 
niekorzystne skutki finansowe to nie ma jednak znacze-
nia dla zasadności nakładanej kary, ani też jej wymiaru. 
Kara pieniężna, o której wyżej mowa, ma pełnić funkcję 
prewencji szczególnej i ogólnej, a więc być zarówno 
realną, odczuwalną dolegliwością dla ukaranego podmio-
tu, będącą reakcją na naruszenie przepisów, ale także 
wyraźnym ostrzeżeniem na przyszłość, zapobiegającym 
powtarzaniu nagannych zachowań.

XVII AmE 65/11
5.3.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
16.12.2010 r.

Oddalenie odwoła-
nia wnioskodawcy

Zawarcie 
umowy 
o przyłącze-
nie do sieci 
gazowej

Art. 7 ust. 1 PE
Art. 7 ust. 9 PE

1. ważna okoliczność, którą należało brać pod uwagę 
przy wydawaniu wyroku, to nieuwzględnienie inwestycji 
w planie rozwoju (...). Fakt, że plan ten nie jest zgodny 
z planem rozwoju gminy nie ma żadnego wpływu na oce-
nę zaskarżonej decyzji.

XVII AmE 67/11
23.1.2013 r. 

Decyzja Prezesa 
URE
3.12.2010 r. 

Oddalenie odwołania

Wymierzenie 
kary pie-
niężnej za 
naruszenie 
warunków 
koncesji po-
przez wpro-
wadzenie do 
obrotu paliwa 
ciekłego nie-
spełniającego 
wymagań 
jakościowych

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE 

1. Podnoszona przez powoda okoliczność posiadania 
świadectw jakości poszczególnych dostaw benzyny bez-
ołowiowej i pozytywnych wyników kontroli techniczne (...) 
nie stanowi zdaniem Sądu dowodu dochowania przez 
powoda należytej staranności w zakresie prowadzonej 
działalności.
2. Świadectwo jakości jest bowiem potwierdzeniem jako-
ści paliwa znajdującego się u dostawcy lecz nie stanowi 
dowodu, że paliwo wprowadzone do obrotu spełnia nor-
my jakościowe.
3. Jakkolwiek przywołane przez powoda okoliczności nie 
uzasadniają przyjęcia, iż naruszenie warunków konce-
sji miało charakter nie zawiniony to jednak mają one 
wpływ na ocenę stopnia zawinienia, co w świetle przepi-
su art. 56 ust. 6 Prawa energetycznego oddziaływuje na 
wysokość kary pieniężnej.
4. Jak podkreślił Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku 
z dnia 17 września 2008 r. sygn. akt VI ACa 486/08 kara 
nie może mieć charakteru symbolicznego, pozostawało-
by to w sprzeczności z art. 56 ust. 3 Prawa energetycz-
nego. Koncesjonowana działalność gospodarcza ma 
charakter zarobkowy i prowadzona jest na własne ryzyko. 
Okoliczność zaciągnięcia prze przedsiębiorcę kredytu, 
osiągnięcie zysku czy straty z prowadzonej działalności 
nie może mieć wpływu na ocenę jego sytuacji finanso-
wej. W przeciwnym razie wykazanie przywołanych wyżej 
okoliczności skutkowałoby niewywiązaniem się przedsię-
biorcy z nałożonej kary, która byłaby fikcją nie spełniającą 
celu represyjnego i prewencyjnego.
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XVII AmE 68/11
27.5.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
5.11.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Nałożenie 
kary pie-
niężnej za 
naruszenie 
obowiązku 
uzyskania 
i przedsta-
wienia do 
umorzenia 
świadectw 
pochodze-
nia energii 
elektrycznej 
wytworzonej 
w odnawial-
nych źródłach 
energii

Art. 56 ust. 1 
pkt 1a w zw. 
z art. 9a ust. 1 
PE

1. Brzmienie tego przepisu (przyp. art. 56 ust. 1 pkt 1a 
PE) przesądza, że Prezes URE jest nie tylko uprawnio-
ny, ale wręcz zobowiązany do nałożenia kary pieniężnej 
na podmiot, który nie wypełni ustawowego obowiązku. 
W świetle treści tego przepisu nie ma podstaw do usta-
lenia, że zastosowanie kary jest uwarunkowane zawi-
nionym zachowaniem przedsiębiorcy. (…) art. 56 ust. 
1 stanowi samodzielną podstawę do wymierzenia kary, 
a odpowiedzialność danego podmiotu nie jest oparta na 
zasadzie winy, lecz na zasadzie bezprawności działania 
czy zaniechania.
2. (…) przepisy ustawy Prawo energetyczne nie przewi-
dują możliwości wniesienia opłat zastępczych po terminie 
określonym w art. 9a ust. 5 ustawy będącym terminem 
materialnym, którego uchybienie wywołuje skutek prawny 
w postaci wygaśnięcia praw i obowiązków o charakterze 
materialnym. Tym samym Prezes URE nie mógł wziąć 
pod uwagę, wpłaty opłaty zastępczej w dniu 1 kwietnia 
2010 r. skoro powód może domagać się zwrotu uiszczo-
nej w tym dniu kwoty, albowiem jej uiszczenia nie można 
uznać za realizację obowiązku, który przecież wygasł. 
Dlatego też okoliczność wniesienia opłaty zastępczej 
w późniejszym terminie nie tylko nie stanowi przesłanki 
zwalniającej powoda z odpowiedzialności za nie wywią-
zanie się z ciążącego na nim obowiązku, ale także niwe-
lującej szkodliwość czynu wobec uzupełnienia niedoboru 
powstałego w dochodach (...), który jest tylko pozorny.
3. Przedsiębiorca otrzymujący koncesję na obrót ener-
gią elektryczną musi gwarantować, że będzie działał 
zgodnie z przepisami Prawa energetycznego regulu-
jącymi jego działalność, w tym obligatoryjnie wypeł-
niał wszystkie nałożone na niego ustawą obowiązki. 
Podkreślenia wymaga, iż słaba kondycja finansowa nie 
zwalnia Przedsiębiorcy z realizacji tych obowiązków. 
Profesjonalny przedsiębiorca powinien zachowując nale-
żytą staranność zadbać o wygenerowanie odpowiednich 
środków pozwalających wypełnić wymagania ustawowe 
stawiane przedsiębiorstwu zajmującemu się obrotem 
energią elektryczną.

XVII AmE 70/11
10.12.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
22.11.2010 r. 

Uchylenie zaskarżo-
nej decyzji

Wymierzenie 
kary pie-
niężnej za 
naruszenie 
warunków 
koncesji po-
przez wpro-
wadzenie do 
obrotu paliwa 
ciekłego nie-
spełniającego 
wymagań 
jakościowych

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE

1. W stosunku do decyzji nakładającej karę pieniężną 
obowiązuje wyższy standard ochrony praw przedsiębior-
cy ze względu na konieczność zapewnienia skuteczności 
w polskim porządku prawnym przepisom Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wartości 
w zakresie w jaki Europejski Trybunał Praw Człowieka 
przyjmuje, że gdy dochodzi do wymierzenia przedsiębior-
cy kary pieniężnej, zasady sądowej weryfikacji prawid-
łowości orzeczenia organu regulacji w tym zakresie, 
powinny odpowiadać wymogom analogicznym do tych, 
które obowiązują sad orzekający w sprawie karnej. 
2. Zastosowanie ma, w związku z tym zasada, że nie 
dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść 
oskarżonego (zasada in dubio pro reo). Przedsiębiorcę 
obejmuje zatem domniemanie niewinności, które Prezes 
URE obowiązany jest obalić, wykazując fakt naruszenia 
prawa.
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XVII AmE 71/11
6.3.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
19.11.2011 r.

Oddalenie 
odwołania

Zmiana kon-
cesji – wydłu-
żenie okresu 
obowiązy-
wania oraz 
poszerzenie 
zakresu kon-
cesji o sprze-
daż gazu

Art. 56 usdg
Art. 33 PE
Art. 35 PE

1. Przy zmianie koncesji na wniosek przedsiębiorstwa 
energetycznego koncesjonariusza obowiązują takie 
same przepisy Pe jak przy składaniu wniosku o koncesję, 
a Prezes URE jest uprawniony do zbadania przesłanek 
składanego wniosku jak przy udzieleniu koncesji.
2. Nie można wyrazić zgody na legalne wykonywanie 
działalności gospodarczej na określonej infrastrukturze, 
jeżeli ta infrastruktura nie została legalnie dopuszczona 
do użytkowania.

XVII AmE 73/11
6.3.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE 
29.11.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Nałożenie 
kary pie-
niężnej za 
nieprze-
strzeganie 
obowiązku 
uzyskania 
i przedsta-
wienia do 
umorzenia 
Prezesowi 
URE świa-
dectw po-
chodzenia 
z kogeneracji

Art. 56 ust. 1 
pkt 1a w zw. 
z art. 9a ust. 1 
i 8 PE 

1. Przekroczenie podanego terminu (przyp. dnia 31 mar-
ca) skutkuje automatycznym zastosowaniem art. 56 Pe. 
Karze podlega bowiem ten, kto nie przestrzega obowiąz-
ku z art. 9a ust. 8 Pe (…).
2. (…) art. 56 ust. 6a Pe wprowadza możliwość miarko-
wania kary. Generalna zasada wymierzenia kary pod-
lega złagodzeniu w tych konkretnych przypadkach, dla 
których obiektywna ocena da wynik znikomości stopienia 
społecznej szkodliwości czynu. Ocena musi uwzględ-
niać bezpieczeństwo energetyczne, ochronę środowiska 
i wpływ danego działania na realizację celów ustawy uję-
tych w przepisie art. 1 ust. 2 ustawy – Prawo energetycz-
ne. Im mniejsze zagrożenie dla realizacji celów ustawy, 
tym mniejszy stopień społecznej szkodliwości.

XVII AmE 74/11
8.5.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
2.12.2010 r.

Oddalenie odwołania

Wymierzenie 
kary pie-
niężnej za 
naruszenie 
warunków 
koncesji po-
przez wpro-
wadzenie do 
obrotu paliwa 
ciekłego nie-
spełniającego 
wymagań 
jakościowych

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE

1. karze pieniężnej podlega ten, kto nie przestrzega obo-
wiązków wynikających z koncesji. Brzmienie tego prze-
pisu nakłada na Prezesa URE bezwzględny obowiązek, 
a nie prawo, nałożenia kary w razie stwierdzenia wystą-
pienia okoliczności podlegających karze, co oznacza, że 
kara przewidziana w tym przepisie jest karą obligatoryjną.
2. odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązków 
wynikających z prawa energetycznego, sankcjonowana 
karą pieniężną nakładaną przez Prezesa URE na podsta-
wie art. 56 ust. 1 p. e., ma charakter odpowiedzialności 
obiektywnej, która wynika z samego faktu naruszenia 
norm prawa energetycznego. Nie jest zatem konieczne 
wykazywanie winy umyślnej bądź nieumyślnej karanego 
podmiotu

XVII AmE 75/11
21.5.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
16.12.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Nałożenie 
kary pienięż-
nej za odmo-
wę udzielenia 
informacji żą-
danych przez 
Prezesa URE

art. 56 ust. 1 
pkt 7 PE
art. 28 ust. 1 PE

1. przepis ten (przyp. art. 56 ust. 1 pkt 7 PE) daje 
Prezesowi URE umocowanie do wymierzenia i ustale-
nia wysokości kary, której podlega każdy podmiot, który 
dopuści się naruszeń przepisu art. 28 tejże ustawy, w tym 
tak jak powód nie przedstawi żądanych przez Prezesa 
URE informacji, a nie jak twierdzi powód tylko taki pod-
miot, który wyraźnie oświadczy, że odmawia udzielenia 
informacji.
2. (…) celem zapisów art. 28 i 56 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Prawo energetyczne jest zapewnienie Prezesowi URE 
wiadomości niezbędnych do realizacji jego zadań usta-
wowych. Cel ten implikuje, a wręcz wymusza objęcie 
sankcją karnoadministracyjną wszelkie przedsiębiorstwa 
energetyczne, które w jakikolwiek sposób nie udzielają 
informacji Prezesowi URE w zakresie prowadzonej przez 
nie działalności gospodarczej.
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XVII AmE 76/11
21.5.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
11.2.2011 r.

Uchylenie zaskarżo-
nej decyzji

Zatwierdzenie 
taryfy na 
obrót energią 
elektryczną 
w związku ze 
stanowiskiem 
Prezesa 
URE wyda-
nym w dniu 
28 czerwca 
2011 r.

art. 47 ust. 1 PE 1. słowo „decyzja” wyrażone w art. 49 ust. 3 Prawa ener-
getycznego nie oznacza decyzji w rozumieniu art. 104 
k.p.a. a jedynie „rozpatrzenie” bądź „rozstrzygnięcie”. 
Skoro w definicji „regulacji” mieszczą się wszystkie dzia-
łania podejmowane przez organ regulacyjny, to Prezes 
URE mógł znieść regulację i dokonać uwolnienia rynku 
energii elektrycznej wszelkimi możliwymi działaniami, 
w tym rzeczonym Stanowiskiem. 
2. (…) w dacie składania wniosku obowiązywało zwolnie-
nie z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, co 
przesądza o zasadności odwołania, niezależnie od zarzu-
tów dotyczących kalkulacji cen energii ujętych w taryfie. 
Z uwagi na przyjęcie w niniejszej sprawie braku po stro-
nie powodowej obowiązku przedkładania taryfy objętej 
zaskarżoną decyzją do zatwierdzenia Prezesowi URE, 
nie ma potrzeby, zdaniem Sądu, dokonywania meryto-
rycznej oceny tych zarzutów (…).

XVII AmE 77/11
21.5.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
16.2.2011 r.

Oddalenie 
odwołania

Nałożenie 
kary za stoso-
wanie stawek 
opłat nie 
przestrzega-
jąc obowiązku 
przedstawie-
nia taryfy do 
zatwierdzenia 
Prezesowi 
URE

Art. 47 PE
Art. 56 ust. 1 
pkt 5 PE

1. skoro Przedsiębiorstwo składa wniosek o zatwier-
dzenie nowej taryfy w terminie uniemożliwiającym przy 
zachowaniu należytej staranności jej rozpatrzenie, za-
twierdzenie, ogłoszenie i wprowadzenie do stosowania 
przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowej 
taryfy, Przedsiębiorstwo prowadząc działalność do dnia 
wprowadzenia nowej taryfy narusza obowiązek przedsta-
wienia taryfy do zatwierdzenia.
2. dla wymierzenia przez Prezesa URE kary pieniężnej 
na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo ener-
getyczne nie ma znaczenia, z jakich względów przed-
siębiorstwo energetyczne nie ustaliło w stosownym 
czasie nowej taryfy dla ciepła i nie wystąpiło do organu 
regulacyjnego – Prezesa URE o jej zatwierdzenie. Karę 
pieniężną nakłada się bez względu na przyczyny, dla 
których dane przedsiębiorstwo naruszyło w tym zakresie 
obowiązujące przepisy prawa. Nie można bowiem uspra-
wiedliwiać pobierania opłat wg taryfy, która przestała już 
obowiązywać tj. innych niż wynikające z zatwierdzonych 
taryf, trudnościami z ustaleniem cen opału w nowej umo-
wie z dostawcą Przedsiębiorcy.

XVII AmE 78/11
3.12.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
11.3.2011 r.

Oddalenie 
odwołania

Nałożenie 
kary pienięż-
nej w związku 
ze stosowa-
niem taryfy 
niezgodnie 
z określo-
nymi w niej 
warunkami

Art. 56 ust. 1 
pkt 6 PE

1. (…) nie ma znaczenia dla wynikającego z art.56 ust. 1 
pkt 6 ustawy Prawo energetyczne obowiązku stosowania 
taryfy zgodnie z określonymi w niej warunkami, czy wa-
runki te zostały wprowadzone w wykonaniu określonych 
przepisów czy też nie. Nawet jeśli określony zapis został 
wprowadzony wyłącznie z woli sporządzającego taryfę 
przedsiębiorstwa energetycznego, to obowiązujący w tym 
zapisie warunek musi być przez to przedsiębiorstwo 
przestrzegany. Taryfa stanowi bowiem integralna część 
umowy cywilnoprawnej pomiędzy przedsiębiorstwem 
energetycznym a odbiorcą i jako taka jest wiążąca w za-
kresie określonych w niej warunków.
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2. brak jest podstaw do uznania, że bonifikata jest „karą 
ustawową” lub też „karą umowną” ani też, że ma cha-
rakter odszkodowawczy. Bonifikata zmniejsza bowiem 
wysokość świadczenia pieniężnego (ceny lub opłaty) 
w związku z wykonaniem świadczenia rzeczowego w niż-
szej jakości. Funkcją bonifikaty jest wzajemne dostoso-
wanie wysokości świadczeń w wykonaniu zasady ich 
ekwiwalentności, a nie kompensata szkody. Bez zna-
czenia dla jej funkcji jest sposób obliczania wysokości 
bonifikaty, gdyż podobnie jak cena stanowi ona element 
umowy stron.
3. (…) udzielenie bonifikaty nie wyłącza obowiązku 
odszkodowawczego, jeżeli następstwem nienależytego 
wykonania zobowiązania była szkoda wierzyciela.

XVII AmE 79/11
15.3.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
1.3.2011 r. 

Uchylenie zaskarżo-
nej decyzji

1. Nałożenie 
kary pie-
niężnej za 
niezłożenie 
sprawozdania 
kwartalnego 
z działalności 
na zasadach 
określonych 
w ustawie 
o biokom-
ponentach 
i biopaliwach 
ciekłych
2. Definicja 
wytwórcy 
biopaliw lub 
biokompo-
nentów

art. 33 ust. 1 
pkt 8 ustawy 
o biokom-
ponentach 
i biopaliwach

1. działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania, 
magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokompo-
nentów jest działalnością regulowaną w rozumieniu prze-
pisów o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga 
wpisu do rejestru wytwórców. Żeby być wytwórcą podle-
gającym reżimowi z ustawy o biopaliwach należy oprócz 
wpisu do rejestru wytwórców, prowadzić działalność go-
spodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub 
wprowadzania do obrotu biokomponentów.
2. Dokonanie wpisu do rejestru wytwórców stanowi do-
mniemanie bycia wytwórcą.

XVII AmE 84/11
13.12.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
14.1.2011 r.

Zmiana decyzji – ob-
niżenie wysokości 
kary pieniężnej
Oddalenie odwo-
łania w pozostałej 
części

Wymierzenie 
kary pie-
niężnej za 
naruszenie 
warunków 
koncesji po-
przez wpro-
wadzenie do 
obrotu paliwa 
ciekłego nie-
spełniającego 
wymagań 
jakościowych

Art. 56 ust. 3 PE
Art. 56 ust. 6 PE

1. Na przedsiębiorcy prowadzącym koncesjonowaną 
działalność gospodarczą spoczywa odpowiedzialność za 
należyte wykonanie wynikających z koncesji obowiązków.
2. Przedsiębiorca ma pełna swobodę wyboru działań, 
które podejmie w celu wywiązania się z obowiązków kon-
cesyjnych, przy czym odpowiedzialność za wybór tych 
działań zawsze spoczywa na przedsiębiorcy.
3. (…) poziom staranności wymaganej od przedsiębiorcy 
zajmującego się sprzedażą paliw ciekłych jest wyższy niż 
przeciętny poziom staranności przyjęty w obrocie gospo-
darczym, choćby ze względu na szczególną wrażliwość 
branży obrotu paliwami ciekłymi
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XVII AmE 87/11
4.3.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
11.3.2011 r.

Oddalenie 
odwołania

Nałożenie 
kary pienięż-
nej w związku 
ze stosowa-
niem taryfy 
niezgodnie 
z określo-
nymi w niej 
warunkami 

Art. 56 ust. 1 
pkt 6 PE

1. (…) brak jest podstaw do uznania, że bonifikata ma 
charakter odszkodowawczy. Bonifikata mniejsza bowiem 
wysokość świadczenia pieniężnego (ceny lub opłaty) 
w związku z wykonaniem świadczenia rzeczowego w niż-
szej jakości. Funkcją bonifikaty jest wzajemne dostoso-
wanie wysokości świadczeń w wykonaniu zasady ich 
ekwiwalentności, a nie kompensata szkody. Bez zna-
czenia dla jej funkcji jest sposób obliczania wysokości 
bonifikaty, gdyż podobnie jak cena stanowi ona element 
umowy stron.
2. Podkreślić również należy, że udzielenie bonifikaty nie 
wyłącza obowiązku odszkodowawczego, jeżeli następ-
stwem nienależytego wykonania zobowiązania była szko-
da wierzyciela.
3. (...) charakter bonifikaty sprawia, że bez znaczenia jest 
przyczyna wywołująca zdarzenie powodujące koniecz-
ność jej udzielenia. Wystąpienie zjawiska „siły wyższej” 
może wyłączać odpowiedzialność odszkodowawczą 
ale nie uzasadnia naruszenia zasady ekwiwalentności 
świadczeń.
4. (…) nie ma znaczenia dla wynikającego z art. 56 ust. 1 
pkt 6 ustawy Prawo energetyczne obowiązku stosowania 
taryfy zgodnie z określonymi w niej warunkami, czy wa-
runki te zostały wprowadzone w wykonaniu określonych 
przepisów czy też nie. Nawet jeśli określony zapis został 
wprowadzony wyłącznie z woli sporządzającego taryfę 
przedsiębiorstwa energetycznego, to obowiązujący w tym 
zapisie warunek musi być przez to przedsiębiorstwo 
przestrzegany.

XVII AmE 90/11
16.4.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
10.2.2011 r.

Oddalenie 
odwołania

Zawarcie 
umowy przy-
łączenia do 
sieci elektro-
energetycz-
nej.

Art. 8 ust. 1 PE
Art. 7 ust. 1 PE
Art. 7 ust. 3a PE

Prezes URE przed wydaniem zaskarżonej decyzji ustalił, 
iż powód nie spełnił wymagań ustawowych uzasadnia-
jących żądanie zawarcia umowy przyłączeniowej. W tej 
sytuacji prowadzenie dalszego postępowania w celu 
ustalenia, czy istnieją techniczne warunki przyłączenia 
było zbędne.
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XVII AmE 91/11
11.3.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
31.12.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Nałożenie 
kary pie-
niężnej za 
naruszenie 
warunków 
udzielenia 
koncesji po-
przez wpro-
wadzenie do 
obrotu paliwa 
ciekłego nie-
spełniającego 
wymagań 
jakościowych

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE

1. dla zakresu obowiązku ciążącego na powódce wa-
runku (…) Koncesji nie ma znaczenia przyczyna powo-
dująca, że oferowane do sprzedaży paliwo nie spełnia 
właściwej normy jakościowej.
2. Obowiązkiem koncesjonariusza było takie prowadze-
nie działalności gospodarczej, aby do obrotu wprowadza-
ne było wyłącznie paliwo spełniające normy. Jeśli zatem 
w oleju napędowym (…) w wyniku składowania nastę-
pują procesy powodujące ubytki lub zmianę właściwo-
ści estrów, to koncesjonariusz powinien tę okoliczność 
uwzględniać w toku prowadzonej działalności, chociażby 
poprzez zamawianie mniejszych ilości tego paliwa dla 
skrócenia okresu jego składowania.
3. szkodliwość czynu nie należy odnosić do określonego 
nie mieszczącego się w normie parametru paliwa ale do 
wykonania obowiązku sprzedaży paliwa o parametrach 
odpowiadających normie w ogóle. Warunek (…) Koncesji 
odnosi się do wszystkich oferowanych paliw jako po-
szczególnych produktów, które w całości powinny odpo-
wiadać określonym normom. Dopuszczenie do sprzedaży 
paliwa nie spełniającego chociażby jednego parametru 
wskazywać może na brak należytej dbałości ze strony 
przedsiębiorcy w realizacji tego warunku, co stanowi 
znaczne społeczne niebezpieczeństwo.

XVII AmE 93/11
15.4.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
15.3.2011 r.

Uchylenie zaskarżo-
nej decyzji

Zawarcie 
umowy 
o przyłącze-
nie do sieci 
elektroener-
getycznej 

art. 8 ust. 1 PE
art. 7 ust. 1PE

1. w dacie złożenia wniosku przez (...) o rozstrzygnięcie 
sporu po pierwsze, sprawa nie była zakończona, po dru-
gie, nie istniał spór dający Prezesowi URE kompetencje 
do rozstrzygnięcia, bowiem (...) poinformowała o przy-
szłej odmowie, co nie spełnia kryteriów z art. 7 ust. 1 Pe. 
Samo stanowisko (…) bez uzasadnienia nie może 
być potraktowane jako odmowa w rozumieniu art. 7 
ust. 1 Pe przez brak określenia zakresu sporu kwali-
fikującego się do rozstrzygnięcia na podstawie art. 8 
ust. 1 Pe.
2. Wniosek o przyłączenie pozostawiony bez rozpa-
trzenia nie jest sprawą sporną w sprawie odmowy 
przyłączenia.

XVII AmE 98/11
20.12.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
11.4.2011 r.

Uchylenie zaskarżo-
nej decyzji

Zawarcie 
umowy 
o przyłącze-
nie do sieci 
elektroener-
getycznej

Art. 7 ust. 1 PE
Art. 7 ust. 8i PE

1. od zaistnienia warunków ekonomicznych, zależy 
uprawnienie Prezesa URE do wydania rozstrzygnięcia, 
w którym deklaratoryjnie potwierdza powstanie określo-
nego stosunku obligacyjnego i konstytutywnie kształtuje 
jego treść w kwestiach spornych pomiędzy stronami.
2. odmowa zawarcia umowy o przyłączenie przez powód-
kę, gdy warunki o których mowa w art. 7 ust.1 Pe łącznie 
nie zaistniały, nie uprawnia Prezesa URE do wydania 
decyzji zastępującej umowę o przyłączenie do sieci

XVII AmE 104/11
17.5.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
17.3.2013 r.

Oddalenie 
odwołania

Wstrzymanie 
dostaw 
energii 
elektrycznej

art. 6 ust. 3a PE 1. Warunkiem sine qua non wypowiedzenia przez przed-
siębiorstwo energetyczne umowy kompleksowej jest 
wcześniejsze wyczerpanie procedury określonej w art. 6 
ust. 3a Pr. en.
2. (…) przepis art. 6 ust. 3a Pr. en. ma charakter bez-
względnie obowiązujący, ma więc zastosowanie nie-
zależnie od tego jak w ogólnych warunkach umów 
kompleksowych powoda zostały skonstruowane warunki 
jej rozwiązania.
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XVII AmE 105/11
12.3.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
29.11.2010 r.

Zmiana zaskarżonej 
decyzji – odstąpie-
nie od wymierzenia 
kary
Oddalenie odwo-
łania w pozostałej 
części

1. Nałożenie 
kary pie-
niężnej za 
nieprze-
strzeganie 
obowiązku 
uzyskania 
i przedsta-
wienia do 
umorzenia 
Prezesowi 
URE świa-
dectw po-
chodzenia 
z kogeneracji
2. Ustalenie 
stopnia 
zawinienia

art. 56 ust. 6a 
PE

1. uiszczenie przez powoda opłaty zastępczej z nie-
znacznym (kilkugodzinnym) przekroczeniem terminu 
ustawowego w pełni spełnia ustawowe przesłanki uza-
sadniające zastosowanie nadzwyczajnej instytucji usta-
wowej odstąpienia od wymierzenia kary.
2. termin na uiszczenie opłaty jest trzymiesięczny. 
Oznacza to, że opłatę zastępczą przedsiębiorca może 
wnieść do końca terminu ustawowego bez żadnych ujem-
nych konsekwencji dla zobowiązanego. (…) Dopiero 
niedochowanie terminu ustawowego może podlegać 
ocenie. Jednak ocena stopnia zawinienia przedsię-
biorcy powinna uwzględniać takie okoliczności jak 
rozmiar opóźnienia z wniesieniem opłaty. W analizo-
wanym przypadku przedsiębiorca dopuścił się naruszenia 
obowiązku ustawowego w zakresie terminu wniesienia 
opłaty zastępczej lecz rozmiar opóźnienia był nie znacz-
ny, nieprzekraczający nawet 24 godzin. Nie można więc 
naruszenia powoda oceniać taką samą miarą jak w przy-
padku, gdy opóźnienie w zapłacie jest dłuższe choćby 
kilkudniowe. 

XVII AmE 114/11
12.11.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
3012.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Nałożenie 
kary pie-
niężnej za 
naruszenie 
warunków 
udzielenia 
koncesji po-
przez wpro-
wadzenie do 
obrotu paliwa 
ciekłego nie-
spełniającego 
wymagań 
jakościowych

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE

1. przedsiębiorcy mają pełną swobodę wyboru działań, 
które podejmą w celu wywiązania się z obowiązków kon-
cesyjnych. Mogą to czynić, np. poprzez pobranie stosow-
nych próbek paliwa do kontroli.
2. dla oceny czy wypełniający warunki koncesji czyni 
to z należytą starannością istotne znaczenie ma spo-
rządzenie wzorca koncesjonariusza, który obowiązek 
wprowadzania do obrotu paliw, których parametry jakości 
odpowiadają normom wynikającym z rozporządzenia. 
Wzorcem tym będzie jego zaangażowanie i dbałość 
o wykonanie zobowiązania. Jest to pewne minimum, 
którego może oczekiwać każdy klient i które zapewnia 
koncesjonariuszowi brak odpowiedzialności, za narusze-
nie warunków koncesji.
3. Kara ma stanowić wyraźne ostrzeżenie na przyszłość 
przed powtarzaniem podobnych, nagannych zachowań 
oraz motywować do przestrzegania reguł prawnych wy-
nikających z prowadzenia koncesjonowanej działalności 
gospodarczej.

XVII AmE 117/11
18.3.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
26.1.2011 r.

Oddalenie 
odwołania

Nałożenie 
kary pie-
niężnej za 
naruszenie 
warunków 
udzielenia 
koncesji po-
przez wpro-
wadzenie do 
obrotu paliwa 
ciekłego nie-
spełniającego 
wymagań 
jakościowych

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE

stopień szkodliwości czynu nie był znikomy, gdyż powód 
wprowadzał do obrotu (…) litrów paliwa, którego para-
metry jakościowe były niezgodne z parametrami wyni-
kającymi z zawartych umów i norm określonych prawem 
i przekroczenie tych parametrów było znaczne. Bez 
znaczenia jest przy tym czy paliwo niespełniające 
parametrów jakościowych miało szkodliwy wpływ na 
silniki. Istotą naruszenia prawa było bowiem nieprze-
strzeganie warunków koncesji jako takiej i szkodli-
wość tego działania stanowi kryterium dla wymiaru 
kary.
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XVII AmE 120/11
6.5.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
29.12.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Nałożenie 
kary pie-
niężnej za 
nieprze-
strzeganie 
obowiązku 
uzyskania 
i przedsta-
wienia do 
umorzenia 
Prezesowi 
URE świa-
dectw po-
chodzenia 
z kogeneracji

art. 9a ust. 8 PE 
w zw. z art. 56 
ust. 1 pkt 1a PE

wyznacznikiem realizacji wspomnianego obowiąz-
ku (przyp. obowiązku uzyskania i przedstawienia do 
umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia 
z Kogeneracji) (…) jest fakt bycia przedsiębiorstwem albo 
zajmującym się wytwarzaniem energii elektrycznej albo 
zajmującym się obrotem energią elektryczną i sprze-
dającym energię elektryczną odbiorcom końcowym. 
W zakresie grupy wytwórców mieszczą się nie tylko 
przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem energii 
elektrycznej na bazie paliw konwencjonalnych, ale 
także wytwórcy energii elektrycznej w źródłach odna-
wialnych oraz kogeneracyjnych. Sam fakt wytwarzania 
energii elektrycznej w źródle odnawialnym lub kogenera-
cyjnym nie zwalnia z realizacji któregokolwiek z tych obo-
wiązków, o ile tylko następuje sprzedaż energii na rzecz 
odbiorców końcowych.

