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TOWAROWA GIEŁDA ENERGII JAKO INSTRUMENT REALIZACJI  
OBOWIĄZKÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

(Streszczenie)

Postępująca	globalizacja	niesie	za	sobą	istotną	zmianę	form	obrotu	we	wszystkich	dziedzinach	
gospodarki.	Proces	ten	objął	także	sektor	energetyczny.	Liberalizacja	rynku	energetycznego	za-
inicjowana	jeszcze	w	latach	90.	XX	w.	dokonała	sui generis	przewartościowania	w	postrzeganiu	
energii	elektrycznej.	Przestała	ona	być	bowiem	postrzegana	wyłącznie	jako	dobro	strategiczne,	
ale	również	jako	towar	będący	przedmiotem	transakcji	handlowych.	Pierwotnie	umowy	te	miały	
charakter	niejawny,	dwustronny	i	długoterminowy.	Skutkowało	to	zatem	licznymi	barierami	w	do-
stępie	do	rynku	zwłaszcza	dla	nowych	pomiotów.	Szansą	na	przełamanie	swoistej	izolacji	było	
utworzenie	wirtualnej	platformy	obrotu	energią,	która	ze	swojej	istoty	umożliwiałaby	wykreowanie	
konkurencji	dzięki	transparentności	cen.	

Celem	artykułu	 jest	 analiza	 i	 ocena	 krajowych	 rozwiązań	prawnych	w	 zakresie	 publicz-
noprawnych	obowiązków	wynikających	 z	ustawy	Prawo	energetyczne,	 z	 uwzględnieniem	 roli	
prywatnoprawnych	podmiotów.

Słowa kluczowe: Towarowa	Giełda	Energii;	obowiązek	publicznoprawny;	obrót	energią

1. Wstęp

Nieustannie	zmieniające	się	otoczenie	rynkowe	wymaga	zastosowania	nowych	
instrumentów	prawnych.	W	kontekście	historycznym	sektor	energetyczny	oparty	
był	na	umowach	o	charakterze	dwustronnym.	Jakkolwiek	stan	ten	można	było	
w	pewnej	mierze	 usprawiedliwiać	 strategiczną	 rolą	 energetyki	w	 funkcjono-
waniu	państwa,	to	trzeba	podkreślić,	że	wraz	z	liberalizacją	rynku	kontynuacja	
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przedmiotowego	podejścia	zdawałaby	się	anachroniczna	oraz	sprzyjałaby	nie-
efektywnej	alokacji	dostępnych	zasobów.	Tym	samym	szansą	na	przełamanie	
swoistej	izolacji	było	utworzenie	platformy	obrotu	energią,	która	ze	swojej	istoty	
umożliwiałaby	wykreowanie	konkurencji	dzięki	transparentności	cen.	Choć	po-
wołana	z	inicjatywy	organu	administracji	rządowej,	to	mająca	swe	korzenienie	
w	prawie	prywatnym	spółka	Towarowa	Giełda	Energii	S.A.	(dalej	TGE)	stanowi	
obecnie	podstawowy	rynek	obrotu	energią	w	Polsce.

Celem	artykułu	jest	analiza	i	ocena	krajowych	rozwiązań	prawnych	w	zakresie	
publicznoprawnych	obowiązków	wynikających	z	ustawy	Prawo	energetyczne	
(Dz.U.	z	2006	r.,	nr	89,	poz.	625	ze	zm.)1.	Szczególna	uwaga	poświęcona	zostanie	
przy	tym	roli	prywatnoprawnych	podmiotów	w	wypełnianiu	obligacji	nałożonych	
na	przedsiębiorstwa	energetyczne	na	podstawie	przytoczonego	aktu	prawnego.	

2. Giełda towarowa – uwarunkowania prawne 

W	piśmiennictwie	przez	giełdy	towarowe	rozumie	się	„takie	rynki	formalne,	na	
których	w	określonym	czasie	i	miejscu	–	dochodzi	do	przeciwstawienia	podaży	
i	popytu	oraz	do	kupna–sprzedaży	towarów	masowych	i	to	wysoce	ujednostaj-
nionych	pod	względem	 stopnia	 jakości,	 które	 to	 rynki	 ogłaszają	 kształtujące	
się	na	nich	ceny”2.	Normatywna	definicja	giełdy	towarowej	natomiast	wynika	
z	art.	2	pkt.	1	ustawy	o	giełdach	towarowych3	(Dz.U.	z	2000	r.,	nr	103,	poz.	1099),	
który	wskazuje,	iż	jest	„[…]	to	zespół	osób,	urządzeń	i	środków	technicznych	
zapewniający	wszystkim	uczestnikom	obrotu	 jednakowe	warunki	 zawierania	
transakcji	giełdowych	oraz	 jednakowy	dostęp	w	 tym	samym	czasie	do	 infor-
macji	rynkowych,	a	w	szczególności	do	informacji	o	kursach	i	cenach	towarów	
giełdowych	oraz	o	obrotach	towarami	giełdowymi”.		

Jak	podnosi	F.	Tomanek,	 jednym	z	podstawowych	kryteriów	klasyfikacji	
giełd	towarowych	jest	sposób	ich	powstania,	który	pozwala	wskazać	na	system:

 – kontynentalny,	 tworzony	przez	państwo,	 gdyż	do	powstania	giełdy	ko-
nieczne	 jest	uzyskanie	zgody	organu	państwa	w	postaci	zezwolenia,	koncesji	
(Niemcy,	Francja,	Polska);

1 Dalej	Pr.	en.
2	 J. Zieleniewski, S. Szczypiorski, Zasady organizacji i techniki handlu zagranicznego,	PWE,	

Warszawa	1961,	s.	499.	
3	 Dalej	u.g.t.	
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 – korporacyjny,	 który	 nie	wymaga	 uzyskania	 zezwolenia,	 a	 giełdy	mają	
charakter	zrzeszeń	kupców	posiadających	osobowość	prawną	(USA,	Kanada,	
Australia)	czy	

 – mieszany	(Belgia,	Holandia,	Wielka	Brytania)4.	
W	 II	Rzeczypospolitej	 giełdy	 towarowe	miały	w	 przeważającej	mierze	

charakter	kontynentalny	(podlegając	nadzorowi	Ministra	Przemysłu	i	Handlu).	
W	omawianym	okresie	podstawowe	znaczenie	miały	giełdy	zbożowo-towaro-
we,	które	stanowiły	wzór	dla	innych	giełd	towarowych,	np.	mięsnej	i	drzewnej.	
Praktyczna	likwidacja	giełd	towarowych	nastąpiła	w	latach	powojennych	wraz	
z	wejściem	w	życie	dekretu	z	21	września	1950	r.	o	Państwowej	Inspekcji	Han-
dlowej,	który	uchylił	rozporządzenie	Prezydenta	Rzeczypospolitej	z	23	grudnia	
1924	r.	o	organizacji	giełd.	Centralny	system	planowania	uniemożliwił	bowiem	
skuteczne	dostosowanie	się	giełd	towarowych	do	nowej	sytuacji	gospodarczej5.

