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Zapewnienie powszechnego i niezakłóconego dostępu do energii elektry cznej 
i gazu po akceptowalnych społecznie cenach i z poszanowaniem środowiska 
jest podstawą bezpieczeństwa energetycznego w Polsce i Unii Europejskiej. 
Powoduje to konieczność reglamentowania aktywności przedsiębiorstw z tej 
branży. Podlega ona licznym ingerencjom państwa, paradoksalnie zarówno 
na rzecz, jak i  wbrew swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej.  
Artykuł przybliża istotę tych rozwiązań.

Ograniczenia swobody prowadzenia 
działalności gospodarczej

Sektor gazu i energii elektrycznej w Polsce

  państwo i społeczeństwo

ANGELINA SAROTA

Rynek gazu i energii elektrycznej
Unia Europejska jest uzależniona od im-
portu gazu ziemnego, który w 2014 r. wy-
niósł 66%, a aż w 19 państwach ‒ ponad 
80%1. W Polsce wydobycie własne gazu 
pokrywa prawie 1/3 zapotrzebowania, po-
została część jest importowana, w 70% 
z kierunku wschodniego, a w pozostałej 
części z Niemiec, Norwegii i przez termi-
nal LNG w Świnoujściu (kontrakt termi-
nowy z Katarem)2. Na rynku krajowym 
dominuje Polskie Górnictwo Naftowe 

1 M. Ruszel: Polityka energetyczna, tom 20, zeszyt 1/2017, s.6. 
2 Prezentacja inwestorska Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., marzec 2016, s.12.
3	 Spółka	z	większościowym	udziałem	Skarbu	Państwa.
4 M. Ruszel, op.cit. (…), s.10.

i Gazownictwo (PGNiG)3, które ma 
w nim 87% udziałów4. Bezpieczeństwo 
energetyczne wiąże się z koniecznością 
dywersyfikacji kierunków dostaw gazu 
i przełamaniem dominacji tych dostaw 
z kierunku wschodniego, jak również z za-
bezpieczeniem dostępności tego paliwa 
po akceptowalnych społecznie cenach.

Na rynku energii elektrycznej, na którym 
Polska jest, co do zasady, samowystarczal-
na, dominują elektrownie zawodowe (….) 
opalane węglem brunatnym i kamiennym 
(ponad 80% mocy zainstalowanej), elek-
trownie wiatrowe i inne odnawialne źródła 
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energii (OZE) ‒ (14%), elektrownie wodne 
(5,66%) oraz gazowe (niecałe 2,5%)5. 
Struktura ta podlega zmianie na korzyść 
elektrowni gazowych, w związku z uru-
chamianiem kolejnych takich obiektów 
pracujących w kogeneracji, tj. łączących 
wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. 
W kraju dominują cztery kapitałowe grupy 
energetyczne, z udziałem Skarbu Państwa, 
które pokrywają większość zapotrzebo-
wania na produkcję i odbiór energii elek-
trycznej. Są to: Polska Grupa Energetyczna 
(PGE), Grupa kapitałowa ENEA, Grupa 
kapitałowa ENERGA i TAURON Polska 
Energia SA. Podział oraz struktura tych 
grup jest ściśle określona przez prawo. 
W tym sektorze nie ma wprawdzie uza-
leżnienia od importu energii, są jednak 
inne fundamentalne problemy struktu-
ralne. Należą do nich nieakceptowalny 
z punktu widzenia ochrony środowiska 
tzw. mix energetyczny,6 z dominującym 
udziałem węgla oraz będąca tego konse-
kwencją perspektywa braku możliwości 
finansowania inwestycji w elektrownie wę-
glowe, jak również wysokie koszty pro-
dukcji energii wynikające z opłat za zanie-
czyszczenie środowiska. Bezpieczeństwo 
energetyczne w tym sektorze sprowadza 
się więc do zapewnienia wystarczających 
mocy produkcyjnych oraz akceptowalnych 
społecznie cen energii elektrycznej (pro-
blem tzw. wykluczenia energetycznego, 
ubóstwa energetycznego). 

5	 Dane	za	rok	2015,	„Rynek	energii	w	Polsce	2015	r.”,	maj	2016,	<Wysokienapięcie.pl>.
6	 Mix	energetyczny	to	zróżnicowanie	rodzajów	źródeł	energii,	których	produkcja	pokrywa	krajowe	zapotrzebowanie	

na	energię.	
7 P. Kuczma: Konstytucyjne ujęcie wolności działalności gospodarczej [w:] Przedsiębiorca w społecznej gospodarce 

rynkowej,	T.	Kocowski,	J.	Gola,	(red.	naukowa)	„Prace	Naukowe	Uniwersytetu	Ekonomicznego”	we	Wrocławiu,	
nr	372,	Wydawnictwo	UE,	Wrocław	2014,	s.	230	i	231.

Przesyłem gazu i energii elektrycznej 
zajmują się natomiast wyspecjalizowane 
podmioty z wyłącznym udziałem Skarbu 
Państwa, tj. GAZ-System oraz Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne. Udział Skarbu 
Państwa w sektorach energii elektrycznej 
i gazu jest dowodem na ich znaczenie w za-
pewnieniu bezpieczeństwa energetyczne-
go państwa. Występuje w nich również 
monopol naturalny. Z uwagi na wysokie 
nakłady inwestycyjne, z wieloletnim okre-
sem zwrotu, jak również nieprzewidywal-
ność i wahania cen energii w perspektywie 
okresu zwrotu, bariera wejścia na rynek, 
a także podejmowania nowych inwestycji 
przez przedsiębiorstwa energetyczne, jest 
usytuowana wysoko. 

Wartości rzutujące na wolność 
gospodarczą w sektorze 
Istotną wartością konstytucyjną w Polsce 
jest wolność (swoboda) działalności go-
spodarczej, na której, obok własności pry-
watnej, solidarności, dialogu i współpracy 
partnerów społecznych opiera się spo-
łeczna gospodarka rynkowa, stanowiąca 
podstawę ustroju gospodarczego (art. 20 
Konstytucji RP). Jej ograniczenie jest do-
puszczalne tylko w drodze ustawy i tylko 
ze względu na ważny interes publiczny 
(art. 22 Konstytucji RP). Konstytucja nie 
kreuje tej wartości, a jedynie potwier-
dza ją i pozwala na ograniczenie wyłącz-
nie w drodze ustawy7. Treścią zasady 
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wolności działalności gospodarczej jest 
swoboda jej podejmowania i prowadzenia 
w dowolnie wybranych formach praw-
nych oraz na zasadzie samodzielności, 
wolność wyboru rodzaju działalności 
gospodarczej oraz jej wykonywania lub 
zaprzestania wykonywania8, jak również 
wolność wyboru kontrahentów, zawie-
rania z nimi i kształtowania treści umów 
oraz wyboru ich formy9. Umiejscowienie 
art. 20 i 22 (stanowiącego o ogranicze-
niach wolności działalności gospodar-
czej) w rozdziale I Konstytucji, zawiera-
jącym zasady ustrojowe Rzeczypospolitej 
Polskiej, wskazuje na jej szerszy wymiar 
niż niektórych innych konstytucyjnych 
praw i wolności wymienionych w roz-
dziale II Konstytucji10.