XVII AmE 122/11
17.5.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
12.5.2011 r.

Zmiana w kompa-
rycji zaskarżonej 
decyzji (zmiana 
adresata)
Oddalenie odwo-
łania w pozostałej 
części

Nałożenie 
kary pienięż-
nej za 
stosowanie 
cen i taryf 
bez prze-
strzegania 
obowiązku ich 
przedstawie-
nia Prezesowi 
URE do 
zatwierdzenia

art. 56 ust. 1 
pkt 5 PE

1. Prezes URE ma obowiązek ukarać przedsiębiorstwo 
energetyczne, karze podlega ten, kto stosuje taryfę nie 
przestrzegając obowiązku jej przedstawienia do zatwier-
dzenia. (…) Nie przestrzegania omawianego obowiązku 
nie można (…) ograniczać tylko do przedłożenia taryfy 
(art. 47 ust. 1 Pr. en.). Należy bowiem uwzględnić, że 
przedłożoną taryfę rozpatruje Prezes URE w określonym 
terminie (art. 47 ust. 2 Pr. en.), że zatwierdzona tary-
fa podlega odpowiedniemu ogłoszeniu (art. 47 ust. 3) 
i dopiero po przejściu takiego trybu powstaje taryfa, którą 
przedsiębiorstwo może w określonym terminie wpro-
wadzić do stosowania (art. 47 ust. 4). (…) warunkiem 
obowiązywania taryfy jest nie tylko jej przedłożenie, ale 
również uzyskanie zatwierdzenia przez Prezesa URE, 
publikacja i upływ określonego terminu od publikacji. 
Uchybienie tym warunkom oznacza nieprzestrzeganie 
obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 5 Pr. en. 
i podlega karze.

XVII AmE 124/11
26.4.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
31.12.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Nałożenie 
kary pie-
niężnej za 
naruszenie 
warunków 
udzielenia 
koncesji po-
przez wpro-
wadzenie do 
obrotu paliwa 
ciekłego nie-
spełniającego 
wymagań 
jakościowych

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE

1. W postępowaniu o wymierzenie kary pieniężnej wina 
sprawcy nie należy do okoliczności stanu faktycznego, 
tylko mających wpływ na wysokość kary.
2. dla oceny czy wypełniający warunki koncesji czyni 
to z należytą starannością istotne znaczenie ma spo-
rządzenie wzorca koncesjonariusza, który obowiązek 
wprowadzania do obrotu paliw, których parametry jakości 
odpowiadają normom wynikającym z rozporządzenia. 
Wzorcem tym będzie jego zaangażowanie i dbałość o 
wykonanie zobowiązania. Jest to pewne minimum, któ-
rego może oczekiwać każdy klient i które zapewnia kon-
cesjonariuszowi brak odpowiedzialności, za naruszenie 
warunków koncesji.
3. Dla przyjęcia, że odwołujący był należycie staranny 
w wykonywaniu obowiązków wynikających z koncesji ko-
nieczne jest wykazanie, że dbał o jakość wprowadzonego 
do obrotu paliwa, przy czym dbałość ta nie była jedynie 
formalną, polegającą na sprawdzeniu dokumentów, 
konieczne jest by w ramach tej dbałości koncesjo-
nariusz podejmował także inne działania, mające na 
celu wyeliminowanie wprowadzania do obrotu paliwa 
o parametrach nieodpowiadających normie.
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4. kara pieniężna (…) ma pełnić funkcję prewencji szcze-
gólnej i ogólnej, a więc być zarówno realną, odczuwalną 
dolegliwością dla ukaranego podmiotu, będącą reakcją 
na naruszenie przepisów, ale także wyraźnym ostrzeże-
niem na przyszłość, zapobiegającym powtarzaniu nagan-
nych zachowań.

XVII AmE 125/11
18.3.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
22.4.2011 r.

Oddalenie odwoła-
nia powoda

Udzielenie 
koncesji na 
obrót paliwa-
mi ciekłymi

Art. 33 ust. 1 
pkt 2 PE

Przedmiotem analizy sądu była wyłącznie ocena stanu 
faktycznego, sąd nie prowadził rozważań natury prawnej.

XVII AmE 126/11
8.4.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
3.3.2011 r.

Oddalenie odwoła-
nia powoda

Nałożenie 
kary pie-
niężnej za 
niezłożenie 
sprawozdania 
kwartalnego 
z działalności 
na zasadach 
określonych 
w ustawie 
o biokom-
ponentach 
i biopaliwach 
ciekłych

art. 30 ust. 2 
ustawy o bio-
komponentach 
i biopaliwach 
ciekłych

1. Dopóki zatem wykonywanie takiej działalności (przyp. 
koncesjonowanej) nie zostanie zaprzestane w sposób 
trwały, należy uznać, iż przedsiębiorca zgodnie z art. 18 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej powinien 
spełniać obowiązek składania raportów kwartalnych na 
zasadach określonych w art. 30 ust. 2 ustawy o biokom-
ponentach i biopaliwach ciekłych.
2. fakt, że (…), wypełniony formularz zawierałby wielkości 
zerowe lub adnotacje nie dotyczy, nie podważa waloru 
informacyjnego takiego sprawozdania. Sprawozdanie 
takie w równym stopniu, jak każde inne, odzwierciedla 
dane o rynku produkcji biopaliw i jest w równym stopniu 
przydatne Prezesowi URE do sporządzania zbiorczego 
raportu kwartalny dotyczący rynku biokomponentów i bio-
paliw ciekłych, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy o biokom-
ponentach i biopaliwach.

XVII AmE 128/11
8.4.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
30.5.2011 r.

Uchylenie zaskarżo-
nej decyzji

Nałożenie 
kary pie-
niężnej za 
naruszenie 
warunków 
udzielenia 
koncesji po-
przez wpro-
wadzenie do 
obrotu paliwa 
ciekłego nie-
spełniającego 
wymagań 
jakościowych

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE

1. (…) do decyzji nakładającej kare pieniężną obowiązuje 
wyższy standard ochrony praw przedsiębiorcy ze wzglę-
du na konieczność zapewnienia skuteczności w polskim 
porządku prawnym przepisom Europejskiej konwencji 
Praw Człowieka i Podstawowych Wartości w zakresie 
w jaki Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjmuje gdy 
dochodzi do wymierzenia przedsiębiorcy kary pieniężnej, 
zasady sądowej weryfikacji prawidłowości orzeczenia 
organu regulacji w tym zakresie, powinny odpowiadać 
wymogom analogicznym do tych, które obowiązują sad 
orzekający w sprawie karnej.
2. treść koncesji nie pozostawiała wątpliwości, że zezwa-
la ona na obrót wszelkimi olejami napędowymi, natomiast 
wyłączona jest działalność w zakresie obrotu olejem opa-
łowym. (...) produkt o nazwie „olej napędowy grzewczy 
(...)zawiera w sobie określenie „olej napędowy” i wbrew 
stanowisku pozwanego nie można tego uznać za zabieg 
marketingowy, a o zakwalifikowaniu produktu do kategorii 
olejów napędowych nie decyduje jego przeznaczenie.
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XVII AmE 131/11
22.4.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
31.12.2010 r.

Oddalenie odwoła-
nia powodów

Nałożenie 
kary pie-
niężnej za 
naruszenie 
warunków 
udzielenia 
koncesji po-
przez wpro-
wadzenie 
do obrotu 
benzyny bez-
ołowiowej 
niespełniają-
cej wymagań 
jakościowych

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE

1. w sytuacji, gdy po odbiorze paliwa przedsiębiorcy 
nie podjęli działań mających na celu ustalenie jakości 
konkretnej partii towaru opierając się jedynie na dostar-
czonym świadectwie jakości, to nie dochowali należytej 
staranności i przyjęli na siebie odpowiedzialność za ja-
kość wprowadzonego do sprzedaży paliwa.
2. dla ustalenia obiektywnego faktu naruszenia warun-
ków koncesji nie ma także wpływu dobra, bądź zła wiara 
przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą. 
Z tych względów nie ma znaczenia, czy zmiana parame-
tru paliwa była związana z celowym i świadomym działa-
niem, czy też nastąpiła z powodu niedochowania przez 
powoda należytej staranności przy wykonywaniu konce-
sjonowanej działalności gospodarczej.

XVII AmE 133/11
20.3.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
17.6.2011 r.

Oddalenie 
odwołania

Nałożenie 
kary pie-
niężnej za 
naruszenie 
warunków 
udzielenia 
koncesji

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 w zw. 
z art. 5 ust. 5 PE

1. Zmiana grupy taryfowej oznacza więc zmianę umowy. 
Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 przedsiębiorca zmieniając 
grupę taryfową ma obowiązek przedstawić odbiorcy okre-
ślone w tym przepisie informacje dotyczące grupy taryfo-
wej stosowanej w rozliczeniach i warunki wprowadzenia 
jej zmian. Skoro przedmiot zmian umowy dotyczył grupy 
taryfowej, na przedsiębiorcy ciążył określony w art. 5 
ust. 5 Prawa energetycznego obowiązek powiadomienia 
odbiorców z odpowiednim wyprzedzeniem o planowa-
nych zmianach oraz pisemną informacją prawie wypowie-
dzenia umowy.

XVII AmE 134/11
26.4.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
4.2.2011 r.

Oddalenie odwoła-
nia odbiorcy

Wstrzymanie 
dostaw gazu

art. 8 ust. 1 PE
art. 6 ust. 3a PE

1. O braku zużycia gazu nie świadczy brak dostarczenia 
faktury. Faktura służy rozliczeniu za zużycie gazu a o zu-
życiu gazu stanowi pomiar na wyjściu z gazomierza
2. Przepis art. 6 ust. 3 a Pe stanowi o „zwlekaniu”, czyli 
sprowadza się w swej istocie do niewykonania świadcze-
nia przez odbiorcę, co (…) odpowiadałoby opóźnieniu 
zwykłemu.
3. wezwanie przewidziane art. 6 ust. 3a Pe pełni do-
datkową funkcję informacyjną o zaległościach i kon-
sekwencjach braku zapłaty. (…)wezwanie to nie jest 
oświadczeniem woli, a oświadczeniem wiedzy – infor-
macją skierowaną do odbiorcy energii elektrycznej, iż 
z uwagi na zaległości płatnicze może nastąpić wstrzyma-
nie dostaw energii z uprzedzeniem, że brak wpłaty w wy-
znaczonym dwutygodniowym terminie będzie uprawniał 
przedsiębiorstwo energetyczne zarówno do wypowiedze-
nia umowy, a więc złożenia oświadczenia woli o charak-
terze kształtującym, jak i wstrzymania dostaw energii.
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XVII AmE 136/11
6.6.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
8.6.2011 r.

Oddalenie odwoła-
nia powoda

Nałożenie 
kary pienięż-
nej za nie-
dotrzymanie 
obowiązku 
utrzymywa-
nia obiektów, 
instalacji 
i urządzeń 
w należy-
tym stanie 
technicznym 
oraz wytwa-
rzania oraz 
przesyłania 
i dystrybucji 
ciepła w spo-
sób ciągły 
i niezawodny

art. 56 ust. 1 
pkt 10 PE

1. oczywistym jest, że okoliczność wystąpienia awa-
rii skutkującej przerwą w dostawie ciepła nie stanowi 
samoistnej przesłanki stwierdzenia, że ukarany podmiot 
nie utrzymuje w należytym stanie technicznym obiektów, 
instalacji i urządzeń i nie przestrzega obowiązków wyni-
kających z koncesji.
2. Wystąpienie awarii nie stanowi samoistnej przesłanki 
stwierdzenia, że powód nie wypełnił ciążących na nim 
obowiązków. Przesłanką takiego stwierdzenia będzie 
natomiast ustalenie, że powód nie dochował należytej 
staranności na etapie poprzedzającym wystąpienie awarii 
i nie zapobiegł jej wystąpieniu, mimo, że miał świado-
mość zagrożenia awarią i realną możliwość zapobieżenia 
jej wystąpieniu.
3. Przepis art. 56 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo energe-
tyczne odnosi się (…) nie do skutku, ale do staranności 
działania przedsiębiorstwa energetycznego, w zakresie 
wykonywania obowiązku utrzymywania w należytym sta-
nie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń.

XVII AmE 138/11
22.4.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
31.12.2010 r.

Uchylenie zaskarżo-
nej decyzji

Nałożenie 
kary pie-
niężnej za 
nieprze-
strzeganie 
obowiązku 
utrzymywa-
nia zapasów 
paliw w ilości 
zapewniającej 
utrzymanie 
ciągłości do-
staw energii 
elektrycznej 
do odbiorców

Art. 56 ust. 1 
pkt 2 PE

1. brak jest podstaw do nadawania wypełnionej ankiecie 
waloru jedynego i ostatecznego dowodu na okoliczność 
planowanego przez powoda zużycie węgla brunatnego 
w przedmiotowym okresie. Takiego charakteru nie nadaje 
ankiecie żaden przepis prawa, co oznacza, że ma ona 
wyłącznie charakter sformalizowanej informacji – oświad-
czenia, która może być w późniejszym czasie korygowa-
na lub uzupełniana.

XVII AmE 141/11
21.12.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
30.12.2010 r.

Uchylenie zaskarżo-
nej decyzji

Nałożenie 
kary pie-
niężnej za 
nieprze-
strzeganie 
obowiązku 
utrzymywa-
nia zapasów 
paliw

art. 10 ust. 1 PE 1. osoby upoważnione przez Prezesa URE do dokony-
wania kontroli są uprawnione do analizy dokumentów 
dotyczących ewidencjonowania zapasów. Jest to zapis 
ogólny, dający pozwanemu szerokie uprawnienia. Jak 
wynika z dokumentów załączonych do akt administracyj-
nych pozwany opierał się na formularzach wypełnionych 
przez powoda, jak również analizował umowę na dosta-
wę węgla, która była przez powoda złożona. Sąd stoi na 
stanowisku, że kontrola przeprowadzona za pomocą for-
mularzy nie spełnia wymogów określonych w cytowanym 
przepisie, podzielając w tym zakresie wnioski Najwyższej 
Izby Kontroli, zawarte w „Informacji o wynikach kontroli 
tworzenia i utrzymywania zapasów paliw przez elektro-
wnie i elektrociepłownie” (…). Taki formularz nie stano-
wi bowiem dokumentu ewidencjonowania zapasów, 
a jedynie ankietę o charakterze informacyjnym. 
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XVII AmE 167/11
1.3.2013 r.

ponowne orzecze-
nie po uchyleniu 
SA wyrokiem z dnia 
30.9.2011 r.

Decyzja Prezesa 
URE 
21.11.2005 r.

Uchylenie zaskarżo-
nej decyzji

Nałożenie 
kary pienięż-
nej za niewy-
wiązanie się 
z obowiązku 
utrzymywania 
w należy-
tym stanie 
technicznym 
obiektów, 
instalacji 
i urządzeń 
oraz narusze-
nie warunków 
koncesji

art. 56 ust. 1 
pkt 10 i 12 PE

1. sam fakt wystąpienia awarii nie jest synonimem nie 
utrzymywania sieci w należytym stanie.
2. Nie można więc było postawić powodowi (…) zarzutu 
naruszenia art. 4 ust. 1 pe, skoro zastosowane na stacji 
(...) zabezpieczenie spełniało standardy w dziedzinie 
zabezpieczeń.

XVII AmE 177/11
28.2.2013 r.

Ponowne orzeczenie 
po uchyleniu wyro-
kiem SA z dnia 30.9. 
2011 r.
VI ACa 710/11

Decyzja Prezesa 
URE
20.9.2006 r.

Oddalenie odwołania

Odmowa 
zatwierdze-
nia zmiany 
taryfy la paliw 
gazowych

155 k.p.a. w zw. 
z § 30 ust. 1 
pkt 1 rozporzą-
dzenia Ministra 
Gospodarki 
i Pracy z dnia 
15 grudnia 
2004 r. w spra-
wie szczegó-
łowych zasad 
kształtowania 
i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń 
w obrocie pali-
wami gazowymi

1. fakt zatwierdzenia nowej taryfy dla paliw gazowych 
decyzją Prezesa URE z dnia 10 kwietnia 2008r. nr (...) 
i wprowadzenia jej w życie, co skutkowało wygaśnięciem 
decyzji z dnia 17 marca 2006r. nie powoduje, że postę-
powanie w niniejszej sprawie stało się zbędne. Wygasła 
bowiem jedynie decyzja taryfowa, natomiast zaskarżo-
na Decyzja odmawiająca zmiany przedmiotowej decyzji 
taryfowej nie wygasła, ani nie utraciła mocy obowiązują-
cej. Wprawdzie po wydaniu decyzji zatwierdzającej nową 
taryfę zmiana decyzji o zatwierdzeniu poprzedniej taryfy 
nie jest możliwa, nie wpływa to jednak na możliwość do-
konania oceny zasadności decyzji odmawiającej zmiany 
decyzji o zatwierdzeniu taryfy. Oceny tej należy dokonać 
tym bardziej, że Decyzja ta wywołała konkretne skutki 
względem powoda o charakterze majątkowym.
2. interes odbiorców paliwa gazowego nie powinien 
co do zasady zablokować możliwości urealnienia ceny 
administracyjnie ustalonej, jeżeli została źle ustalona 
i może doprowadzić do pokrzywdzenia przedsiębiorstwa 
energetycznego. Jeśli przedsiębiorstwo energetyczne 
nie otrzymuje za sprzedane paliwo gazowe ceny pozwa-
lającej pokryć poziom uzasadnionych kosztów, ma ono 
zatem słuszny interes w zmianie decyzji.

XVII AmE 181/11
10.6.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
31.7.2011 r.

Zmiana zaskarżonej 
decyzji Prezesa URE

Korekta 
kosztów 
osieroconych

art. 30 ust. 1 
ustawy KDT
art. 32 ustawy 
KDT

1. Pominięcie przez Prezesa URE poszczególnych wy-
datków i przychodów ze sprzedaży wytworzonej energii 
elektrycznej, rezerw mocy i usług systemowych jako nie 
zrealizowanych na rynku konkurencyjnym jest możliwe 
pod warunkiem udowodnienia tej okoliczności.
2. brak jest podstaw do kwestionowania przychodów 
ze sprzedaży niewykorzystanych rezerw mocy, tylko 
z powodu, że ich sprzedaż była realizowana wyłącznie 
pomiędzy podmiotami należącymi do grupy kapitało-
wej. Przynależność do grupy kapitałowej nie oznacza, 
że transakcje realizowane pomiędzy jej członkami nie 
maja charakteru rynkowego. Podkreślić bowiem należy, 
że członkowie grupy kapitałowej są odrębnymi osoba-
mi prawnymi i jako odrębne podmioty prowadzą własną 
działalność. Nie można zatem zakładać a priori, że doko-
nywane między nimi transakcje były rekompensowaniem 
części kosztów trwałych.
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XVII AmE 48/12
24.8.2012 r.

po ponownym rozpo-
znaniu sprawy

Decyzja Prezesa 
URE
10.7.2009 r.

Oddalanie 
odwołania

Zawarcie 
umowy 
o przyłącze-
nie do sieci 
elektroener-
getycznej

Art. 7 ust. 1 PE 
Art. 8 ust. 1 PE

1. Ocena, czy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki 
przyłączenia do sieci, jest dokonywana przez przedsię-
biorstwo po złożeniu przez podmiot tego wniosku wraz 
z wymaganymi dokumentami. 
2. Brak warunków technicznych przyłączenia należy 
rozumieć, jako techniczną przeszkodę o charakterze 
trwałym, nie dającą się usunąć – pomimo podjęcia prób 
w tym celu – przynajmniej na etapie rozpatrywania wnio-
sku o przyłączenie.
3. Przez odmowę zawarcia umowy o przyłączenie należy 
rozumieć zarówno odmowę wydania warunków przy-
łączenia, jak i sytuację, gdy warunki przyłączenia wraz 
z projektem umowy przyłączeniowej zostały wprawdzie 
przez przedsiębiorstwo energetyczne wydane, jednak 
podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci nie zga-
dza się na ich treść
4. Prezes URE posiada uprawnienie do rozstrzygania 
w drodze decyzji administracyjnej w sprawach spornych, 
w których konkretnemu żądaniu wnioskodawcy odpowia-
da publicznoprawny obowiązek przedsiębiorstwa ener-
getycznego, a zatem obowiązek wynikający z ustawowej 
normy prawnej o charakterze ius cogens.
5. Art. 8 ust. 1 Prawa energetycznego umożliwia 
Prezesowi URE ukształtowanie w drodze decyzji admi-
nistracyjnej warunki umowy jeszcze nie zawartej, wobec 
nie dojścia stron tej umowy do porozumienia.
6. Prawo energetyczne dotyczy ukształtowania treści 
umowy w przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne 
kwestionuje istnienie obowiązku zawarcia umowy i na tej 
podstawie odmawia jej zawarcia, jak również w przypad-
ku, gdy obowiązek zawarcia umowy nie jest kwestionowa-
ny, ale strony nie mogą uzgodnić treści przyszłej umowy.
7. Dopóki nie ma zgody co do wszystkich istotnych 
postanowień umowy, to nie może być mowy o obo-
wiązku cywilnoprawnym. Jeśli jednak spór taki zostanie 
rozstrzygnięty przez Prezesa URE w trybie art. 8 ust. 1 
Prawa energetycznego i zostaną przez to ustalone okre-
ślone postanowienia umowy, wówczas dopiero uprawnio-
nemu będą przysługiwały roszczenia cywilnoprawne.
8. Właściciel nieruchomości nie może zostać obciążony 
kosztem realizacji obowiązku nałożonego mocą ustawy 
na przedsiębiorstwo energetyczne.

XVII AmE 82/12
22.1.2013 r.

Ponowne orzeczenie 
po uchyleniu wyroku 
na mocy wyroku SA 
z dnia 26.4.2012 r., 
VI ACa 1500/11 

Decyzja Prezesa 
URE
29.1.2010 r.

Oddalenie 
odwołania

Zawarcie 
umowy 
o przyłącze-
nie farmy 
wiatrowej do 
sieci

Art. 7 ust. 1 PE
Art. 8 ust. 1 PE

1. W świetle treści tego przepisu [art. 7 ust. 1 PE] publicz-
noprawny obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do 
sieci ciąży na przedsiębiorstwie energetycznym zajmu-
jącym się przesyłaniem lub dystrybucją paliw lub energii, 
zarówno wtedy, gdy z wnioskiem o wydanie warunków 
przyłączenia i zawarcie umowy o przyłączenie występuje 
odbiorca, a więc podmiot, który zamierza pobierać ener-
gię, jak i wtedy, gdy z wnioskiem takim występuje pod-
miot, który planuje prowadzić działalność gospodarczą 
polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej i wprowa-
dzaniu jej do systemu.
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2. W kwestii istnienia obiektu Sąd Apelacyjny wyraził po-
gląd prawny, dokonując wykładni systemowej, że istnie-
nie obiektu w chwili zawarcia umowy nie jest warunkiem 
niezbędnym do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci. 
Za taką interpretacją przemawia treść art. 7 ust. 1 i art. 7 
ust. 3 pr. en, które nie zawierają wymogu fizycznego 
istnienia obiektu przyłączanego. Skoro więc w procesie 
przyłączanie farmy wiatrowej zawarcie umowy nie jest 
etapem kończącym proces inwestycyjny a jego etapem 
początkowym to nie istnieje wymóg wybudowania obiektu 
przed zawarciem umowy.
4. w rzeczywistych nakładach ponoszonych na realizację 
przyłączenia, o których mowa w art. 7 ust. 8 pkt 3 Prawa 
energetycznego, uwzględnia się jedynie nakłady pono-
szone na budowę przyłącza, a nie na rozbudowę sieci 
elektroenergetycznej niezbędnej do przyłączenia
5. (…) opłata za przyłączenie powinna być ustalana na 
podstawie rzeczywistych nakładów na budowę przyłą-
cza, bez uwzględniania nakładów na rozbudowę sie-
ci Przedsiębiorstwa energetycznego niezbędną dla 
przyłączenia

XVII AmE 85/12
15.1.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
14.7.2009 r.

Uchylenie zaskarżo-
nej decyzji

Zawarcie 
umowy przy-
łączenia far-
my wiatrowej 
do sieci

Art. 7 ust. 1 PE
Art. 8 ust. 1 PE

Jak wynika bowiem z przywołanego przez powoda wy-
roku w sprawie III SK 33/11, obowiązek rozbudowy sieci, 
o którym mowa w art. 4 i 9e ust. 3 pkt 3 i 4 PE nie ma 
związku z potrzebą przyłączenia nowych wytwórców lecz 
z utrzymaniem spójności i prawidłowego działania syste-
mu elektroenergetycznego. 
Należy podkreślić, że całość kosztów utrzymania 
i eksploatacji sieci jest ponoszona przez odbiorców za 
pośrednictwem stawek taryfowych za zużytą energię 
elektryczną. Tym bardziej konieczne i uzasadnione jest 
prowadzenie analizy ekonomicznej inwestycji w celu 
ustalenia, że będzie służyć zaspokajaniu potrzeb odbior-
ców. Dopiero w takim przypadku możliwe będzie stwier-
dzenie, że istnieją ekonomiczne warunki przyłączenia. 
W przeciwnym razie przyłączenie powinno być realizowa-
ne na zasadach komercyjnych (art. 7 ust. 9 PE) na koszt 
i ryzyko ekonomiczne wytwórcy dążącego do przyłącze-
nia jego obiektu do sieci elektroenergetycznej.
W ocenie Sądu w przypadku, gdyby Prezes URE nie do-
puścił się w prowadzonym postępowaniu administracyj-
nym powyższych naruszeń i prowadził działania mające 
na celu ustalenie, czy istnieją techniczne i ekonomiczne 
warunki przyłączenia, wzywanie do udziału w postępo-
waniu innych wytwórców energii nie byłoby konieczne, 
wobec ustalenia, że nie zostały spełnione przesłanki 
ustawowe do istnienia obowiązku zawarcia przez powoda 
umowy przyłączeniowej.
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XVII AmE 91/12
10.12.2012 r.

Decyzja Prezesa 
URE
27.11.2008 r.

Oddalenie 
odwołania

Wymierzenie 
kary pienięż-
nej za niewy-
wiązanie się 
z obowiązku 
zakupu ofero-
wanej energii 
elektrycznej, 
określone-
go w art. 9a 
ust. 8 PE

Art. 9a ust. 8 PE
Art. 56 ust. 6 PE

1. Uchylenie się od obowiązku zakupu energii „czer-
wonej” w istotny sposób wpływa negatywnie na rozwój 
przyjaznych środowisku źródeł wytwarzania energii. 
Negatywne skutki zachowania powódki będą odczuwalne 
w dłuższym okresie czasu, gdyż naturalną konsekwencją 
braku zbytu na tę energię, jest zmniejszone zaintereso-
wanie inwestowaniem w tę dziedzinę.
2. Wiążąca jest również ocena, że ustawodawca nie 
przewidział żadnych wyłączeń od obowiązku określonego 
w powyższym przepisie (art. 9a ust. 8 PE). 
3. Nawet gdyby przyjąć, że w postępowaniu administra-
cyjnym doszło do uchybień proceduralnych to nie mogą 
one być przedmiotem postępowania sądowego mające-
go na celu merytoryczne rozstrzygnięcie sporu, bowiem 
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązany 
jest do wszechstronnego zbadania wszystkich istotnych 
okoliczności sprawy, przy uwzględnieniu zasad rozkła-
du ciężaru dowodu i obowiązku stron w postępowaniu 
dowodowym.

XVII AmE 2/13
19.4.2013 r.

Decyzja Prezesa 
URE
19.12.2008 r.

Ponowne orzecze-
nie po uchyleniu 
wyrokiem z dnia 
3.12.2012 r., VI ACa 
935/12

Zmiana zaskarżonej 
decyzji

Nałożenie 
kary pie-
niężnej za 
naruszenie 
warunków 
udzielenia 
koncesji

Art. 56 ust. 1 
pkt 12 PE

1. W sytuacji stwierdzenia naruszenia warunków konce-
sji, zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, 
Prezes URE wymierza karę pieniężną. Zgodnie z brzmie-
niem tego przepisu oraz przyjętą linią orzecznictwa, 
Prezes URE jest obowiązany, nie zaś uprawniony do 
nałożenia kary, nakładając zaś karę zgodnie z art. 6 w/w 
przepisu uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień 
zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu 
i jego możliwości finansowe.
2. Z kolei fakt dotychczasowej niekaralności przez 
Prezesa URE nie może być poczytany za okoliczność 
łagodzącą, albowiem pozwany ma obowiązek postępo-
wania zgodnie z przepisami i otrzymaną koncesją.
3. W tej sytuacji za jednorazowe użycie na czas awa-
rii nielegalizowanych urządzeń, aby utrzymać ciągłość 
sprzedaży, adekwatną do możliwości finansowych powo-
da jest w ocenie Sądu kara pieniężna w kwocie 20.000 zł. 
Spełnia ona swoją funkcję represyjną w wystarczają-
cym stopniu w odniesieniu do możliwości finansowych 
powoda, a także funkcję prewencyjną mającą na celu 
wykazanie mu, że w przypadku awarii urządzeń na stacji 
benzynowej sprzedaż paliw powinna być wstrzymana do 
czasu usunięcia usterek.

Tomasz Feliszewski, Marek Prętki, Anna Urbańczyk
Prawnicy kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr
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Wydanie „warunków przyłączenia” do sieci  
nie przesądza o zaistnieniu przesłanki  

technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia.
Wyrok Sądu Najwyższego  
z dnia 11 kwietnia 2012 r.,  

III SK 33/11

 1.  Faktu istnienia technicznych i ekonomicznych warunków do dokonania określo-
nego przyłączenia do sieci nie można wywodzić (domniemywać) z samego faktu 
wydania warunków przyłączenia (dokumentu); prowadziłoby to bowiem do nieuza-
sadnionego zróżnicowania ochrony praw przedsiębiorstw energetycznych.

 2.  Spoczywający na przedsiębiorstwie przesyłowym i dystrybucyjnym obowiązek 
rozbudowy sieci nie ma charakteru bezwzględnego. Zakres obowiązku inwestycji 
w rozbudowę i modernizację sieci będzie wynikał z treści planów, o których mowa 
w art. 16, 19 i 20 Prawa energetycznego.

 3.  Opłata za zespolenie przyłączanej instalacji z istniejącą siecią powinna obejmować 
tylko nakłady na wykonanie owego zespolenia. Nie może natomiast obejmować 
nakładów na rozbudowę sieci przedsiębiorstwa energetycznego celem akomodacji 
do nowych instalacji generujących energię.

 4.  Konieczność rozbudowy sieci celem dokonania przyłączenia nowego źródła energii 
powinna być uwzględniana na etapie analizy przesłanek z art. 7 ust. 1 Prawa ener-
getycznego, a nie na etapie stosowania art. 7 ust. 8 pkt 3 Prawa energetycznego.

 5.  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przed wydaniem decyzji rozstrzygającej 
spór i zastępującej umowę o przyłączenie do sieci zobowiązany jest każdorazo-
wo do zbadania czy w danym stanie faktycznym istnieją zarówno techniczne, jak 
i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci.

 6.  Nie zachodzi brak zdolności sądowej Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jeże-
li pełnienie funkcji organu zostało powierzone (choćby tymczasowo) określonej 
osobie w drodze aktu administracyjnego, którego ważność nie została skutecznie 
podważona.