W	III	Rzeczypospolitej	prace	ustawodawcze	w	zakresie	giełd	towarowych	za-
inicjowano	niemalże	równocześnie	z	transformacją	ustrojową.	W	ich	następstwie	
26	października	2000	r.	uchwalono	ustawę	o	giełdach	towarowych.	Przedmioto-
wy	akt	prawny	uregulował	funkcjonowanie	giełd	towarowych	i	obrót	towarami	
giełdowymi,	w	tym	zasady	tworzenia,	ustrój	organizacyjny	i	działalność	giełd	
towarowych,	 giełdowych	 izb	 rozrachunkowych	oraz	 działalność	 towarowych	
domów	maklerskich	i	nadzór	nad	tymi	instytucjami,	opierając	się	w	wielu	aspek-
tach	na	regulacjach	przyjętych	już	w	ustawie	z	dnia	21	sierpnia	1997	r.	–	Prawo	
o	publicznym	obrocie	papierami	wartościowymi	(Dz.U.	z	1997	r.,	nr	118,	poz.	754,	
z	późn.	zm.).	W	istocie,	komentowany	akt	prawny,	wprowadzając	obowiązek	
uzyskania	zezwolenia	na	prowadzenie	działalności	w	zakresie	giełd	towarowych	
i	powierzając	Komisji	Papierów	Wartościowych	i	Giełd	(obecnie	Komisji	Nad-
zoru	Finansowego)	uprawnienia	nadzorcze	w	tym	obszarze,	zasadniczo	zmienił	
sposób	ich	funkcjonowania.	W	tym	kontekście	należy	nadmienić,	że	w	okresie	
posttransformacyjnym	giełdy	towarowe	prowadziły	działalność	gospodarczą	na	
podstawie	kodeksu	handlowego	z	1934	r.	oraz	kodeksu	cywilnego	z	1964	r.,	mając	
sui generis	charakter	korporacyjny	(zbliżony	do	giełd	w	Stanach	Zjednoczonych	
Ameryki).	Ergo	ich	powstanie,	a	także	uczestniczenie	w	obrocie	gospodarczym	
de iure	 nie	 było	 uwarunkowane	 decyzją	 organów	administracji	 państwowej.	

4	 Cyt.	za: M. Dul, Giełdy towarowe. Komentarz,	ABC	2006;	http://sip-1lex-1pl-1lex-2nowy.han.
uwm.edu.pl/#/komentarz/587289770/87210?tocHit=1;	stan	na	22.02.2016	r.	

5	 Zob.	szerzej S. Kalus, Zawieranie umów przez przedsiębiorstwa handlowe na giełdach i targach, 
w:	M. Pazdan (red.), Zagadnienia prawne obrotu towarowego, Prace Naukowe Uniwersytetu 
Śląskiego	1977/193.	
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W	szczególności	 brak	było	przepisów,	 które	 zobowiązywałyby	do	uzyskania	
zgody,	koncesji,	zezwolenia	czy	też	pozwolenia	jakiegokolwiek	organu	państwa.	
W	praktyce,	poza	rejestracją	we	właściwym	rejestrze	–	najczęściej	w	formie	spółki	
akcyjnej	(która	wraz	z	wejściem	w	życie	ustawy	o	giełdach	towarowych	stała	się	
formą	obligatoryjną),	ustawodawca	nie	przewidywał	szczególnych	wymogów	dla	
podjęcia	tego	rodzaju	aktywności	gospodarczej.	Skutkowało	to	dynamicznym	
rozwojem	rynku	giełd	towarowych.	Obrót	na	nich	jednak	prowadzony	często	
nie	 dotyczył	de facto towarów,	 które	 posiadałyby	 cechy	 towaru	 giełdowego	 
(np.	świece,	płyn	do	chłodnic,	tkaniny,	maszyny	rolnicze)6.	

Wobec	powyższego,	regulacje	obejmujące	giełdy	towarowe	miały	na	celu	
poddanie	 ustawowej	 reglamentacji	 działalności	 giełdowej	 jako	 potencjalnie	
mogącej	 naruszać	ważny	 interes	 publiczny	w	postaci	 bezpieczeństwa	obrotu	
czy	zaufania	kontrahentów.	Niemniej	określone	w	ustawie	wymogi	finansowe,	
jak	np.	minimalna	wysokość	kapitału	zakładowego	spółki	prowadzącej	giełdę	
towarową	na	poziomie	3	000	000	zł	(w	przypadku	wykonywania	przez	giełdę	
funkcji	giełdowej	izby	obrachunkowej	7	500	000	zł),	a	także	te	odnoszące	się	
do	biur	maklerskich	oraz	systemu	rozliczeń	pieniężnych,	prowadziły	do	tego,	iż	
w	praktyce	tylko	nieliczne	giełdy	towarowe	były	w	stanie	spełnić	postawione	
warunki.	Stanu	tego	nie	zmieniła	również	nowelizacja	ustawy	o	giełdach	towa-
rowych	(Dz.U.	z	2003	r.,	nr	223,	poz.	2215	i	2216),	która	w	pewnym	zakresie	
łagodziła	dotychczasowe	przepisy.	Wynikało	to	z	faktu,	iż	komentowane	regulacje	
odnosiły	się	do	relatywnie	wąskiego	kręgu	podmiotów.	Uchylono	wprawdzie	
przepisy	 dotyczące	 podwyższonego	kapitału	 zakładowego	giełd	 towarowych	
pełniących	 funkcję	 izby	obrachunkowej	 oraz	 obniżono	obowiązkowy	kapitał	
zakładowy	do	1	000	000	zł	giełd	dla	określonej	kategorii	towarów	(rzeczy	ozna-
czone,	co	do	gatunku),	niemniej	w	ocenie	autora	komentowane	regulacje	nadal	
pozostawały	 nazbyt	 rygorystyczne,	 stanowiąc	 barierę	w	naturalnym	 rozwoju	
rynku7.	Ostatecznie	na	podstawie	uchwalonych	przepisów	wyłącznie	Towarowa	