Swoboda działalności gospodarczej nie 
ma charakteru absolutnego. Działalność 
gospodarcza ze względu na jej charakter, 
a zwłaszcza na bliski związek z interesami 
podmiotów prywatnych i interesem pu-
blicznym, może podlegać różnego rodzaju 
ograniczeniom w stopniu większym niż 
prawa i wolności o charakterze osobistym 
bądź politycznym. Państwo jest zobowią-
zane do minimalizowania niekorzystnych 
skutków oddziaływania mechanizmów 
wolnorynkowych, jeśli ujawniają się one 
w sferze, która nie może pozostać obo-
jętna dla niego ze względu na ochronę 
powszechnie uznawanych wartości11. 

8 B. Banaszak: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,	C.H.	BECK	Warszawa	2012,	s.	127.	
9	 D.	Sypniewski	(red.),	U.	Legierska,	A.	Małkowska:	Ograniczenia wolności podejmowania działalności go-

spodarczej,	Fundacja	Obywatelskiego	Rozwoju	–	Ryki	2016,	s.	17.
10	 Wyrok	Trybunału	Konstytucyjnego	z	5.4.	2011,	P26/09,	pkt.	3.2.
11	 Wyrok	Trybunału	Konstytucyjnego	z	8.4.1998,	znak:	K10/97,	pkt.	6.
12	 Wyrok	Trybunału	Konstytucyjnego	z	26.4.1995,	znak:	K11/94,	pkt.	5.
13	 Wyrok	Trybunału	Konstytucyjnego	z	5.4.2011,	P26/09,	pkt.	3.2.

Ograniczenia praw i wolności powinny 
być jednak wprowadzane tylko w zakresie 
niezbędnym, tak aby w konflikcie z za-
sadą swobody działalności gospodarczej 
rachunek aksjologiczny przeważył na ko-
rzyść ograniczenia12. Zgodnie z art. 31 ust 3 
Konstytucji ograniczenia dotyczące korzy-
stania z konstytucyjnych wolności i praw 
mogą być ustanawiane tylko w ustawie 
i tylko wtedy, gdy są konieczne w demo-
kratycznym państwie dla jego bezpieczeń-
stwa lub porządku publicznego, bądź dla 
ochrony środowiska, zdrowia i moralności 
publicznej, albo wolności i praw innych 
osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać 
istoty wolności i praw. Każdy przypadek 
konieczności ochrony dóbr (wartości) 
wskazanych w art. 31 ust. 3 mieści się 
w klauzuli interesu publicznego wynikają-
cego z art. 22 Konstytucji, która ma szerszy 
zakres niż art. 31 ust. 313. Oba wskazane 
przepisy Konstytucji pozostają więc ze 
sobą w ścisłym związku. 

Dostęp do zasobów energetycznych ma 
podstawowe znaczenie dla bytu społeczeń-
stwa i poszczególnych jednostek, suweren-
ności i niepodległości państwa. W dziedzinie 
gospodarki energetycznej mamy do czy-
nienia z interferencją różnych wartości, ta-
kich jak: swoboda działalności gospodarczej, 
bezpieczeństwo obywateli i zasada zrów-
noważonego rozwoju kraju oraz ochrony 
środowiska. Dbałość o bezpieczeństwo 
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energetyczne państwa uzasadnia podda-
nie przedsiębiorstw należących do branży 
ograniczeniom wolności działalności go-
spodarczej charakterystycznym dla rynku 
regulowanego i znajdującym uzasadnienie 
w art. 22 i art. 31 ust. 3 Konstytucji14.

Prawo, jak również dokumenty strate-
giczne oraz polityka energetyczna ‒ kra-
jowa i europejska oraz międzynarodowa 
(ONZ) przewidują różne definicje bezpie-
czeństwa energetycznego. Ma ono bowiem 
charakter zarówno techniczny i ekono-
miczny, jak też środowiskowy oraz obej-
muje zdrowie i bezpieczeństwo publiczne. 
Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. ‒ Prawo ener-
getyczne15 (dalej: u.p.e.), w art. 3 pkt. 16 
definiuje bezpieczeństwo energetyczne 
jako stan gospodarki umożliwiający pokry-
cie bieżącego i perspektywicznego zapo-
trzebowania odbiorców na paliwa i ener-
gię w sposób technicznie i ekonomicznie 
uzasadniony, przy zachowaniu wymagań 
ochrony środowiska. Definicja bezpieczeń-
stwa energetycznego, autorstwa ONZ, kon-
centruje się na „nieprzerwanej dostępności 
energii w różnych formach, w odpowied-
niej ilości i w rozsądnej cenie”16. Natomiast 
w prawie Unii Europejskiej rozumie się je 
jako „bezpieczeństwo dostaw i zaopatrze-
nia w energię elektryczną, jak też bezpie-
czeństwo techniczne”17. 

14	 Wyrok	Trybunału	Konstytucyjnego	z	25.7.2006,	P24/05,	OTK-A	z	2006	r.,	nr	7,	poz.	87.
15	 Prawo	energetyczne	Dz.U.	z	2017	r.	poz.	220,	791,	1089,	1387,	1566,	z	2018	r.	poz.	9.
16 World Energy Assessment, Energy and the challenge of sustainability,	UNDP	2000,	s.112.
17	 Dyrektywa	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	z	13.7.2009,	2009/72/WE,	art.	2	pkt.	28
18	 F.	Elżanowski:	Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji 

energetyki,	LEX	a	Wolters	Kluwer	business,	Warszawa	2015,	s.	49.	
19	 Wyrok	Trybunału	Konstytucyjnego	z	6.6.2006,	K	23/05.
20	 E.	Olejarczyk:	Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie prawa polskiego, wybrane zagadnienia,	„Przegląd	

Prawa	Ochrony	Środowiska”	nr	2/2016,	s.	131.	
21 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,	wersja	skonsolidowana,	Dziennik	Urzędowy	UE,	C	326/47.

Zrównoważony rozwój został w sys-
temie prawa polskiego podniesiony do 
rangi konstytucyjnej (art. 5 Konstytu-
cji RP). Oznacza on, zgodnie z definicją 
ONZ „rozwój odpowiadający potrzebom 
dnia dzisiejszego, który nie ogranicza 
zdolności przyszłych pokoleń do zaspo-
kajania własnych potrzeb”18. Należy go 
więc, co do zasady, utożsamiać z ochro-
ną środowiska przed dewastacją, głów-
nie przemysłową oraz z eliminacją ubó-
stwa. Orzecznictwo polskiego Trybunału 
Konstytucyjnego nadaje tej zasadzie jed-
nak szersze znaczenie troski o rozwój 
społeczny i cywilizacyjny, związany 
z koniecznością budowania odpowied-
niej infrastruktury, niezbędnej dla życia 
człowieka i wspólnot oraz uwzględniają-
cej ich cywilizacyjne potrzeby19. Dlatego 
też pojęcia ochrony środowiska i zrów-
noważonego rozwoju nie powinny być 
uznawane za synonimy20. 