Stan faktyczny
Zainteresowany przedsiębiorca – E. sp. z o.o. (dalej: Wytwórca) w 2008 r. złożył wniosek 

o wydanie warunków przyłączenia farmy wiatrowej o mocy 30 MW do OSD – P. Dystrybucja 
sp. z o.o. (dalej: OSD). Inwestycja w przyłączenie przedmiotowej farmy wiatrowej była ujęta 
w planie rozwoju OSD na lata 2008–2011, jednakże ów plan nie obejmował inwestycji w rozbu-
dowę sieci niezbędną do odbioru energii wytworzonej w tym źródle. OSD w lipcu 2008 r. wydał 
warunki przyłączenia źródła do sieci, przekazując wraz z nimi projekt umowy o przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznej. Kluczowym postanowieniem spornym okazała się określona w umowie 
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wysokość opłaty za przyłączenie, która obejmowała koszty niezbędnej rozbudowy sieci OSD, 
a w szczególności partycypację przyłączanego Wytwórcy w kosztach modernizacji i rozbudowy linii 
110 kV. Wniosek Wytwórcy o zmianę warunków przyłączenia i umowy nie spotkał się z akceptacją 
OSD. W efekcie Wytwórca złożył do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) 
wniosek o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego odmowy zawarcia umowy o przyłączenie w trybie 
art. 8 ust. 1 PE1. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Prezes URE 16 kwietnia 
2009 r. wydał decyzję2 zastępującą treść umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Od 
tej decyzji OSD wniósł odwołanie, zarzucając Prezesowi URE naruszenie art. 7 ust. 1, art. 7 ust. 8 
pkt 3, art. 8 ust. 1, art. 23 ust.1 PE oraz naruszenia przepisów KPA3.

Przebieg postępowania sądowego
Sąd Okręgowy – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej:SOKiK) oddalił odwołanie 

OSD4. Rozpoznając sprawę, SOKiK uznał, że dla rozstrzygnięcia sprawy kluczowe jest ustalenie 
czy na OSD spoczywał obowiązek zawarcia umowy przyłączeniowej. SOKiK uznał, że obowiązek 
taki istniał, przyznając zasadnicze znaczenie faktowi wydania przez OSD warunków przyłączenia 
Wytwórcy. W ocenie SOKiK, samo wydanie warunków przyłączenia potwierdza, że OSD sam 
potwierdził istnienie technicznych i ekonomicznych warunków dla przyłączenia Wytwórcy. Sąd 
argumentował, iż PE nie dopuszcza warunkowego wydania warunków przyłączenia – a OSD nie 
będąc gotowy na samodzielną rozbudowę własnej sieci, powinien był odmówić wydania warun-
ków przyłączenia w oparciu o brak możliwości (warunków) technicznych dla jego realizacji. Sąd 
opowiedział się za wąską interpretacją pojęcia rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację 
przyłączenia (art. 7 ust. 8 pkt 3 PE) obejmującą jedynie koszty samego wykonania przyłączenia.

Od powyższego wyroku SOKiK OSD wniósł apelację, podnosząc zarzuty naruszenia prze-
pisów PE oraz rozporządzenia taryfowego, błędne ustalenie stanu faktycznego oraz niewłaści-
we uzasadnienie wyroku. Sąd Apelacyjny (dalej: SA) wyrokiem z dnia 4 lutego 2011 r.5 oddalił 
apelację powoda. SA podzielił pogląd SOKiK, stwierdzając, iż kwestia istnienia ekonomicznych 
i technicznych warunków do przyłączenia została przesądzona przez OSD poprzez wydanie 
Wytwórcy warunków przyłączenia wraz z projektem umowy przyłączeniowej. SA uznał, że ujęcie 
danej inwestycji w planie rozwoju przesądza o istnieniu obowiązku takiej rozbudowy sieci, aby była 
ona zdolna do odbioru energii od nowoprzyłączanego Wytwórcy. SA podzielił pogląd SOKiK co 
do niedopuszczalności wliczenia w skład opłaty za przyłączenie kosztów niezbędnej rozbudowy 
sieci niestanowiącej wykonania przyłączenia.

Wyrok SA został zaskarżony przez OSD skargą kasacyjną opartą o zarzuty naruszenia pra-
wa materialnego: art. 7 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 5 oraz art. 7 ust. 8 okt 3 PE oraz zarzut nieważności 
postępowania w oparciu o przesłankę z art. 379 § 1 pkt 2 KPC.

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną, uchylając wyrok SA w pkt. 2 i 3 i przeka-
zując sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania.

1 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, obecnie tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.; dalej: PE.
2 Decyzja Prezesa URE z dnia 1 kwietnia 2009 r.
3 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267.
4 Wyr. SOKiK z dnia 23 marca 2010 r., sygn. akt XVII AmE 113/09.
5 Wyr. SA w Warszawie z dnia 4 lutego 2011 r., sygn. VI ACa 1030/10.
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Dla pełności opisu wskazać należy, że po wyroku SN, Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem 
z dnia 7 września 2012 r.6 zmienił zaskarżony wyrok SOKiK w ten sposób, że Decyzja Prezesa 
URE została uchylona.

Orzeczenie Sądu Najwyższego

Zarzut nieważności postępowania

Zarzut nieważności postępowania sądowego w sprawie został oparty o rzekomy brak zdolno-
ści sądowej Prezesa URE w toku postępowania przed Sądem Apelacyjnym. Skarżący wywodził, 
że w okresie od 21 grudnia 2010 do 1 czerwca 2011 r., kiedy to pełnienie funkcji Prezesa URE 
zostało tymczasowo powierzone przez Prezesa URE Markowi Woszczykowi7, nastąpiła utrata 
możliwości wykonywania funkcji przez organ na skutek braku powołania piastuna funkcji or-
ganu w procedurze przewidzianej w PE. Sąd Najwyższy nie podzielił tego zarzutu, odwołując 
się do dotychczasowego orzecznictwa oraz orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego8. 
Kwestia została już uprzednio rozstrzygnięta w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 
2008 r. (sygn. III SZP 1/08)9, podjętej na kanwie pytania prawnego SA w sprawie dotyczącej decyzji 
administracyjnej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w której osoba, której powierzono 
(tymczasowo) pełnienie funkcji tego organu udzieliła pełnomocnictwa procesowego. W omawianej 
sprawie Sąd Najwyższy, podzielając poglądy zawarte w uchwale, podkreślił istnienie domniema-
nia ważności aktu powołania do pełnienia funkcji. Wobec tego jak długo ważność takiego aktu 
nie zostanie podważona we właściwym postępowaniu10, tak długo uznaje się, że osoba, której 
powierzono funkcję była upoważniona do jej piastowania. Zatem brak osoby piastuna funkcji 
Prezesa URE powołanego „na stałe”, a jedynie powołanego „tymczasowo” nie skutkuje 
utratą przymiotu zdolności sądowej samego centralnego organu administracji rządowej. 

Zagadnienie materialnoprawne

Zagadnienie materialnoprawne w sprawie dotyczyło wykładni przepisów art. 7 PE, w przypad-
ku, kiedy wydane zostały warunki przyłączenia, jednakże podmiot ubiegający się o przyłączenie 
kwestionuje sposób obliczenia, a w efekcie również wysokość opłaty przyłączeniowej zapropo-
nowanej w projekcie umowy.

Co do wykładni art. 7 ust. 8 pkt 3 PE Sąd Najwyższy uznał, że pojęcie „opłaty za przyłączenie 
do sieci” należy rozumieć jako opłatę za zespolenie (złączenie) instalacji nowego wytwórcy energii 
z siecią przedsiębiorstwa energetycznego. Z powyższego SN wyprowadził wniosek, że „rzeczywiste 
nakłady” – będące podstawą ustalenia opłaty za przyłączenie – powinny obejmować wyłącznie 
nakłady niezbędne do wykonania owego zespolenia instalacji wytwórczej z siecią. Natomiast przy-
stosowanie (akomodacja) sieci OSD do odbioru zwiększonej mocy nie stanowi takiego nakładu.

 6 Sygn. VI ACa 688/12; Portal Orzeczeń Sądów powszechnych. Pobrano z: http://orzeczenia.ms.gov.pl.
 7 W treści wyr. mowa o Mariuszu Woszczyku – jest to oczywista omyłka pisarska.
 8 Por. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 maja 2006 r., II GZ 54/06, CBOSA. Pobrano z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
doc/21DA798332; Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 czerwca 2007 r., sygn. II GSK 61/07, OSP 2008/10/106; LEX nr 338607; CBOSA. 
Pobrano z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/79E954A888.
 9 OSNP 2008/19-20/304, Biul. SN 2008/2/26; LEX nr: 342339.
10 Trudno ustalić w jakim postępowaniu miałoby to zostać stwierdzone, ponieważ NSA stanął na stanowisku, iż „Badanie zgodności z prawem powoła-
nia piastuna organu nie należy do właściwości sądu administracyjnego”, wyr. Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2007 r., sygn. II GSK 
112/07, LEX nr 368219, CBOSA. Pobrano z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CB17006410; Por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
21 czerwca 2007 r., sygn. II GSK 62/07, LEX nr 338605, CBOSA. Pobrano z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D469A6A5C3.
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Sąd Najwyższy podkreślił, że do zastosowania art. 7 ust. 8 pkt 3 PE w celu ustalenia wyso-
kości opłaty przyłączeniowej powinno dochodzić wówczas, gdy zostanie ustalone, że sieć przed-
siębiorstwa energetycznego jest (lub na pewno będzie) zdolna do przyjęcia energii wytworzonej 
w źródle przewidzianym do przyłączenia, a fizyczne zespolenie (złączenie) instalacji jest jedynym 
warunkiem koniecznym do rozpoczęcia przesyłu. Tym samym SN odwołał się do przesłanki istnienia 
warunków przyłączenia, o której mowa w art. 7 ust. 1 PE. W ocenie Sądu Najwyższego koniecz-
ność uprzedniej rozbudowy sieci powinna zostać uwzględniona już na etapie ustalania istnienia 
technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia. Jeżeli zatem analizowane przyłączenie 
wymagało poczynienia inwestycji, które nie były przewidziane i zaplanowane przez przedsiębior-
stwo energetyczne, to warunki przyłączenia w ogóle nie powinny zostać wydane.

Najistotniejsze zagadnienie materialnoprawne w sprawie dotyczyło oceny znaczenia 
prawnego dokumentu „warunki przyłączenia”. W analizowanej sprawie Wytwórca, Prezes 
URE i sądy niższych instancji fakt wydania przez OSD na rzecz Wytwórcy warunków przyłącze-
nia uznawały za wyłączny, niepodważalny dowód istnienia rzeczywistych warunków technicznych 
i ekonomicznych dla przyłączenia spornej farmy wiatrowej do sieci OSD. Kreowało to swoiste 
domniemanie prawne, które nie mogło zostać obalone. Takie podejście znajdowało opar-
cie w dotychczasowym orzecznictwie11. Taki wniosek mógł wypływać również z Wyroku Sądu 
Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2011 r.12, w którym SN stwierdził: „[…] określenie przez stronę 
powodową „warunków przyłączenia” w dokumencie wydanym wnioskującej o przyłączenie Farmie 
Wiatrowej, mogło uzasadniać ustalenie, że w ten sposób operator potwierdził istnienie (aktualne) 
technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci, określonych w art. 7 ust. 1 PE”.

W niniejszej sprawie Sąd Najwyższy odszedł od takiego podejścia na rzecz konieczności 
każdorazowej obiektywnej oceny przez Prezesa URE oraz sąd rozpoznający odwołanie od 
decyzji, czy w konkretnej sprawie rzeczywiście spełnione są przesłanki technicznej i eko-
nomicznej możliwości przyłączenia. Zdaniem SN wydanie warunków przyłączenia, nie może 
stanowić regina probationem dla ustalenia stanu faktycznego w celu zastosowania art. 7 ust. 1 PE. 
Sąd Najwyższy słusznie zauważył, że takie rozumowanie prowadziłoby do nieuzasadnionego zróż-
nicowania przedsiębiorców energetycznych. Owo zróżnicowanie sprowadzałoby się do tego że:
(1) jeśli przedsiębiorstwo energetyczne A wyda wnioskującemu o przyłączenie dokument – warunki 

przyłączenia wraz z projektem umowy, to w razie ewentualnego sporu, co do treści umowy 
(np. co do wysokości opłaty przyłączeniowej) Prezes URE, a później SOKiK, rozstrzygając 
o zawarciu umowy, nie badałby faktycznego istnienia warunków technicznych i ekonomicz-
nych do dokonania przyłączenia, uzna bowiem ten fakt za przyznany (udowodniony) samym 
wydaniem dokumentu – warunków przyłączenia, co w efekcie będzie zazwyczaj prowadziło 
do orzeczenia o zawarciu umowy o przyłączenie;

(2) jeśli przedsiębiorstwo energetyczne B odmówi wydania warunków przyłączenia, to w razie 
skierowania przez zainteresowanego wniosku do Prezesa URE, tenże organ, a później sąd 
byłby zobligowany do przeprowadzenia dowodów na fakt istnienia bądź braku warunków 
technicznych i ekonomicznych do realizacji przyłączenia; to z kolei umożliwia przedsiębior-
stwu realną obronę, co do braku istnienia warunków do przyłączenia.

11 Tak np. SA w Warszawie w wyr. z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. VI ACa 1142/09: „[…] wydanie przez przedsiębiorstwo energetyczne warunków przy-
łączenia wraz z projektem umowy o przyłączenie stanowi potwierdzenie możliwości przyłączenia do sieci […]”.
12 Sygn. III SK 42/10, LEX nr 898422.
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Owa nierówność w pełni ujawniła się w analizowanej sprawie, ponieważ wydanie wa-
runków przyłączenia o określonej treści było uwarunkowane zawarciem umowy o przyłą-
czenie (i wniesieniem opłaty za przyłączenie w oznaczonej wysokości). Istnienie warunków 
technicznych jest ściśle powiązane z istnieniem warunków ekonomicznych. Zatem z punktu 
widzenia przedsiębiorstwa energetycznego warunki ekonomiczne przyłączenia zaistniałby 
tylko w razie zawarcia umowy w zaproponowanym kształcie. Radykalna ingerencja regu-
latora w projekt umowy wymagała zatem ponownego przeanalizowania czy także po ob-
niżeniu opłaty przyłączeniowej nadal będą istniały warunki do jego dokonania po stronie 
OSD. Nie sposób się z tym poglądem nie zgodzić. Takie podejście wspiera również obo-
wiązywanie zasady prawdy obiektywnej w postępowaniu administracyjnym, wynikającej 
z art. 7 KPA oraz obowiązku pełnego rozpoznania istoty sprawy w postępowaniu przez 
SOKiK. Przyjmowanie apriorycznie bezwarunkowego istnienia warunków technicznych 
i ekonomicznych do dokonania przyłączenia kłóci się z tymi zasadami.

Komentowane orzeczenie powinno ukształtować sposób procedowania wniosków o rozpa-
trzenie sporów i ukształtowanie umów przyłączeniowych przez Prezesa URE na podstawie art. 8 
ust. 1 PE. Przede wszystkim konieczna jest każdorazowa wnikliwa ocena stanu faktycznego pod 
kątem zaistnienia przesłanek technicznej i ekonomicznej możliwości przyłączenia do sieci elek-
troenergetycznej. Argumentacja SN została już zaaprobowana m.in. w wyroku Sądu Apelacyjnego 
z dnia 4 czerwca 2012 r.13. Natomiast tenże Sąd Apelacyjny w innym składzie w wyroku z dnia 
26 kwietnia 2012 r.14, a także SOKiK w wyroku z 1 czerwca 2012 r.15 wyraziły poglądy zbieżne 
z dotychczasową linią orzecznictwa, chociaż można mniemać, że wyrokowanie miało miejsce 
jeszcze przed publikacją uzasadnienia wyroku SN. Natomiast Sąd Apelacyjny w Warszawie w wy-
rokach z 31 stycznia 2013 r.16 oraz z 9 sierpnia 2012 r.17 już wprost odwołał się do stanowiska 
wyrażonego przez Sąd Najwyższy w omawianym wyroku. Należy również odnotować odwołanie 
się do omawianego wyroku w orzecznictwie Sądu Okręgowego18.

Marek Prętki
Aplikant radcowski; prawnik kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr

13 Sygn. VI ACa 1508/11, LEX nr 1213382.
14 Sygn. VI ACa 1500/11, LEX nr 1213381.
15 Sygn. XVII AmE 53/10, Portal Orzeczeń Sądów powszechnych, http://orzeczenia.ms.gov.pl.
16 Sygn. VI ACa 1066/12; Portal Orzeczeń Sądów powszechnych, http://orzeczenia.ms.gov.pl.
17 Sygn. VI ACa 419/12; Portal Orzeczeń Sądów powszechnych, http://orzeczenia.ms.gov.pl.
18 Wyrok SOKiK z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. XVII AmE 98/11 oraz z dnia 23 stycznia 2013 r. sygn. XVII AmE 12/11, dostępne Portalu Orzeczeń 
Sądów powszechnych, http://orzeczenia.ms.gov.pl.
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Kiedy przedsiębiorstwo obrotu jest stroną postępowania  
o nieuzasadnione wstrzymanie  

dostarczania energii elektrycznej?
Wyrok Sądu Najwyższego 

z dnia 12 kwietnia 2013 r., III SK 26/12

 1.  Z punktu widzenia treści art. 6 ust. 3a Prawa energetycznego nie ma znaczenia, 
komu odbiorca energii zalega. Nieistotne jest więc czy energia dostarczana jest 
do odbiorcy na podstawie umowy kompleksowej, czy odrębnych umów sprzedaży 
oraz dystrybucji energii. 

 2.  Jeżeli przedsiębiorstwo obrotu zobowiązało się sprzedawać energię odbiorcy oraz 
dostarczać ją za pośrednictwem przedsiębiorstwa dystrybucyjnego, do którego 
należy sieć, to wstrzymanie dostarczania energii z powodu niewywiązywania się 
przez odbiorcę z warunków płatności określonych w umowie następuje na żądanie 
przedsiębiorstwa obrotu. Przy wstrzymywaniu dostarczania energii elektrycznej 
na podstawie art. 6 ust. 3a Prawa energetycznego przedsiębiorstwo dystrybucyjne 
jest jedynie „egzekutorem” poleceń przedsiębiorstwa obrotu.

 3.  W przypadku sporów, o których mowa w art. 8 ust. 1 Prawa energetycznego wy-
nikających z realizacji umów kompleksowych w rozumieniu art. 5 ust. 3 i 4 Prawa 
energetycznego, należy odrzucić stanowisko, zgodnie z którym stroną postępo-
wania przed Prezesem Urzędu z art. 8 ust. 1 Prawa energetycznego może być tylko 
przedsiębiorstwo dystrybucyjne. Decyzja Prezesa Urzędu nie rozstrzyga o prawach 
i obowiązkach tylko przedsiębiorstwa dystrybucyjnego, lecz o prawach i obowiąz-
kach przedsiębiorstwa obrotu oraz przedsiębiorstwa dystrybucyjnego.

 4.  Źródłem interesu prawnego dla przedsiębiorstwa obrotu w sprawach o nieuzasadnione 
wstrzymanie dostarczania energii będzie art. 6 ust. 3a w związku z art. 5 ust. 3 i 4 
Prawa energetycznego. Z uwagi zaś na treść art. 6 ust. 3a Prawa energetycznego 
w postępowaniu w sprawie o nieuzasadnione wstrzymanie dostarczania energii, 
status strony przysługuje także przedsiębiorstwu dystrybucyjnemu. Spór o nie-
uzasadnione wstrzymanie dostarczania energii toczy się bowiem między odbiorcą 
energii a przedsiębiorstwem obrotu oraz przedsiębiorstwem dystrybucyjnym. 

Stan faktyczny
Do stanu faktycznego przedstawionego w omawianym wyroku zastosowanie znajdują prze-

pisy ustawy – Prawo energetyczne w brzmieniu sprzed dnia 11 września 2013 r.
W dniu 23 stycznia 2009 r. Sprzedawca wystosował do Powoda wezwanie do zapłaty należ-

ności za świadczone usługi sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, informując jednocześnie, 
iż wskazane w wezwaniu kwoty należy uregulować w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania 
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pod rygorem wstrzymania dostaw lub wypowiedzenia umowy sprzedaży energii elektrycznej. 
Powód nie uregulował należności we wskazanym terminie, wobec czego operator systemu dystry-
bucyjnego (dalej: OSD) na polecenie Sprzedawcy wstrzymał dostarczanie energii elektrycznej do 
nieruchomości Powoda. W konsekwencji Powód wystąpił do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
(dalej: Prezes URE) z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nieuzasadnionego wstrzy-
mania dostarczania energii elektrycznej przez Sprzedawcę. Po przeprowadzeniu postępowania 
administracyjnego Prezes URE uznał, że zachodziły przesłanki do wstrzymania dostaw – Powód 
zalegał z opłatami za dostarczoną energię elektryczną oraz został prawidłowo poinformowany 
o konsekwencjach nieuregulowania należności w wyznaczonym terminie. Na tej postawie Prezes 
URE stwierdził, że wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej było uzasadnione. 

Przebieg postępowania sądowego
Powód wniósł odwołanie od decyzji Prezesa URE, które zostało uwzględnione przez Sąd 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK). W ocenie SOKiK Prezes URE niezasadnie 
pominął rolę OSD, który powinien być adresatem zaskarżonej decyzji, gdyż to OSD nie Sprzedawca 
w istocie dokonał odłączenia Powoda od sieci. Taką interpretację zdaniem SOKiK potwierdzało 
brzmienie art. 6 ust. 3a ustawy – Prawo energetyczne (dalej: PE), który do wstrzymania dostar-
czania energii elektrycznej nie upoważniał przedsiębiorstwa obrotu, ale przedsiębiorstwo prowa-
dzące działalność w zakresie dystrybucji. Prezes URE zaskarżył wyrok SOKiK apelacją w całości, 
zarzucając mu naruszenie art. 6 ust. 3a w zw. z art. 6 ust. 1 PE i art. 28 kodeksu postępowania 
administracyjnego (dalej: KPA), poprzez przyjęcie, że Sprzedawca nie był stroną postępowania 
administracyjnego, a w efekcie, że to OSD powinien być adresatem zaskarżonej decyzji. Sąd 
Apelacyjny wyrokiem z dnia 8 września 2011 r. oddalił apelację Prezesa URE. Sąd drugiej instancji 
podzielił tym samym pogląd SOKiK, zgodnie z którym stroną postępowania prowadzonego przez 
Prezesa URE i adresatem wydanej przez niego decyzji powinien być OSD, gdyż tylko jemu art. 6 
ust. 3a PE przyznawał kompetencję do wstrzymania dostaw. Na taką konstatację nie miała wpływu 
okoliczność, iż Powód miał zawartą umowę kompleksową ze sprzedawcą i nie łączył go stosunek 
zobowiązaniowy bezpośrednio z OSD. Sąd Apelacyjny stwierdził, że taka relacja „nie wyklucza 
bezpośredniej odpowiedzialności dystrybutora energii elektrycznej wobec odbiorcy końcowego 
za nieprawidłowe wykonanie usługi polegającej na dostarczeniu prądu”. Prezes URE zaskarżył 
wyrok Sądu Apelacyjnego skargą kasacyjną całości i wniósł o jego uchylenie wraz z wyrokiem 
SOKiK, zarzucając mu naruszenia art. 6 ust. 3a w zw. z art. 6 ust. 1 PE w zw. z art. 28 KPA oraz 
art. 5 ust. 3 i 4 PE. Zdaniem Prezesa URE, bez względu na literalne brzmienie art. 6 ust. 3a PE 
w zw. z art. 6 ust. 1 PE, przepis ten znajdował zastosowanie w odniesieniu zarówno do przedsię-
biorstwa zajmującego się obrotem energią elektryczną, jak i do przedsiębiorstwa świadczącego 
usługi przesyłania lub dystrybucji, ponieważ przesłanką wstrzymania dostaw jest zwłoka odbiorcy 
w uiszczeniu należności za pobraną energię lub świadczone usługi. Prezes URE wskazał rów-
nież, że zgodnie z art. 28 KPA stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub 
obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes lub 
obowiązek. W sytuacji, kiedy między odbiorcą a sprzedawcą zawarta jest umowa kompleksowa 
zgodnie z art. 5 ust. 3 PE, OSD jest koniecznym uczestnikiem realizacji takiej umowy i działa 
niejako na rzecz i w imieniu sprzedawcy, z którym odbiorca ma podpisaną umowę. W związku 
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z powyższym Prezes URE stwierdził, że stronami w sporze o nieuzasadnione wstrzymanie dostar-
czania energii elektrycznej w analizowanym stanie faktycznym był Powód, Sprzedawca oraz OSD.

Orzeczenie Sądu Najwyższego
Na wstępie prowadzonych rozważań Sąd Najwyższy zauważył, iż istotą wątpliwości interpre-

tacyjnych związanych z zagadnieniem, kto może być stroną toczącego się przed Prezesem URE 
postępowania o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej, gdy energia ta była dostarczania 
na podstawie umowy kompleksowej, było niedostosowanie przepisów prawa do funkcjonującego 
modelu sprzedaży, będącego konsekwencją wdrożenia zasady unbundlingu. Od 1 lipca 2007 r. 
odbiorca ma bowiem prawo pobierać energię na podstawie rozdzielonych umów sprzedaży i dys-
trybucji (przesyłania) lub na podstawie umowy kompleksowej zawieranej wyłącznie z przedsiębior-
stwem obrotu, które to przedsiębiorstwo ma podpisaną umowę o świadczenie usług przesyłania 
lub dystrybucji z właściwym operatorem. Tymczasem do momentu orzekania przez Sąd Najwyższy 
w analizowanej sprawie, brzmienie art. 6 ust. 3a PE nie zmieniło się, tak jakby nadal to samo 
przedsiębiorstwo zajmowało się sprzedażą energii odbiorcy końcowemu i jej dystrybucją. W tym 
miejscu należy zauważyć, że w konsekwencji nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne 
z dnia 26 lipca 2013 r. brzmienie art. 6 uległo zmianie. Kwestia ta jest przedmiotem rozważań 
przedstawionych w dalszej części niniejszego opracowania.

Zagadnienie pojęcia strony postępowania toczącego się na gruncie art. 6 ust. 3a PE (w brzmie-
niu sprzed dnia 11 września 2013 r.) 

Punkt wyjścia dla rozważań Sądu Najwyższego w odniesieniu do kwestii, kto może być stroną 
postępowania toczącego się przed Prezesem URE w sprawie o nieuzasadnione wstrzymanie do-
starczania energii elektrycznej stanowił art. 28 KPA i zawarta w nim przesłanka interesu prawnego. 
Powołując się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sąd Najwyższy podkreślił, że 
interes prawny powinien wynikać z konkretnej i zindywidualizowanej normy prawa materialnego 
wpływającej na sytuację prawną danego podmiotu. Stroną postępowania może być natomiast taki 
podmiot, którego interesu prawnego bezpośrednio dotyczy wydana w danym postępowaniu decyzja 
lub gdy decyzja ta choćby pośrednio wpływa na jego status prawnomaterialny. W tym kontekście 
w ocenie Sądu Najwyższego kluczowe jest ustalenie o czyich uprawnieniach i obowiązkach Prezes 
URE orzeka w drodze decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 8 ust. 1 PE oraz czy 
interes prawny przedsiębiorstwa obrotu w sprawach o nieuzasadnione wstrzymanie dostarcza-
nia energii elektrycznej mógł wynikać z przepisów art. 6 ust. 3a w związku z art. 5 ust. 3 i 4 PE. 
Jednocześnie Sąd Najwyższy zauważył, że odpowiedzi na tak postawione pytanie nie udziela 
art. 8 ust. 1 PE, który ani nie precyzuje przesłanek oceny zasadności wstrzymania dostarczania 
energii elektrycznej, ani nie stwierdza, kto jest stroną prowadzonego w tym zakresie postępowania 
administracyjnego. Dalsze rozważania Sąd Najwyższy oparł więc na art. 6 ust. 3a PE w zw. z art. 6 
ust. 1 PE, ostatecznie dochodząc do przekonania, iż o ile art. 6 ust. 3a PE wskazuje wprawdzie 
przesłanki wstrzymania dostaw, a interpretowany łącznie z art. 6 ust. 1 PE wyraźnie określa, że 
podmiotem dokonującym wstrzymania jest przedsiębiorstwo dystrybucyjne, o tyle w żaden sposób 
nie wyjaśnia czy stroną postępowania administracyjnego wszczętego w związku z dokonanym 
wstrzymaniem może być wyłącznie to przedsiębiorstwo dystrybucyjne. Sad Najwyższy zauważył 
przy tym, że na gruncie art. 6 ust. 3a PE nie jest istotne wobec jakiego podmiotu odbiorca 
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zalega z zapłatą i czy zalega z zapłatą za sprzedaną energię czy też za świadczoną usługę 
dystrybucji (przesyłania). Dla praktycznego zastosowania art. 6 ust. 3a PE nie ma zatem 
znaczenia fakt, jak kształtują się relacje umowne pomiędzy odbiorcą a przedsiębiorstwem 
obrotu (i przedsiębiorstwem dystrybucyjnym) – czy podmioty te łączą rozdzielne umowy, 
czy też jedna umowa kompleksowa. 

Skutek w postaci możliwości zaprzestania dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy 
jest zatem jednakowy i w żaden sposób nieuzależniony od kształtu umowy, na podstawie której 
odbiorca pobierał energię. Sąd Najwyższy zauważa, że w przypadku umowy kompleksowej więź 
prawna łączy wyłącznie odbiorcę z przedsiębiorstwem obrotu, które dokonuje rozliczeń i wysta-
wia faktury obejmujące zarówno należności za dostarczoną energię elektryczną, jak i wykonaną 
usługę przesyłania lub dystrybucji. Tym samym, jeżeli odbiorca nie wywiązuje się z warun-
ków płatności określonych w umowie kompleksowej, wstrzymanie dostarczania energii 
elektrycznej następuje na żądanie przedsiębiorstwa obrotu. W odniesieniu do działań bądź 
zaniechań po stronie przedsiębiorstwa obrotu należy oceniać również zasadność wstrzy-
mania. Przedsiębiorstwo obrotu jest bowiem odpowiedzialne za wystawienie odbiorcy 
faktury oraz za wystosowanie do odbiorcy wezwania do zapłaty spełniającego wymagania 
określone w art. 6 ust. 3a PE, w razie gdy odbiorca wobec tego przedsiębiorstwa będzie 
zalegać z zapłatą należności. W takich okolicznościach zdaniem Sądu Najwyższego przed-
siębiorstwo dystrybucyjne jest jedynie „egzekutorem” poleceń przedsiębiorstwa obrotu. 
Tym samym art. 6 ust. 3a w związku z art. 5 ust. 3 i 4 PE w ocenie Sądu Najwyższego jest 
źródłem interesu prawnego dla przedsiębiorstwa obrotu do wystąpienia w charakterze 
strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zasadności wstrzymania dostar-
czania energii elektrycznej.

W konsekwencji powyższego, w analizowanym stanie faktycznym Sąd Najwyższy uchylił 
wyrok Sądu Apelacyjnego wraz poprzedzającym go wyrokiem SOKiK i przekazał sprawę SOKiK 
do ponownego rozpoznania.