6	 W	 świetle	 aktualnie	 obowiązującej	 ustawy	o	 giełdach	 towarowych	przez	 towary	 giełdowe	
rozumie	się	oznaczone	co	do	gatunku	rzeczy,	różne	rodzaje	energii	lub	paliwa	gazowe,	limity	
wielkości	produkcji	lub	emisji	zanieczyszczeń,	prawa	majątkowe	wynikające	ze	świadectw,	
oraz	ze	świadectw	pochodzenia	 i	świadectw	pochodzenia	biogazu	rolniczego	niebędące	 in-
strumentami	finansowymi	prawa	majątkowe,	których	cena	zależy	bezpośrednio	lub	pośrednio	
od	ceny	lub	wartości	oznaczonych	co	do	gatunku	rzeczy,	określonych	rodzajów	energii,	paliw	
gazowych,	mierników	i	limitów	wielkości	produkcji,	emisji	zanieczyszczeń	lub	praw	majątko-
wych,	o	których	mowa	w	lit.	d	i	f,	prawa	majątkowe	wynikające	ze	świadectwa	efektywności	
energetycznej,	art.	2	pkt.	2	u.g.t.	(Dz.U.	z	2000	r.,	nr	103,	poz.	1099).	

7	 Zob.	B. Jeżyńska, Giełdy towarowe w Polsce,	Annales	Universitatis	Mariae	Curie-Skłodowska	
2001/XLVIII,	s.	22.	
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Giełda	Energii	uzyskała	zezwolenie	na	prowadzenie	giełdy	towarowej8.	Dysku-
syjny	przy	tym	wydaje	się	argument,	zgodnie	z	którym	uzasadnieniem	takiego	
stanu	prawnego	jest	ryzyko	operacyjne	prowadzonej	działalności	oraz	fakt,	iż	
w	 obszarze	 rynku	 finansowego	minimalna	wysokość	 kapitału	własnego	 dla	
spółek	prowadzących	giełdę	papierów	wartościowych	jest	wielokrotnie	wyższa	 
(10	000	000	–	art.	21	ust.	7	ustawy	o	obrocie	instrumentami	finansowymi).	Szcze-
gólnie,	że	zgodnie	z	art.	5	ust.	2b	omawianej	ustawy	przedsiębiorca	prowadzący	
giełdę	towarową	może	równocześnie	prowadzić	giełdę	w	rozumieniu	przepisów	
ustawy	o	obrocie	instrumentami	finansowymi	z	zachowaniem	minimalnej	wyso-
kości	kapitału	zakładowego	właściwego	dla	giełd	towarowych	tj.	3	000	000	zł.	
Ergo	można	wnioskować,	iż	prawodawca	co	do	zasady	dopuszcza	możliwość	
ograniczenia	reglamentacji	w	tym	obszarze,	uznając	w	istocie,	iż	niższy	kapitał	
własny	spółki	nie	wpływa	znacząco	na	pewność	obrotu.

3. Rola Towarowej Giełdy Energii S.A. w liberalizacji  
rynku energetycznego

Równocześnie	do	zmian	legislacyjnych	w	obszarze	giełd	towarowych	przemiany	
postępowały	na	rynku	energetycznym.	Warto	w	tym	kontekście	nadmienić,	że	
jeszcze	pod	koniec	lat	80.	XX	w.	rozpoczęto	prace	nad	tworzeniem	wewnętrznego	
rynku	energii	elektrycznej	i	gazu	ziemnego.	W	ich	efekcie	uchwalono	dyrektywy	
96/92/WE	(Dz.	Urz.	WE	z	1997,	L	27/20)	i	98/30/WE	(Dz.	Urz.	WE	z	1998,	
L	204/1),	które	zainicjowały	proces	liberalizacji	i	tworzenia	wspólnego	rynku	
energetycznego	(rozumianego	jako	rynek	bez	granic	wewnętrznych).	W	praktyce	
przyjęcie	 powyższych	 regulacji	 doprowadziło	 do	 zwrotu	w	dotychczasowym	
podejściu,	bowiem	energia	elektryczna	przestała	być	traktowana	wyłącznie	jako	
dobro	 strategiczne,	 ale	 również	 jako	 towar	mogący	być	przedmiotem	obrotu	
gospodarczego.	

Działania	prawodawcy	unijnego	wpłynęły	także	na	rozwój	polskiego	sektora	
energetycznego	(pomimo	iż	Polska	nie	była	wówczas	członkiem	Unii	Europej-
skiej).	Wychodząc	niejako	naprzeciw	postępującym	procesom	liberalizacyjnym,	
utworzono	Towarową	Giełdę	Energii	S.A.	(pierwotnie	jako	Giełda	Energii	S.A.),	
która	miała	 spełniać	 rolę	 platformy	obrotu	 energią,	 tworząc	 alternatywę	dla	
dominujących	wówczas	kontraktów	dwustronnych.	Formalnie	powstanie	spółki	

8	 W	dniu	16	grudnia	2003	r.	otrzymała	od	KPWiG	zezwolenie	na	prowadzenie	licencjonowanej	
giełdy	towarowej.	
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związane	było	z	ogłoszeniem	przez	Ministra	Skarbu	Państwa	w	lipcu	1999	r.	
przetargu	na	wybór	podmiotu,	które	utworzy	i	uruchomi	giełdę	energii	w	Polsce.	
Ostatecznie	wybrana	 została	 oferta	 konsorcjum	pod	przewodnictwem	 spółki	
Elektrim	S.A.	W	następstwie	powyższego	7	grudnia	1999	r.	dokonano	rejestracji	
spółki	Giełda	Energii	S.A.,	która	jeszcze	w	pierwszym	roku	swojej	działalności	
rozpoczęła	sprzedaż	energii	elektrycznej	na	rynku	spot	–	z	dostawą	w	następnym	
dniu	(RDN)9.	Dnia	16	grudnia	2003	r.,	natomiast,	Komisja	Papierów	Wartościo-
wych	i	Giełd	udzieliła	TGE	jako	pierwszej	i	dotąd	jedynej	spółce	zezwolenia	na	
prowadzenie	giełdy	towarowej.	