Zrównoważony rozwój jest również 
aksjologiczną podstawą funkcjonowania 
Unii Europejskiej. Przy ustalaniu i re-
alizacji polityki i działań Unii, w szcze-
gólności w celu wspierania zrównowa-
żonego rozwoju, muszą być brane pod 
uwagę wymogi ochrony środowiska 
(art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej21). Idea ta rozwinięta została 
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w kolejnych strategiach i politykach UE,  
Strategii lizbońskiej, Strategii goetebor-
skiej czy Strategii „Europa 2020”22.

Szczególna reglamentacja prawna doty-
cząca usług energetycznych wynika również 
z tego, że są świadczonymi na masową skalę 
usługami użyteczności publicznej, a zatem 
ich realizacja, zarówno przez podmioty pu-
bliczne, jak i prywatne podlega ogranicze-
niom normatywnym swobody prowadzenia 
działalności gospodarczej (w zakresie za-
wierania umów i ich treści lub świadczenia 
usług w sposób ciągły, powszechny i nieza-
wodny). Świadczenie usług energetycznych 
jako usług użyteczności publicznej powin-
no odbywać się z poszanowaniem interesu 
publicznego, zapewniać zabezpieczenie in-
teresów podmiotu realizującego usługi, ale 
i chronić interesy odbiorców, w tym kon-
sumentów23. W działalności gospodarczej 
w energetyce w dużo większym zakresie 
niż w innych dziedzinach działalności go-
spodarczej człowieka wprowadzono zasadę 
równoważenia interesów przedsiębiorstw 
energetycznych i odbiorców paliw i ener-
gii. Przyczyną jest siła rynkowa funkcjo-
nujących na rynku przedsiębiorstw, czę-
sto pionowo zintegrowanych, a w pewnych 
obszarach stanowiących monopol natural-
ny, co znacznie zwiększa ryzyko zachowań 
antykonkurencyjnych24. Po drugiej stronie 
odbiorcy końcowi to zarówno przedsiębior-
stwa prowadzące profesjonalną działalność 

22	 E.	Olejarczyk:	Zasada zrównoważonego rozwoju (…), s. 126.
23	 Wyrok	Trybunału	Konstytucyjnego	z	10.7.2006,	K37/04,	pkt.	2.
24	 M.	Swora,	Z.	Muras	(red.	naukowa):	Prawo energetyczne, tom I, Komentarz do art. 1-11s, Wolters Kluwer, 

Warszawa	2016,	s.	229.
25	 A.	T.	Szablewski:	Liberalizacja a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej,	Instytut	Nauk	Ekonomicznych	PAN,	

Wydawnictwo	Key	Text,	Warszawa	2012,	s.	61.
26	 Ibidem,	s.	58.

gospodarczą, jak i gospodarstwa domowe 
wymagające dodatkowej ochrony prawnej 
z uwagi na słabszą pozycję. Różne katego-
rie odbiorców potrzebują zróżnicowanej 
ochrony prawnej.

Trybunał Konstytucyjny w  swoich 
orzeczeniach, pomimo odwołań do zasa-
dy proporcjonalności, niezbędności i mi-
nimalnego zakresu ingerencji w wolność 
działalności gospodarczej w energetyce, 
wyraźnie oddaje pierwszeństwo dobru 
wspólnemu, jako w sposób niezaprzeczalny 
dominującemu nad wolnością działalności 
gospodarczej. Ustępuje ona w orzecze-
niach Trybunału interesowi publicznemu, 
interesowi odbiorcy lub ochronie środo-
wiska, a w pierwszej kolejności, oczywi-
ście – ochronie zdrowia i życia ludzkiego. 

Przeprowadzona w latach 90. w Wiel-
kiej Brytanii, krajach skandynawskich 
i USA liberalizacja rynku energii, wy-
nikająca z przekonania, że spowoduje 
ona obniżenie cen energii elektrycznej, 
w efekcie doprowadziła do poniesienia 
kosztów reform przez odbiorców końco-
wych, a przejęcia korzyści przez przed-
siębiorstwa wytwórcze25. W USA spowo-
dowała też potężny kryzys gospodarczy, 
radykalny wzrost cen energii i zakłócenia 
w jej dostawach26. Takie zjawiska naruszają 
bezpieczeństwo energetyczne państwa.

Z drugiej strony, rynek energii tworzy 
również zagrożenia dla przedsiębiorstw 
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energetycznych, z uwagi na zmienne, 
niestabilne i nieprzewidywalne w dłu-
gim okresie ceny paliwa oraz ceny ener-
gii. Radykalny wzrost cen gazu w Stanach 
Zjednoczonych pod koniec lat 90. XX 
wieku spowodował kłopoty finansowe 
lub bankructwo wielu podmiotów han-
dlujących energią27. Także i one oczekują 
gwarancji i regulacji chroniących przed 
taką nieprzewidywalnością, powołując się 
na bezpieczeństwo energetyczne.

W związku z powyższym należy posta-
wić tezę, że działalność gospodarcza doty-
cząca obrotu i stosunków gospodarczych 
w sektorze gazu i energii elektrycznej pod-
lega daleko idącym ograniczeniom, z uwagi 
na wiele innych istniejących w społeczeń-
stwie wartości wymagających szczególnej 
ochrony. Są nimi zdrowie i życie ludzi, 
obecnych i przyszłych pokoleń, ich do-
brostan i prawo do korzystania z energii, 
określane jako dobro wspólne, bezpieczeń-
stwo energetyczne czy zrównoważony roz-
wój. Dlatego też sektor energii elektrycz-
nej i gazu należy do regulowanych i stano-
wi szczególny przypadek daleko idącego 
ograniczenia działalności gospodarczej na 
każdym jej etapie, tj. podjęcia, prowadze-
nia, a nawet rezygnacji z jej prowadzenia. 

Prawo energetyczne  
– istota regulacji 
Reglamentacją sektora gazu i energii elek-
trycznej zajmuje się prawo energetyczne. 
Jest ono stosunkowo nową dziedziną, 
wyrosłą z potrzeby uregulowania skom-
plikowanych stosunków gospodarczych 

27 D. Yergin: The Quest, w poszukiwaniu energii,	Kurhaus	Publishing,	Warszawa	2013,	s.	357.

i społecznych w obszarze produkcji i ob-
rotu energią, wykazujących podobieństwa, 
jeśli chodzi o ujawniające się w różnych 
państwach problemy, niezależnie od ustro-
ju politycznego i systemu rządów. Wiąże 
się nierozerwalnie z ekonomią, geologią, 
ochroną środowiska i geopolityką. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycz-
nego państwa na szeroką skalę zastosowa-
no w niej mieszane cywilistyczno-admi-
nistracyjne metody regulacji stosunków 
społecznych, jak również przewidziano 
karno-administracyjne konsekwencje nie-
stosowania się adresatów norm do obo-
wiązków regulacyjnych. Ciekawym zja-
wiskiem prawno-ekonomicznym w tym 
obszarze jest tzw. liberalizacja rynków 
energii. Z jednej strony polega na wprowa-
dzeniu do omawianych sektorów elemen-
tów konkurencyjności i przeciwdziałania 
monopolom. Z drugiej, państwo nakłada 
na przedsiębiorstwa energetyczne ograni-
czenia prawne w zakresie ceny, ochrony 
środowiska czy innych wymiarów swobody 
działalności gospodarczej, które w swojej 
istocie zaprzeczają pojęciu liberalizacji ro-
zumianej jako uwalnianie rynków i kon-
kurencyjność gospodarki. 