Aktualny stan prawny
Zagadnienie prawne analizowane w przedstawionym powyżej wyroku Sądu Najwyższego 

było już wcześniej przedmiotem rozważań judykatury. Warto w tym miejscu wskazać zwłaszcza 
na rozbieżność w orzecznictwie SOKiK. Z jednej strony bowiem w wyroku uchylonym na mocy 
orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2013 r. nie przychylił się on do koncepcji, zgod-
nie z którą przedsiębiorstwu obrotu przysługuje przymiot strony w postępowaniu administracyj-
nym dotyczącym niezasadnego wstrzymania dostarczania energii elektrycznej pobieranej przez 
odbiorcę na mocy umowy kompleksowej. Z drugiej zaś – w nowszych orzeczeniach1 (niemniej 
wydanych przed dniem 12 kwietnia 2013 r.) ten sam sąd stoi na stanowisku, iż w takich okolicz-
nościach przedsiębiorstwo obrotu jest stroną w postępowaniu administracyjnym. W tym świetle 
przedstawiony wyrok Sądu Najwyższego jednoznacznie przesądził, która z prezentowa-
nych interpretacji jest trafna. Warto mieć jednak na uwadze, iż w wobec ostatnich zmian 
w ustawie – Prawo energetyczne jego doniosłość nie jest już tak wyraźna, jak w momencie 

1 Por. wyr. SOKiK z dnia 10 lipca 2012 r., sygn. akt XVII AmE 210/10; wyr. SOKiK z dnia 3 października 2012 r., sygn. akt XVII AmE 212/10; wyr. SOKiK 
z dnia 3 października 2012 r., sygn. akt XVII AmE 176/10.
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wyrokowania. Przepisy art. 6 PE zostały bowiem całkowicie zmienione, a nowy art. 6b ust. 2 
PE stwierdza wprost, iż przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą 
w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii wstrzymuje dostarczanie paliw 
gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane pali-
wo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności na żądanie 
sprzedawcy paliw gazowych lub energii. 

Zmianę tę należy bez wątpienia ocenić pozytywnie. Ustawodawca dostrzegł bowiem nie-
jasność dotychczas obowiązujących przepisów i po części rozwiał związane z nimi wątpliwości. 
Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż szereg kwestii związanych z zagadnieniem wstrzymania 
dostarczania paliw gazowych czy energii elektrycznej pozostał nierozwiązany także w nowym sta-
nie prawnym. O ile zagadnienie podmiotu uprawnionego do dokonania wstrzymania w razie 
pobierania paliw lub energii na mocy umowy kompleksowej i roli przedsiębiorstwa obrotu 
w tym procesie jest jasne, o tyle nadal budzi wątpliwości procedura wznowienia dostaw. 
Jakie bowiem działania powinien podjąć operator, który na żądanie przedsiębiorstwa obrotu do-
konał wstrzymania dostarczania paliw lub energii do odbiorcy zalegającego z płatnościami i do 
którego odbiorca ten zwrócił się z prośbą o wznowienie dostaw, uzasadniając ją uregulowaniem 
wszystkich należności? Można sobie nawet wyobrazić, iż odbiorca taki przedstawia operatorowi 
potwierdzenie dokonania przelewu na rzecz przedsiębiorstwa obrotu. Przepisy prawa nie roz-
strzygają czy w takiej sytuacji wznowienie dostaw powinno być również poprzedzone zgłoszeniem 
stosownego żądania przez przedsiębiorstwo obrotu, czy też operator może lub wręcz powinien 
podjąć decyzję o wznowieniu we własnym zakresie. Przepis art. 6b ust. 5 PE stanowi bowiem 
jedynie, że przedsiębiorstwo wykonujące działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji jest 
obowiązane niezwłocznie wznowić dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, 
jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie ich dostarczania. W tym świetle można się 
zastanawiać czy twierdzenie odbiorcy, nawet potwierdzone dowodem wykonania przelewu, jest 
wystarczającym dowodem zaistnienia okoliczności, w których ustały przyczyny dokonania wstrzy-
mania dostaw. Wydaje się, że tak nie jest. Ustaniem okoliczności uzasadniających wstrzymanie 
dostaw jest bowiem dopiero całkowite uregulowanie należności przez tego odbiorcę, przedsię-
biorstwo dystrybucyjne nie dysponuje zaś instrumentami, które pozwalałyby mu samodzielnie tę 
okoliczność zweryfikować. Wobec kategorycznie sformułowanego twierdzenia odbiorcy, przed-
siębiorstwo dystrybucyjne nie ma możliwość stwierdzenia czy przelew faktycznie został wykona-
ny, czy obejmował całą kwotę zadłużenia i czy został skierowany na właściwy rachunek. Trzeba 
mieć bowiem na względzie, iż o spłacie zadłużenia możemy mówić dopiero wówczas, gdy pełna 
kwota wpłacona przez odbiorcę zostanie zaksięgowana na rachunku przedsiębiorstwa obrotu. 
Wznowienie dostaw bez pewności, iż należności faktycznie zostały uregulowane może zatem oka-
zać się przedwczesne. W świetle powyższego wydaje się, że pomimo iż przepisy nie formu-
łują takiego wymagania wprost, wznowienie dostarczania paliw lub energii wstrzymanego 
na żądanie przedsiębiorstwa obrotu powinno analogicznie być uwarunkowane uprzednim 
żądaniem ze strony przedsiębiorstwa obrotu. W tym celu można rozważyć zamieszczanie 
w umowach z odbiorcami postanowień stanowiących, iż wznowienie dostarczania paliw lub energii 
wstrzymanych w takich warunkach nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniego żądania 
ze strony przedsiębiorstwa obrotu. 
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W świetle powyższych rozważań należy pozytywnie ocenić zarówno zmiany wprowadzone 
do ustawy – Prawo energetyczne, jak i rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, gdyż eliminują one 
część niejasności powstałych na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów. Należy jednak 
postulować jak najszybsze doprecyzowanie przez ustawodawcę przesłanek wznowienia dostar-
czania paliw lub energii wstrzymanych na żądanie przedsiębiorstwa obrotu. 

Anna Urbańczyk
Aplikantka radcowska; prawnik w kancelarii prawnej WKB Wierciński Kwieciński Baehr



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 6(2)

190

O zadawaniu właściwych pytań,  
czyli kilka refleksji na temat dopuszczalności zastosowania 

kryterium (testu) prywatnego inwestora.
Glosa do wyroków Sądu z dnia 15 grudnia 2009 r.  

w sprawie T-156/04 Électricité de France v. Komisja  
i Trybunału z dnia 5 czerwca 2012 r.  

w sprawie C-124/10 P. Komisja v. Électricité de France  
– obu dotyczących umorzenia wierzytelności podatkowej  

przez władze francuskie wobec Électricité de France (EDF)

Spis treści
I. Wprowadzenie
II. Okoliczności leżące u podstaw sporu
III. Argument o niezgodnej z prawem interpretacji art. 87 ust. 1 WE w związku z niezastoso-

waniem testu
IV. Odpowiedź Komisji na argument o konieczności zastosowania testu
V. Wyrok Sądu oraz jego analiza
VI. Wyrok Trybunału oraz jego analiza
VII. Wnioski 

Streszczenie
Glosa podejmuje dwie kwestie dotyczące kryterium (testu) prywatnego inwestora, które do czasu 
wydania wyroku Sądu w sprawie Électricité de France w 2009 r. nie były w zasadzie przedmiotem 
debaty, pomimo iż są one kluczowe dla tego instrumentu, który funkcjonuje w prawie pomocy pub-
licznej od lat osiemdziesiątych. Pierwsza kwestia to konieczność rozróżniania między ustaleniem 
dopuszczalności zastosowania testu do danej interwencji państwa oraz jego zastosowaniem przez 
państwo lub, z punktu widzenia Komisji, weryfikacją jego zastosowania w celu sprawdzenia wy-
pełnienia jego warunków. Druga kwestia to sposób ustalania dopuszczalności zastosowania testu 
do danej interwencji państwa. Obydwie kwestie miały decydujące znaczenie dla sprawy umorze-
nia wierzytelności podatkowej przez Francję wobec przedsiębiorstwa Électricité de France EDF 
w 1997 r. Sprawa EDF dotyczyła nie tylko jednego z najważniejszych francuskich przedsiębiorstw 
państwowych, lecz także jednego z najbardziej liczących się aktorów europejskiego sektora ener-
getycznego. Wyrok Sądu z 2009 r. oraz Trybunału z 2012 r. wzbudziły wiele kontrowersji. Pomimo 
tego, wyjątkowość sprawy EDF polega głównie na wywołaniu przez nią dyskusji dotyczącej istoty 
testu prywatnego inwestora, tj. rozróżnianiu miedzy imperium i dominium.

Słowa kluczowe: kryterium (test) prywatnego inwestora; dopuszczalność zastosowania testu 
prywatnego inwestora, a jego zastosowanie; pomoc publiczna; umorzenie wierzytelności podat-
kowej; dokapitalizowanie przedsiębiorstwa państwowego; art. 107 ust. 1 TFUE.
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I. Wprowadzenie
Wyrok Sądu z 15 grudnia 2009 r. w sprawie Électricité de France (EDF) v. Komisja1 oraz pod-

trzymujący stanowisko Sądu wyrok Trybunału z 5 czerwca 2012 r.2 w pełni zasługują na miano nie 
tylko bardziej interesujących, lecz także kontrowersyjnych wyroków, jakie zapadły w Luksemburgu 
na przestrzeni ostatnich lat. Biorąc pod uwagę fakt, iż dnia 2 maja 2013 r. Komisja postanowiła 
wznowić procedurę administracyjną w sprawie umorzenia wierzytelności podatkowej EDF, którą 
to Sąd uznał za de facto rekapitalizację, i zgodnie z zaleceniem Sądu i Trybunału rozszerzyć ją 
o zastosowanie testu prywatnego inwestora,3 sprawa EDF z pewnością dostarczy kolejnych te-
matów do dyskusji w środowiskach akademickich4.

Powodem kontrowersji w niniejszej sprawie było stwierdzenie Sądu, iż Komisja niesłusznie 
odmówiła zbadania spornego środka w jego kontekście oraz zastosowania kryterium prywatnego 
inwestora, a tym samym naruszyła dawny art. 87 ust. 1 WE, obecnie art. 107 ust. 1 TFUE. W kon-
sekwencji Sąd stwierdził nieważność art. 3 i 4 decyzji Komisji z 16 grudnia 2003 r.5,co podtrzymał 
Trybunał, odrzucając odwołanie Komisji, której stanowisko z wielkim zaangażowaniem popierał 
rzecznik generalny Mazák6. 

Wyrok w sprawie EDF jest niezwykle istotny z kilku powodów. Po pierwsze, debata, którą 
wywołał Sąd, dotyczyła fundamentów pojęcia kryterium prywatnego inwestora, które do tej pory, 
jeśli nie liczyć kilku nielicznych i stosunkowo mało znaczących wyjątków, w zasadzie nie były 
obiektem dyskusji7. Po drugie, debata owa dowiodła, że założenia, na których do tej pory dość 
bezkrytycznie polegano, nie miały oparcia w orzecznictwie, a nawet, w pewnych kwestiach były 
z nim sprzeczne.

Jednym z takich założeń, które zostało zweryfikowane przez sprawę EDF było wyłączanie 
dopuszczalności zastosowania testu do interwencji państwa w formie instrumentów podatkowych, 
gdyż uznawano je za akty władzy publicznej8. Miało to świadczyć, że państwo interweniowało 

1 Wyr. Sądu z 15.12.2009 r. w sprawie T-156/04 Électricité de France v. Komisja, Zb. Orz. s. II-4503.
2 Wyr. Trybunału z 5.06.2012 r. w sprawie C-124/10 P. Komisja v. Électricité de France, n/o.
3 Pobrano z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-391_en.htm?locale=en. 
4 Wśród dotychczasowych komentarzy i analiz należy przede wszystkim wymienić następujące: A. Bartosch, The EdF Ruling – an Electrifying Enlightening, 
EStAL 2010, nr 2, ss. 267–268; A. Bartosch, Case Note on EdF v Commission (T-156/04 – under Appeal), EStAL 2010, nr 3, ss. 679–682; M. Nettesheim, 
Market Economic Investor Principle and Taxation: A Comment on Case T-156/04. Pobrano z: http://www.jura.uni-tuebingen.de/professoren_und_doz-
enten/nettesheim/projekte/market-economy-investor-test/at_download/file (3.06.2011); M. Haberkamm, A. Kühne, Steuerliche Maßnahmen im Lichte 
des Europäischen Beihilferechts: Seit EdF ein noch spannungsgeladeneres Feld, EuZW 2010, ss. 734–738; M. Köhler, New Trends Concerning the 
Application of the Private Investor Test, EStAL 2011, nr 1, ss. 21–33; E. Szyszczak, The Survival of the Market Economy Investor Principle in Liberalised 
Markets, EStAL 2011, nr 1, ss. 35–40; Ph. Nicolaides, I.E. Rusu, Private Investor Principle: What Benchmark and Whose Money? EStAL 2011, nr 2, 
ss. 237–248; W. Haslehner, Die Andwerbarkeit des Privatinvestortests bei Steuerbeihilfen, [w:] Th. Jaeger, B. Rumersdorfer (red.), Beihilferecht, Jahrbuch 
2011, Wien–Graz 2011, ss. 273–293; A.G. Sánchez, Bringing the ‘Market Economy Agent’ Principle to Full Power. Pobrano z: SSRN: http://ssrn.com/
abstract=2084786 oraz http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2084786 (18.12.2012); T. Koller, Privatinvestortest und Steuern – der Fall EDF, [w:] Th. Jaeger, 
B. Haslinger, (red.) Beihilferecht, Jahrbuch 2013, Wieden–Graz 2013, ss. 405–420; L. Hancher, Case C-124/10 P EDF v COMMISSION: Putting the 
market investor test to the test?, „Ars aequi” 2013, ss. 201–207; Ph. Nicolaides, Taxes, the Cost of Capital and the Private Investor Principle, „European 
State Aid Law Quarterly” 2013 ss. 243–245.
5 Dec. Komisji 2005/145/WE z 16.12.2003 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Francję przedsiębiorstwu EDF oraz sektorowi elektrycznemu 
i gazowemu (notyfikowana jako dokument nr K(2003) 4637), Dz.Urz WE 2005 L 49/9.
6 Opinia rzecznika generalnego Mazáka do wyroku w sprawie C-124/10 P. Komisja v. Électricité de France. 
7 Na kwestię odrębności zagadnienia badania dopuszczalności zastosowania testu od samej weryfikacji jego zastosowania zwrócili uwagę rzecznik 
generalny Lenz w Opinii w sprawach 234/84 Belgia v. Komisja, Meura, wyr. Trybunału z 10.07.1986 r., Zb. Orz. 1986, s. 2263, oraz 40/85 Belgia v. 
Komisja, Boch II, wyr. Trybunału z 10.07.1986 r. Zb. Orz. 1986, s. 232, a także rzecznik generalny Slynn w połączonych sprawach 67, 68 oraz 70/85 van 
der Kooy, wyrok Trybunału z 2.02.1988 r., Zb. Orz. 1988, s. 219.
8 Por.: W. Schön, Taxation and State Aid Law in the European Union, 36 CML Rev. 1999, ss. 911–936 (s. 923); K. Bacon, State Aids in the English Courts: 
Definition and Other Problems, [w:] A. Biondi, P. Eeckhout, J. Slynn (red.), The Law of State Aid in the European Union, New York 2004, ss. 337–356 
(s. 346); L. Hancher, T. Ottervanger, J.S. Piet, EC State Aids, London 2006, sekcja 3–066; A. Bartosch, EU-Beihilfenrecht, Kommentar, C.H. Beck, München 
2009, s. 20; M. Haberkamm, A. Kühne, Steuerliche Maßnahmen Im Lichte Des Europäischen Beihilferechts: Seit EdF ein noch spannungsgeladeneres 
Feld, EuZW 2010, s. 734 i nast. Za wyjątek w tej kwestii należy uznać zdanie Marie-Ann Mamut, według której z wyroku w sprawie DMT wyraźnie wynika, 
iż interwencje państwa w postaci instrumentów podatkowych mogą zostać poddane testowi prywatnego kredytora: M.-A. Mamut, Privatinvestorgrundsatz 
und Steuerbeihilfen [w:] Th. Jaeger, Beihilferecht, Jahrbuch 2009, ss. 329–350 (s. 340).
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w takich sytuacjach jako władza publiczna. Istotnie, należy tu przypomnieć, iż zgodnie z utrwalonym 
orzecznictwem9 „w przypadku gdy państwo działa w charakterze przedsiębiorstwa prowadzące-
go działalność, taką jak prywatny inwestor, konieczna może okazać się analiza jego zachowania 
w świetle zasady prywatnego inwestora działającego w warunkach gospodarki rynkowej, zasada 
ta nie powinna mieć zastosowania, w przypadku gdy państwo to działa jako władza publiczna. 
W tym drugim przypadku bowiem zachowanie państwa nigdy nie będzie porównywalne z zacho-
waniem podmiotu gospodarczego czy prywatnego inwestora działającego w warunkach gospo-
darki rynkowej”.

Owa dwuwymiarowość państwa, tzn. podejmowanie przezeń działań zarówno jako władza 
publiczna, jak i jako przedsiębiorca (akcjonariusz, inwestor itp.) wynika z art. 345 TFUE, zgodnie 
z którym „Traktaty nie przesądzają w niczym zasad prawa własności w Państwach Członkowskich”.

Artykuł ten jest interpretowany jako wyraz neutralności UE wobec prywatyzacji i nacjonalizacji 
przedsiębiorstw, jako potwierdzenie prawa państwa do prowadzenia działalności gospodarczej, 
a zatem również do konkurowania z przedsiębiorcami prywatnymi oraz jako zasada niedyskry-
minacji przedsiębiorstw ze względu na ich status prawny, tzn. na ich przynależność do sektora 
prywatnego lub państwowego. Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej przez państwo, 
i w konsekwencji konkurowanie z prywatnymi inwestorami, nie może jednak zakłócać konkurencji 
na rynku wewnętrznym ani przez przyznawanie niezgodnej z nim pomocy publicznej, ani przez 
wykorzystywanie uprawnień przynależnych państwu jako władzy publicznej, gdy działa ono jako 
przedsiębiorca. Niniejszy artykuł dotyczy drugiego przypadku, tj. testu prywatnego inwestora, 
którego zadaniem jest oddzielenie wymiaru władzy publicznej od działalności gospodarczej pro-
wadzonej przez państwo.

Idea testu prywatnego inwestora oparta jest na jednym z elementów pojęcia pomocy pub-
licznej, które zostało zdefiniowane przez Trybunał na podstawie treści obecnego art. 107 ust. 1 
TFUE. Artykuł ów stanowi co następuje: „Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych 
w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zaso-
bów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji po-
przez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna 
z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami 
Członkowskimi”.

Na pojęcie pomocy publicznej składa się zatem pięć kumulatywnych elementów (warunków): 
transfer zasobów państwowych (1), które skutkują przyznaniem korzyści gospodarczej beneficjen-
towi (lub beneficjentom) będącemu przedsiębiorcą10 (2), selektywność owej korzyści (3), jej wpływ 
na wymianę handlową między państwami członkowskimi (4) oraz zakłócenie lub przynajmniej 
groźba zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym wskutek przyznania owej korzyści (5)11.

  9 Wyr. SPI z 17.12.2008 r. w sprawie T-196/04 Ryanair przeciwko Komisji, Zb. Orz. 2008, s. II-3643, pkt 85.
10 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału, pojęcie „przedsiębiorstwo” w kontekście prawa konkurencji, „obejmuje każdą jednostkę wyko-
nującą działalność gospodarczą niezależnie od jej formy prawnej i sposobu finansowania”. Zob.: wyr. ETS z 23.04.1991 r. w sprawie C-41/90 Höfner 
i Elser, Zb. Orz. 1991, s. I-1979, pkt 21; wyr. ETS z 11.07.2006 r. w sprawie C-205/03 P FENIN v. Komisja, Zb. Orz. 2006, s. I–6295, pkt 25; wyr. ETS 
z 11.12.2007 r. w sprawie C-280/06 ETI i in., Zb. Orz. 2007, s. I–10893, pkt 38. Za działalność gospodarczą natomiast Trybunał uznał „każdą działalność 
polegająca na oferowaniu towarów lub usług na danym rynku”. Zob. wyr. ETS z 26.03.2009 r. w sprawie C-113/07 P Selex Sistemi Integrati v. Komisja 
i Eurocontrol, Zb. Orz. 2009, s. I–2207, pkt 69; wyr. ETS z 16.06.1987 r. w sprawie C-118/85 Komisja v. Włochy, Zb. Orz. 1987, s. 2599, pkt 7; wyr. ETS 
z 19.02.2002 r. w sprawie C-309/99 Wouters i in., Zb. Orz. 2002, s. I–1577, pkt 47; wyrok ETS z 10.01.2006 r. w sprawie C-222/04 Cassa di Risparmio 
di Firenze i in., Zb. Orz. 2006, s. I–289, pkt 108.
11 Jak zauważyła K. Bacon [w:] The Concept of State Aid: The Developing Jurisprudence in the European and UK courts, 2 E.C.L.R. 2003, ss. 54–61, 
(s. 54), niektórzy autorzy traktują łącznie niektóre elementy wymienione art. 107 ust. 1 TFUE i wskazują na trzy – jak Q. Conor [w:] The Notion of a State 
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Zgodnie z zasadą kumulatywności, wykluczenie choćby jednego z powyższych elementów 
wyklucza przyznanie pomocy publicznej beneficjentowi. Zastosowanie kryterium prywatnego in-
westora służy badaniu istnienia elementu korzyści gospodarczej. Wypełnienie warunków testu 
oznacza, iż interwencja państwa nie skutkuje przyznaniem beneficjentowi takiej korzyści, jakiej 
by ów nie otrzymał w podobnych okolicznościach od prywatnego inwestora działającego w wa-
runkach gospodarki rynkowej12. Innymi słowy, państwo zachowało się tak, jak prywatny inwestor 
o porównywalnej wielkości, motywowany chęcią zwiększenia zysku (lub ewentualnie chęcią 
zmniejszenia strat, tak jak w przypadku testu prywatnego wierzyciela), niebiorący pod uwagę 
celów polityki społecznej, sektorowej lub regionalnej, działający w podobnych okolicznościach 
i w warunkach gospodarki rynkowej byłby postąpił na miejscu państwa. Państwo zawarło za-
tem typową transakcję handlową, gdy podjęło decyzję o nabyciu udziałów w przedsiębiorstwie, 
udzieleniu mu pożyczki lub gwarancji, zmodyfikowaniu warunków spłaty przyznanego wcześniej 
kredytu, sprzedaży nieruchomości, nabyciu pewnych towarów lub usług od danego beneficjenta, 
sprzedaży posiadanych udziałów w przedsiębiorstwie danemu beneficjentowi itp.

Biorąc pod uwagę powyższy zarys kryterium prywatnego inwestora wydaje się być zrozumiałe, 
że uznanie testu za dopuszczalny w stosunku do umorzenia wierzytelności podatkowej wzbudziło 
kontrowersje. Prywatni inwestorzy nie nakładają podatków, a zatem nie mogą też umarzać wie-
rzytelności podatkowych. Polityka podatkowa należy do wyłącznych kompetencji państwa. Ocena 
instrumentów podatkowych w świetle art. 107 ust. 1 TFUE do tej pory sprowadzała się właściwie 
do oceny elementu selektywności13. Stanowisko Sądu wywołało zatem wiele wątpliwości i pytań, 
poczynając od kwestii sprzeczności z dotychczasową linią orzecznictwa, poprzez konieczność 
stosowania testu do każdego instrumentu podatkowego, dyskryminacji prywatnych przedsię-
biorców, nieprzejrzystości działań państwa, a skończywszy na groźbie uniemożliwienia Komisji 
sprawowania nadzoru nad przyznawaniem pomocy publicznej. Przede wszystkim jednak sprawa 
EDF ukazała jak niezrozumienie różnicy między etapem ustalania dopuszczalności zastosowania 
kryterium testu prywatnego inwestora oraz etapem jego zastosowania prowadzi do podnoszenia 
nieistotnych na danym etapie sprawy argumentów, co może zakończyć się oddaleniem zarzutów14.

II. Okoliczności leżące u podstaw sporu
Przedmiot sporu w sprawie EDF należy analizować w świetle następujących okoliczności 

i faktów. Po pierwsze, w chwili wydania decyzji o wszczęciu postępowania na podstawie art. 88 
ust. 2 WE w 2002 r. EDF było przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją, przesyłaniem oraz 
dystrybucją energii elektrycznej, w szczególności na terytoriom całej Francji. Co istotne, państwo 
było jedynym akcjonariuszem EDF.

Aid in the EEC, E.L.Rev. 1988, s. 242 – lub cztery – jak J.-P. Keppenne [w:] Guide des aides d’Etat en droit communautaire, Bruylant, Bruxelles 1999, lub 
M. Ross [w:] State aids and national courts: definitions and other problems - a case of premature emancipation? CML Rev. 2000, nr 37, ss. 401–423, (s. 410). 
12 Komisja wyjaśniła pojęcie testu i to, jak zamierza go weryfikować w szczególności w Equity Holding Communication: Application of Articles 92 and 
93 [now 87 and 88] of the EEC Treaty to public authorities’ holdings, Bulletin EC 9-1984, oraz Communication on public undertakings: Commission 
Communication to the Member States: Application of Articles 92 and 93 [now 87 and 88] of the EEC Treaty and of Article 5 of the Commission Directive 
80/723/EEC to public undertakings in the manufacturing sector, OJ 1993 C 307/3. Trybunał zaaprobował test jako kryterium stosowane w celu stwierdze-
nia istnienia korzyści po stronie beneficjenta, której otrzymanie byłoby niezgodne z praktyką handlową wyrokami w sprawach: 234/84 Belgia v. Komisja 
(Meura), wyr. z 10.07.1986 r., Zb. Orz. 1986, s. 2263, oraz 40/85 Belgia v. Komisja (Boch II), wyr. z 10.07.1986 r., Zb. Orz. 1986, s. 2321.
13 Zob. m.in.: Th. Jestaedt, Taxes and Duties [w:] M. Heidenhain (red.), European State Aid Law, Hart, C.H. Beck, Nomos, München 2010; Th. Jaeger, 
Fehlstellungen im Verhältnis von Steuern- und Beihilferecht: Ein Plädoyer für mehr Ausgewogenheit, EuZW 2012, ss. 92–100.
14 Należy jednak uściślić, że nie tylko Komisja podnosiła nieistotne argumenty wskutek nierozróżniania między tymi dwoma etapami. Zob. wyr. Sądu 
z 10.11.2011 r. w sprawie T-384/08 Elliniki Nafpigokataskevastiki v. Komisja, Zb. Orz. 2011, n/o.
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Po drugie, przedmiotem postępowania i decyzji Komisji z 16 grudnia 2003 r. były trzy 
środki państwowe: nieograniczona gwarancja udzielona EDF przez Republikę Francuską, re-
forma systemu emerytalnego w przemyśle energetycznym i gazowym (PEG) oraz niezapłace-
nie przez EDF w 1997 r. podatku dochodowego od osób prawnych. W wyniku postępowania 
administracyjnego Komisja uznała co następuje. Nieograniczona gwarancja stanowiła pomoc 
państwa niezgodną z zasadami wspólnego rynku i z tego względu miała zostać zniesiona do 
dnia 1 stycznia 2005 r. Drugi środek, tj. zamiana systemu emerytalnego w PEG na systemy 
emerytalne prawa powszechnego, nie stanowił pomocy publicznej, o ile zamiana ta była neutral-
na finansowo dla przedsiębiorstw, dla systemów przyjmujących i dla państwa15. Beneficjent nie 
zakwestionował oceny Komisji ani w kwestii nieograniczonej gwarancji, ani reformy emerytalnej. 
EDF zaskarżyło natomiast rozstrzygnięcie Komisji w kwestii trzeciego środka, tj. w przedmio-
cie korzyści wynikających z niezapłacenia przez EDF w 1997 r. podatku od spółek należne-
go od części rezerw księgowych utworzonych przez zwolnienie z podatku z tytułu odnowienia  
tzw. RAG.

RAG stanowiło koncesję, nazwaną „ogólną siecią zaopatrującą”, która powstała w drodze 
połączenia w 1958 r. różnego rodzaju koncesji, których państwo udzielało na przesył energii. 
W 1997 r. w celu uregulowania statusu własnościowego RAG oraz zmiany struktury bilansu 
EDF uchwalono ustawę nr 97-1026. Jej art. 4 przeklasyfikował mienie w kwocie 90,325 mld FRF 
składające się na RAG na „mienie własne,” które w ten sposób utraciło cechę „mienia objętego 
umową koncesji”. Niewykorzystane rezerwy na odtworzenie RAG w kwocie 38,521 mld FRF 
zostały zaksięgowane jako niepodzielony zysk bez przejścia przez rachunek zysków i strat, na-
tomiast w kwocie 20,225 mld FRF jako nierozliczone straty, przez co konto zostało zweryfikowa-
ne, a różnica w kwocie 18,296 mld FRF została przeznaczona na kapitał zapasowy. W wyniku 
powyższych przeksięgowań, mimo że zostały one dokonane z pominięciem rachunku wyników, 
stwierdzony został dochód podlegający opodatkowaniu według stawki 41,66%, zgodnie z art. 38 
ust. 2 powszechnego kodeksu podatkowego. Ponadto, „prawa udzielającego koncesji” w kwocie 
14,119 mld FRF (na całkowitą kwotę 18,345 mld FRF) zostały przypisane bezpośrednio do pozycji 
dotacji kapitałowych bez przejścia przez rachunek wyników, a różnica została zaksięgowana na 
różnego rodzaju kontach służących do przeszacowań.

Komisja uznała, iż niezapłacenie przez EDF podatku od spółek należnego od części rezerw 
księgowych utworzonych przez zwolnienie z podatku z tytułu odnowienia RAG stanowiło pomoc 
państwa, która była niezgodna z zasadami wspólnego rynku. Wartość elementu pomocowego 
została wyceniona na 888,89 milionów euro, a Francja została zobowiązana do podjęcia wszelkich 
niezbędnych środków w celu windykacji od EDF bezprawnie przyznanej pomocy. Dnia 27  kwiet-
nia 2004 r. beneficjent zaskarżył art. 3 i 4 decyzji, które dotyczyły umorzenia wierzytelności  
podatkowej16.

15 Pewne elementy reformy zostały albo uznane za pomoc zgodną z zasadami wspólnego rynku w myśl art. 87 ust. 3 lit. c) WE, albo za wolne od 
pomocy publicznej.
16 Artykuł 3 stanowił o zakwalifikowaniu niezapłacenia przez EDF w roku 1997 podatku od spółek należnego od części rezerw księgowych utworzonych 
przez zwolnienie z podatku z tytułu odnowienia RAG jako pomocy państwa niezgodnej z zasadami wspólnego rynku oraz ustalał wartość elementu po-
mocowego. Artykuł 4 nakazywał Francji podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu windykacji od EDF pomocy powiększonej o odsetki naliczane 
od dnia, w którym kwoty zostały oddane do dyspozycji EDF, do dnia ich faktycznego zwrotu.
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III. Argument o niezgodnej z prawem interpretacji art. 87 ust. 1 WE  
w związku z niezastosowaniem testu

EDF podniosło argument niezastosowania kryterium prywatnego inwestora w ramach dru-
giego i trzeciego zarzutu17. W ramach drugiego zarzutu EDF zasadniczo podniosło, że dokonując 
wykładni pojęcia „pomoc państwa”, Komisja kilkakrotnie naruszyła prawo oraz że zaskarżona 
decyzja zawiera ponadto wiele luk w zakresie dotyczącym jej uzasadnienia. W szczególności, 
umorzenie wierzytelności podatkowej powinno było zostać zakwalifikowane jako dotacja kapita-
łowa i należałoby ją analizować z uwzględnieniem ogólnego kontekstu regulowania stosunków 
finansowych pomiędzy państwem a EDF. Dokonując umorzenia wierzytelności podatkowej, pań-
stwo postępowało w gruncie rzeczy tak, jak rozważny, prywatny inwestor w warunkach ekonomii 
rynkowej. W ramach trzeciego zarzutu EDF podniosło, że Komisja naruszyła obowiązek uzasad-
nienia, nie uzasadniając decyzji o oddaleniu argumentu, zgodnie z którym rozpatrywane środki 
stanowiły operację dokapitalizowania.