Nie	można	jednak	pominąć,	że	obrót	energią	elektryczną	odbywał	się	także	
w	alternatywnych	do	TGE	wirtualnych	punktach.	W	2001	r.	Elbis	spółka	z	o.o.	
utworzyła	Platformę	Obrotu	Energią	Elektryczną	(później	POEE	Rynek	Ener-
gii	GPW),	w	oparciu	o	koncesję	udzieloną	jej	przez	Prezesa	Urzędu	Regulacji	
Energetyki	na	obrót	energią	elektryczną.	Ponadto	na	rynku	obecne	były	m.in.	
Platformy	OTC	(over-the-counter),	takie	jak	Kantor	Energii,	Tradition	Financial	
Services	czy	GFI	Group	prowadzące	działalność	na	 (nieregulowanym)	rynku	
pozagiełdowym.	Co	więcej,	warto	nadmienić,	że	 jeszcze	w	2009	r.	 rynek	 ten	
zdominowany	był	przez	właśnie	Platformy	obrotu	OTC,	których	łączny	udział	
kształtował	 się	 na	 poziomie	 ok.	 75%	w	zestawieniu	 z	 15%	udziałem	POEE	
i	10%	udziałem	TGE.	Dopiero	nowelizacja	ustawy	Prawo	energetyczne	z	dnia	
8	stycznia	2010	r.	(Dz.U.	z	2010	r.,	nr	21,	poz.	104)	radykalnie	zmieniła	dotych-
czasową	strukturę	rynku.	Jak	wskazują	dane	statystyczne,	w	wyniku	wprowadze-
nia	tzw.	obliga	giełdowego	blisko	70%	obrotu	energią	elektryczną	przypadło	na	
rynek	regulowany,	tj.	ok.	65%	na	TGE	oraz	ok.	5%	na	POEE.	W	kolejnym	roku	
dysproporcje	pomiędzy	TGE	a	POEE	RE	GPW	(po	koncentracji	GPW	z	POEE	
z	2010	r.)	jeszcze	się	pogłębiły	–	obrót	na	TGE	był	ponad	60-krotnie	większy	niż	
na	POEE	RE	GPW10.	Uwieńczeniem	procesu	kształtowania	się	rynku	wirtualnego	
obrotu	energią	elektryczną	było	przejęcie	kontroli	przez	Giełdę	Papierów	War-
tościowych	S.A.	nad	TGE	S.A.	poprzez	zakup	80%	akcji	spółki11.	Konsolidacja	
w	tym	obszarze	miała	przyczynić	się	do	zwiększenia	płynności	rynku	hurtowego	
obrotu	energią	elektryczną.	W	praktyce	jednak	celem	było	wzmocnienie	Gru-
py	Kapitałowej	GPW,	której	POEE	RE	nie	była	w	stanie	stanowić	skutecznej	
przeciwwagi	dla	TGE.	Pewne	wątpliwości	może	jednak	wzbudzić	fakt,	iż	w	wy-
niku	koncentracji	na	rynku	pozostał	jeden	podmiot,	za	pośrednictwem	którego	

 9	 W	późniejszych	latach	uruchomiono	rynek	terminowy	(RTT)	oraz	rynek	dnia	bieżącego	(RDB).	
10 Zob.	Decyzja	Prezesa	UOKiK	nr	DKK	–	1/2012.	
11 Ibidem.	
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możliwa	była	 realizacja	obliga	giełdowego	–	TGE	S.A.	będąca	w	100%	pod	
nadzorem	właścicielskim	spółki	GPW	(w	której	Skarb	Państwa	posiadał	ponad	
51,76%	głosów	na	Walnym	Zgromadzeniu	Akcjonariuszy).	Wydaje	się	bowiem,	
że	na	tym	etapie	rozwoju	rynek	obrotu	energią	za	pośrednictwem	wirtualnych	
platform	nie	był	wystarczająco	rozwinięty.	W	istocie	można	argumentować,	że	
obligo	giełdowe	dotyczy	tylko	15%	wytworzonej	energii	(przy	czym	w	stosun-
ku	do	przedsiębiorstw	objętych	 systemem	zwrotu	 kosztów	osieroconych	ma	
ono	charakter	czasowy	i	częściowy)	czy	podnosić,	iż	przeciwwagę	dla	obrotu	
giełdowego	pełnić	będą	platformy	OTC.	Niemniej	jednak	należy	pamiętać,	że	to	
właśnie	ów	obowiązek	doprowadził	do	wzrostu	obrotów	energią	elektryczną	na	
TGE	i	POEE	GPW12.	Tym	samym,	dokonując	koncentracji	w	ramach	jednej	grupy	
kapitałowej,	wyeliminowano	presję	 konkurencji	 pomiędzy	dotychczasowymi	
konkurentami,	którzy	poprzez	wprowadzony	obowiązek	skupili	nieporównanie	
większą	część	obrotu	hurtowego	energią	elektryczną	niż	platformy	OTC13.	

Wdrożenie	do	krajowego	porządku	prawnego	obowiązku	sprzedaży	energii	
elektrycznej	 za	pośrednictwem	giełdy	 towarowej	 stanowi	 jeden	 z	 elementów	
liberalizacji	rynku	energetycznego,	który	miał	przyczynić	się	do	zwiększenia	jego	
płynności.	Warto	wskazać,	że	w	latach	poprzedzających	wprowadzenie	komento-
wanego	obo	wiązku	sprzedaż	energii	elektrycznej	odbywała	się	w	zdecydowanej	
mierze	w	ramach	własnej	grupy	kapitałowej,	co	było	główną	przyczyną	ograni-
czeń	w	rozwoju	konkurencji	i	problemów	w	rozli	czaniu	pomocy	publicznej14.	
W	praktyce	bowiem	ceny	energii	elektrycznej	sprzedawanej	wewnątrz	 jednej	
grupy	kapitałowej	znacząco	odbiegały	od	ceny,	jaką	ustalano	na	zewnątrz	grupy,	
co	sprzyjało	zaniżaniu	przychodów	wytwórców	uwzględnianych	w	kalkulacji	
wysokości	 rekompensat	 (wypłacanych	na	pokrycie	 kosztów	osieroconych	na	
podstawie	ustawy	z	dnia	29	czerwca	2007	r.	o	zasadach	pokrywania	kosztów	
powstałych	u	wytwórców	w	związku	z	przedterminowym	rozwiązywaniem	umów	
długoterminowych	sprzedaży	o	mocy	i	energii	elektrycznej	–	Dz.U.	z	2007	r.,	
nr	130,	poz.	905).	Pierwotny	projekt	Pr.	en.	zakładał	obowiązek	sprzedaży	całości	
wytworzonej	energii	elektrycznej	w	drodze	przetargu	lub	za	pośrednictwem	gieł-

12 Zob.	szerz.	Prezes	URE,	Sprawozdanie za rok 2015,	Biuletyn	URE	2015/1,	s	16.	
13	 Szczególnie	jeśli	weźmie	się	pod	uwagę,	że	z	dniem	1	kwietnia	2013	r.	GPW	zdecydowała	

o	 zamknięciu	POEE	Rynek	Energii	GPW,	http://www.poee.gpw.pl/download/185;	 stan	 na	
22.02.2016	r.	