Prawodawstwo polskie w sektorze gazu 
i energii elektrycznej nie jest samodzielne. 
Zastosowane w nim mechanizmy i regu-
lacje stanowią wdrożenie ustanowionych 
na poziomie organów Unii Europejskiej 
rozwiązań prawnych. Priorytety prawo-
dawstwa UE w odniesieniu do sekto-
ra energii elektrycznej i gazu to: zrów-
noważony rozwój, konkurencyjność 
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i bezpieczeństwo energetyczne. Pierwszym 
poważnym krokiem w kierunku stworze-
nia wspólnego rynku energii w Unii był 
Jednolity Akt Europejski z 1987 r., w któ-
rym jako pierwszoplanowy cel wskaza-
no stworzenie jednolitego rynku energii. 
Kolejnym było postanowienie w Traktacie 
o Unii Europejskiej z 1992 r. (Traktat 
z Maastricht) wprowadzające pojęcie sieci 
transeuropejskich (TEN). TEN ma na celu 
łączenie i usprawnianie funkcjonowania 
odrębnych systemów infrastruktury w taki 
sposób, aby połączyć je w jeden rynek, 
w tym rynek energetyczny28. W 2008 r. 
Unia Europejska przyjęła tzw. pierwszy 
pakiet klimatyczno-energetyczny, usta-
nawiający cele do osiągnięcia w zakresie: 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
(o 20% do 2020 r. w relacji z rokiem 1990), 
promocji źródeł odnawialnych w zuży-
ciu energii (do 20% w 2020 r.) oraz pod-
noszenia sprawności energetycznej Unii 
Europejskiej (o 20% do 2020 r.)29. W 2014 r. 
UE ustanowiła cele klimatyczno-energe-
tyczne do 2030 r., w tym ograniczenia emi-
sji gazów cieplarnianych do 40%, zwiększe-
nia udziału OZE do 27% oraz sprawności 
energetycznej o 27%. Trzeci pakiet energe-
tyczny z 2011 r. służy natomiast dokończe-
niu budowy jednolitego, konkurencyjnego 
rynku energii w całej Unii Europejskiej, 
poprawianiu standardu usług i bezpieczeń-
stwa dostaw, w tym zwiększaniu ochrony 

28	 A.	Czech:	Zarys ewolucji wspólnego rynku energii w Unii Europejskiej,	Uniwersytet	Ekonomiczny	w	Katowicach,	
„Studia	Ekonomiczne	2012”,	s.	254-255.

29	 Pakiet	klimatyczno-energetyczny,	<energiaisrodowsko.pl>.
30	 Trzeci	pakiet	energetyczny,	<ure.gov.pl>.
31	 F.	Elżanowski:	Prawnoprocesowa...op.cit., s. 26.
32	 F.	Elżanowski:	Prawnoprocesowa…, op.cit., s. 55.

konsumentów i skuteczniejszemu nadzo-
rowi regulacyjnemu30. 

W podstawie obowiązującego prawo-
dawstwa należy wyodrębnić trzy funk-
cje prawa energetycznego: regulacyjną, 
reglamentacyjną i nadzór gospodarczy. 
Regulacja obejmuje ten obszar działalno-
ści organów państwa, który jest wyraźnie 
odrębny od tradycyjnych instrumentów 
prawa administracyjnego. Jest realizowany 
przez organ administracyjny posiadają-
cy przymiot niezależności, którego roz-
strzygnięcia opierają się na tzw. uznaniu 
regulacyjnym31. 

Wąska definicja regulacji odnosi się do 
stosowania prawa i tak w systemie prawa 
sytuuje ją art. 3 pkt. 15 u.p.e. stanowiąc, 
że jest to stosowanie określonych ustawą 
środków prawnych, z koncesjonowaniem 
włącznie, służących zapewnieniu bezpie-
czeństwa energetycznego, prawidłowej 
gospodarki paliwami i energią oraz ochro-
ny interesów odbiorców. Z drugiej jednak 
strony, niektóre kompetencje organu regu-
lacyjnego wchodzą w obszar normatywny, 
wydawania swoistych aktów generalnych32, 
które zaprzeczają przyjętej w orzecznic-
twie Trybunału Konstytucyjnego tezie 
o zamkniętym systemie źródeł prawa. 
Wynikają one z podporządkowania pod-
miotów gospodarczych prowadzących 
działalność o charakterze usług użytecz-
ności publicznej organowi regulacyjnemu. 
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Podporządkowanie to graniczy z podle-
głością o charakterze organizacyjnym33. 

Z punktu widzenia zadań państwa wy-
różnia się obecnie następujące rodzaje re-
gulacji: 

 • techniczną – ustalanie i kontrola stan-
dardów;

 • rynków hurtowych – zapewnienie nie-
dyskryminacyjnego dostępu do sieci;

 • cen detalicznych –ograniczanie cen;
 • użyteczności publicznej – powszechny 

dostęp do energii z zakresu prawa ener-
getycznego;

 • sposobów rozwiązywania sporów;
 • ochrony konkurencji34. 
Nadzór gospodarczy sprowadza się na-

tomiast do nadania organowi regulacyj-
nemu szerokich kompetencji do kontroli 
przestrzegania przez przedsiębiorstwo 
energetyczne nałożonych na niego obo-
wiązków w zakresie prowadzonej działal-
ności gospodarczej oraz władczej ingerencji 
w przypadku ich naruszenia.

Ograniczenia w podjęciu, prowadzeniu 
i zakończeniu działalności 
Zgodnie z art. 4 u.p.e., przedsiębiorstwo 
energetyczne zajmujące się przesyłaniem 
lub dystrybucją paliw lub energii, magazy-
nowaniem paliw gazowych, skraplaniem 
lub regazyfikacją skroplonego gazu ziem-
nego jest obowiązane utrzymywać zdol-
ność urządzeń, instalacji i sieci do realiza-
cji zaopatrzenia w nie lub energię w spo-
sób ciągły i niezawodny przy zachowaniu 
obowiązujących wymagań jakościowych. 

33	 Wyrok	Trybunału	Konstytucyjnego	z	28.6.2000,	K	25/99,	pkt.	4.
34 Prawo energetyczne, tom I, Komentarz	…,	op.cit.,	s.	327-328.
35	 Wyrok	Sądu	Najwyższego	z	17.2.2011,	III	SK	36/10.