EDF uzasadniało konieczność zastosowania testu w następujący sposób18. Przede wszystkim, 
w 1997 r. państwo było jedynym akcjonariuszem EDF, które w swym przekonaniu było „mocno 
niedokapitalizowane”, a jego bilans cechował się „wyraźnym brakiem równowagi”. Państwo miało 
dążyć do zwiększenia kapitału własnego EDF, zmodyfikowania istniejącej pomiędzy nim a spółką 
równowagi finansowej oraz wzmocnienia pozycji EDF w stosunku do konkurentów na europejskim 
rynku energetycznym. Takie postępowanie miało odpowiadać logice zachowania rozważnego 
prywatnego inwestora, a sama reklasyfikacja praw udzielającego koncesji wynikająca z ustawy 
nr 97-1026 była dotacją kapitałową, a nie zwykłym umorzeniem wierzytelności podatkowej. Taką 
interpretację ustawy z 1997 r. potwierdziło państwo w toku postępowania administracyjnego. 
Według EDF, również akcjonariusz prywatny mógł podwyższyć kapitał spółki zależnej w drodze 
konwersji wierzytelności na kapitał i takie działanie było porównywalne pod względem ekonomicz-
nym z krytykowanym przez Komisję „zwolnieniem z długu”.

Co do kwestii formy interwencji, EDF podkreśliło co następuje. Po pierwsze, zakwestionowa-
ne przez Komisję korekty księgowe z samej ich natury wymagały zastosowania drogi ustawowej.

Po drugie, państwo mogło dokapitalizować EDF na dwa sposoby, tj. stosując tzw. „schemat 
krótki” lub „schemat długi”, które miały prowadzić do dokładnie takich samych rezultatów. „Schemat 
krótki” zakładał wniesienie w drodze ustawy dodatkowej dotacji kapitałowej poprzez bezpośrednią 
reklasyfikację części rezerw na odtworzenie RAG bez opodatkowania (konwersja wierzytelności 
w kapitał). „Schemat długi” zakładał dokapitalizowanie EDF kwotą równą zapłaconemu uprzednio 
podatkowi. Wybrane rzekomo rozwiązanie pierwsze miało być „logiczne pod względem ekono-
micznym i równie neutralne pod względem finansowym”. Stanowisko Komisji, iż tylko „schemat 
długi” mógłby zostać rozważony pod kątem badania dopuszczalności zastosowania testu, EDF 
interpretowała jako wykluczenie możliwości zastosowania testu tylko na podstawie sposobu pod-
wyższenia kapitału, co było podejściem „czysto formalistycznym i zupełnie nietrafnym”.

17 Należy dodać, iż w ramach pierwszego zarzutu EDF podniosła, iż Komisja nie uwzględniła przepisów art. 20 rozporządzenia nr 659/1999, gdyż nie 
umożliwiła EDF przedstawienia niezbędnych uwag w przedmiocie „zmiany oceny”, jaka nastąpiła pomiędzy wydaniem decyzji o wszczęciu postępo-
wania i wydaniem zaskarżonej decyzji. EDF podniosła także, iż fakt niepoinformowania go w toku postępowania o „istotnej zmianie oceny” stanowiło 
naruszenie jego prawa do obrony, zob. pkt 65–66 wyroku Sądu. Pozostałe argumenty w ramach drugiego i trzeciego zarzutu, których elementem był 
test, zostały przedstawione w pkt 67–76 wyroku Sądu.
18 Zob. pkt 156–193 wyroku Sądu w sprawie EDF.
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Po trzecie, w odpowiedzi na argument Komisji o zastosowaniu przez państwo środka, z które-
go nie mogły skorzystać spółki handlowe podlegające prawu powszechnemu, co miało świadczyć 
o tym, że państwo działało w ramach swoich uprawnień regulacyjnych lub prerogatyw związanych 
z wykonywaniem władzy publicznej, a nie jako podmiot gospodarczy, EDF ponownie podkreśliło 
konieczność zastosowania drogi ustawowej z uwagi na szczególny charakter przedsiębiorstwa.

Po czwarte, według EDF orzecznictwo nie przywiązywało znaczenia do formy, jaką może 
przybrać interwencja państwa w celu jej oceny w świetle dawnego art. 87 ust. 1 WE. EDF przy-
pomniało również, że zdaniem samej Komisji, badając zgodność pomocy ze wspólnym rynkiem, 
„bada ona zgodność pomocy nie co do formy, którą może ona przybierać, ale co do jej skutku”.

IV. Odpowiedź Komisji  
na argument o konieczności zastosowania testu

Komisja stanowczo zaprzeczyła możliwości zastosowania testu i uzasadniła swoje stanowi-
sko w następujący sposób19. Przede wszystkim, co do zasady, państwo nie może powoływać się 
na kryterium prywatnego inwestora wówczas, gdy działa jako władza regulacyjna, w tym przy-
padku, wykorzystując swoje uprawnienia w sferze podatków. Przez przyjęcie ustawy nr 97–1026 
państwo skorzystało ze swoich uprawnień regulacyjnych w celu zwolnienia EDF z obowiązku 
zapłaty części należnych podatków. Zatem, nie działało jako akcjonariusz EDF, który dąży do 
uzyskania średnio- lub długoterminowych zysków z przedsiębiorstwa, ale jako władza podatkowa. 
Umożliwienie państwom członkowskim powoływania się na test w takich przypadkach skutkowa-
łoby dyskryminacją inwestorów prywatnych za pomocą instrumentów podatkowych. Inwestorzy 
prywatni mogą bowiem gromadzić kapitał na cele inwestycyjne wyłącznie po wywiązaniu się 
z ciążących na nich zobowiązań podatkowych. Ponadto, zwolnienie z opodatkowania ze swej 
natury wywołuje konsekwencje, które w żadnym razie nie są możliwe do oddzielenia od roli pań-
stwa jako jedynego posiadacza władczych uprawnień do pobierania i redystrybucji podatku, co 
jest „najbardziej absolutnym przejawem władzy publicznej”. Prywatni inwestorzy nie nakładają 
i nie zwalniają z podatków. 

Tak jak nadmieniono, zastosowanie testu byłoby możliwe tylko w razie wdrożenia „schematu 
długiego,” co wynika z zasady niedyskryminowania inwestorów prywatnych. Ponadto, zastosowa-
nie przedstawionych schematów dokapitalizowania EDF nie miałoby tego samego skutku. Otóż 
„schemat krótki” oznaczałby niższy koszt kapitału dla państwa niż koszt tegoż kapitału dla prywat-
nego inwestora. W przypadku „schematu długiego” EDF zapłaciłoby bowiem wcześniej należne 
podatki i ocena jego wartości finansowej byłaby inna przy zastosowaniu kryterium prywatnego 
inwestora. Zastosowanie „schematu długiego” dałoby więc – najprawdopodobniej – inny wynik.

Co do twierdzenia EDF o rzekomym celu w postaci dokapitalizowania EDF, Komisja przypo-
mniała, że dyrekcja generalna do spraw podatków w nocie przekazanej w dniu 9 kwietnia 2002 r. 
stwierdziła, iż „prawa udzielającego koncesji związane z RAG stanowią nienależne świadczenie, 
które poprzez zaksięgowanie na kapitał zostało w sposób nieuzasadniony zwolnione z opodatko-
wania”. Wynikało z tego jasno, że chodziło o „prezent podatkowy”, a nie o inwestycję.

Poza tym, aby zastosować kryterium prywatnego inwestora, państwo musi działać w okolicz-
nościach, które odpowiadają „normalnym warunkom rynkowym”. Wynika z tego m.in., że środki 
19 Argumentacja Komisji przeciwko dopuszczalności zastosowania testu została przedstawiona w pkt 194–219 wyroku Sądu w sprawie EDF.
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stosowane przez państwo stanowią integralną część tych okoliczności, zwłaszcza wtedy, gdy 
zastosowanymi środkami, ze względu na ich rodzaj i charakter, nie może dysponować prywatny 
inwestor działający w normalnych warunkach rynkowych.

Komisja podniosła wreszcie, że sporny środek w żadnym razie nie spełniłby kryterium pry-
watnego inwestora, nawet gdyby zostało ono przez nią zastosowane. Ponadto, w trakcie rozpra-
wy Komisja podkreśliła, że żaden prywatny inwestor nie mógłby zgromadzić takiego kapitału za 
taką samą cenę. W każdym zaś razie w owym czasie nie istniał inwestor prywatny, który mógłby 
stanowić punkt odniesienia. 

V. Wyrok Sądu oraz jego analiza
Wyrok Sądu w sprawie EDF został odebrany nie tylko jako kontrowersyjny, lecz także jako 

niespójny. Wstępna analiza argumentacji Sądu prowadzi do wniosku, iż składa się on z dwóch 
części, które wydają się pozostawać w sprzeczności.20 Zarzuty te zostaną zbadane poniżej.

W części pierwszej Sąd przedstawił ogólny zarys pojęcia testu prywatnego inwestora jako 
takiego, a w drugiej zbadał dopuszczalność zastosowania testu do umorzenia wierzytelności 
podatkowej EDF. W części pierwszej Sąd przytoczył obszerne fragmenty drugiej opinii rzecznika 
generalnego Léger do wyroku w sprawie Altmark Trans z 2003 r.21 W opinii tej rzecznik gene-
ralny stwierdził, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, Trybunał rozróżnia sytuacje, w których 
interwencja państwa ma charakter gospodarczy i sytuacje, w których obejmuje ona akty władzy 
publicznej22. Kryterium prywatnego przedsiębiorcy ma zastosowanie tylko do sytuacji pierwsze-
go rodzaju. Są to na przykład: obejmowanie udziałów w kapitale przedsiębiorstwa, udzielanie 
mu pożyczek lub gwarancji, sprzedaż towarów lub usług na rynku lub przyznanie ulg w zakresie 
płatności składek na ubezpieczenia społeczne lub w zakresie zwrotu kosztów pracowniczych. 
Zastosowanie testu jest wówczas adekwatne, gdyż przynajmniej co do zasady prywatny podmiot 
gospodarczy działający w celu zarobkowym może się zachować jak państwo.

Kryterium prywatnego przedsiębiorcy nie znajduje natomiast zastosowania, gdy interwencja 
państwa nie ma charakteru gospodarczego, czego przykładem są sytuacje, w których władze 
publiczne przekazują przedsiębiorstwu subwencję bezpośrednią, przyznają zwolnienie podatkowe 
lub przyznają obniżenie wysokości składek na zabezpieczenie społeczne. Wówczas, prywatny 
podmiot gospodarczy działający w celu zarobkowym nie może zachować się jak państwo, gdyż 
w tych sytuacjach państwo podejmuje czynności z zakresu sprawowania przez państwo władzy 
publicznej, takie jak prowadzenie polityki podatkowej lub polityki społecznej.

Odwołanie się Sądu do opinii rzecznika generalnego Léger, który wykluczał zastosowanie 
testu do interwencji państwa podjętych poprzez wydanie aktu władzy publicznej wskazywało na 
to, iż przychyli się on do stanowiska Komisji. Tak się jednak nie stało i z tego właśnie powodu 
argumentacja Sądu może wydawać się sprzeczna. Zanim jednak przeanalizowane zostaną ar-
gumenty Sądu, na podstawie których uznał on zastosowanie testu w sprawie EDF za dopusz-
czalne, niezwykle istotne jest zbadanie samej opinii rzecznika generalnego Léger pod kątem 
poprawności jego interpretacji orzecznictwa Trybunału w kwestii dopuszczalności zastosowania 

20 Por. M. Köhler, New Trends Concerning the Application of the Private Investor Test, EStAL 2011, nr 1,ss. 21–33 (s. 27).
21 Opinia rzecznika generalnego Léger przedstawiona 14.01.2003 r. w sprawie C-280/00 Altmark Trans, wyr. z 24.07.2003, Zb. Orz. 2003, s. I-7747, 
pkt 20 i nast.
22 Por. pkt 223 i nast. wyroku Sądu w sprawie EDF oraz pkt 20 i nast. drugiej opinii rzecznika generalnego Léger do wyroku w sprawie Altmark Trans.
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testu23. Co więcej, jest to istotne nie tylko dla niniejszej sprawy. Jak się wydaje, opinia miała spo-
ry, jeśli nie decydujący wpływ na stanowisko zarówno doktryny, jak i Komisji24 w odniesieniu do 
znaczenia faktu działania państwa poprzez wydanie aktu regulacyjnego (aktu władzy publicznej) 
dla dopuszczalności zastosowania testu, czego przykładem było wyłączanie jego zastosowania 
do instrumentów podatkowych. Ponadto, także Sąd odwołał się do treści opinii i miało to miejsce 
nie tylko w wyroku w sprawie EDF z 2009 r., lecz także Ryanair z 2008 r.25 i Land Burgenland 
z 2012 r.26 (od którego Komisja odwołała się do Trybunału27).

Co najważniejsze jednak, badanie poprawności interpretacji orzecznictwa Trybunału, której 
dokonał rzecznik generalny Léger prowadzi do wniosku, iż jest ona błędna. Błąd polega na utoż-
samieniu faktu użycia przez państwo władzy publicznej z wypełnianiem przez państwo ciążących 
na nim zobowiązań z zakresu władzy publicznej. Kryterium wypełniania przez państwo ciążących 
na nim zobowiązań z zakresu władzy publicznej zostało ustanowione wyrokiem w sprawie Hytasa 
z 1994 r.28. Wyrok ten jest jednym z wiodących rozstrzygnięć Trybunału dotyczących testu pry-
watnego inwestora. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału, w celu zastosowania testu prywatnego 
inwestora należy oddzielić zobowiązania, które państwo zaciągnęło jako władza publiczna od 
zobowiązań, które państwo zaciągnęło jako akcjonariusz (właściciel, przedsiębiorca, inwestor 
itp.)29. Formuła ustanowiona w sprawie Hytasa oddziela zatem dwa wymiary (obszary), w któ-
rych działa państwo: jako władza publiczna i jako przedsiębiorca, co jest istotą stosowania testu 
prywatnego inwestora30.

Problem z opinią z 2003 r. polega na tym, iż rzecznik generalny najwyraźniej zmodyfikował 
brzmienie formuły z 1994 r. i uczynił to w następujący sposób. Wykonywanie zobowiązań, któ-
re państwo zaciągnęło jako akcjonariusz zastąpił on podejmowaniem interwencji o charakterze 
gospodarczym, natomiast wypełnianie zobowiązań zaciągniętych przez państwo jako władza 
publiczna zostało zastąpione kryterium użycia przez państwo władzy publicznej, tzn. działania 
poprzez wydanie aktu władzy publicznej (regulacyjnego)31. O ile zmiana pierwszej części formuły 
23 Krytyczne uwagi na temat podejścia rzecznika generalnego Léger do ustalania dopuszczalności zastosowania testu – zob. A. Bartosch, The Advocate 
General Léger and the Market Economy Investor Test: Still a Long Way to go, EStAL 1/2003, s. 1.
24 Opinia rzecznika generalnego Léger miała wpływ na stanowisko Komisji w sprawach EDF (decyzja Komisji 2005/145/WE z 16.132.2003 r. w sprawie 
pomocy państwa przyznanych przez Francję przedsiębiorstwu EDF oraz sektorowi elektrycznemu i gazowemu (notyfikowana jako dokument nr K(2003) 
4637), Dz.Urz. 2005 L 49/9) Ryanair (decyzja Komisji 2004/393/EC z 12.02.2004 r. w sprawie korzyści gospodarczych przyznanych przez Region Walonii 
i port lotniczy Charleroi-Bruxelles Sud z przewoźnikiem lotniczym Ryanair w związku z z rozpoczęciem przezeń działalności w Charleroi (notyfikowana 
jako dokument nr C(2004) 516), Dz. Urz. L 2004 L 137/1) oraz Postbank (decyzja Komisji 2009/174/WE z 21.10.2008 r. w sprawie środka pomocy 
C 35/04 udzielonego przez Węgry na rzecz spółek Postabank és Takarékpénztár Rt./Erste Bank Hungary Nyrt. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 
6023), Dz. Urz. 2009 L 62/14). Decyzje w sprawach Ryanair i EDF zostały unieważnione przez Sąd właśnie z powodu błędnej interpretacji dopuszczal-
ności zastosowanie testu. Decyzja w sprawie Postabank nie została natomiast zaskarżona przed Sądem, a jej znaczenie jest dużo mniejsze, gdyż sam 
argument dopuszczalności zastosowania testu został podniesiony wyłącznie jako argument subsydiarny.
25 Wyr. SPI z 17.12.2008 r. w sprawie T-196/04 Ryanair v. Komisja, Zb. Orz. 2008, s. II-3643.
26 Wyr. Sądu z 28.02.2012 r. w połączonych sprawach T-268/08 i T-281/08 Land Burgenland i Austria v. Komisja, n/o.
27 Sprawa C-214/12 P.
28 Wyr. ETS z 14.09.1994 r. w połączonych sprawach C-278/92, C-279/92 oraz C-280/92 Hiszpania v. Komisja (Hytasa), Zb. Orz. 1994, s. I-4103.
29 Zob. ibidem, pkt 21–22. 
30 Przykładem jej zastosowania jest ocena rekapitalizacji przedsiębiorstwa państwowego, które jest w trudnej sytuacji finansowej i któremu grozi upad-
łość w razie nieuzyskania dodatkowych funduszy. W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie czy wniesienie dodatkowego kapitału przez państwo jest 
zgodne z kryterium prywatnego inwestora i tym samym nie stanowi pomocy publicznej, należy zbadać czy interwencja państwa jest bardziej dla niego 
korzystna niż likwidacja przedsiębiorstwa. Jeśli tak, to rekapitalizacja jest zgodna z działaniem racjonalnego hipotetycznego prywatnego akcjonariusza. 
Ocena opłacalności rekapitalizacji jest oparta na porównaniu jej kosztów i z kosztami ewentualnej likwidacji. Zgodnie z logiką formuły ustanowionej 
w wyroku w sprawie Hytasa koszty, które państwo ponosi w ramach działania jako władza publiczna muszą zostać oddzielone od kosztów ponoszo-
nych jako akcjonariusz. W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa koszty takie jak wypłata zasiłków dla bezrobotnych oraz innych świadczeń socjalnych 
należnych zwolnionym pracownikom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie byłyby brane pod uwagę przez hipotetycznego 
racjonalnego prywatnego akcjonariusza (w kwestii świadczeń socjalnych zob. zob. m.in.: wyr. SPI z 21.01.1999 r. w połączonych sprawach T-129/95, 
T-2/96 oraz T-97/96 Neue Maxhütte Stahlwerke i Lech-Stahlwerke v. Komisja, Zb. Orz. 1999, s. II-17; opinia rzecznika generalnego Poiares Maduro 
do wyroku w sprawie C-276/02 Hiszpania v. Komisja, wyrok z 14.09.2004 r., Zb. Orz. 2004, s. I-8091, pkt 38.) Tylko koszty, jakie poniósłby prywatny 
przedsiębiorca są w tym względzie istotne.
31 Zob. pkt 20 i następne opinii rzecznika generalnego Léger do wyroku w sprawie Altmark Trans.
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nie budzi zastrzeżeń, a nawet akcentuje właściwe rozumienie testu, o tyle drugiej już tak. Powody 
tego są następujące.

Po pierwsze, rzecznik generalny Léger twierdził, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 
Trybunału, użycie władzy publicznej przez państwo wyklucza zastosowanie testu. W tym celu powołał 
się on na wyroki w sprawach: Deufil v. Komisja z 1987 r.32, Banco Exterior de España z 1994 r.33, 
Włochy v. Komisja z 1999 r.,34 Niemcy v. Komisja z 2000 r,35 Belgia v. Komisja z 1999 r.36 oraz 
Ladbroke Racing v. Komisja z 1998 r.37. Analiza owych wyroków prowadzi jednak do wniosku, iż 
nie tylko Trybunał nie wykluczył zastosowania testu na podstawie użycia instrumentów władzy 
publicznej, ale żaden z owych wyroków nie dotyczył testu prywatnego inwestora. Nie został on 
zatem nawet wspomniany38.

Po drugie, Léger twierdził, że jego formuła badania dopuszczalności testu jest oparta na 
wyroku w sprawie Hytasa z 1994 r.39 Jego zdaniem, Trybunał wyraźnie wykluczył możliwość 
zastosowania testu w owej sprawie właśnie z powodu użycia przez państwo władzy publicznej. 
Ponownie należy stwierdzić, że taka interpretacja orzecznictwa jest błędna. Otóż Trybunał zasto-
sował test do interwencji państwa hiszpańskiego w stosunku do przedsiębiorstw Hytasa, Imepiel 
oraz Intelhorce, lecz w jego ocenie warunki testu nie zostały spełnione40. Interwencja została 
uznana za pomoc publiczną, gdyż beneficjent otrzymał od państwa korzyść, jakiej nie otrzymałby 
od prywatnego inwestora w podobnych okolicznościach w warunkach gospodarki rynkowej. Z per-
spektywy racjonalnego prywatnego akcjonariusza koszty likwidacji beneficjentów byłyby niższe niż 
koszty ich restrukturyzacji będącej przygotowaniem do ich prywatyzacji. Należy zatem podkreślić, 
iż skoro Trybunał zastosował test, to musiał najpierw uznać jego zastosowanie za dopuszczalne. 
Rzecznik generalny popełnił zatem zasadniczy błąd, nie rozróżniając między dwoma zupełnie 
odmiennymi kwestiami, a mianowicie pytaniem o dopuszczalność zastosowania testu do danej 
interwencji i pytaniem czy jego zastosowanie potwierdza inwestycję wolną od pomocy publicznej.

Opinia rzecznika generalnego w kwestii jego interpretacji orzecznictwa w odniesieniu do 
dopuszczalności zastosowania testu prywatnego inwestora jest zatem co najmniej wysoce wąt-
pliwa, jeśli nie błędna.

Za zdecydowanie błędną natomiast Sąd uznał argumentację Komisji w sprawie EDF, zgodnie 
z którą zastosowanie testu należało wykluczyć ze względu na fakt wykorzystania przez państwo 
instrumentu podatkowego w formie ustawy, czyli aktu władzy publicznej. Argumentacja Sądu była 
następująca. W pierwszej kolejności Sąd przypomniał, iż działania państwa, które mają na celu 
wypełnianie ciążących na nim zobowiązań z zakresu władzy publicznej, nie mogą być porówna-
ne do działań prywatnego inwestora działającego w warunkach gospodarki rynkowej41. Istotnie, 
testu nie można stosować w każdej sytuacji, gdy państwo interweniuje na rynku. Do tej pory 
jednak orzecznictwo nie odniosło się bezpośrednio do pytania o to, w jaki sposób należy ustalić 
32 Wyr. ETS z 24.02.1987 r. w sprawie 310/85 Deufil przeciwko Komisji, Zb. Orz. 1987, s. 901.
33 Wyr. ETS z 15.03.1994 r. w sprawie C-387/92 Banco Exterior, Zb. Orz. 1994, s. I-877.
34 Wyr. ETS z 19.05.1999 r. w sprawie C-6/97 Włochy v. Komisja, Zb. Orz. 1999, s. I-2981.
35 Wyr. ETS z 19.09.2000 r. w sprawie C-156/98 Niemcy v. Komisja, Zb. Orz. 2000, s. I-6857.
36 Wyr. ETS z 17.09.19999 r. w sprawie C-75/97 Belgia v. Komisja, Zb. Orz. 1999, s. I-3671.
37 Wyr. SPI z 27.01.1998 r. w sprawie T-67/94 Ladbroke Racing v. Komisja, Zb. Orz. 1998, s. II-1.
38 Por. M. Köhler, New Trends Concerning the Application of the Private Investor Test, EStAL 2011, nr 1,ss. 21–33.
39 Wyr. ETS z 14.09.1994 r. w połączonych sprawach C-278/92, C-279/92 oraz C-280/92 Hiszpania v. Komisja (Hytasa), Zb. Orz. 1994, s. I-4103.
40 Zob. ibidem, pkt 22 i nast.
41 Zob. pkt 228 wyr. Sądu w sprawie EDF. 
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dopuszczalność testu. Uczynił to jednak Sąd wyjaśniając, iż „Aby ocenić, czy podejmowane przez 
państwo działania należą do jego uprawnień z zakresu władzy publicznej, czy też wynikają z cią-
żących na nim obowiązków akcjonariusza, należy je badać nie pod względem ich formy, lecz pod 
względem ich charakteru, ich przedmiotu oraz zasad, które nimi rządzą, mając jednocześnie na 
uwadze cel, jakiemu te działania”42.

A zatem, o dopuszczalności zastosowania testu decyduje nie forma interwencji, lecz jej cha-
rakter, przedmiot, zasady, które nią rządzą oraz jej cel. Co ważne, dopuszczalność zastosowania 
testu należy stanowczo odróżnić od jego zastosowania43. W tym bowiem celu „należy w szcze-
gólności rozważyć, czy w podobnych okolicznościach inwestor prywatny, którego wielkość jest 
porównywalna z wielkością instytucji zarządzających sektorem publicznym, wniósłby wkład kapi-
tałowy w takiej samej wysokości, w oparciu o przewidywalne możliwości zysku i niezależnie od 
jakichkolwiek względów natury społecznej bądź związanych z polityką regionalną lub sektorową”44.

Ponadto, podobnie jak w wyroku w sprawie Ryanair z 2008 r., Sąd podkreślił, że sam fakt 
działania poprzez wydanie aktu władzy publicznej45 – w przypadku sprawy Ryanair był to dekret 
wydany przez Region Waloński46 – nie jest okolicznością, która sama w sobie wyklucza zasto-
sowanie testu. Sposób działania Walonii, tj. wydanie aktu regulacyjnego, nie pozbawiał owego 
działania charakteru działalności gospodarczej, a to właśnie stanowiło warunek konieczny dla 
potwierdzenia możliwości zastosowania testu. W EDF Sąd uściślił, iż „okoliczność, iż interwencja 
państwa przybiera formę ustawową, nie wystarcza sama w sobie, aby oddalić tezę, że interwencja 
państwa dotycząca kapitału przedsiębiorstwa służy celowi gospodarczemu, do którego mógłby 
również dążyć prywatny inwestor”47.

Jeżeli chodzi o argument Komisji, iż kryterium prywatnego inwestora nie może mieć zastoso-
wania wówczas, gdy państwo wykonuje swoje uprawnienia władzy publicznej, korzystając z drogi 
ustawowej w celu umorzenia wierzytelności podatkowej, Sąd przypomniał o rozróżnieniu pomię-
dzy obowiązkami, które musi wypełniać państwo jako właściciel-akcjonariusz spółki a mogącymi 
na nim ciążyć zobowiązaniami z zakresu władzy publicznej48. Co istotne, w przypadku EDF nie 
chodziło o obciążenia związane z kosztami zwolnień pracowników, wypłatą zasiłków dla bezrobot-
nych, pomocą mającą na celu odbudowę struktury przemysłowej, pożyczkami udzielonymi przez 
państwo na warunkach odbiegających od normalnych czy też z kosztami przywrócenia danego 
obszaru do stanu pierwotnego w celu umożliwienia utworzenia na nim parku technologicznego, 
tak jak miało to miejsce w sprawach, na które powoływała się Komisja49. Interwencja państwa 
w sprawie EDF nie miała charakteru zobowiązania ciążącego na państwie jako władzy publicznej 

42 Zob. pkt 229 wyr. Sądu w sprawie EDF. Sąd odwołał się również do wyroku Trybunału z 19.01.1994 r. w sprawie C-364/92 SAT Fluggesellschaft, 
Zb. Orz. 1994, s. I-43, pkt 30. W pkt 236 wyroku Sąd podkreślił także znaczenie kontekstu samej interwencji dla ustalenia dopuszczalności zastosowania 
testu, por. w tym względzie wyrok w sprawie Ryanair, zob. pkt 59.
43 Należy tu zaznaczyć, iż sam sposób stosowania testu prywatnego inwestora, tzn. pytanie o okoliczności i czynniki, które muszą zostać wzięte pod 
uwagę w celu prawidłowego zastosowania testu, i w konsekwencji wypełnienia jego warunków, można rozważać z dwóch punktów widzenia: państwa, 
które stosuje test do danej interwencji, oraz Komisji, która weryfikuje prawidłowość zastosowania, czyli ocenia czy warunki testu zostały spełnione i dana 
interwencja nie stanowi pomocy publicznej w świetle art. 107 ust. 1 TFUE.
44 Pkt 230 wyr. Sądu w sprawie EDF.
45 Pkt 93–94 wyr. Sądu w sprawie Ryanair.
46 Zob. pkt 5 i 54 wyr. Sądu w sprawie Ryanair.
47 Pkt 237 wyr. Sądu w sprawie EDF.
48 Zob. pkt 254 i nast. wyr. Sądu w sprawie EDF.
49 Komisja powołała się na: wyr. ETS z 14.09.1994 r. w połączonych sprawach C-278/92, C-279/92 oraz C-280/92 Hiszpania v. Komisja (Hytasa), 
Zb. Orz. 1994, s. I-4103; wyr. ETS z 28.01.2003 r. w sprawie C-334/99 Niemcy v. Komisja (Gröditzer Stahlwerke), Zb. Orz. 2003, s. I-1139; wyr. SPI 
z 8.07.2004 r. w sprawie T-198/01 Technische Glaswerke Ilmenau v. Komisja, Zb. Orz. 2004, s. II-2717.
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w rozumieniu tego orzecznictwa. Istotnie, do uwag Sądu można dodać, iż państwo nie miało żad-
nego obowiązku umorzenia wierzytelności podatkowej EDF, tak jak ma to miejsce w przypadku 
wypłat zasiłków dla bezrobotnych – czy innych świadczeń socjalnych regulowanych przez przepisy 
prawa ogólnie obowiązującego, a zatem mogło ono mieć motywy tożsame z motywami działania 
prywatnego inwestora czy też akcjonariusza.

Odrzucając argumenty o znaczeniu formy interwencji oraz faktu użycia aktu władzy publicznej 
w celu jej podjęcia dla dopuszczalności zastosowania testu, Sąd zwrócił jednocześnie szczegól-
ną uwagę na cel, któremu miało służyć działanie państwa francuskiego50. Na podstawie analizy 
art. 4 ustawy nr 97–102651 Sąd doszedł do wniosku, iż faktycznym celem interwencji, postrzega-
nej przez Komisję jako umorzenie wierzytelności podatkowej, była restrukturyzacja bilansu EDF 
oraz zwiększenie jego funduszy własnych. Zdaniem Sądu, nie były to więc typowe przepisy po-
datkowe, lecz przepisy z zakresu rachunkowości mające konsekwencje podatkowe52. Sąd uznał 
zatem, iż to (prawdopodobny) cel działania państwa jest istotny, a nie na sposób w jaki państwo 
działa, tj. przez wydanie aktu władzy państwowej.

Należy tu zauważyć, iż ów sposób działania może zostać przez państwo albo wybrany, albo 
niejako „narzucony” jako konsekwencja zastanych uregulowań prawnych. W przypadku EDF Sąd 
zaznaczył, iż podwyższenie kapitału w drodze konwersji wierzytelności przysługującej prywatnemu 
akcjonariuszowi względem przedsiębiorstwa było nie tylko możliwe według francuskiego prawa, 
lecz wykorzystanie w tym celu ustawy mogło być także uznane ze nieuniknioną konsekwencję 
tego, iż same zasady dotyczące kapitału EDF były uregulowane ustawowo, czego nie zakwestio-
nowała Komisja53.