14 Wprowadzenie	obowiązku	publicznej	sprzedaży	energii	elektrycznej	natomiast	miało	na	celu	
wykluczenie	możliwości	ewentualnego	nadużywania	pomocy	publicznej	udzielanej	w	ramach	
ustawy	o	KDT,	zob.	uzasadnienie	do	Ustawy	–	o	zmianie	ustawy	–	Prawo	energetyczne	oraz	
o	zmianie	innych	ustaw	wraz	z	projektami	aktów	wykonawczych,	Druk	Sejmowy	2176.	
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dy	towarowej.	Przy	czym	obligacja	ta	obejmowała	wyłącznie	przedsiębiorstwa	
energetyczne	zajmujące	się	wytwarzaniem	energii	elektrycznej	i	mające	prawo	
do	 otrzymywania	 z	 tego	 tytułu	 środków	na	 pokrycie	 kosztów	osieroconych	
lub	wytwórców	 energii	 elektrycznej	wchodzących	w	 skład	 przedsiębiorstwa	
zintegrowanego pionowo15.	Ostatecznie	 zakres	 podmiotowy	komentowanego	
obowiązku	objął	wszystkich	wytwórców	energii	 elektrycznej.	Tym	niemniej	
zmiana	nastąpiła	w	obszarze	przedmiotowym	oraz	formy	realizacji	przedmio-
towego	obowiązku.	W	 świetle	 artykułu	 49a	 ust.	 1	Pr.	 en.	 „Przedsiębiorstwo	
energetyczne	zajmujące	się	wytwarzaniem	energii	elektrycznej	jest	obowiązane	
sprzedawać	nie	mniej	niż	15%	energii	elektrycznej	wytworzonej	w	danym	roku	
na	giełdach	towarowych	w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	26	października	2000	r.	
o	giełdach	towarowych	lub	na	rynku	organizowanym	przez	podmiot	prowadzący	
na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej	rynek	regulowany”.	Przepis	ten	zatem	
obejmuje	najszersze	spektrum	podmiotów,	ponieważ	odnosi	się,	co	do	zasady,	
do	wszystkich	przedsiębiorstw	energetycznych	zajmujących	się	wytwarzaniem	
energii	elektrycznej	na	terenie	Polski.	Zgodnie	z	ust.	2	przytoczonego	przepisu	
natomiast	„Przedsiębiorstwo	energetyczne	zajmujące	się	wytwarzaniem	energii	
elektrycznej	mające	prawo	do	otrzymania	środków	na	pokrycie	kosztów	osiero-
conych	na	podstawie	ustawy	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	jest	obowiązane	
sprzedawać	wytworzoną	energię	elektryczną	nieobjętą	obowiązkiem,	o	którym	
mowa	w	ust.	1,	w	sposób	zapewniający	publiczny,	równy	dostęp	do	tej	energii,	
w	drodze	otwartego	przetargu,	na	rynku	organizowanym	przez	podmiot	prowa-
dzący	na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej	rynek	regulowany	lub	na	giełdach	
towarowych	w	 rozumieniu	ustawy	z	dnia	26	października	2000	 r.	o	giełdach	
towarowych”16.	

Niezależnie	od	zakresu	podmiotowego	art.	49a	Pr.	en.	należy	nadmienić,	że	
brak	realizacji	publicznej	sprzedaży	może	nastąpić	nie	tylko	na	skutek	sprzedaży	
niedostatecznej	ilości	energii	elektrycznej,	ale	również	w	wyniku	jej	dokonania	

15 Przedsiębiorstwa	te	zobowiązane	zostały	do	sprzedaży	tej	energii	również	na	tych	zasadach	
w	ilości	nie	mniejszej	niż	30%	w	2011	r.,	40%	w	2012	r.,	50%	od	2013	r.	całości	wytworzonej	
energii	elektrycznej	w	danym	roku.

16 Przytoczona	ustawa	zmieniła	system	wparcia	energetyki,	wprowadzając	mechanizm	rekompensat	
dla	wytwórców	energii	elektrycznej	z	tytułu	kosztów	osieroconych	tzn.	kosztów	inwestycji	i	zo-
bowiązań	poniesionych	wyłącznie	w	przeszłości	(koszty	historyczne),	które	nie	zostały	jeszcze	
odzyskane	przez	inwestorów	ze	sprzedaży	energii	elektrycznej	i	innych	usług,	i	nie	będą	możliwe	
do	odzyskania	na	rynku	konkurencyjnym,	Dz.U.	z	2007	r.,	nr	130,	poz.	905,	z	późn.	zm.	
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w	formach	nieprzewidzianych	w	ustawie.	W	konsekwencji	niewywiązanie	się	
z	obowiązku	publicznej	sprzedaży	będzie	podstawą	do	nałożenia	przez	Prezesa	
URE	kary	pieniężnej	(art.	56	pkt.	32	Pr.	en.).	Przepis	artykułu	49a	Pr.	en.	wska-
zuje,	iż	w	zależności	od	kryterium	podmiotowego	alternatywną	w	stosunku	do	
giełdy	towarowej	formą	spełnienia	obowiązku	sprzedaży	publicznej	jest	zbycie	
za	 pośrednictwem	podmiotu	prowadzącego	 rynek	 regulowany	w	 rozumieniu	
przepisów	ustawy	o	 obrocie	 instrumentami	 finansowymi	oraz	w	odniesieniu	
do	przedsiębiorstw	energetycznych,	którym	przysługuje	rekompensata	z	tytułu	
kosztów	osieroconych	w	drodze	otwartego	przetargu.	