Ponadto przedsiębiorstwo jest zobowią-
zane zapewnić wszystkim odbiorcom 
końcowym oraz firmom zajmującym się 
sprzedażą paliw gazowych lub energii, 
z uwzględnieniem równego traktowania, 
świadczenie usług przesyłania lub dystry-
bucji, na zasadach i w zakresie określonym 
w ustawie. Przepisy ustawy znajdują od-
zwierciedlenie w treści udzielonej koncesji. 
Na przedsiębiorstwie energetycznym, któ-
rego przedmiotem działalności gospodar-
czej jest przesył lub dystrybucja paliw albo 
energii, albo też magazynowanie, regazy-
fikacja lub skraplanie gazu, ciąży wyłączna 
i pełna odpowiedzialność utrzymywania 
odpowiednich jakościowych standardów 
ciągłości dostaw, jakości napięcia oraz ob-
sługi klienta. Musi więc dbać o zapewnie-
nie odpowiedniego standardu technicz-
nego posiadanej sieci lub infrastruktury, 
co nakłada na niego obowiązki związane 
z jej stałym monitorowaniem oraz nakła-
dami inwestycyjnymi, modernizacyjny-
mi i konserwatorskimi. Są to obowiązki 
publicznoprawne, nałożone w interesie 
publicznym, celem zapewnienia odpo-
wiednich warunków do stałego zaspoka-
jania podstawowych potrzeb społecznych, 
do których należy zaopatrzenie w ener-
gię elektryczną35. Jednocześnie znacząco 
ograniczają one możliwości dysponowania 
mieniem przedsiębiorstwa oraz swobodę 
co do czasu oraz wielkości nakładów inwe-
stycyjnych i przekładają się na ogranicze-
nie konstytucyjnej wolności działalności 
gospodarczej, uzasadnione ochroną dobra 
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wyższego rzędu, jakim jest bezpieczeń-
stwo dostaw paliw i energii elektrycznej 
do odbiorców końcowych, przemysłowych 
oraz gospodarstw domowych. Za niedo-
chowanie obowiązku utrzymania w na-
leżytym stanie technicznym obiektów, 
urządzeń i instalacji grozi kara pieniężna 
w wysokości nie wyższej niż 15% przycho-
du ukaranego przedsiębiorcy z tytułu kon-
cesjonowanej działalności w poprzednim 
roku podatkowym (art. 56 ust. 1 pkt. 10 
i ust. 3 u.p.e.), którą nakłada Prezes URE. 
Należy w tym miejscu podkreślić, że po-
dobna kara miarkowana przepisami prawa 
pracy (do 300% miesięcznego wynagrodze-
nia), może zostać nałożona na kierownika 
przedsiębiorstwa energetycznego (art. 56 
ust. 5 u.p.e.). 

Kolejną zasadą prawa energetycznego 
jest tzw. Third Part Access (TPA) (art. 4 
ust. 2 u.p.e.). Ingeruje ona w przysługujące 
przedsiębiorstwu energetycznemu upraw-
nienia właścicielskie oraz w jego prawo 
do swobody podejmowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej36. TPA nakłada 
na przedsiębiorstwo energetyczne będą-
ce w posiadaniu sieci obowiązek świad-
czenia usług w zakresie przesyłania lub 
dystrybucji oraz zawarcia umowy cywil-
noprawnej regulującej warunki takiego 
przyłączenia, na jednakowych zasadach dla 
wszystkich przedsiębiorców zajmujących 
się sprzedażą energii lub paliw oraz od-
biorców końcowych (przemysłowych lub 
indywidualnych). Ograniczenie dotyczy 
nie tylko obowiązku zawarcia umowy, ale 

36 Prawo energetyczne, tom I, Komentarz…,	op.cit.,	s.	493.
37	 F.	Elżanowski,	op.cit.…,	s.	64.
38 Prawo energetyczne, tom I, Komentarz…,	op.cit.,	s.	495.

także kształtowania w sposób niedyskry-
minacyjny jej treści37. Przyczyną wpro-
wadzenia jest monopolistyczna pozycja 
dysponenta sieci, który w sytuacji braku 
odpowiednich regulacji antymonopolo-
wych mógłby skutecznie ograniczać kon-
kurencję i eliminować z rynku określone 
podmioty. Działalność w zakresie prze-
syłu lub dystrybucji gazu lub energii speł-
nia bowiem wymogi testu tzw. essential  
facilities, tj. posiadania pozycji dominują-
cej lub monopolistycznej przez podmiot 
kontrolujący kluczowe urządzenia lub 
instalacje; niemożności duplikacji infra-
struktury z przyczyn ekonomicznych lub 
faktycznych przez inny podmiot; odmowy 
dostępu konkurentowi do infrastruktury 
na rozsądnych warunkach; niemożności 
usprawiedliwienia odmowy dostępu istnie-
niem uzasadnionych przesłanek technicz-
nych lub ekonomicznych38. Art. 4 ust. 2 jest 
uzupełniony o prawo wyboru sprzedawcy 
przez odbiorcę paliw gazowych lub energii, 
z jednoczesnym obowiązkiem dysponenta 
sieci umożliwienia mu zmiany sprzedawcy, 
przy zastosowaniu przejrzystych i obiek-
tywnych reguł zapewniających równe trak-
towanie użytkowników systemu (art. 4 j 
ust. 1 i 2 u.p.e.). W przepisie tym umiesz-
czono też obowiązek opracowania przez 
operatora systemu przesyłowego/dystrybu-
cyjnego instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, 
określającej szczegółowe warunki korzy-
stania i prowadzenia sieci (art. 9g u.p.e.), 
podlegającej następnie zatwierdzeniu  
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  
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Nad prawidłowością stosowania zasady 
TPA w polskim systemie energetycznym 
czuwa Prezes URE, który może zastosować 
kary pieniężne na wypadek nieprzestrzega-
nia nałożonych na przedsiębiorstwa ener-
getyczne obowiązków. W tym miejscu na-
leży zauważyć, że zasada TPA nie dotyczy 
przesyłu paliw płynnych, z uwagi na różne 
warianty transportu, w którym rurociąg 
jest tylko jednym ze sposobów przesyłu, 
obok transportu kołowego i szynowego. 

Przeciwdziałanie wykorzystywaniu po-
zycji monopolistycznej w działalności ener-
getycznej, które skutkuje ograniczeniem 
swobody działalności gospodarczej osią-
ga się przez tzw. unbundling. Zakłada on 
rozdział organizacyjny, prawny, finansowy 
oraz właścicielski prowadzonej działalności 
w zakresie wytwarzania, przesyłania, dys-
trybucji i obrotu paliwami gazowymi lub 
energią, magazynowania paliw gazowych 
i skraplania lub regazyfikacji skroplone-
go gazu ziemnego, a także w odniesieniu 
do grup odbiorców określonych w tary-
fie. Celem unbundlingu jest rozdzielenie 
działalności regulowanej od prowadzonej 
na zasadach wolnej konkurencji, po to, aby 
nie została ona zakłócana, przy czym dzia-
łalność regulowana rozumiana jest jako 
działalność sieciowa, a wolnokonkurencyj-
na to obrót i wytwarzanie, z wyłączeniem 
tzw. sprzedawcy z urzędu39. 