Decydujące w sprawie EDF znaczenie celu badanej interwencji należy ponadto rozważać 
w kontekście faktu, iż państwo było jedynym akcjonariuszem EDF. Sąd doszedł bowiem do wniosku, 
że jeśli państwo, będące jedynym akcjonariuszem przedsiębiorstwa54, podwyższa jego kapitał, 
aby m.in. ustabilizować jego bilans, to zachowuje się ono w sposób, w jaki mógłby zachować się 
prywatny inwestor i nie można a priori wykluczyć, iż mogło ono działać w celu porównywalnym 
z tym, który miałby prywatny inwestor. Innymi słowy, interwencja państwa francuskiego mogła 
być typową transakcją handlową zgodną z logiką działania prywatnego inwestora. Aby jednak 
sprawdzić czy rzeczywiście państwo francuskie dokapitalizowało EDF i czy decyzja o wniesieniu 
kapitału była racjonalna z punktu widzenia hipotetycznego prywatnego akcjonariusza, należało 
test zastosować i zweryfikować wypełnienie jego warunków. Jednakże Komisja odrzuciła dopusz-
czalność zastosowania testu i tym samym odmówiła takowej weryfikacji.

Co do formy, w jakiej państwo interweniowało w interesie EDF, Sąd bardzo jasno się wyra-
ził w pkt. 250 stwierdzając, iż „Obowiązek zbadania przez Komisję, czy kapitał został wniesiony 
przez państwo w okolicznościach odpowiadających normalnym warunkom rynkowym, istnieje 
bowiem niezależnie od formy, w jakiej państwo wniosło ten kapitał, a w szczególności od tego, 
czy jest ona podobna do tej, która mogłaby zostać wykorzystana przez prywatnego inwestora”.

50 Pkt 91 wyr. Sądu w sprawie Ryanair.
51 Pkt 239 i następne wyr. Sądu w sprawie EDF.
52 Miało o tym także zaświadczyć pismo skierowane do EDF przez ministrów gospodarki, finansów i przemysłu, sekretarza stanu do spraw budżetu 
i sekretarza stanu do spraw przemysłu 22.12.1997 r. – zob. pkt 243 wyr. Sądu w sprawie EDF.
53 Zob. pkt 252 wyr. Sądu w sprawie EDF.
54 Było to bezsporne – zob. pkt 238 wyr. Sądu w sprawie EDF.
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Sama forma interwencji jest zatem obojętna dla badania dopuszczalności testu, choć w pierw-
szej chwili mogłoby się wydawać, że nie do końca. Sąd mówi tu wszakże o wniesieniu dodatko-
wego kapitału. Jednakże Sąd mówi o dokapitalizowaniu w świetle celu działania państwa, który 
ma decydujące znaczenie w kwestii ustalania gospodarczego charakteru interwencji.

Argumentacja Sądu dotycząca znaczenia formy interwencji państwa dla testu prywatnego 
inwestora oraz sposób jej przedstawienia wymaga poczynienia następujących obserwacji. Po pierw-
sze, należy zwrócić uwagę, że już samo odrzucenie założenia, iż fakt zastosowania aktu władzy 
publicznej jest okolicznością wykluczającą zastosowanie testu świadczy o nieistotności formy55. 
Argument formy jest bowiem oparty na fakcie użycia aktu władzy publicznej, czyli zastosowania 
przez państwo takiej formy, która była niedostępna dla spółek prawa handlowego, czyli legislacji.

Po drugie, odrzucając znaczenie formy interwencji dla kwestii dopuszczalności testu, Sąd 
jednocześnie zaznaczył, że forma może mieć znaczenie dla wyniku jego zastosowania, czyli we-
ryfikacji wypełnienia jego warunków. Sąd stwierdził bowiem, że „nie można wykluczyć, jak zauwa-
żyła Komisja podczas rozprawy, że wybór formy, w jakiej dokonywana jest inwestycja, pociąga za 
sobą różnice w zakresie kosztów zgromadzenia kapitału i jego rentowności, które mogą skłonić 
do uznania, iż prywatny inwestor w porównywalnych warunkach nie dokonałby takiej inwestycji. 
Wymaga to jednakże analizy pod względem gospodarczym, z zastosowaniem kryterium prywat-
nego inwestora, której Komisja w niniejszej sprawie z rozmysłem nie przeprowadziła”56.

Istotnie, do obserwacji Sądu w sprawie EDF należy dodać, iż praktyka stosowania testu 
wyraźnie wskazuje, iż dla wypełnienia warunków testu nie jest obojętne jaką formę interwencji 
państwo zastosuje. Na przykład, w przypadku pożyczki lub gwarancji istotne będzie na jakich wa-
runkach przyznano ją beneficjentowi, czy jest to pożyczka lub gwarancja krótko- lub długotermi-
nowa, jakie zabezpieczenie zaoferował beneficjent, jakie jest ryzyko inwestycji itp. Są to elementy 
charakterystyki zastosowanego środka, jego forma, przede wszystkim jednak, forma interwencji 
decyduje o wyborze podtypu prywatnego inwestora, jaki należy zastosować do danej interwencji. 
W praktyce oznacza to wybór między m.in. testem prywatnego inwestora, wierzyciela, gwaranta, 
sprzedającego lub też nabywcy. Każdy z podtypów działa zgodnie z logiką prywatnego przedsię-
biorcy motywowanego maksymalizacją zysku lub redukcją strat, ale jego horyzont czasowy, chęć 
podejmowania ryzyka, sektor, w którym działa, sposób inwestycji posiadanych funduszy itp. mogą 
znacznie się różnić, a to wpływa na sposób, w jaki należy oceniać wypełnienie warunków testu 
Należy jednak podkreślić, iż wyboru podtypu testu można dokonać dopiero po stwierdzeniu, iż 
zastosowanie testu jest dopuszczalne.

Po trzecie, sama treść art. 107 ust. 1 TFUE, który stanowi o „jakiejkolwiek formie” interwen-
cji państwa wskazuje na nieistotność formy dla kwestii badania dopuszczalności testu. Użycie 
sformułowania „w jakiejkolwiek formie” miało zapobiec ewentualnym próbom obejścia zakazu 
przyznawania pomocy publicznej poprzez powoływanie się na formę danej interwencji nadanej 
jej przez ustawodawstwo. Forma interwencji nie może zatem wykluczyć poddania jej badaniu 
pod względem obecności pięciu kumulatywnych elementów wyszczególnionych w art. 107 ust. 1 
TFUE, a badanie wypełnienia testu jest badaniem obecności korzyści gospodarczej.

55 Por. wyr. Sądu w sprawie Ryanair.
56 Pkt 251 wyr. Sądu w sprawie EDF.
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Jakkolwiek wniosek o nieistotności formy interwencji państwa dla dopuszczalności zastoso-
wania testu jest jak najbardziej prawidłowy, sama argumentacja Sądu może sprawiać wrażenie 
niespójnej i niekonsekwentnej. Powody tego są dwa. Po pierwsze, w pierwszej części wyroku 
Sąd powołał się na opinię rzecznika generalnego Léger, który swoją klasyfikację działań państwa 
ze względu na możliwość użycia testu oparł na formie interwencji. W drugiej części wyroku Sąd 
zdecydowanie odrzucił formę jako czynnik decydujący o dopuszczalności zastosowania testu. 
Ponadto, sam sposób argumentacji w kwestii formy jest zastanawiający. O nieistotności formy Sąd 
mógł rozstrzygnąć w jednym zdaniu zamiast angażować się w badanie art. 4 ustawy nr 97–1026, 
aby ustalić czy interwencja państwa była zwykłym umorzeniem wierzytelności podatkowej, czy 
też dokapitalizowaniem EDF i uzasadniać znaczenie swojego wniosku. W tej kwestii jednak na-
leży zwrócić uwagę na zależność formy interwencji od użycia władzy publicznej, formalistyczne 
i błędne podejście Komisji oraz szczególną wagę, jaką Sąd nadał celowi interwencji. Można zatem 
przypuszczać, iż Sąd dążył do zaakacentowania tych elementów i dlatego tyle uwagi poświęcił na 
pierwszy rzut oka formie interwencji, a w rzeczywistości jej gospodarczemu charakterowi.

W wyroku w sprawie EDF Sąd przypomniał również, że fakt poddawania inwestycji państwo-
wych testowi, podczas gdy prywatni inwestorzy mu nie podlegają, nie narusza zasady równego 
traktowania państwowych i prywatnych inwestorów z tego względu, że państwo-akcjonariusz nie 
znajduje się w takiej samej sytuacji, jak prywatny inwestor. Ten ostatni przy finansowaniu swoich 
inwestycji może liczyć tylko na swoje własne środki, podczas gdy państwo ma dostęp do środków 
finansowych wynikających z wykonywania władzy publicznej, w szczególności z podatków. Sąd 
jednak zaznaczył, iż sam fakt dostępu do środków finansowych wynikających z wykonywania 
władzy publicznej, nie wystarcza do uznania działania państwa za wynikające z jego uprawnień 
z zakresu władzy publicznej57. Istotnie, Sąd trafnie zauważył, że takie założenie prowadziłoby do 
znacznego ograniczenia lub nawet wykluczenia zastosowania testu. Państwo z natury rzeczy ma 
dostęp do środków finansowych wynikających z wykonywania władzy publicznej, w szczególności 
z podatków, natomiast dochody z komercyjnej działalności państwa są marginalne w porównaniu 
z dochodami z poboru podatków. Poza tym, pomysł ograniczenia czy nawet wykluczenia użycia 
dla celów inwestycyjnych środków zgromadzonych przez pobór podatków byłby sprzeczny z art. 
345 TFUE. Źródło pochodzenia środków państwowych czy też sposób ich zgromadzenia nie są 
zatem istotne dla kwestii dopuszczalności zastosowania testu58. Istotna może być natomiast 
cena zainwestowanego kapitału, a konkretnie cena jaką ponosi państwo i cena jaką poniósłby 
prywatny inwestor. Ta jednak kwestia jest rozpatrywana dopiero na etapie stosowania testu, a nie 
decydowania o możliwości jego zastosowania.

W kwestii środków państwowych, jakie zostały przeznaczone na interwencję i ich znaczenia 
dla dopuszczalności zastosowania testu, Komisja podniosła również, iż żaden prywatny inwestor 
nie mógłby zgromadzić takich kapitałów za taką samą cenę, a w każdym zaś razie w owym czasie 
nie istniał inwestor prywatny, który mógłby stanowić punkt odniesienia. W odpowiedzi Sąd stwier-
dził, iż „brak prywatnego inwestora mogącego posłużyć za punkt odniesienia nie jest przeszkodą 
dla tego, aby zbadać operację w świetle „normalnych warunków rynkowych”, które z uwagi na 

57 Pkt 232 wyr. Sądu w sprawie EDF.
58 Por.: Ph. Nicolaides, I.E. Rusu, Private Investor Principle: What Benchmark and Whose Money? EStAL 2011, nr 2, ss. 237–248; E. Szyszczak, The 
Survival of the Market Economy Investor Principle in Liberalised Markets, EStAL 2011, nr 1, ss. 35–40.
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to, że siłą rzeczy mają charakter hipotetyczny, powinno się oceniać w odniesieniu do dostępnych 
obiektywnych i możliwych do sprawdzenia elementów”59.

W świetle tego stwierdzenia należy podkreślić, iż test prywatnego inwestora jest z założe-
nia hipotetycznym modelem prywatnego inwestora. Weryfikacja wypełnienia jego warunków jest 
oczywiście dużo łatwiejsza, jeżeli inwestor prywatny o cechach odpowiadających inwestorowi 
państwowemu istnieje w chwili podejmowania inwestycji60, ale jego brak nie wyklucza zastosowa-
nia testu. Istotą wypełnienia jego warunków jest bowiem działanie zgodne z logiką racjonalnego 
inwestora zorientowanego na maksymalizację zysku lub minimalizację strat. Co ważne, opero-
wanie hipotetycznym modelem jest nie tyle wadą testu, ile jego zaletą. Pozwala ono bowiem na 
dostosowanie go do różnych typów interwencji podejmowanych przez państwo. To czyni test in-
strumentem bardziej elastycznym, lepiej odzwierciedlającym realia, w jakich działa współczesne  
państwo61.

Wreszcie, Sąd odniósł się do argumentu Komisji, iż dopuszczenie zastosowania kryterium 
prywatnego inwestora w sprawie EDF mogłoby prowadzić do usprawiedliwienia każdej formy 
zwolnienia podatkowego przyznawanego przez państwa członkowskie, ponieważ spełniałyby one 
zawsze to kryterium62. W odpowiedzi Sąd podkreślił, co następuje. Po pierwsze, sprawa EDF 
nie dotyczyła zwykłego zwolnienia podatkowego przyznanego przedsiębiorstwu, lecz umorzenia 
wierzytelności podatkowej w ramach podwyższenia kapitału przedsiębiorstwa, którego jedynym 
akcjonariuszem było państwo. Po drugie, Sąd przypomniał, iż nie można było z góry przesądzać 
o wyniku zastosowania testu. W przeciwnym razie byłby on zbędny lub nieodpowiedni. Po trzecie, 
w żadnym wypadku nie można było wykluczyć, że w niniejszej sprawie zastosowanie testu mo-
głoby doprowadzić do stwierdzenia, iż interwencja państwa nie była porównywalna do zachowa-
nia prywatnego inwestora. Z odpowiedzi Sądu jasno wynika, że nierozróżnianie między kwestią 
dopuszczalności zastosowania testu i jego zastosowaniem ma poważne konsekwencje w postaci 
podnoszenia argumentów, które są nietrafne.

Podsumowując, Sąd uznał, iż po pierwsze, sam fakt działania poprzez wydanie aktu władzy 
publicznej nie może wykluczyć dopuszczalności zastosowania testu do danej interwencji. Po 
drugie, forma interwencji, źródło pochodzenia zainwestowanych środków, w szczególności zgro-
madzonych poprzez wykonywanie władzy publicznej, ich ilość oraz istnienie porównywalnego 
prywatnego inwestora są nieistotne z punktu widzenia dopuszczalności zastosowania testu. Po 
trzecie, istotne w tym względzie są natomiast: charakter interwencji, jej przedmiot, zasady nią 
rządzące oraz cel.

59 Pkt 278 wyr. Sądu w sprawie EDF. Sąd odwołał się w tym miejscu do wyroku Trybunału z 3.07.2003 r. w połączonych sprawach C-83/01 P, C-93/01 
P i C-94/01 P, Chronopost i in. v. Ufex i in., Zb. Orz. 2003, s. I–6993, pkt 38. 
60 Innym ułatwieniem weryfikacji wypełnienia warunków testu jest sytuacja współdziałania z inwestorem prywatnym, o ile owo współdziałanie speł-
nia określone warunki, m.in. gdy podejmowane ryzyko jest takie samo w przypadku inwestora prywatnego i publicznego. Więcej na temat kryterium 
tzw. współistnienia lub współdziałania zob. np. w: wyroku SPI z 12.12.2000 r. w sprawie T-296/97 Alitalia v. Komisja, Zb. Orz. 2000, s. II-3871; wyroku 
ETS z 8.05.2003 r. w połączonych sprawach C-328/99 oraz C-399/00 Włochy i SIM 2 Multimedia v. Komisja, Zb. Orz. 2003, s. I-4035; decyzji Komisji 
z 11.12.2007 r. w sprawie pomocy państwa C 53/06 (ex N 262/05, ex CP 127/04) dla Amsterdam Glass Fibre Network na inwestycję gminy Amsterdam 
w budowę światłowodowej sieci dostępowej FTTH (2008/729/WE), (pierwszy przypadek wypełnienia warunków testu w sektorze światłowodowych 
sieci dostępowych).
61 Należy tu jednak zdecydowanie odrzucić teorię, zgodnie z którą należałoby w przyszłości dążyć do poddawania testowi prywatnego inwestora każdej 
interwencji państwa, która ma charakter gospodarczy, co proponuje Albert Sánchez Graells [w:] Bringing the ‘Market Economy Agent’ Principle to Full 
Power (15 czerwca 2012). Pobrano z: SSRN: http://ssrn.com/abstract=2084786 lub http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2084786 (18.12.2012). Oznaczałoby 
to zaprzeczenie instytucji państwa poprzez zaprzeczenie jego dwuwymiarowości.
62 Pkt 283 wyr. Sądu w sprawie EDF.
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VI. Wyrok Trybunału oraz jego analiza
Dnia 26 lutego 2010 r. Komisja wniosła o uchylenie wyroku Sądu z 15 grudnia 2009 r. i w tym 

celu podniosła dwa zarzuty. Pierwszy opierał się na przeinaczeniu okoliczności faktycznych, drugi 
zaś – na naruszeniu prawa przy dokonywaniu wykładni dawnego art. 87 ust. 1 WE, w szczególno-
ści, przy ustalaniu zakresu stosowania i treści testu rozważnego inwestora prywatnego działają-
cego w warunkach gospodarki rynkowej, i dzielił się na cztery części. Rzecznik generalny Mazák 
całkowicie przychylił się do stanowiska Komisji w obydwu kwestiach63.

Zarzut pierwszy – przeinaczenie przez Sąd okoliczności faktycznych

Zdaniem Komisji Sąd przeinaczył dowody, uznając, iż państwo francuskie dokonało konwersji 
wierzytelności podatkowej na kapitał, gdy tymczasem było to zwolnienie z podatku dochodowego 
od osób prawnych, a w tej sytuacji zastosowanie kryterium inwestora prywatnego było wykluczo-
ne. Zdaniem rzecznika generalnego wypaczenie faktów „jasno wynikało” z treści dokumentów 
znajdujących się w dyspozycji Trybunału. Miało o tym świadczyć co następuje. Po pierwsze, akta 
sprawy nie potwierdzały istnienia podstawy opodatkowania, wysokości podatku, należnej wie-
rzytelności podatkowej czy decyzji o konwersji wierzytelności podatkowej. Rzecznik generalny 
zasugerował nawet, iż Sąd wziął pod uwagę podjętą przez rząd francuski próbę następczego 
usprawiedliwienia swoich działań w świetle testu, czyli ex post. Po drugie, art. 4 ustawy nr 97–1026 
określał jedynie konsekwencje księgowe operacji finansowych, których dotyczył. Nie określał on 
natomiast podatkowych konsekwencji lub implikacji przedmiotowych operacji. Po trzecie, dopiero 
18 miesięcy po wszczęciu dochodzenia państwo przedstawiło zwolnienie z podatku udzielone 
EDF jako operację „porównywalną” z „dodatkową dotacją kapitałową”. Nie przedstawiło jednak 
na to żadnych dowodów. Po czwarte, wniesione przez EDF studium „Perspektywa hipotetyczne-
go inwestora działającego w warunkach gospodarki rynkowej” było przeprowadzone wyłącznie 
ex post i w zamiarze usprawiedliwienia ze skutkiem retroaktywnym ekonomicznej logiki analizo-
wanej transakcji. W swej retoryce rzecznik generalny Mazák posunął się nawet do stwierdzenia, 
iż mogłoby się wydawać, że Sąd zmierzał w rzeczywistości do obejścia orzecznictwa Trybunału 
odnoszącego się do zakresu stosowania testu.

Te argumenty nie przekonały jednak Trybunału i oddalił on zarzut przeinaczenia okoliczności 
faktycznych, który zresztą rozpatrzył w drugiej kolejności. Przed przystąpieniem do przedstawienia 
argumentacji Trybunału, należy zauważyć, że dyskusja nad zasadnością zarzutu wymagałaby 
wglądu w akta sprawy, co nie jest możliwe. Możliwe natomiast, a w zasadzie nieodzowne jest 
zadanie pytania o sens takiego wglądu. Zarzut przeinaczenia faktów sprowadzał się bowiem do 
stwierdzenia, że państwo dokonało zwykłego umorzenia wierzytelności podatkowej, co zdaniem 
Komisji wyklucza zastosowanie testu. Dyskusja ta była zatem dyskusją o formie interwencji i jej 
znaczeniu dla dopuszczalności zastosowania testu. Zdaniem Trybunału jest ona jest nieistotna, 
co jasno wynika ze stwierdzenia, iż „w przypadku gdy państwo członkowskie przysparza korzyść 
gospodarczą należącemu do niego przedsiębiorstwu, podatkowy charakter środka użytego do 
celów przyznania tej korzyści nie pozwala wykluczyć z góry możliwości zastosowania kryterium 
inwestora prywatnego. Z tego wynika a fortiori, że konkretny sposób postępowania wybrany przez 

63 Opinia rzecznika generalnego Mazáka do wyr. Trybunału z 5.06.2012 r. w sprawie C-124/10 P. Komisja v. Électricité de France, n/o.
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dane państwo członkowskie nie ma znaczenia dla celów oceny możliwości zastosowania tego 
kryterium”64.

Trybunał odniósł się do formy również w ramach zarzutu drugiego, przypominając w tym 
celu treść dawnego art. 87 ust. 1 WE. Ponadto, odniósłszy się do argumentu Komisji o koniecz-
ności dokonywania oceny istnienia pomocy publicznej na podstawie skutku interwencji państwa, 
a nie jej celu Trybunał podkreślił, iż „sytuacja finansowa przedsiębiorstwa publicznego będącego 
beneficjentem nie zależy jednak od formy przyznania tej korzyści, bez względu na jej charakter, 
lecz od kwoty, która zostaje mu ostatecznie przysporzona. Sąd nie naruszył zatem prawa, kon-
centrując swoją analizę możliwości zastosowania kryterium inwestora prywatnego na poprawie 
sytuacji finansowej EDF z uwagi na otwarcie rynku energii elektrycznej na konkurencję i na skut-
kach spornego działania na konkurencję, a nie na podatkowym charakterze środków użytych 
przez państwo francuskie”65.

Zarzut drugi – wykładnia dawnego art. 87 (1) WE

Pierwsza część zarzutu drugiego dotyczyła kryteriów rozróżnienia między państwem-akcjo-
nariuszem a państwem sprawującym władzę publiczną. Komisja i rzecznik generalny wskazali, 
iż Sąd nie mógł wziąć pod uwagę celu interwencji państwa, gdyż zgodnie z utrwalonym orzeczni-
ctwem, art. 87 ust. 1 WE „nie wprowadza […] rozróżnienia pomiędzy interwencjami państwowymi 
w zależności od ich przyczyn lub celów, ale definiuje te interwencje na podstawie ich skutków”66. 
Kryterium celu jest subiektywne i nie może stanowić podstawy do wykluczenia istnienia pomocy 
publicznej. W przeciwnym wypadku, aby uniknąć stosowania art. 87 ust. 1 WE wystarczyłoby, 
aby państwo powołało się na zgodność z prawem celów realizowanych przy użyciu zasobów 
państwowych67. Ponadto, decydujące znaczenie celu interwencji trudno jest pogodzić z faktem, 
iż „pojęcie pomocy państwa określone w traktacie ma charakter prawny i powinno być interpre-
towane w oparciu o elementy obiektywne”68, tzn. w odniesieniu do dostępnych, obiektywnych 
i możliwych do sprawdzenia elementów. W przeciwnym wypadku zakres ciążącego na Komisji 
obowiązku nadzoru uległby naruszeniu, a sądy nie byłyby w stanie „przeprowadzić pełnej kontroli 
w kwestii ustalenia, czy dany środek wchodzi w zakres stosowania art. 87 ust. 1 WE”69.

Przed przedstawieniem odpowiedzi Trybunału na powyższe argumenty należy zauważyć co 
następuje. Po pierwsze, nie ulega wątpliwości, iż art. 107 (1) TFUE nie rozróżnia między interwen-
cjami państwa w zależności od ich przyczyn lub celów, ale definiuje je na podstawie ich skutków. 
Jednakże, w celu właściwego zrozumienia istoty dokonywania oceny interwencji na podstawie jej 
skutku należy odwołać się do Opinii rzecznika generalnego Tizzano w sprawie Heiser70, o której 
zresztą przypomniał sam rzecznik generalny Mazak. W pkt. 46 Opinii w sprawie Heiser rzecznik 
generalny Tizzano podkreślił mianowicie, iż „charakter celu, jakiemu miał służyć przepis przyjęty 
przez państwo nie jest ipso facto wystarczający, by uznać, iż pomoc państwa nie miała miejsca. 
W przeciwnym przypadku dla uniknięcia stosowania przepisów traktatu dotyczących pomocy 

64 Pkt 108 wyr. Trybunału w sprawie EDF.
65 Pkt 239 i następne wyr. Sądu w sprawie EDF.
66 Wyr. Trybunału z 9.06.2011 r. w połączonych sprawach C-71/09 P, C-73/09 P i C-76/09 P Comitato „Venezia vuole vivere” v. Komisja, n/o.
67 Zobacz opinię rzecznika generalnego Tizzano przedstawioną w 28.10.2004 r. w sprawie C-172/03 Heiser, Zb. Orz. 2004, s. I-1627, pkt 45.
68 Wyr. ETS z 22.12.2008 r. w sprawie C-487/06 British Aggregates v. Komisja, Zb. Orz. 2008, s. I-10515, pkt 111.
69 Opinia rzecznika generalnego Mazáka, pkt 72.
70 Wyr. Trybunału z 3.03.2005 r. w sprawie C-172/03 Heiser v. Finanzamt Innsbruck, Zb. Orz. 2005, s. I-1627.
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państwa wystarczyłoby, aby państwo członkowskie powołało się na zgodność z prawem celów 
realizowanych przy użyciu zasobów państwowych”71.

Istotnie, ustalenie czy beneficjent otrzymał pomoc publiczną nie może opierać się na oświad-
czeniu państwa, iż realizowało ono cel gospodarczy i tym samym działało zgodnie z logiką prywat-
nego inwestora72. Jednakże, uwzględnienie (nawet jeśli tylko prawdopodobnego) gospodarczego 
celu danej interwencji i tym samym uznanie zastosowania testu za dopuszczalne skutkuje tylko 
i wyłącznie decyzją o przeprowadzeniu analizy gospodarczej danej interwencji, czyli weryfikacji 
rzekomego wypełnienia warunków testu. Potwierdzenie dopuszczalności zastosowania testu nie 
oznacza, że dana interwencja wypełnia jego warunki i tym samym jest wolna od pomocy pub-
licznej73. A zatem, argument sprzeczności wyroku Sądu z utrwalonym orzecznictwem w kwestii 
oceny interwencji państwa wyłącznie na podstawie jej skutków, a nie motywów i celów należy 
odrzucić. Podnoszenie go świadczy o niezrozumieniu różnicy między badaniem dopuszczalności 
zastosowania testu oraz jego zastosowaniem i konsekwencji obu etapów.

Z tego samego powodu należy odrzucić argument rzecznika generalnego, zgodnie z którym 
„uwzględnianie celów rzekomo realizowanych przez państwo członkowskie ułatwia manipulację 
i wpływa na konkurencję między sektorem prywatnym i publicznym. Istnieje realne ryzyko, że 
państwa członkowskie mogłyby poczuć się zachęcone do tego, aby w celu uniknięcia zastoso-
wania przepisów regulujących pomoc państwa na swoją obronę podnosić jedynie (ex post), że 
kierowały się troską o osiągnięcie zysku”74. Jednakże, należy zauważyć, iż państwa członkow-
skie próbowały i będą próbować usprawiedliwiać przyznawanie różnych środków państwowych 
działaniem zgodnym z logiką testu i to niezależnie od tego czy mają ku temu podstawy, czy też 
nie. Wyrok w sprawie EDF nic tutaj nie zmienia, a wszelkie próby „manipulacji”, jeżeli takowymi 
się okażą, zostaną „udaremnione” na etapie weryfikacji zastosowania testu. Zgodnie z decyzją 
Komisji z 2 maja 2013 r. takiej ocenie zostanie poddana sama rzekoma rekapitalizacja EDF75. 
Jak się wydaje, państwu będzie raczej trudno przedstawić dowody na działanie zgodnie z logiką 
prywatnego inwestora.

Podobnie, uwzględnianie celu interwencji w ustalaniu dopuszczalności zastosowania testu 
w niczym nie narusza zakresu ciążącego na Komisji obowiązku nadzoru ani też nie pozbawia są-
dów możliwości pełnej kontroli danej interwencji w celu ustalenia czy stanowi ona pomoc publiczną 
w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE76. Wykluczenie lub potwierdzenie istnienia pomocy publicznej 
może nastąpić tylko i wyłącznie w drodze zastosowania testu (weryfikacji zastosowania).

Jeśli chodzi o stanowisko Trybunału w kwestii pierwszej części drugiego zarzutu, zgodził 
się on ze stanowiskiem Sądu, stwierdzając, iż w ustalaniu dopuszczalności zastosowania testu 
„istotne mogą być – jak orzekł Sąd w pkt 229 zaskarżonego wyroku – charakter i przedmiot tego 
działania, kontekst, w jaki się ono wpisuje oraz cel, jakiemu ono służy i reguły, jakim podlega to 
działanie”77. Ponadto, podkreślając cel zastosowania testu, Trybunał potwierdził także nieistotność 
71 Opinia rzecznika generalnego Tizzano, pkt 46; opinia rzecznika generalnego Mazáka, pkt 56. 
72 Można tu przywołać ciekawą obserwację poczynioną przez Jennerta, który to zauważył, iż sam fakt użycia przez państwo środków prawa prywat-
nego nie oznacza, iż dana interwencja wypełnia warunki testu prywatnego inwestora – zob. C. Jennert, Die Berücksichtigung des Empfängerverhaltens 
im Eurpäischen Beihilfenrecht, EuR 2003, ss. 342–355, (ss. 350–351).
73 Por. A. Bartosch, Case Note on EdF v Commission (T-156/04 – under Appeal), EStAL 2010, nr 3, ss. 679–682.
74 Opinia rzecznika generalnego Mazáka, pkt 71.
75 Pobrano z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-391_en.htm?locale=en. 
76 Opinia rzecznika generalnego Mazáka, pkt 72.
77 Zob. pkt 86 wyr. Trybunału.



www.ikar.wz.uw.edu.pl            internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 6(2)

Małgorzata Agnieszka Cyndecka            Kilka refleksji na temat stosowalności testu prywatnego inwestora208

formy korzyści przekazanej przez państwo, w przeciwieństwie do jej wartości. Trybunał zaakcen-
tował ponadto ciążący na Komisji obowiązek zbadania czy kapitał został wniesiony przez państwo 
w okolicznościach odpowiadających normalnym warunkom rynkowym, czyli zbadania dopuszczal-
ności zastosowania testu, niezależnie od formy wniesienia owego kapitału78.

W drugiej części drugiego zarzutu Komisja podniosła, iż Sąd nie starał się ustalić czy zacho-
wanie państwa było porównywalne z zachowaniem prywatnego inwestora, gdyż jego analiza od-
niosła się nie do „schematu krótkiego”, który państwo zastosowało, lecz do „schematu długiego”, 
podczas gdy wybór między nimi nie jest obojętny: tylko „schemat długi” gwarantuje przejrzystość 
i dyscyplinę budżetowa. Zdaniem Komisji Sąd powinien był również uwzględnić konieczność okre-
ślenia realnego inwestora prywatnego, który byłby punktem odniesienia, gdyż tego miało wymagać 
orzecznictwo. Ponadto, żaden inwestor prywatny nie mógłby się zachować jak państwo, gdyż mu-
siałby on zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych i nie mógłby dokonać jego konwersji na 
kapitał. Zachowanie państwa odzwierciedlało zatem działanie w charakterze władzy podatkowej, 
a nie akcjonariusza. Rzecznik generalny dodał natomiast, iż Sąd powinien był zająć takie samo 
stanowisko, jak Trybunał w sprawie Chronopost I z 2003 r.,79 w której to Trybunał miał wykluczyć 
zastosowanie testu do wsparcia logistycznego i handlowego udzielonego przez La Poste spół-
ce zależnej, SFMI-Chronopost. Trybunał miał tak postąpić, ponieważ La Poste „znajdowała się 
w bardzo szczególnej sytuacji: musiała utrzymywać sieć placówek pocztowych w celu dostarcza-
nia usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, a prywatny inwestor niedziałający 
w zmonopolizowanym sektorze nie mógłby się nigdy znaleźć w takim samym położeniu”80.