Nie	sposób	przy	tym	pominąć,	że	nowelizacja	ustawy	Pr.	en.	z	2010	r.	do-
puszczała	 także	możliwość	 realizacji	publicznej	 sprzedaży	za	pośrednictwem	
internetowej	platformy	handlowej	na	rynku	regulowanym.	Intencją	ustawodawcy	
było,	aby	platforma	ta	rozumiana	jako	„zespół	środków	organizacyjnych	i	tech-
nicznych	umożliwiających	obrót	energią	elektryczną	za	pomocą	sieci	internetowej,	
przez	bezpośrednie	kojarzenie	ofert	kupna	lub	sprzedaży	energii	elektrycznej”	
(art.	49a	ust.	3	Pr.	en)	stanowiła	odrębną	formę	realizacji	komentowanego	obo-
wiązku.	Niemniej	przez	błąd	logiczny	w	postaci	braku	przecinka	wywiązanie	się	
z	obligacji	wskazanej	w	art.	49a	ust.	2	Pr.	en.	mogło	nastąpić	wyłącznie	poprzez	
sprzedaż	na	platformie	internetowej	spełniającej	jednocześnie	kryteria	rynku	regu-
lowanego.	Wydawałoby	się	naturalne,	że	błąd	ten	zostanie	wyeliminowany	przez	
nowelizację	ustawy	Pr.	en.	Brak	zatem	stosownych	rozwiązań	prawnych,	pomimo	
iż	pierwotna	wersja	nowelizacji	z	2011	r.	Pr.	en.	neutralizowała	to	uchybienie17, 
należy	ocenić	negatywnie.	Taki	stan	prawny	skutkuje	de facto	marginalizacją	
podmiotów,	które	prowadzą	działalność	gospodarczą	na	rynku	nieregulowanym,	
uprzywilejowując	w	praktyce	te	powiązane	explicite	lub	implicite	ze	Skarbem	
Państwa.	Uważam	przy	tym,	że	w	niewystarczającym	stopniu	uzasadnia	zaistniały	
stan	prawny	ważny	interes	publiczny	w	postaci	bezpieczeństwa	obrotu.	Podmioty	
prowadzące	działalność	poza	 rynkiem	regulowanym	są	bowiem	zobligowane	
do	uzyskania	koncesji	na	obrót	energią	elektryczną,	co	ze	względu	na	charak-
ter	przedmiotowej	decyzji	(uznaniowy)	samo	w	sobie	stanowi	proporcjonalne	
ograniczenie	wolności	gospodarczej.	Ergo	formalnie	na	rynku	nieregulowanym	
prowadzą	działalność	gospodarczą	podmioty	podlegające	jednak	ustawowej	re-
glamentacji.	W	ocenie	autora	dostateczną	gwarancją	pewności	obrotu	jest	w	tym	
wypadku	uprawnienie	organu	koncesyjnego	do	cofnięcia	 lub	zmiany	zakresu	
koncesji	w	okolicznościach	określonych	w	art.	41	ust.	3	i	4	Pr.	en.	(np.	rażące	

17 Jeszcze	w	pierwszym	czytaniu	sejmowym	nowelizacja	ustawy	Pr.	en.	przewidywała	właściwe	
rozwiązania	prawne,	zob.	Druk	Sejmowy	nr	3237	i	3794.	
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naruszenie	warunków	określonych	w	koncesji	lub	inne	warunki	wykonywania	
koncesjonowanej	działalności	gospodarczej,	określone	przepisami	prawa).	Tym	
bardziej,	że	zarówno	art.	49a	ust.	4	Pr.	en.,	jak	i	rozporządzenie	wykonawcze	
do	ustawy	określały	zasady	zawierania	 transakcji	na	platformie	 internetowej.	
Wprawdzie	Pr.	 en.	 jako	 lex generalis	 formułowało	dość	 ogólne	warunki	 po-
stępowania	przedsiębiorców	prowadzących	internetową	platformę	handlową18, 
to	jednak	już	wspomniany	akt	wykonawczy	wskazywał	w	sposób	precyzyjny	
reguły	 jej	prowadzenia,	wprowadzając	m.in.	obowiązek	ustalenia	 regulaminu	
platformy	określającego	w	szczególności	zasady	logowania	uczestników,	wy-
magania	dotyczące	sprzętu,	sposób	posługiwania	się	podpisem	elektronicznym,	
zasady	składania	ofert,	sposób	zawierania	umów	sprzedaży	energii	elektrycznej,	
wysokość	oraz	termin	wniesienia	wadium	czy	wysokość	opłaty	za	uczestnictwo	
w	platformie	 internetowej19.	W	konsekwencji	 takiego	podejścia	 prawodawcy	
aktualny	stan	prawny	zawęża	liczbę	ustawowych	form	spełnienia	publicznego	
obowiązku	sprzedaży	energii	elektrycznej	do	jedynie	trzech	tj.:	rynek	regulowany,	
przetarg	i	giełda	towarowa.	

W	świetle	art.	14	ust.	1	u.o.i.f.	przez	rynek	regulowany	rozumie	się	„[…]	
działający	w	sposób	stały	system	obrotu	instrumentami	finansowymi	dopuszczo-
nymi	do	tego	obrotu,	zapewniający	inwestorom	powszechny	i	równy	dostęp	do	
informacji	rynkowej	w	tym	samym	czasie	przy	kojarzeniu	ofert	nabycia	i	zbycia	
instrumentów	finansowych,	oraz	jednakowe	warunki	nabywania	i	zbywania	tych	
instrumentów,	zorganizowany	i	podlegający	nadzorowi	właściwego	organu	na	
zasadach	określonych	w	przepisach	ustawy,	jak	również	uznany	przez	państwo	
członkowskie	za	spełniający	te	warunki,	i	wskazany	Komisji	Europejskiej	jako	
rynek	regulowany”.	Z	dniem	koncentracji	TGE	i	GPW	kryteria	rynku	regulowa-
nego	(rynku	giełdowego),	na	którym	powadzony	jest	obrót	energią	elektryczną,	
spełniała	wyłącznie	GPW	S.A.	(na	podstawie	art.	3a	u.o.i.f.,	tj.	zawiadomienia	
KNF	o	zamiarze	prowadzenia	obrotu	towarami	giełdowymi	w	rozumieniu	ustawy	
o	giełdach	towarowych).	Niemniej	należy	wskazać,	że	od	2015	r.	rynek	regu-
lowany	prowadzi	także	TGE.	W	dniu	23	lutego	2015	r.	bowiem	decyzją	KNF	
uzyskała	zezwolenie	na	prowadzenie	giełdy.	Jak	się	wydaje	rozpoczęcie	notowań	

18 Prowadzący	internetową	platformę	handlową	są	obowiązani	zapewnić	wszystkim	uczestnikom	
obrotu	energią	elektryczną	jednakowe	warunki	zawierania	transakcji	oraz	dostęp,	w	tym	sa-
mym	czasie,	do	informacji	rynkowych,	a	także	jawność	zasad	działania	oraz	pobieranych	opłat	
(art.	49a	ust.	4	Pr.	en.).

19 Przy	czym	regulamin	ten	musiał	być	zgodny	z	przepisami	szczególnymi	rozporządzenia	wy-
konawczego,	np.	w	zakresie	zawarcia	umowy,	tj.	kiedy	zrównoważy	się	oferta	kupna	energii	
elektrycznej	z	ofertą	sprzedaży,	sposób	wnoszenia	wadium	itd.	