Rozdział organizacyjno-prawny został 
wprowadzony przez II pakiet energetycz-
ny Unii Europejskiej i polega na organi-
zacyjnym oraz prawnym wyodrębnieniu 

39 T. Kowalak: Wpływ nowych dyrektyw elektrycznej i gazowej na zasady funkcjonowania rynków energii 
elektrycznej i paliw gazowych oraz zasady kształtowania taryf,	„Biuletyn	Urzędu	Regulacji	Energetyki”	
nr	6/2004,	s.	13.

działalności operatora systemu przesyło-
wego, od wykonywania działalności nie-
związanych z przesyłaniem, dystrybucją 
lub magazynowaniem paliw (skraplaniem 
i regazyfikacją) oraz od wykonywania dzia-
łalności niezwiązanych z przesyłaniem albo 
dystrybucją energii elektrycznej, czyli 
w praktyce od wytwarzania oraz sprzedaży 
(obrotu) paliwami gazowymi lub energią. 
W praktyce oznacza rozdzielenie kluczo-
wych stanowisk zarządczych lub nadzor-
czych w podmiocie będącym operatorem 
oraz w przedsiębiorstwach obrotu i wy-
twarzania (produkcji) lub w przedsiębior-
stwach zintegrowanych pionowo, zakaz 
powoływania na te stanowiska oraz wy-
wierania bezpośredniego lub pośrednie-
go wpływu, w szczególności przez wyko-
nywanie praw z akcji czy udziałów przez 
przedsiębiorstwo zintegrowane. Ponadto 
operator systemu pozostający w strukturze 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
jest niezależny od niego w podejmowaniu 
decyzji oraz jeśli chodzi o formę prawną 
i organizacyjną, co powinno być również 
zagwarantowane w statucie przedsiębior-
stwa. Operator systemu przesyłowego, dys-
trybucyjnego lub magazynowania nie może 
zajmować się działalnością związaną z pro-
dukcją, wytwarzaniem, obrotem paliwami 
gazowymi lub energią. Ponadto opracowuje 
programy zapewniające niedyskryminacyj-
ne traktowanie użytkowników systemu 
oraz, w ich ramach, szczegółowe obowiązki 
własnych pracowników. Programy są za-
twierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji 
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Energetyki (art. 9d u.p.e.). Jeszcze dalej 
idącym ograniczeniem jest rozdział wła-
snościowy operatora systemu przesyłowe-
go (magazynowania paliw gazowych) od 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
(III pakiet energetyczny). W Polsce obo-
wiązek ten realizuje art. 9k ustawy, który 
stanowi, że operator systemu przesyłowego 
działa w formie spółki akcyjnej, której jedy-
nym akcjonariuszem jest Skarb Państwa40. 
Rozdział finansowy polega na prowadze-
niu ewidencji księgowej umożliwiającej 
odrębne obliczanie kosztów i przychodów 
oraz zysków i strat dla każdego z wymienio-
nych rodzajów działalności gospodarczej 
(tj. wytwarzania, przesyłania, dystrybucji 
i obrotu paliwami gazowymi lub energią, 
magazynowania paliw gazowych i skra-
plania albo regazyfikacji gazu ziemnego). 
Celem jest równoprawne traktowanie od-
biorców oraz eliminowanie subsydiowania 
skrośnego41 (art. 44 ust. 1 u.p.e.). Rozdział 
finansowy był historycznie najwcześniej 
wprowadzoną przez Unię Europejską gwa-
rancją przeciwdziałania pozycji monopoli-
stycznej przedsiębiorstw zintegrowanych 
w obszarze przesyłu i dystrybucji ener-
gii elektrycznej (gazu) – I pakiet energe-
tyczny. Wszystkie powyższe ograniczenia 
wkraczające głęboko w strukturę, orga-
nizację i formalno-prawne oraz zarząd-
cze i księgowe aspekty funkcjonowania 
firm energetycznych mają na celu budowę 

40	 Są	to	Polskie	Sieci	Elektroenergetyczne,	jednoosobowa	spółka	akcyjna	Skarbu	Państwa	w	obszarze	energii	
oraz	GAZ	System	jednoosobowa	spółka	akcyjna	Skarbu	Państwa	w	obszarze	rynku	gazu.

41	 Subsydiowanie	skrośne	polega	na	finansowaniu	dochodami	z	działalności	przynoszącej	zysk	strat	na	działalności	
o	ujemnym	wyniku	finansowym	przez	przedsiębiorstwo	zintegrowane	pionowo,	tj.	prowadzące	działalność	
gospodarczą	w	różnych	obszarach.	W	sektorze	energetycznym	działalnością	dochodową	jest	najczęściej	
obrót	(z	uwagi	na	brak	istotnych	nakładów	inwestycyjnych)	lub	dystrybucja	(taryfy),	natomiast	działalnością,	
która	z	uwagi	na	nakłady	inwestycyjne	może	generować	ujemny	wynik	finansowy	jest	wytwarzanie.

konkurencyjnego rynku energii, dostęp 
odbiorców i przedsiębiorstw do sieci na 
równoprawnych zasadach (TPA) oraz za-
pewnienie ekonomicznie uzasadnionych 
i akceptowalnych społecznie cen energii 
i gazu, niemniej jednak w sposób funda-
mentalny narzucają przedsiębiorstwom 
energetycznym zarówno formę, jak i sposób 
prowadzenia działalności i jej rozliczania.

Z problematyką unbundlingu księgo-
wego wiąże się temat nadzoru Urzędu 
Regulacji Energetyki oraz przejrzystości 
rozliczeń finansowych przedsiębiorstw 
energetycznych. Ich sprawozdania finan-
sowe są sporządzane zgodnie z przepisami 
ustawy o rachunkowości, niemniej prawo 
energetyczne nakłada na nie dodatkowe 
obostrzenia. Należy do nich w szczegól-
ności ujawnianie w informacji dodatkowej 
do sprawozdania rocznego, odrębnie dla 
poszczególnych rodzajów działalności w za-
kresie przesyłania lub dystrybucji energii 
lub gazu, obrotu gazem oraz magazyno-
wania i skraplania lub regazyfikacji gazu 
ziemnego, pozycji bilansu oraz rachunku 
zysków i strat oraz zasad alokacji akty-
wów i pasywów, kosztów i przychodów do 
każdej z tych działalności (art. 44 ust. 2), 
jak również upublicznianie sprawozdania 
finansowego w swojej siedzibie (art. 44 
ust. 6). Odpowiednie ujawnienie bilansu 
oraz rachunku zysków i strat dotyczy też 
wytwórcy energii otrzymującego środki 
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na pokrycie tzw. kosztów osieroconych, 
wynikających z wypowiedzenia, zgodnie 
z wymogami Unii Europejskiej, posiada-
nych umów długoterminowych na odbiór 
energii. Operator systemu przesyłowego 
prowadzi odrębną ewidencję księgową 
dla bilansowania systemu przesyłowego 
oraz dla zarządzania ograniczeniami sys-
temowymi (art. 44a). Powyższe przepi-
sy mają na celu eliminację subsydiowania 
skrośnego dochodowych oraz niedocho-
dowych rodzajów działalności w sektorze 
energetycznym przez przedsiębiorstwa 
zintegrowane. W sposób niespotykany na 
rynku wkraczają jednak w wewnętrzną 
rachunkowość jednostki, nakazując jej 
ujawnienie wszystkich istotnych informa-
cji gospodarczych zapisanych w księgach 
i sprawozdaniach finansowych osobno dla 
każdego z rodzajów działalności.