Argument rzecznika generalnego oparty na wyroku w sprawie Chronopost I wymaga uwagi 
nie tylko w kontekście sprawy EDF. Jest on często podnoszony w literaturze w celu uzasadnienia 
wykluczenia dopuszczalności zastosowania testu w dwóch sytuacjach: gdy inwestor państwowy 
działa na rynku zmonopolizowanym oraz gdy państwo rekompensuje świadczenie usług zdefi-
niowanych jako usługi w ogólnym interesie gospodarczym (SGEI)81. Rzecznik generalny Mazák 
nie jest zatem odosobniony w swoim twierdzeniu jakoby test prywatnego inwestora został wyklu-
czony przez Trybunał jako nieodpowiedni w sytuacji La Poste. Jest to jednak błędna interpretacja 
wyroku w sprawie Chronopost I. Powody tego są następujące.

Po pierwsze, o ile w pkt. 33 Trybunał stwierdził, iż zastosowanie testu bez uwzględnienia 
okoliczności, że przedsiębiorstwo, takie jak La Poste, znajduje się w sytuacji zasadniczo od-
miennej od sytuacji przedsiębiorstwa prywatnego prowadzącego działalność w normalnych wa-
runkach rynkowych, narusza prawo, o tyle w pkt. 38 Trybunał uściślił, iż „w braku jakiejkolwiek 
możliwości porównania sytuacji La Poste z sytuacją prywatnej grupy przedsiębiorstw, które nie 
wykonują działalności w zmonopolizowanym sektorze, „normalne warunki rynkowe”, z koniecz-
ności hipotetyczne, należy oceniać w odniesieniu do dostępnych, obiektywnych i możliwych do 

78 Zob. pkt 93 wyr. Trybunału.
79 Wyr. ETS z 3.07.2003 r. w połączonych sprawach C-83/01 P, C-93/01 P oraz C-94/01 P. Chronopost I, Zb. Orz. 2003, s. I-6993.
80 Opinia rzecznika generalnego Mazáka, pkt 112.
81 Zob. np.: M. Köhler, New Trends Concerning the Application of the Private Investor Test, EStAL 2011, nr 1, ss. 21–33, (s. 22); A. Fratini, A. Carta, 
Chronopost v. Ufex. The Paradox of the Competing Monopolist [w:] L. Frank, Ph. Lowe, G.M. Berrisch (et al.), Symposium on European Competition law, 
„Northwestern Journal of International Law and Business” 2004, Vol. 24, No. 3, ss. 773–789, (s. 786); M. Honoré, The Problem of Cross-Subsidisation 
in Newly Liberalised Sectors, [w:] A. Bartosch (red.), New Developments in European State Aid Law 2007, Berlin 2008, ss. 63–70, (s. 68); I. Atanasiu, 
Chronopost II: The Application of the Market Economy investor Principle in Reserved Sectors, EStAL 2008, nr 3, ss. 571–574, (s. 572). W kwestii prze-
ciwnego stanowiska zob. np.: A. Bartosch, Clarification or confusion? How to reconcile the ECJ’s Rulings in Altmark and Chronopost, EStAL 2003, nr 3, 
ss. 375–386; Th. Müller, Efficiency Control in State aid and the Power of Member States to define SGEIs, EStAL 2009, nr 1, ss. 39–46, (s. 41).
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sprawdzenia elementów”82. W tym przypadku były to koszty, które La Poste ponosiła w związku 
z udzielaniem wspomnianego wsparcia spółce zależnej. A zatem, Trybunał nie wykluczył za-
stosowania testu, ale wyjaśnił sposób jego dostosowania, tak aby odpowiednio uwzględniał on 
wyjątkową pozycję La Poste i towarzyszące temu ograniczenia i utrudnienia w weryfikacji wy-
pełnienia warunków testu. Zastosowanie testu miało wykazać czy La Poste (działająca w zmo-
nopolizowanym segmencie sektora pocztowego) poprzez udzielanie spółce zależnej (działającej 
w zliberalizowanym segmencie sektora usług pocztowych) wsparcia logistycznego i handlowego 
zakłócało konkurencję (poprzez tzw. cross-subsidisation). Nakaz odniesienia do obiektywnych 
i dostępnych elementów, a nie do hipotetycznego modelu prywatnego inwestora, świadczył o ra-
cjonalnym podejściu do testu i jego ograniczeń. Podobnie jak w przypadku EDF, brak realnego 
odpowiednika La Poste w sektorze prywatnym nie wykluczył zastosowania testu. W przypadku 
La Poste, dysponowała ona unikatową infrastrukturą oraz środkami, czyli „siecią pocztową” umoż-
liwiającą jej świadczenie podstawowych usług pocztowych, której to utworzenie i utrzymanie nie 
odpowiadało czysto handlowej logice. Sieć taka nie jest siecią rynkową i dlatego nie mogłaby 
nigdy zostać utworzona przez prywatnego inwestora. Mimo tych ograniczeń, częściowo wyni-
kających z samej konstrukcji testu, ale i sytuacji La Poste, Trybunał nie wykluczył zastosowania 
testu. Orzekł natomiast, iż „jeżeli – po pierwsze – zostanie ustalone, że żądane świadczenie 
wzajemne należycie pokrywa dodatkowe koszty zmienne poniesione wskutek udzielenia wspar-
cia logistycznego i handlowego, odpowiedni wkład w koszty stałe wynikające z wykorzystywania 
sieci pocztowej oraz właściwej wysokości zwrot kapitału własnego, o ile jest on przeznaczony na 
konkurencyjną działalność SFMI-Chronopost, a po drugie, jeżeli żadne przesłanki nie pozwalają 
na przypuszczenie, że te elementy zostały oszacowane poniżej ich wartości lub ustalone w sposób  
arbitralny”83.

Po drugie, argument rzecznika generalnego Mazáka należy odrzucić również z tego wzglę-
du, iż w kolejnych sprawach określanych często w literaturze jako tzw. saga Chronopost84, której 
końcowy rozdział został napisany po 17 latach od rozpoczęcia sporu85, dyskusja wokół testu 
prywatnego inwestora dotyczyła sposobu jego zastosowania, tj. modelu, który miałby zostać 
użyty, a nie kwestii dopuszczalności jego zastosowania środka w postaci wsparcia logistycznego 
i handlowego, jakiego La Poste udzieliło Chronopost. Kolejny raz zatem należy zwrócić uwagę 
na konieczność rozróżniania miedzy tymi dwoma etapami.

Jeśli chodzi o stanowisko Trybunału w kwestii różnicy między „schematem krótkim” i „sche-
matem długim”, podkreślił on, iż „ewentualna różnica między kosztami poniesionymi przez in-
westora prywatnego i kosztami powstałymi po stronie państwa dokonującego inwestycji nie stoi 
na przeszkodzie zastosowaniu kryterium inwestora prywatnego. Kryterium to umożliwia właśnie 

82 Wyr. ETS z 3.07.2003 r. w y połączonych sprawach C-83/01 P, C-93/01 P oraz C-94/01 P. Chronopost I, Zb. Orz. 2003, s. I-6993, zob. pkt 38-39. 
Por. pkt 101-102 wyr. Trybunału w sprawie EDF.
83 Wyr. ETS z 3.07.2003 r. w y połączonych sprawach C-83/01 P, C-93/01 P oraz C-94/01 P. Chronopost I, Zb. Orz. 2003, s. I-6993, zob. pkt 40.
84 Więcej na temat sporu w m.in: I. Atanasiu, Chronopost II: The Application of the Market Economy investor Principle in Reserved Sectors, EStAL 
2008, nr 3, ss. 571–574; A. Fratini, A. Carta, Chronopost v. Ufex. The Paradox of the Competing Monopolist, [w:] L. Frank, Ph. Lowe, G.M. Berrisch 
(et al.), Symposium on European Competition law, „Northwestern Journal of International Law and Business” 2004, Vol. 24, No. 3, ss. 773–789; P.L. 
Vesterdorf, Joined cases C-341/06 P and C-342/06 P, Chronopost SA and La Poste v union francaise de l’express (UFEX) and Others, judgment of the 
court (Grand Chamber) of 1 July 2008, CML Rev. 2009, nr 46, ss. 1305–1326; M. Honoré, The Problem of Cross-Subsidisation in Newly Liberalised 
Sectors, [w:] A. Bartosch (red.), New Developments in…, ss. 63–70.
85 Początek sporu datuje się na grudzień 1990 r. Pierwszy wyrok Trybunału dotyczący wsparcia La Poste dla Chronopost został wydany w trybie pre-
judycjalnym (zob. wyrok ETS z 11.07.1996 r. w sprawie C-39/94 Syndicat français de l’Express international (SFEI) i inni v. La Poste i in., Zb. Orz. 1996, 
I-3547). Spór zakończył wyrok ETS z 1.07.2008 r. w połączonych sprawach C-341/06 P oraz C-342/06 P. Chronopost La Poste v. Union française de 
l’express (UFEX) i in., Zb. Orz. 2008, s. I–4777.
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ustalenie między innymi istnienia takiej różnicy i uwzględnienie jej przy ocenie kwestii, czy warunki 
stawiane przez to kryterium są spełnione”86. Co ważne, „Sąd nie przesądził z góry ani o możliwo-
ści zastosowania w niniejszym przypadku wspomnianego kryterium, ani – jak wskazał w pkt 283 
owego wyroku – o wyniku ewentualnego zastosowania tego kryterium”87. Ponadto, Trybunał 
odrzucił argumenty o rzekomym zezwoleniu „państwom członkowskim do uwzględniania przy 
stosowaniu tego kryterium korzyści i zobowiązań związanych z ich statusem władzy publicznej 
lub subiektywnych i zdatnych do manipulacji elementów”88. 

W trzeciej części zarzutu Komisja utrzymywała, iż Sąd naruszył zasadę równego traktowa-
nia przedsiębiorstw publicznych i prywatnych z powodu uwzględnienia możliwości wykorzystania 
przez państwo prerogatyw władzy publicznej. Rzecznik generalny powtórzył, że wykorzystany 
sposób dokapitalizowania był niedostępny dla prywatnych inwestorów i kolejny raz przywołał 
zasadę niedyskryminacji zawartą w art. 345 TFUE oraz ochrony konkurencji. Należy zauważyć, 
że przytoczone w ramach trzeciej części zarzutu argumenty zostały już wcześniej podniesione 
i odrzucone przez Trybunał i nie wymagały dodatkowych komentarzy.

W części czwartej drugiego zarzutu Komisja podniosła argument naruszenia reguł dotyczą-
cych ciężaru dowodu twierdząc, że dopuszczalność zastosowania testu to wyjątek od art. 87 ust. 1 
TWE, a zatem to na państwie ciążył obowiązek wykazania, że można go zastosować. Państwo 
ograniczyło się tymczasem do powołania na perspektywę opłacalności bez przedstawienia da-
nych na poparcie swoich twierdzeń. Takich danych nie dostarczyły również akta sprawy. Komisja 
nie miała zatem obowiązku zbadania dopuszczalności zastosowania testu. Ponadto, zgodność 
z prawem jej decyzji powinna być oceniana na podstawie informacji, którymi Komisja mogła dys-
ponować w momencie jej wydania, a wówczas nie dysponowała ona żadną informacją mogącą 
świadczyć o dopuszczalności zastosowania testu.

Trybunał doszedł jednak do zupełnie odmiennego wniosku zaznaczając, iż „kryterium inwe-
stora prywatnego nie stanowi wyjątku, który znajduje zastosowanie wyłącznie na wniosek państwa 
członkowskiego, gdy spełnione są znamiona pojęcia pomocy państwa niezgodnej ze wspólnym 
rynkiem określone w art. 87 ust. 1 WE. […] kryterium to, o ile ma ono zastosowanie, figuruje wśród 
elementów, które Komisja jest zobowiązana uwzględnić, aby ustalić istnienie takiej pomocy. W kon-
sekwencji w sytuacji, gdy wydaje się, że kryterium inwestora prywatnego może mieć zastosowanie, 
na Komisji spoczywa obowiązek zwrócenia się do zainteresowanego państwa członkowskiego 
o dostarczenie jej wszelkich istotnych informacji, które umożliwią jej sprawdzenie czy przesłanki 
możliwości zastosowania i stosowania tego kryterium są spełnione i instytucja ta może odmówić 
zbadania takich informacji tylko wtedy, gdy przedłożone dowody pochodzą z okresu po wydaniu 
decyzji o dokonaniu spornej inwestycji”89.

Do argumentacji Trybunału należy dodać, że obowiązek rozważenia dopuszczalności zasto-
sowania testu wynika z samego faktu, iż służy on zidentyfikowaniu korzyści gospodarczej, która 
ewentualnie stanowi pomoc publiczną, a zatem jednego z pięciu kumulatywnych elementów 
art. 107 ust. 1 TFUE. Komisja podniosła ten sam argument testu jako wyjątku od art. 107 ust. 1 

86 Zob. pkt 96 wyr. Trybunału. 
87 Zob. pkt 99 wyr. Trybunału. Należy zauważyć, ze również w sprawie Ryanair Sąd nie zajął stanowiska w kwestii wypełnienia warunków testu.
88 Zob. pkt 100 wyr. Trybunału.
89 Zob. pkt 103-104 wyr. Trybunału.
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TFUE w niedawno rozstrzygniętej sprawie Buczek Automotive, gdzie został on odrzucony przez 
Trybunał90.

Jak wynika z powyższej analizy wyroku Trybunału, oba zarzuty zostały oddalone. Co istotne, 
Sąd i Trybunał ustaliły, iż test powinien być zastosowany, ale nie wypowiedziały się i nie mogły się 
wypowiedzieć w kwestii wypełnienia jego warunków. Takie rozstrzygniecie należy do wyłącznych 
kompetencji Komisji. 

VII. Wnioski
Wnioski, jakie należy wyciągnąć ze sprawy EDF są następujące. Po pierwsze, należy odnieść 

się do wielokrotnie wspominanej kontrowersyjności wyroku Sądu. W tym celu należy ustosunko-
wać się do następujących pytań i wątpliwości.

Po pierwsze, czy stanowisko Sądu jest sprzeczne z dotychczasową linią orzecznictwa 
Trybunału? Pytanie to zostało postawione z przynajmniej dwóch powodów. Pierwszym jest uzna-
nie przez Sąd, iż w celu ustalenia dopuszczalności zastosowania testu należy wziąć pod uwagę 
cel interwencji państwa. Miało to rzekomo przeczyć utrwalonemu orzecznictwu, zgodnie z któ-
rym interwencje państwa są oceniane w świetle art. 107 ust. 1 TFUE, biorąc pod uwagę tylko 
i wyłącznie ich skutek i opierając się na obiektywnych i sprawdzalnych danych. Intencje, motywy 
lub cele państwa nie mogą decydować o istnieniu pomocy publicznej i stają się istotne dopiero 
na etapie oceny zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym. Jednakże, jak wykazano powyżej, 
wbrew argumentom Komisji i rzecznika generalnego Mazáka, rzekoma sprzeczność między wyro-
kiem Sądu i utrwalonym orzecznictwem nie istnieje. Wyjaśnieniem tego wniosku jest odróżnienie 
dopuszczalności zastosowania testu od jego zastosowania. Cel interwencji jest istotny tylko dla 
pierwszego etapu, a samo ustalenie, iż test można zastosować do danej interwencji sprowadza się 
wyłącznie do rozpoczęcia analizy gospodarczej mającej zweryfikować obecność pomocy publicznej 
poprzez sprawdzenie czy owa interwencja wypełnia jego warunki. Nie ma tutaj mowy o uznaniu 
interwencji za środek wolny od pomocy publicznej na podstawie stwierdzenia dopuszczalności 
zastosowania testu. W tym celu konieczne jest zastosowanie testu. Argumenty Komisji i rzecznika 
generalnego ukazały zatem, iż nie rozróżnili oni dwóch etapów testu: ustalania dopuszczalności 
jego zastosowania i samego zastosowania, co zaowocowało podnoszeniem niewłaściwych argu-
mentów w sprawie EDF, tj. argumentów dotyczących etapu zastosowania testu. 

Drugim powodem, dla którego podnoszono kwestię sprzeczności wyroku w sprawie EDF 
z dotychczasową linią orzecznictwa było uznanie przez Sąd dopuszczalności zastosowania te-
stu do interwencji państwa w formie instrumentu podatkowego. Do tej pory uznawano, iż stoso-
wanie testu do tego typu środków państwowych jest wykluczone ze względu na to, iż ich użycie 
wiąże się z wydaniem aktu władzy publicznej, tj. aktu legislacyjnego. Jednakże, jak wykazano 
powyżej, założenie Komisji, iż test należy wykluczyć na tej właśnie podstawie było założeniem 
opartym na błędnej interpretacji orzecznictwa, której dokonał rzecznik generalny Léger w drugiej 
opinii w sprawie Altmark Trans z 2003 r. Należy tutaj dodać, iż błędność owego założenia została 
potwierdzona nie tylko w sprawie Ryanair z 2008 r., lecz także w sprawie DMT z 1999 r.91, która 
zasługuje na krótki komentarz.

90 Zob. wyr. Trybunału z 21.03.2013 r. w sprawie C-405/11 P Komisja v. Buczek Automotive, Zb. Orz. 2013, n/o, pkt 32.
91 Wyr. ETS z 29.06.1999 r. w sprawie C-256/97 Déménagements-Manutention Transport SA (DMT), Zb. Orz. 1999, s. I-3913.
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W sprawie DMT Trybunał orzekł, iż zachowanie belgijskiej instytucji państwowej odpowiedzialnej 
za pobieranie i zarządzanie składkami na ubezpieczenia społeczne, Office National de Sécurité 
Sociale (ONSS), które przyznało DMT, przedsiębiorstwu niewywiązującemu się z obowiązku ich 
odprowadzania, pewnych udogodnień w spłacie należnych zobowiązań, mogło zostać poddane 
ocenie w świetle testu prywatnego inwestora. Zgodnie z założeniem, na którym Komisja opierała 
się w sprawie EDF, nie powinno to mieć miejsca, gdyż działania ONSS były działaniami w formie 
aktu władzy publicznej. Trybunał jednak orzekł, iż ONSS mogło działać, tak jak prywatny wierzy-
ciel, który stara się zminimalizować straty powstałe w wyniku niewywiązywania się płatnika, który 
jest w trudnej sytuacji finansowej, z jego zobowiązań.92 Dla faktu potwierdzenia dopuszczalności 
zastosowania testu nie ma najmniejszego znaczenia, iż Sąd podkreślił konieczność rozróżnienia 
między testem prywatnego wierzyciela i inwestora, którzy mają odmienne cele, tj. minimalizację 
strat i maksymalizację zysku. Wybór podtypu następuje jednak w drugim etapie, tj. etapie zasto-
sowania testu, jednak aby do niego przejść, należy uznać test za dopuszczalny, co też Trybunał 
uczynił. Co ważne, argument oparty na konieczności owego rozróżnienia został podniesiony przez 
rzecznika generalnego Mazáka w celu wykazania niedopuszczalności zastosowania testu do 
interwencji państwa francuskiego93. Kolejny raz zatem, wskutek nierozróżniania między dwoma 
etapami testu podniesione zostały niewłaściwe argumenty.

Kontynuując zagadnienie ustalania wniosków, jakie należy wyciągnąć ze sprawy EDF, należy 
odnieść się do pytania: czy wyrok Sądu skutkuje koniecznością stosowania testu do wszystkich 
instrumentów podatkowych, a jeśli nie, to do jakich należy go stosować? W tle argumentów pod-
noszonych przez Komisję i rzecznika generalnego przeciwko zastosowaniu testu w EDF, które 
koncentrowały się wokół wizji załamania się systemu nadzoru przyznawania pomocy publicznej 
wskutek masowego przyznawania ulg podatkowych rzekomo spełniających warunki testu był 
niewyartykułowany argument dramatycznego wzrostu liczby analiz, które Komisja musiałaby 
przeprowadzić, gdyby EDF skutkowało koniecznością stosowania testu do wszystkich instru-
mentów podatkowych. Ten „czarny scenariusz” należy jednak zdecydowanie odrzucić. Sąd nigdy 
nie stwierdził, iż test należy odtąd stosować do wszystkich instrumentów podatkowych. Sprawa 
EDF dotyczyła środka o wyjątkowych cechach. Wynikały one z faktu, iż państwo było jedynym 
akcjonariuszem EDF, a zatem mogło ono działać w tym wymiarze, a nie jako instytucja podatko-
wa niemająca żadnego związku z beneficjentem. Następnie, suma (rzekomo) przekonwertowana 
w kapitał była określona, tzn. było to umorzenie wierzytelności, a nie zwolnienie z podatku, którego 
wysokość nie była w chwili podjęcia decyzji przez państwo znana i która zależy od czynników, 
takich jak np. osiągnięty w przyszłości dochód94. Tylko środki o wiadomej wartości mogą być 
ewentualnie poddane testowi, czyli będą to np. umorzenia wierzytelności podatkowych czy też  
redukcja95. 

Kolejne pytanie, jakie było rozważane w świetle sprawy EDF dotyczyło możliwości czy na-
wet konieczności stosowania testu do każdej interwencji państwa, do której należy zastosować 

92 Zob. pkt 24 wyr. w sprawie DMT.
93 Zob. pkt 87 opinii rzecznika generalnego Mazáka.
94 Por. w tym względzie klasyfikację instrumentów podatkowych w świetle możliwości zastosowania testu sporządzoną przez Th. Jaegera, [w:] Taking 
Tax Law Seriously: The Opinion of AG Mazák in EDF, EStAL 2012, nr 1, ss. 1–3 oraz [w:] Fehlstellungen im Verhältnis von Steuern- und Beihilferecht: 
Ein Plädoyer für mehr Ausgewogenheit, EuZW 2012, ss. 92–100.
95 Ta sama logika obowiązuje w przypadku nieograniczonych gwarancji bankowych typu Ausfallhaftung (Austria), Anstaltslast czy Gewährträgerhaftung 
(Niemcy).
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art. 107 ust. 1 TFUE. Postulat uniwersalnego, homogenicznego testu sformułował Sánchez 
Graells96. A zatem, czy wyrok w sprawie EDF wymaga ustanowienia takiego uniwersalnego stan-
dardu prywatnego inwestora i czy jest to w ogóle możliwe? Należy zauważyć, że swój postulat 
Sánchez Graells oparł na wybiórczym odczytaniu wyroku Trybunału, tj. tylko na pkt 103 i 104, 
w których to Trybunał stwierdził iż „kryterium inwestora prywatnego nie stanowi wyjątku, który 
znajduje zastosowanie wyłącznie na wniosek państwa członkowskiego, gdy spełnione są zna-
miona pojęcia pomocy państwa niezgodnej ze wspólnym rynkiem określone w art. 87 ust. 1 WE. 
[…] kryterium to, o ile ma ono zastosowanie, figuruje wśród elementów, które Komisja jest zobo-
wiązana uwzględnić, aby ustalić istnienie takiej pomocy. W konsekwencji w sytuacji, gdy wydaje 
się, że kryterium inwestora prywatnego może mieć zastosowanie, na Komisji spoczywa obowią-
zek zwrócenia się do zainteresowanego państwa członkowskiego o dostarczenie jej wszelkich 
istotnych informacji, które umożliwią jej sprawdzenie, czy przesłanki możliwości zastosowania 
i stosowania tego kryterium są spełnione i instytucja ta może odmówić zbadania takich informacji 
tylko wtedy, gdy przedłożone dowody pochodzą z okresu po wydaniu decyzji o dokonaniu spornej  
inwestycji”.

Jednakże, ów fragment wyroku musi być czytany łącznie z pkt 82, w którym Trybunał stwier-
dził, iż „jeżeli państwo członkowskie powołuje się w trakcie postępowania administracyjnego na 
wspomniane kryterium, to w razie wątpliwości musi ono jednoznacznie wykazać na podstawie 
obiektywnych i weryfikowalnych elementów, że wprowadzone w życie działanie zostało podjęte 
w ramach jego działalności jako akcjonariusza”97.

Ponadto, dowody w sprawie muszą świadczyć o podjęciu przez państwo decyzji o interwen-
cji i wykonaniu analizy jej opłacalności ex ante. A zatem, Komisja ma obowiązek zbadania do-
puszczalności zastosowania testu, jeśli ma ona powody przypuszczać, iż dana inwestycja może 
mu zostać poddana. Wyrok w sprawie EDF nie wymaga zatem, aby Komisja zawsze i niejako 
automatycznie badała interwencje państwa w świetle testu. Negatywnej odpowiedzi należy także 
udzielić na pytanie o to, czy konstruowanie uniwersalnego testu prywatnego inwestora jest w ogóle 
możliwe. Przeczyłoby to zupełnie konstrukcji współczesnego państwa opartego na dwuwymiaro-
wości, które ma prawo prowadzić działalność gospodarczą, co potwierdza art. 345 TFUE, obok 
wykonywania działań typowych i zarezerwowanych dla wymiaru władzy publicznej, jak ochrona 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Postulat Sánchez Graells to zatem postulat likwidacji 
państwa w takiej formie, w jakiej ono obecnie istnieje. 

Ostatni wniosek, jaki należy wyciągnąć ze sprawy EDF (jak do tej pory) to, iż mimo dostarczenia 
pewnych niezwykle cennych wyjaśnień w kwestii testu prywatnego inwestora, Sąd i Trybunał nie 
dostarczyły i nie mogły zresztą dostarczyć odpowiedzi na wszystkie pytania. Przede wszystkim, 
nie mogły one ustalić czy warunki testu zostały wypełnione, a jednym z głównych problemów, 
z którymi Komisja będzie musiała się zmierzyć w podjętej na nowo procedurze administracyjnej 
jest sposób oceny kosztu kapitału dla państwa i dla hipotetycznego prywatnego akcjonariusza 
oraz, w konsekwencji, jego znaczenie dla rachunku opłacalności (rzekomej) konwersji wierzytel-
ności podatkowej w kapitał98. Innym pytaniem, które będzie musiało poczekać na kolejną sprawę 

96 A.G. Sánchez, Bringing the ‘Market Economy Agent’ Principle to Full Power, Pobrano z: SSRN: http://ssrn.com/abstract=2084786 oraz http://dx.doi.
org/10.2139/ssrn.2084786 (18.12.2012).
97 Zob. pkt 82 wyr. Trybunału.
98 Zob. Ph. Nicolaides, I.E. Rusu, Private Investor Principle: What Benchmark and Whose Money? EStAL 2011, nr 2, ss. 237–248. 
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o poziomie zawiłości równym EDF jest kwestia własności beneficjenta, a dokładniej, czy ocena Sądu 
i Trybunału byłaby inna, gdyby EDF było własnością prywatnych i publicznych akcjonariuszy?99. 
Jak należałoby się odnieść do zasady współdziałania?

Jeśli chodzi o kwestię zadawania właściwych pytań, niniejszy artykuł starał się systematycznie 
wskazywać jak istotne jest odróżnianie etapu ustalania dopuszczalności zastosowania atestu od 
samego zastosowania. Ta kwestia nie wymaga już zatem odrębnego podsumowania.

Małgorzata Agnieszka Cyndecka
Doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bergen, Norwegia

99 Na ten temat zob. M. Haberkamm, A. Kühne, Steuerliche Maßnahmen im Lichte des Europäischen Beihilferechts: Seit EdF ein noch spannungsge-
ladeneres Feld, EuZW 2010, ss. 734–738, (s. 737).
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Gazowa próba sił. Komisja otworzyła postępowanie 
przeciwko spółce Gazprom

I. Ewolucja sprawy
W dniu 4 września 2012 r. Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji Komisji Europejskiej (dalej: 

KE) otworzyła oficjalnie postępowanie przeciwko spółce Gazprom1. Komunikat Komisji nastąpił 
niecały rok po niezapowiedzianych kontrolach KE w siedzibach szeregu przedsiębiorstw energe-
tycznych, z których większość działa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej2.

Co ciekawe, w ciągu tego roku miała miejsce swoista ewolucja podejścia KE: w miejsce ocze-
kiwanej sprawy z art. 101 TFUE (porozumienia ograniczające konkurencję) wszczęto oficjalne 
postępowanie tylko przeciwko Gazpromowi z art. 102 TFUE (nadużywanie pozycji dominującej). 
W swoim komunikacie Komisja odnosi się do trzech zespołów praktyk Gazpromu, które potencjal-
nie naruszają konkurencję w Europie Środkowo-Wschodniej, tj. do: (i) podziału rynków poprzez 
zaburzanie wolnego przepływu gazu pomiędzy państwami członkowskimi; (ii) przeciwdziałania 
dywersyfikacji dostaw gazu; a także (iii) narzucania kontrahentom nieuczciwych cen poprzez 
wiązanie cen gazu z cenami ropy naftowej. 

W trakcie kontroli w 2011 r. KE zabezpieczyła tysiące stron dokumentów (w większości w ję-
zyku rosyjskim). Zabezpieczenie przez KE dokumentów na wczesnym etapie postępowania jest 
zazwyczaj środkiem, który umożliwia jej wywieranie nacisku na uczestników postępowania w celu 
uzyskania ustępstw (zobowiązań) z ich strony. Owe zobowiązania są w istocie alternatywą do 
długiego „tradycyjnego” postępowania (oraz wysokich grzywien mogących sięgać nawet do 10% 
rocznego obrotu ukaranego podmiotu). Praktyka polegająca na dążeniu do uzyskania zobowiązań 
ze strony przedsiębiorstw energetycznych w sprawach z art. 102 TFUE stała się niejako modus 
operandi Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, która w pewnym sensie przejęła cześć zadań zwią-
zanych z liberalizacją rynku, nominalnie zarezerwowanych dla Dyrekcji Generalnej ds. Energii. 
W ostatnich latach, aby uniknąć dotkliwych grzywien, europejskie przedsiębiorstwa energetyczne 
(w ramach zobowiązań zaakceptowanych przez KE) zmuszone były zbywać swoje aktywa przesy-
łowe, odsprzedawać elektrownie, rozwiązywać umowy długoterminowe. W tym kontekście należy 
pamiętać, iż Gazprom jest największym na świecie producentem gazu ziemnego, w przypadku 
którego potencjalna grzywna mogłaby wynieść nawet ok. 13–15 mld dolarów. 