Towarowa	giełda	energii	jako	instrument	realizacji	obowiązków	publicznoprawnych	 59

na	rynku	instrumentów	finansowych	miało	na	celu	zwiększenie	obrotów	na	TGE.	
Przewiduje	się,	że	w	przyszłości	rynek	finansowy	energii	elektrycznej	stopniowo	
przejmie	obroty	towarowego	rynku	terminowego,	z	uwagi	na	większą	elastycz-
ność	transakcji	futures.	Zamiast,	jak	dotychczas,	dokonywać	zakupu	kontraktu	
foward20	–	z	dostawą	fizyczną	uczestnik	rynku,	nabywając	wybrany	przez	siebie	
instrument	finansowy,	zagwarantuje	sobie	ustalony	poziom	ceny	w	wybranym	
przez	siebie	okresie.	W	ocenie	autora	jednakże	o	powodzeniu	podjętego	kroku	
zadecyduje	płynność	notowań	rynku	instrumentów	finansowych.	Fakt	ten	nato-
miast	uwarunkowany	jest	szeregiem	innych	czynników	wśród,	których	należy	
wskazać	przede	wszystkim	na	właściwą	animację	rynku,	wysokość	opłat	giełdo-
wych	czy	zainteresowanie	instrumentami	finansowymi	największych	krajowych	
producentów21.

Ostatnią	z	omawianych	form	publicznej	sprzedaży,	dopuszczoną	do	realizacji	
ustawowego	obowiązku	na	podstawie	art.	49	ust.	2	Pr.	en.	jest	otwarty	przetarg.	
Wprowadzenie	 do	 prawodawstwa	 energetycznego	 przetargu	miało	w	 swym	
założeniu	dopuszczenie	do	możliwości	zawarcia	umowy	większej	liczby	uczest-
ników	i	zwiększenia	transparentności	obrotu	energią	elektryczną22.	Zasadniczo	
instytucja	ta	normowana	jest	przez	właściwe	przepisy	prawa	cywilnego.	Jednakże	
szczegółowe	zasady	jego	organizowania	i	przeprowadzania	w	komentowanym	
przypadku	 reguluje	 rozporządzenie	wydane	 na	 podstawie	 delegacji	 zawartej	
z	art.	49a	12	Pr.	en.	tj.	rozporządzenie	Ministra	Gospodarki23 w sprawie okre-
ślenia	sposobu	i	trybu	organizowania	i	przeprowadzania	przetargu	na	sprzedaż	
energii	 elektrycznej	 oraz	 sposobu	 i	 trybu	 sprzedaży	 energii	 elektrycznej	 na	
internetowej	platformie	handlowej	(Dz.U.	z	2010	r.,	nr	186,	poz.	1246).	Przed-
miotowy	akt	prawny	określa	przede	wszystkim	sposób	zamieszczania	ogłoszeń	
o	przetargu	(§7),	dopuszczalne	formy	organizacji	przetargu	–	pisemną	czy	ust-
ną24	(§4),	kryteria	podmiotowe	(§3),	maksymalną	cenę	wywoławczą	(§5),	sposób	
publikowania	wyników	przetargu	(§17)	czy	warunki,	na	których	dopuszcza	się	

20 Które	polegają	również	na	rzeczywistym	dostarczeniu	towaru,	przy	czym	odbywa	się	to	w	ter-
minie	późniejszym,	M. Dul, op. cit. 

21 http://biznes.pl/magazyny/energetyka/nadchodzi-nowy-rozdzial-w-handlu-energia-w-
polsce/4ymmh5;	stan	na	22.02.2016	r.	

22 M. Swora, Z. Muras	(red.),	Prawo energetyczne. Komentarz,	Wolters	Kluwer,	Warszawa	2010,	
s.	1298.

23 W	następstwie	nowelizacji	Pr.	en.	właściwym	organem	będzie	Minister	ds.	Energii,	ustawa	
z	dnia	11	września	2015	r.	o	zmianie	ustawy	–	Prawo	energetyczne	oraz	niektórych	innych	
ustaw,	Dz.U.	z	2015	r.,	poz.	1618.	

24 Należy	wskazać,	że	przetarg	w	formie	ustnej	ma	charakter	zbliżony	do	instytucji	aukcji	ure-
gulowanej	w	kodeksie	cywilnym.	Zawarcie	umowy	sprzedaży	energii	elektrycznej	następuje	
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odstąpienie	od	przetargu	(§25).	Warto	w	tym	kontekście	nadmienić,	że	prawodaw-
ca	uprawnia	do	przeprowadzenia	przetargów	nie	tylko	przedsiębiorstwa	energe-
tyczne	zajmujące	się	wytwarzaniem	energii	elektrycznej,	ale	również	podmioty	
działające	na	ich	zlecenie	oraz	odbiorców	końcowych	(art.	49	ust.	10	Pr.	en.).	
Na	marginesie	tylko	trzeba	dodać,	że	ci	ostatni	w	praktyce	organizują	przetarg	
na	zakup	energii	elektrycznej.	Co	istotne,	omawiane	uprawnienie	może	zostać	
przeniesione	na	inny	podmiot,	jednakże	z	zakresu	realizacji	obowiązku	ustano-
wionego	w	art.	49a	st.	2	Pr.	en.	rozliczany	będzie	podmiot	wskazany	w	jego	dys-
pozycji.	Ergo	istnieje	możliwość	przeniesienia	uprawnienia	do	przeprowadzenia	
przetargu	na	inny	podmiot,	jakkolwiek	to	nie	zleceniobiorca,	a	wytwórca	energii	
elektrycznej	 będzie	 ponosić	 odpowiedzialność	 z	 tytułu	 potencjalnych	 sankcji	
wymierzanych	przez	Prezesa	URE.	Zgodnie	z	art.	49a	ust.	11	Pr.	en.	przetarg	
podlega	kontroli	Prezesa	URE	pod	względem	zgodności	oraz	sposobu	i	trybu	jego	
organizowania	i	przeprowadzania	określonym	w	rozporządzeniu	wykonawczym.	
Wobec	tego	zakres	czynności	podlegających	kontroli	ze	strony	organu	regula-
cyjnego	jest	bardzo	szeroki,	jego	granice	natomiast	będzie	wyznaczała	regulacja	
rozporządzenia	wydanego	na	podstawie	art.	49a	ust.	12	Pr.	en.25 