Przedsiębiorstwo energetyczne, w prze-
ciwieństwie do innych podmiotów gospo-
darczych na rynku, nie ma – co do zasa-
dy – swobody kształtowania cen na swoje 
produkty. Zgodnie z art. 45 u.p.e., przed-
siębiorstwa energetyczne ustalają taryfy 
dla paliw gazowych lub energii stosow-
nie do zakresu wykonywanej działalno-
ści. Kalkulacja taryf powinna uwzględ-
niać uzasadnione koszty ich działalności 
gospodarczej, wraz z uzasadnionym zwro-
tem z kapitału, inwestycje lub koszty po-
niesione w związku z nałożonymi na nich 
obowiązkami ustawowymi, np. z zakresu 
odnawialnych źródeł energii lub efektyw-
ności energetycznej oraz ochronę intere-
sów odbiorców przed nieuzasadnionym 

42	 Wyrok	Trybunału	Konstytucyjnego	z	26.10.1999,	K12/99,	pkt.	III.	
43	 Wyrok	Sądu	Najwyższego	z	5.6.2007,	sygn.	III	SK	7/07.

poziomem cen i stawek opłat. Taryfy 
ustala przedsiębiorstwo energetyczne, 
a zatwierdza je Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki, ważąc interesy przedsiębior-
ców i odbiorców energii, którzy są podzie-
leni na odrębne grupy taryfowe (gospodar-
stwa domowe, mali i średni przedsiębiorcy, 
duzi przedsiębiorcy; oraz z uwagi na to, 
z jakiej sieci i mocy korzystają oraz w ja-
kich dobowych przedziałach czasowych). 
Przepis art. 45 ustawy w znacznym stop-
niu ogranicza umowny (cywilnoprawny) 
charakter relacji pomiędzy odbiorcami 
a przedsiębiorstwami energetycznymi, bo-
wiem jeden z najistotniejszych elementów 
umowy, tzn. sposób skalkulowania i usta-
lenia ceny formułowany jest na podstawie 
regulacji prawa powszechnie obowiązują-
cego, z wyłączeniem autonomii decyzyjnej 
stron42. Prezes URE decyduje też de facto 
i de iure o marży i zarobku przedsiębior-
stwa energetycznego, które pozostają pod 
pełną kontrolą państwa. 

Zatwierdzenie taryf nie następuje au-
tomatycznie, wymaga analizy zasadno-
ści przedstawionych przez wnioskodaw-
cę kosztów oraz innych, przewidzianych 
ustawą wyliczeń, a tym samym wiedzy 
Prezesa URE i znajomości szczegółowych 
danych finansowych składających się na 
te koszty. Decyzja o zatwierdzeniu taryfy 
jest decyzją administracyjną okresową, 
wskazuje okres obowiązywania taryfy, 
będący jednocześnie okresem obowią-
zywania decyzji43. 

System taryfowy wynika z braku prze-
konania o konkurencyjności rynku energii 
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i obaw o narzucanie zawyżonych, nieak-
ceptowalnych społecznie cen odbiorcom, 
przed czym państwo powinno ich chronić. 
Z punktu widzenia Unii Europejskiej ceny 
regulowane są oceniane jako „zło koniecz-
ne”, które wraz z postępującą liberalizacją 
i budowaniem konkurencyjności rynku 
energetycznego, powinno być eliminowane 
z systemu gospodarczego państw – człon-
ków Unii Europejskiej. Dlatego też w wy-
padku stwierdzenia, że przedsiębiorstwo 
energetyczne działa na rynku konkuren-
cyjnym, Prezes URE ma uprawnienie do 
zwolnienia go z obowiązku zatwierdzania 
taryf. Zwolnienie może również zostać 
cofnięte, jeśli ustały warunki uzasad-
niające jego przyznanie (art. 49 ustawy). 
Działalnością na rynku konkurencyjnym 
jest w szczególności sprzedaż energii za 
pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii 
lub na innym rynku regulowanym. Ceny 
wówczas nie podlegają taryfowaniu.

Sprawdzeniu przez Prezesa URE podlega 
także prawdziwość oświadczeń dotyczących 
zakupu świadectw pochodzenia energii z ko-
generacji, z instalacji OZE lub jej produkcji 
w wysokosprawnej kogeneracji44. Zachęty 
inwestycyjne do produkcji energii z insta-
lacji czystych ekologicznie polegają m.in. na 
nałożeniu obowiązków nabywania energii 
wyprodukowanej z tych instalacji przez od-
biorców przemysłowych, wytwórców energii 
lub przedsiębiorstwa obrotu, bądź też za-
płaty za nieodebranie energii we wskazanej 
ustawą wielkości (tzw. opłata zastępcza), 
co również stanowi ograniczenie prowadze-
nia przez nich działalności gospodarczej. 

44 Kogeneracja	to	proces	technologiczny	jednoczesnego	wytwarzania	energii	elektrycznej	oraz	ciepła	użytkowego	w	elektrociepłowni.	
Zakup	świadectw	pochodzenia	energii	odbywa	się	na	Towarowej	Giełdzie	Energii	S.A.	lub	na	rynku	pozagiełdowym.

Państwo gwarantuje sobie aktywny 
wpływ na kształtowanie tzw. miksu ener-
getycznego, tzn. na to, ile energii powstanie 
z danego typu źródła (elektrownie kon-
wencjonalne, OZE, gaz). Art. 28 ustawy 
przewiduje ponadto prawo Prezesa URE 
wglądu do ksiąg rachunkowych przedsię-
biorstwa energetycznego oraz przedsta-
wienia informacji dotyczących wykony-
wanej działalności gospodarczej, w tym 
informacji o projektach inwestycyjnych 
(z zachowaniem przepisów o ochronie in-
formacji niejawnych i innych informacji 
prawnie chronionych). Realizacja przez 
przedsiębiorstwa energetyczne wskaza-
nych ustawą obowiązków wymaga usu-
nięcia tzw. asymetrii informacji między 
nimi a organem regulacyjnym, który musi 
posiadać kompetencje oraz ustawowo za-
gwarantowane możliwości sprawdzenia 
prawdziwości i wiarygodności podawanych 
przez przedsiębiorstwo informacji dotyczą-
cych kosztów, projektów inwestycyjnych 
oraz innych wydatków. Na ich podstawie 
Prezes URE dokonuje wyliczenia kosztów 
uzasadnionych oraz zwrotu z kapitału, do 
zatwierdzenia taryfy, jak również ocenia 
wkład przedsiębiorstwa w budowę zróżni-
cowania źródeł pochodzenia energii w pań-
stwie, wynikającego z przyjętej polityki 
energetycznej. 