Możliwość „zaakceptowania wiążących zobowiązań” to jedno z najbardziej skutecznych 
narzędzi proceduralnych, jakie ma do dyspozycji KE. Najistotniejszą cechą takiego zakończenia 
postepowania jest to, iż Komisja nie przesądza czy naruszenie art. 101 lub 102 TFUE rzeczywiście 
miało miejsce (KE nie wymierza grzywny, natomiast podmioty, które chcą wnieść skargę odszko-
dowawczą w ramach tzw. private enforcement są w o wiele trudniejszej sytuacji niż w przypadku 
„tradycyjnej” decyzji stwierdzającej naruszenie, na własna rękę muszą bowiem wykazać złamanie 

1 Komunikat prasowy KE IP/12/937.
2 Kontrole zostały przeprowadzone m.in. w siedzibie polskiego PGNiG, estońskiego Eesti Gas, litewskiego Lietuvos Dujos, bułgarskiego Bulgargaz 
i Overgaz, łotewskiego Latvia Latvijas Gaze, węgierskiego E.ON Hungary oraz czeskiego Vemex.
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prawa konkurencji). Zobowiązania składane są „dobrowolnie” przez uczestnika postępowania, 
w praktyce jednak są przedmiotem negocjacji z zespołem KE (często prowadzonych równolegle 
do ścieżki spornej3). Po przedstawieniu odpowiednich (wystarczających w ocenie KE do wyeli-
minowania lub zapobieżenia skutkom domniemanego naruszenia) zobowiązań przez uczestnika 
postępowania, KE poddaje je publicznym konsultacjom i (w przypadku pozytywnego rezultatu 
konsultacji) czyni wiążącymi dla tego podmiotu. Oznacza to, iż w sytuacji, gdy KE stwierdzi złama-
nie „obietnic” zawartych w zatwierdzonych zobowiązaniach, może niejako automatycznie (tj. bez 
konieczności prowadzenia „pełnego” postępowania) nałożyć na zobowiązany podmiot grzywnę 
do 10% obrotu tego podmiotu – czyli taką samą, jak gdyby stwierdzone zostało pierwotnie za-
rzucane naruszenie4.

Patrząc szerzej, obecne postępowanie przeciwko Gazpromowi wydaje się być pokłosiem 
badania sektorowego rynków energetycznych, które to KE zakończyła w 2007 r. W tym kontek-
ście po fali postepowań przeciwko firmom z Europy Zachodniej oczekiwano, iż KE zwróci swoją 
uwagę na Wschód – gdzie nadal obowiązywały umowy długoterminowe, często zawierane jesz-
cze z ZSRR i mogące naruszać przepisy prawa konkurencji (postępowanie przeciwko CEZ, gdzie 
w 2012 r. KE przekazała zaproponowane zobowiązania do konsultacji i uczyniła je wiążącymi 
10 kwietnia 2013 r.5, nie jest najprawdopodobniej ostatnim w naszym regionie – szczególnie, że 
problemy na rynkach energetycznych zidentyfikowane przez KE podczas badania sektorowego6 
zdają się utrzymywać). Od lat jednak wiadome było, iż w miarę jak wpływy UE rozszerzały się na 
wschód, istniał w Brukseli pewien niepisany kompromis z Federacją Rosyjską – spółki rosyjskie 
miały być „zostawione w spokoju” albo miano oszczędzić im trudów oraz konsekwencji pełnego 
postępowania antymonopolowego (vide negocjacje pomiędzy Gazpromem a KE odnośnie desti-
nation clauses zakończone nieformalną ugodą w 2003 r.7). 

Obecne postępowanie przed KE zdaje się łamać ten status quo. 

II. Co się zmieniło?
Warto zauważyć, iż pierwsza z praktyk wspomnianych przez KE, czyli podział rynków i utrud-

nianie przepływu gazu, wydaje się odnosić do destination clauses (tzn. klauzul dotyczących miej-
sca przeznaczenia). W skrócie, klauzule takie ograniczają terytoria, na które gaz kupowany na 
podstawie danej umowy może być odsprzedawany. Co ciekawe, nominalnie takie klauzule zostały 
usunięte przez Gazprom z umów już 10 lat temu8. Jakkolwiek wydaje się, iż pewna ilość takich 
klauzul może jeszcze być obecna w niektórych umowach, zapewne jednak nie wystarczyłoby to, 
żeby wszcząć nowe postępowanie. 

Co się zatem zmieniło? Zmianie na pewno uległy warunki panujące na rynku. 
3 KE bardzo często najpierw wysyła tzw. Zawiadomienie o Zastrzeżeniach (znane nieformalnie jako „akt oskarżenia”), w którym przedstawia dowody 
zgromadzone przeciwko uczestnikowi postępowania oraz analizę prawną domniemanych naruszeń. Wraz z wysłaniem Zawiadomienia uczestnikowi postę-
powania przysługuje prawo do wystosowania odpowiedzi, a także (niepublicznego) wysłuchania. W praktyce, wysłanie Zawiadomienia o Zastrzeżeniach 
z art. 102 TFUE kończy się decyzją stwierdzającą istnienie naruszenia i wymierzającą grzywnę bądź decyzją akceptującą wiążące zobowiązania.
4 Zob. decyzja KE w sprawie Microsoft stwierdzająca naruszenie postanowień decyzji zobowiązującej odnośnie do wyboru przeglądarek internetowych 
z 16 grudnia 2009 r. Dnia 6 marca 2013 r., KE nałożyła na Microsoft grzywnę w wysokości 561 mln euro za złamanie zobowiązań. 
5 Komunikat prasowy KE IP/13/320.
6 Główne problemy zidentyfikowane prze KE dotyczą: (i) zbyt wysokiej koncentracji rynków; (ii) braku płynności rynku uniemożliwiającego wejście na 
rynek przez nowych graczy; (iii) zbyt małej integracji rynków energetycznych w poszczególnych państwach Europy; (iv) braku przejrzystości informacji 
skutkującego ograniczonym zaufaniem do obowiązujących mechanizmów cenowych; (v) niedostatecznego rozdziału pomiędzy działalnością przesyłową 
a sprzedażą gazu ziemnego lub energii elektrycznej; (vi) nadmiernego przywiązania odbiorców do dostawców wynikające z umów długoterminowych.
7 W tym samym czasie spółki europejskie, takie jak GDF, ENI czy ENEL były adresatem „pełnego” postępowania, choć KE nie wymierzyła im grzywien.
8 Komunikat prasowy KE IP/03/1345.
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Po pierwsze, obecne ceny gazu na rynkach spot są o wiele niższe niż te przewidziane 
w umowach długoterminowych zawieranych przez Gazprom z przedsiębiorstwami energetycznymi 
z naszej części Europy. 

Ponadto, Gazprom zawiera umowy długoterminowe (które mogą trwać nawet 10–15 lat) na 
bardzo duże ilości gazu w oparciu o zasadę „bierz lub płać” (take or pay). W tej sytuacji odbiorcy 
nie mają możliwości (ani zachęty finansowej) do rozwijania alternatywnych źródeł zaopatrzenia 
(chociażby przez terminale LNG, gdzie cena gazu w ostatnich latach spada drastycznie w od-
powiedzi na „łupkową rewolucję” trwającą w Stanach Zjednoczonych). W tym kontekście należy 
pamiętać, że według europejskiego prawa konkurencji, podmioty posiadające pozycję dominującą 
nie mogą zawierać umów skutkujących (de facto) wyłącznością dla swoich dostaw. 

Dywersyfikacja dostaw przy umowach trwających kolejne 10–15 lat będzie bardzo po-
wolna, chyba że KE zdoła rozluźnić kontrolę Gazpromu nad gazociągami oraz doprowadzi do 
rozwiązania części umów długoterminowych. W tym zakresie prawo konkurencji może odegrać  
strategiczną rolę. 

Trzecim elementem jest wiązanie cen gazu z cenami ropy naftowej. Co ciekawe, Komisarz 
Almunia w odpowiedzi na krytykę ze strony administracji rosyjskiej odnośnie do tego aspektu 
postepowania podkreślił, iż wiązanie cen (które ma np. zastosowanie w umowach na dostawy 
gazu z Norwegii) jest nielegalne tylko wtedy, gdy skutkuje nadużywaniem pozycji dominującej 
(nieuczciwe zawyżanie cen przez spółki o pozycji dominującej może prowadzić do odpowiedzial-
ności z art. 102 TFUE). 

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż Gazprom od wielu lat stara się zostać znaczącym gra-
czem na europejskich rynkach i nie chce być tylko i wyłącznie eksporterem surowca. Jak poka-
zują ostatnie doniesienia, związane z podpisaniem memorandum w sprawie budowy drugiej nitki 
gazociągu jamalskiego, Gazprom jest zdeterminowany, aby pozycje tę umacniać. Jednocześnie 
nie jest tajemnicą, iż od dawna ambicją Gazpromu było wejście na rynki detaliczne gazu ziem-
nego w Europie Zachodniej. Na celowniku Gazpromu znalazła się zwłaszcza Wielka Brytania, 
gdzie ceny gazu płacone przez odbiorców końcowych (zarówno przemysłowych oraz domowych) 
są tradycyjnie wyższe niż w innych krajach UE. Projekt Nord Stream (obok swojego podłoża po-
litycznego) był widziany właśnie jako element tej strategii (np. wymiana akcji w 2006 r. pomiędzy 
Gazpromem a holenderską Gasunie dająca im wzajemne udziały odpowiednio w gazociągach 
Nord Stream oraz Balgzand Bacton Line – BBL, biegnącej pomiędzy Holandią a Wielką Brytanią)9. 
Drugim ważnym elementem tej strategii miał być zakup przedsiębiorstwa prowadzącego sprzedaż 
gazu bezpośrednio do odbiorców końcowych. UE skutecznie pokrzyżowała te plany, umieszczając 
w „trzecim pakiecie energetycznym” postanowienie (znane nieformalnie jako „klauzula antygaz-
promowa”), zgodnie z którym podmioty spoza UE, chcące prowadzić sprzedaż komercyjną gazu 
na terenie Unii, muszą poddać całość swoich aktywów operacji rozdzielenia części przesyłowej/
dystrybucyjnej/magazynowej od komercyjnej (unbundling). Jest bardzo wątpliwe, iż Gazprom 
będzie kiedykolwiek chciał poddać się temu obowiązkowi.

9 Aktualność ww. ambicji potwierdza fakt, że Gazprom, podpisując 8 kwietnia 2013 r. z holenderską Gasunie list intencyjny ws. współpracy przy ewen-
tualnej budowie trzeciej nitki gazociągu Nord Stream do Wielkiej Brytanii, uzależnił realizację tej inwestycji od podpisania długoterminowej umowy na 
dostawy gazu brytyjskim partnerom.
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III. Reakcja Gazpromu
Od początku postępowania zarówno Gazprom, jak i administracja rosyjska (która bardzo 

często zabiera głos w sprawie) wyrażają opinie, iż prowadzone postępowanie jest umotywowane 
politycznie. Twierdzenie to jest nieodmiennie odpierane przez KE. 

Jak na razie głównym argumentem prawnym wysuwanym przez Gazprom wydaje się być 
fakt, iż prawo europejskie nie powinno mieć zastosowania do jego działań. Po wszczęciu postę-
powania strona rosyjska zdawała się znajdować dwie odpowiedzi. 

Po pierwsze, Gazprom oświadczył, iż jest „organizacją strategiczną” obarczoną „specjalnymi 
funkcjami społecznymi” – wskazując od samego początku, że postępowanie prowadzone przez 
KE nie będzie miało rutynowego (standardowego) charakteru, tak jak postępowania przeciwko 
potentatom energetycznym z Francji czy Niemiec. 

Po drugie, administracja rosyjska przyjęła dekret chroniący „strategiczne” aktywa przed obcą 
interwencją. W ten sposób dano Kremlowi (oficjalną) możliwość interwencji w sposób, w jaki 
Gazprom kooperuje z urzędami poza granicami Rosji. Kwestią, którą Gazprom może ująć w swojej 
obronie jest wątpliwość czy prawo europejskie może mieć do niego zastosowanie bez naruszania 
innych zobowiązań międzynarodowych. 

Dla KE odpowiedź jest prosta. Jeżeli dany podmiot sprzedaje (działa) w UE, musi przestrze-
gać europejskiego prawa konkurencji. Przedstawiciele KE podkreślają, iż udział państwa w spółce 
nie ma znaczenia, przytaczając przykład takich spółek, jak EDF, w której udziały posiada państwo 
francuskie, a która to spółka była w przeszłości karana przez KE. 

Dla Gazpromu, kontrargument wydaje się być następujący: spółka wypełnia jedynie swoje 
obowiązki prawne nałożone nań przez państwo rosyjskie. KE nie może prowadzić postępowania 
przeciwko Rosji, ponieważ nie jest ona członkiem UE10. Ten argument zdaje się sugerować, iż 
wg Gazpromu sankcje KE na podstawie prawa konkurencji mogą łamać prawo międzynarodowe, 
naruszają bowiem interesy suwerennego państwa. Gazprom z pewnością odniesie się do zasady 
„nieinterwencji” (non-interference) w działania innych państw.

Sądy UE niekoniecznie jednak zaakceptują taki argument. Dawno ustaliły bowiem one, iż KE 
ma prawo używać europejskiego prawa konkurencji przeciwko praktykom biznesowym podmio-
tów zależnych państw trzecich w Europie. Argumenty, iż rząd państwa kryje się w tle, pociągając 
za korporacyjne „sznurki”, jak na razie nie przekonywały sędziów. W jednym z karteli gumowych, 
polska spółka Trade-Stomil Sp. z o.o. jako jeden z argumentów podnosiła, iż nie może zostać 
uznana za winną naruszania prawa konkurencji, ponieważ jej działanie wynikało z faktu posia-
dania monopolu eksportowego (przyznanego jeszcze za czasów PRL). Sąd nie wziął pod uwagę 
tego argumentu, ostatecznie stwierdzając nieważność decyzji Komisji Europejskiej w stosunku 
do Trade-Stomil Sp. z o.o. z innych względów.

Gazprom może jednakże przytoczyć sprawę Norwegii z 2002 r. dotyczącą ówczesnego po-
tentata gazowego, GFU. W czasie postępowania przed KE rząd norweski oświadczył, że sytu-
acja, w której królewski akt prawny regulował zachowanie rynkowe GFU, oznaczała wyłączenie 
zastosowania prawa europejskiego. Ostatecznie postępowanie zakończyło się ugodą, dlatego 
nie wiemy, jak KE odniosła się do tego argumentu. 

10 Według orzecznictwa europejskiego prawo konkurencji nie ma zastosowania do działalności państw trzecich, nawet jeśli państwa te swoimi działaniami 
mogą naruszać zasady konkurencji wewnątrz UE (np. obok względów politycznych powód, dla którego KE nigdy nie podjęła działań przeciwko OPEC).
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Mimo że urzędnicy europejscy wydają się być pewni swoich racji w stosowaniu prawa euro-
pejskiego do działalności Gazpromu, sama spółka (oraz jej najważniejszy, rządowy udziałowiec) 
może szukać sprawiedliwości przed sądami poza UE. Być może rozważa ona czy takie fora, jak 
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości lub Światowa Organizacja Handlu zaakceptowałyby 
argument o zastosowaniu zasady nieinterwencji.

Ponadto, Gazprom może podnosić, iż jego domniemana dominacja na europejskich rynkach 
gazu ziemnego wynika wyłącznie z zobowiązań narzuconych przez państwo rosyjskie. Taki argument 
byłby zatem nakierowany na podważenie warunku sine qua non całego prowadzonego postępo-
wania antymonopolowego – a mianowicie faktu posiadania przez Gazprom pozycji dominującej. 

Tak czy inaczej, wiele państw członkowskich UE dysponuje obecnie bardzo ograniczonym 
(lub zgoła żadnym) wyborem źródła zaopatrzenia w gaz ziemny. W tym kontekście dominacja 
Gazpromu wydaje się być argumentem trudnym do podważenia.

IV. Podsumowanie
Z ostatnich wypowiedzi Komisarza Almunii można wywnioskować, iż KE jest w pełni zdetermi-

nowana, aby dalej badać sprawę11. Na chwilę obecną wydaje się jednak, iż postępowanie przeciwko 
Gazpromowi zostanie zakończone w drodze „ugody”. Sam Komisarz Almunia jest zdecydowanym 
zwolennikiem decyzji zobowiązujących i często próbuje „rozciągać” tę procedurę celem zakończenia 
postępowań z art. 102 TFUE bez wnoszenia formalnych oskarżeń (vide postępowanie przeciwko 
Google12). Wątek polityczny nie pozostaje bez znaczenia, bowiem  egzekwowanie zobowiązań 
wydaje się o wiele łatwiejsze i politycznie akceptowalne, niż np. ściągniecie z Gazpromu wysokiej 
grzywny. Jednakże sam Gazprom nie wydaje się być (przynajmniej oficjalnie) skłonny do rozmów 
na temat jakichkolwiek zobowiązań i może podnosić zasadność prowadzenia postępowania przed 
sądami innymi niż sądy UE, ze względów formalnych. 

Przedstawiciele rządu rosyjskiego oraz sam Gazprom przekonują, iż negocjacje polityczne 
odnośnie do natury relacji energetycznych UE–Rosja są lepszym sposobem na realizacje celu, 
jakim jest ograniczenie uzależnienia od rosyjskiego gazu. Wydają się oni sugerować, iż agresywne 
postepowanie KE przeciwko rosyjskiej „perle w koronie” jest po prostu niestosowne. 

Tak czy inaczej, jeżeli można cokolwiek wyczytać z zalewu skarg z Kremla, to na pewno, iż 
otwierając obecne postępowanie KE wreszcie wywarła wrażenie na swoim wschodnim sąsiedzie. 
Po latach dyplomatycznych manewrów celem podważenia gazowej hegemonii Rosji, Europa być 
może znalazła bardziej efektywne narzędzie – postępowania antymonopolowe. Wątpliwe jest, aby 
KE łatwo zrezygnowała z tego narzędzia.

Eryk Dziadykiewicz
Adwokat w brukselskim biurze kancelarii Gibson, Dunn & Crutcher

11 Opinia taka została wygłoszona m.in. podczas Fordham 40th Annual Conference on International Antitrust Law and Policy, która odbyła się w dniach 
26–27 września 2013 r. w Nowym Jorku.
12 W odróżnieniu od poprzednich postepowań z art. 102 TFUE Komisarz Almunia używał publikacji prasowych oraz wywiadów do wywierania nacisku 
na Google, w miejsce wysłania oficjalnego Zawiadomienia o Zastrzeżeniach. Strategia taka, obok podważania autorytetu KE, rodzi obawy o zachowanie 
zasady sprawiedliwości proceduralnej w stosunku do podmiotów wnoszących skargi z art. 102 TFUE. 
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Praktyczne aspekty inwestowania w zieloną energię.

Sprawozdanie z konferencji IOZE.pl  
oraz kwartalnika ENERGETYKA WODNA

W dniach 16–17 października 2013 r. w Warszawskim Centrum Expo XXI odbyły się Trzecie 
Międzynarodowe Targi Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland. 
Wśród wielu wydarzeń towarzyszących targom dużym zainteresowaniem nie tylko zwiedzających 
cieszyła się konferencja nt. praktycznych aspektów inwestowania w zieloną energię, zorganizo-
wana przez Redakcję serwisu IOZE.PL oraz kwartalnik ENERGETYKA WODNA. 

Konferencja została podzielona na sześć części. Część pierwszą, którą poprowadził pan 
Michał Kubecki (red. nacz. ENERGETYKI WODNEJ), poświęcono rynkowi energetyki odnawialnej 
w Polsce oraz perspektywie jego rozwoju. Dokonano tu m.in. charakterystyki rynku energetyki 
odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów istotnych z punktu widzenia potencjal-
nych inwestorów. 

Druga część spotkania dotyczyła hydroenergetycznego wykorzystania istniejących obiektów 
piętrzących wodę w Polsce. Prowadząca panel, pani Ewa Malicka (Towarzystwo Rozwoju Małych 
Elektrowni Wodnych) omówiła potencjał istniejących obiektów oraz dokonała jego analizy histo-
rycznej. Najwięcej miejsca w swoim wystąpieniu poświęciła ona krajowemu planowi działania 
w zakresie energii z odnawialnych źródeł energii, w tym obecnej strukturze własności. Wskazała 
także na aktualne problemy małych elektrowni wodnych (MEW) oraz przedstawiła założenia eu-
ropejskiego projektu RESTOR Hydro, którego celem jest zwiększenie produkcji energii odnawial-
nej w małych i mikro elektrowniach wodnych poprzez inwentaryzację i odbudowę historycznych 
obiektów, wykorzystujących energię wody, takich jak młyny i nieczynne elektrownie wodne.

Kolejne z poruszanych w czasie konferencji zagadnień – poprowadzone przez pana Jarosława 
Wysockiego (Instytut OZE Sp. z o.o.) – związane było z dobrymi praktykami w projektowaniu 
MEW. Na przykładzie dwóch istniejących elektrowni wodnych wskazano na znaczenie pogłębio-
nej analizy przy planowaniu inwestycji, w tym na wybór optymalnej lokalizacji, najefektywniejszej 
technologii oraz dokładne opracowanie koncepcji technicznej planowanej MEW.

Czwarte wystąpienie poświęcono prawidłowemu i skutecznemu przeprowadzeniu procesu 
projektowania farmy fotowoltaicznej. Prelegentem tej części był pan Łukasz Kalina (Instytut OZE 
Sp. z o.o.), który wskazał na najważniejsze (kluczowe) etapy planowania farmy – od pozyskania 
terenu pod inwestycję po uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Następne zagadnienie – „Zastosowanie systemów informacji przestrzennej dla branży OZE” 
przedstawione zostało przez pana Michała Lisa (Specjalista ds. GIS, Instytut OZE Sp. z o.o.), 
który wskazał na znaczenie GIS (Geographic Information System). W tej części konferencji omó-
wiono znaczenie danych geograficznych oraz przedstawiono je jako narzędzie, które winno być 
wykorzystywane w każdym procesie decyzyjnym planowania nowej inwestycji.
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Ostatnia część konferencji została poświęcona sprzedaży energii elektrycznej, zielonych cer-
tyfikatów i gwarancji pochodzenia z odnawialnych źródeł energii. Panel poprowadził pan Andrzej 
Grześ (Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych), który omówił zagadnienia związane 
z energią pozyskiwanej z OZE.

Poruszone podczas spotkania kwestie niewątpliwie zasługują na uwagę co najmniej z dwóch 
powodów. Po pierwsze – zagadnienie odnawialnych źródeł energii zyskuje na znaczeniu ze względu 
na promowanie tego rodzaju pochodzenia energii, a także ze względu na projekt ustawy dotyczącej 
OZE. Po drugie, poruszone tematy przedstawione przez praktyków zajmujących się inwestycjami 
związanymi z odnawialnymi źródłami energii wydają się niezmiernie atrakcyjne dla potencjalnych 
inwestorów, którzy w tego rodzaju projektach mogą upatrywać doskonałej lokaty kapitału.

Ilona Szwedziak-Bork
Doktorantka w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW; 
adwokat
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Notes on the amendment of 26 July 2013 to the Energy Law Act of 10 April 1997 
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Filip Ostrowski, The introduction of ownership unbundling in the energy sector through 
commitments decisions of the European Commission – evaluation attempt
Table of contents:
I. Introduction
II. The Energy Sector 
III. Article 9 Resolution 1/2003 
IV. The E.ON. Case 
V. The RWE Case
VI. The ENI Case
VII. System issues
VIII. Conclusions 
Summary: The paper covers commitment decisions issued by the European Commission and 
addressed to energy sector enterprises. The analysis focuses on those decisions, where the 
companies concerned have undertaken to conduct ownership unbundling, that is, to sale part of 
their assets. Three such decisions, the E.ON., the RWE and the ENI case, are discussed in detail 
in this paper followed by an attempt to assess the actions undertaken by the Commission in each 
of those cases. The individual analyses are followed by a general review of the case law of the 
European Commission and the jurisprudence of European Courts.
Key words: commitment decision; unbundling; structural remedies; energy sector; transmission 
lines; vertically integrated entities. 

Michał Będkowski-Kozioł, The obligation to maintain the operability of equipment, installations 
and grids in order to ensure the supply of fuels or energy under Article 4 Section 1 of the 
Polish Energy Law Act – chosen issues
Table of contents:
I. Introduction
II. Scope of Article 4 Section 1 of the Polish Energy Law Act
III. Legal nature of Article 4 Section 1 of the Polish Energy Law Act 
IV. Limitations of the obligation under Article 4 Section 1 of the Polish Energy Law Act
Summary: The reliability and proper condition of network infrastructure is a key element of ensuring 
the ongoing and uninterrupted supply of fuels and electricity to customers. It also makes it possible 
for energy system users to benefit from a competitive energy market. With this in mind, Polish 
legislature imposed on those providing services consisting of the transmission and distribution of 
fuels and energy, as well as of gas storage and natural gas liquefaction or regasification (of liquefied 
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natural gas), the obligation to keep their infrastructure in good working order. This duty concerns 
the capability of the equipment, systems and networks to supply the specific fuels or energy in 
a continuous and reliable manner, while maintaining the existing quality requirements (Article 4 
Section 1 of the Polish Energy Law Act). This paper attempts to analyze some of the problems 
related to the interpretation and application of this legal provision covering: the scope of the 
‘maintenance’ obligation under Article 4 Section 1 of the Polish Energy Law Act, its legal nature 
and the delimitation of its limitations.
Key words: energy law, energy infrastructure, energy networks; obligation to maintain the operability 
of equipment, installations and grids in order to provide supply of fuels or energy

Filip Elżanowski, On the legal issues surrounding the concept of an entity executing the 
tasks of a statutory seller
Table of Contents:
I. Support for the production of electricity from renewable sources - general information
II.  Formation of the contents of the obligation to purchase energy from a Renewable Energy 

Source
III. Substance of the obligation to purchase energy from a RES
IV. Subjective scope of the obligation to purchase energy from renewable sources – entity per-

forming the tasks of the Last Resort Supplier
V. Conclusions
Summary: The purpose of this paper is to highlight the problem of interpreting the provisions of 
the Polish Energy Law Act concerning the definition of the obligatory scope to acquire energy from 
renewable resources, when there is no statutory seller appointed, with reference to the sources 
directly connected to the transmission grid. The issue is presented from the historic perspective 
of the institution of a statutory seller and the definition of the entity that executes the tasks of the 
statutory seller.
Key words: renewable energy purchase obligation, last resort supplier, entity performing tasks 
of the last resort supplier

Adam Frąckowiak, Protection and safety of smart meter data in the context of the new 
Energy Law Act and the recent amendment to the existing Energy Law Act
Table of contents:
I. Introduction
II. Protection and safety of smart meter data in EU law
III. Protection and safety of smart meter data in Polish law – the evolution of past legislative 

proposals and existing law
IV. Views on the latest amendment to the Energy Law Act in the context of the protection and 

safety of smart meter data
 1. No obligation to install smart meters
 2.  Obligation to protect smart meter data pursuant to the Act on the Protection of Personal 

Data
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V. Need to amendment the current Polish legal framework concerning the protection and safety 
of smart meter data 

 1. Are the provisions of the Act on the Protection of Personal Data sufficient?
 2. Forthcoming changes to EU personal data protection law
 3.  Need to amendment current Polish law
VI. Conclusions
Summary: The paper analyses whether there is a need for the creation of a comprehensive legal 
framework for the protection and safety of smart meter data in Poland. Assessed in this context 
are EU legislation and non-binding recommendations as well as existing Polish legal provisions, 
recent amendments to the Energy Law Act and the new Energy Law Act. A need is indicated in 
conclusion for the introduction of a comprehensive legal framework for the protection and safety of 
smart meter data in Polish law, which would need to be in line with relevant EU recommendations.
Key words: meter data, personal data, smart meters, smart grids, meter data protection, meter 
data safety.

Aleksander Stawicki, Wojciech Kulczyk, Legal certainty of provisions, the breach of which 
may result in the imposition of fines on entrepreneurs – comments based on the judgment 
of the Polish Supreme Court of 6 October 2011 in case no. III SK 18/11
Table of contents:
I. Judgment of the Supreme Court of 6 October 2011 in case no. III SK 18/11 – need for a pre-

cise definition of a prohibited act
II. Nature of penalties and procedural standards
III. Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege vs. legal certainty of a prohibited act
IV. Conclusions
Summary: This article is a voice in the debate on the legal certainty of provisions, the breach of 
which may result in the imposition of fines on entrepreneurs. The starting point for this discussion 
is the judgment of the Polish Supreme Court dated 6 October 2011 in case no. III SK 18/11. It was 
stated therein that an entrepreneur cannot be convicted based of a very general provision that 
basically states that any violation of the law gives rise to a fine. A legitimate question may thus arise 
as to whether it should also be clearly determined, at the level of substantive law, which behaviours 
should be considered as prohibited. That is, if procedural standards known from criminal law are 
to be applied in proceedings before the NCA and the NRA in the energy sector. In search of an 
answer, the paper refers to the study of criminal law in relation to the matter of legal certainty of 
prohibited acts, as well as to the jurisprudence of courts and tribunals, both Polish and European.
Key words: principle of legal certainty; procedural standards; substantive law; fine; sanctions; 
President of the ERO, President of the OCCP.

Janusz Lewandowski, The impact of a new CHP in a district heating system for its effectiveness 
Table of contents:
I. A model of an ideal district heating system
II. The ideal model vs. the actual district heating system
III. Conditions of market competition in heat generation in district heating systems
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IV. Profit generation in district heating systems
V. Roles of local government on heat markets
VI. Conclusions
Summary: The paper presents a model of an ideal district heating system, inspired by the 
electricity system model. With this background, the Warsaw district heating system is shown as 
an example. The paper considers also problems associated with the implementation of an ideal 
system. Particular attention is drawn to the conditions and effects of the entry of a new CHP into 
an existing system seeing as excess generation capacities do not decrease, but in fact increase 
the price of heat for consumers. Identified in the paper are also the roles and capabilities of local 
governments with respect to the development of district heating markets.
Key words: model of an ideal heating system, entry costs of a new CHP, the roles of local 
governments
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Marek Prętki, Anna Urbańczyk) 
The publication of general ‘connectivity conditions’ to a network does not preclude the 
applicability of the technical and economic connectivity condition 
 Judgment of the Supreme Court of 11 April 2012 r., III SK 33/11 (Marek Prętki) 
When is a distribution company a party in proceedings on the unjustified discontinuation 
of energy supplies
 Judgment of the Supreme Court of 12 April 2013 r., III SK 26/12 (Anna Urbańczyk) 
Asking the right questions: a few reflections about the applicability of the private investor test 
  Case comments to the judgment of the Court in case T-156/04 Électricité de France/European 

Commission and to the judgment of the Court of Justice in case C-124/10 P European 
Commission/EDF (Małgorzata Cyndecka) 

Table of contents:
I. Introduction
II. Factual background of the dispute 
III. The argument of infringing Article 87 (1) EC by not applying the private investor test
IV. Commission’s answer to the argument of the necessity to apply the private investor test 
V. Judgment of the General Court and its analysis
VI. Judgment of the Court of Justice and its analysis
VII. Conclusions
Summary: This case annotation discusses two issues concerning the private investor test (the 
PIT) which have not been subject to a debate until the 2009 General Court’s judgment in Électricité 
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de France vs. the European Commission judgment (EDF judgment). This was so, despite the fact 
that they are of key importance to the PIT, which is a legal instrument that has been applied in 
the field of State aid law since the 1980s. The first issue to be assessed is the necessity to make 
a distinction between establishing the applicability of the PIT to a given state intervention and its 
application to this intervention by the state. Alternatively, from the Commission’s point of view, it is 
the examination of its application by the state with the view of establishing the compliance with the 
test. The second issue is the way in which the applicability of the PIT to a given state intervention 
should be established. Both issues were of decisive importance for a tax waiver awarded by the 
French state to Électricité de France in 1997. The EDF case involved not only one of the most 
important public undertakings in France, but also one of the most relevant actors in the European 
energy sector. The judgments of the General Court of 2009 and of the European Court of Justice 
of 2012 raised much controversy. However, the uniqueness of this case is first and foremost about 
opening a proper discussion on the core of the PIT – the distinction between two capacities of the 
state: the public authority and the entrepreneurial one and its consequences.
Keywords: private investor test, the applicability v. the application of the private investor test, 
State aid, a tax waiver, recapitalization of a public undertaking, Article 107(1) TFEU.
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