Omówione wyżej ograniczenia spe-
cyficzne dla prowadzenia działalności 
gospodarczej w energetyce, uzupełnia, 
typowe dla wszystkich działalności re-
gulowanych, poddanych szczególnej re-
glamentacji państwa z uwagi na ochronę 
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ważnych dla niego wartości, ograniczenie 
w postaci obowiązku uzyskania koncesji. 
Koncesjonowaniu podlega: wytwarzanie 
paliw lub energii, magazynowanie paliw 
gazowych w instalacjach magazynowych, 
skraplanie gazu ziemnego i regazyfikacja 
skroplonego gazu, przesyłanie albo dystry-
bucja paliw lub energii, obrót paliwami lub 
energią. Nadto, koncesje w zakresie obrotu 
gazem ziemnym z zagranicą, są wydawane 
z uwzględnieniem dywersyfikacji źródeł 
gazu oraz bezpieczeństwa energetycznego, 
którego poziom jest ustalany rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów na okres 10 lat 
(art. 32 u.p.e.). Koncesjonowaniu podlega 
działalność wykonywana na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na 
miejsce siedziby przedsiębiorcy45. 

Koncesjonowanie jest jednym z podsta-
wowych instrumentów nadzoru państwa 
nad gospodarką energetyczną, a w litera-
turze podnosi się związany charakter de-
cyzji o udzieleniu koncesji paliw, ener-
gii elektrycznej oraz ciepła46. Pogląd ten 
wynika ze zobiektywizowanych, niedy-
skryminacyjnych kryteriów udzielenia 
koncesji, koniecznych dla zapewnienia 
przewidywalności procesu inwestycyj-
nego, z zastrzeżeniem jednak oceny or-
ganu regulacyjnego co do ich spełnienia 
przez wnioskodawcę. Ocena ta oznacza, 
że nie można całkowicie wyeliminować 
typowego dla instytucji koncesji elementu 
uznaniowości organu. Jednak, w wypad-
ku odmowy udzielenia koncesji, Prezes 
URE – za pośrednictwem Ministra Energii 

45 Prawo energetyczne, tom II, Komentarz…,	op.cit.,	s.	406.
46 M. Waligórski: Polityka energetyczna państwa jako sektorowa polityka administracyjna,	„Biuletyn	Urzędu	

Regulacji	Energetyki”	nr	4/2008,	s.	73.

– informuje Komisję Europejską o przy-
czynach odmowy (art. 33 ust. 5 u.p.e.). 

Ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej w sektorze energetycznym 
podlega również moment jej zakończenia. 
Zgodnie z art. 40 ustawy Prezes URE, po-
mimo wygaśnięcia koncesji, może nakazać 
przedsiębiorstwu dalsze prowadzenie dzia-
łalności przez okres nie dłuższy niż 2 lata, 
jeśli wymaga tego interes społeczny, za 
pokryciem przez Skarb Państwa uzasad-
nionych strat, w wysokości zatwierdzonej 
przez Prezesa URE. Przepis ten ma na celu 
zapewnienie ciągłości dostarczania paliw 
i energii odbiorcom.

Do omówionych w niniejszym opraco-
waniu ograniczeń dodać należy: utrzy-
mywanie przez przedsiębiorstwa obrotu 
gazem, na własny koszt, obowiązkowych 
rezerw gazu; techniczne ograniczenia 
rozbudowy instalacji farm wiatrowych; 
ustawowe ograniczenie cen tzw. zielonych 
certyfikatów, wpływające na wyniki fi-
nansowe przedsiębiorstw czy nałożone na 
nie tzw. obligo giełdowe, tzn. obowiązek 
sprzedaży określonego ustawowo wolu-
menu gazu (art. 49b u.p.e.) oraz energii 
elektrycznej (art. 49a u.p.e.) za pośred-
nictwem giełdy lub rynku regulowanego.

Zakończenie
Ograniczenia wolności działalności gospo-
darczej w sektorze gazu i energii elektrycz-
nej dotyczą każdego etapu jej prowadzenia, 
od podjęcia (zgody na podjęcie, nadania 
formy, struktury i zakresu działalności), 
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przez jej prowadzenie (nakaz zawierania 
umów, ujawniania danych stanowiących 
informację handlową oraz kon troli przez 
państwo cen, kosztów i marży, a w efekcie 
zysku), wykonywanie nałożonych usta-
wą obowiązków generujących dodatkowe 
koszty (zakup zielonej energii, opłata za-
stępcza, obowiązek utrzymania technicz-
nego instalacji i jej rozwoju), aż po jej za-
kończenie, również reglamentowane usta-
wowo i w dużym stopniu niezależne od 
woli przedsiębiorcy. Są one daleko idące, 
wynikają z konieczności ochrony wartości 
wyższego rzędu, takich jak: bezpieczeń-
stwo energetyczne państwa, traktowanie 
dostaw energii i ich ciągłości jako usługi 
powszechnie dostępnej i gwarantowanej 
przez państwo. 

Z drugiej strony, paradoksalnie, wpro-
wadzane ograniczenia mają służyć kon-
kurencyjności na rynku energii i przeciw-
działać monopolom, przyczyniając się do 
wchodzenia na rynek nowych podmiotów 
i do podejmowania przez nie działalności 
gospodarczej. 

Mają też przeciwdziałać zawyżaniu 
cen przez przedsiębiorstwa. Poniekąd 

więc, celem polityki energetycznej pań-
stwa jest budowanie konkurencyjności 
(wolności gospodarczej) za pośrednic-
twem instrumentów polegających na jej 
ograniczaniu. 

Działalność gospodarcza w sektorze 
energetyki nie jest również – w większo-
ści wypadków – samobilansująca, z uwagi 
na długie okresy zwrotu inwestycji, nie-
stabilne ceny energii czy wreszcie ingeru-
jące w wolny rynek instrumenty wsparcia 
wybranych, preferowanych przez państwo 
źródeł energii. To zaś ponownie prowadzi 
do ograniczenia wolności działalności go-
spodarczej, sposobu jej prowadzenia i fi-
nansowania. 

Z uwagi na tak liczne, wielowymiarowe 
i wielokierunkowe ingerencje, zarówno na 
rzecz, jak i wbrew swobodzie działalności 
gospodarczej przedsiębiorstw energetycz-
nych, doznaje ona w sektorze gazu i energii 
elektrycznej szczególnie daleko idących 
ograniczeń. 
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