Drugi	z	publicznoprawnych	obowiązków	realizowanych	za	pośrednictwem	
TGE	odnosi	się	do	sprzedaży	paliw	gazowych,	a	precyzyjnie	gazu	wysokometa-
nowego.	Właściwe	regulacje	prawne	zostały	wprowadzone	nowelizacją	ustawy	
Prawo	energetyczne	z	26	lipca	2013	r.	(Dz.U.	z	2013	r.,	poz.	984).	Owa	obligacja	
nie	obejmuje	jako	takich	wytwórców,	a	przedsiębiorstwa	zajmujące	się	obrotem	
paliwami	gazowymi26.	Wobec	powyższego	zakres	podmiotowy	tego	obowiązku	
jest	inny	niż	w	przypadku	sektora	energii	elektrycznej,	co	wynika	z	różnej	spe-
cyfiki	rynku	gazu.	Na	marginesie	tylko	trzeba	nadmienić,	że	z	uwagi	na	silnie	
skoncentrowaną	strukturę	rynku	obowiązek	publicznej	sprzedaży	dotyczył	będzie	
przede	wszystkim	 jednego	 przedsiębiorstwa	 energetycznego	 (spółki	 Polskie	
Górnictwo	Naftowe	i	Gazownictwo	S.A.).	Nieco	węższa	jest	przy	tym	forma	
realizacji	omawianej	obligacji.	W	świetle	art.	49b	ust.	1	Pr.	en.	przedsiębiorstwo	
energetyczne	 zajmujące	 się	 obrotem	paliwami	 gazowymi	 spełnia	 ustawowy	
wymóg	publicznej	 sprzedaży	pod	warunkiem,	 że	 sprzedaż	 ta	 odbywa	 się	 za	

bowiem	z	chwilą	przybicia,	zob.	§	22	ust.	2	rozporządzenia	oraz	art.	702	§	2	kodeksu	cywilnego,	
Dz.U.	z	1964	r.	poz.	93.	

25 M. Swora, Z. Muras	(red.),	op. cit., s.	1297.
26 W	świetle	art.	3	pkt.	6	Pr.	en.	przez	obrót	rozumie	się	działalność	gospodarczą	polegającą	na	

handlu	hurtowym	albo	detalicznym	paliwami	lub	energią.	Podobnie	jak	na	rynku	energii	elek-
trycznej	obrót	na	rynku	gazu	odbywa	się	na	rynku	dnia	bieżącego	(RDB),	rynku	dnia	następnego	
(RDN)	oraz	rynku	terminowym	(RTT).	
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pośrednictwem	giełd	towarowych	lub	na	rynku	organizowanym	przez	podmiot	
prowadzący	na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej	rynek	regulowany.	Jak	się	
wydaje,	taki	stan	prawny	wynika	z	praktyki	nabytej	w	toku	stosowania	przepi-
sów	właściwych	dla	sektora	elektroenergetycznego.	W	istocie	bowiem	pomimo	
unormowania	w	Pr.	en.	formy	przetargu	jako	jednej	z	alternatyw	dla	publicznej	
sprzedaży,	w	przeważającej	części	odbywała	się	ona	za	pośrednictwem	TGE	lub	
na	rynku	regulowanym	(w	zdecydowanie	mniejszym	stopniu).

Zakres	przedmiotowy	art.	49b	ust.	1	Pr.	en.	obejmuje	obowiązek	sprzedaży	
w	powyższym	trybie	nie	mniej	niż	55%	wolumenu	gazu	wysokometanowego	
wprowadzonego	do	sieci	przesyłowej.	Trzeba	przy	tym	zaznaczyć,	że	poziom	
obliga	giełdowego	narastał	stopniowo,	począwszy	od	dnia	wejścia	w	życie	nowe-
lizacji	w	2013	r.	–	nie	mniej	niż	30%	przez	cały	2014	r.	–	nie	mniej	niż	40%	po	
1	stycznia	2015%	–	nie	mniej	niż	55%27.	Należy	przy	tym	zaznaczyć,	iż	poziom	
obliga	giełdowego	w	Polsce	ustalony	jest	na	poziomie	sztywnym,	w	wielu	przy-
padkach	wyższym	niż	obrót	giełdowy	tym	surowcem	w	państwach,	w	których	
rynek	hurtowy	gazu	ziemnego	jest	dalece	bardziej	rozwinięty28.	

Wobec	powyższego	powstaje	wątpliwość,	czy	mechanizm	ten	nie	 ingeruje	
w	sposób	nieproporcjonalny	w	konstytucyjnie	zagwarantowaną	zasadę	wolności	
gospodarczej	poprzez	wymuszenie	obrotu	giełdowego	z	równoczesnym	ogranicze-
niem	innych	form	obrotu,	takich	jak	umowy	dwustronne.	Prawodawca	przy	tym	
wymaga	nie	tyle	zaoferowania	przez	przedsiębiorstwo	energetyczne	określonego	
wolumenu	paliwa	gazowego	na	giełdzie	gazu,	co	osiągnięcie	rezultatu	w	postaci	
zawarcia	transakcji	sprzedaży	na	z	góry	wyznaczony	wolumen	gazu.	Na	tym	tle	po-
dzielam	pogląd	wyrażony	w	literaturze,	że	ze	względu	na	faktyczne	wprowadzenie	
regulacji	umożliwiających	obrót	gazem	dopiero	w	grudniu	2013	r.,	obowiązkiem	
niemożliwym	do	wykonania	mogło	być	wykonanie	obliga	giełdowego	na	poziomie	
30%	w	2013	r.29	Z	uwagi	na	skalę	obowiązku	oraz	konieczność	uregulowania	w	od-
mienny	sposób	od	dotychczasowych	umów	dostawy	sprzedający	mieli	stosunkowo	
krótki	termin	na	spełnienie	(wolumenowo)	obowiązku	przypadającego	na	okres	
od	wejścia	w	życie	ustawy	(11	września	2013	r.)	aż	do	końca	2013	r.	

Konsekwencją	 niedostosowanych	 do	warunków	 rynkowych	 rozwiązań	
prawnych	był	wzrost	 podaży	 surowca	na	 rynku	wobec	niedostatecznego	nań	

27 Obowiązek	ten	nie	ma	charakteru	bezwzględnego,	zob.	art.	49b	ust.	2	i	3	Pr.	en.	
28 Np.	w	Wielkiej	Brytanii	czy	Niemczech,	R. Zajdler, Polski rynek hurtowy gazu ziemnego na 

tle rynków Unii Europejskiej,	Robert	Zajdler	Kancelaria	Radcy	Prawnego,	Warszawa	2014,	
s.	33	i	n.	

29 R. Zajdler, Uwagi krytyczne do regulacji „obliga giełdowego” jako sposób budowania hur-
towego rynku gazu ziemnego,	Humanities	and	Social	Sciences	2014/3,	s.	247	i	n.	
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popytu.	W	przeważającej	mierze	bowiem	przedsiębiorstwa	energetyczne	zwią-
zane	były	nadal	kontraktami	o	charakterze	dwustronnym.	Ponadto,	poziom	cen	
oferowanych	na	giełdzie	nie	był	konkurencyjny	w	stosunku	do	cen	wynikających	
z	umów	długoterminowych,	co	w	praktyce	uniemożliwiło	wykonanie	obowiązku	
unormowanego	w	art.	49b	Pr.	en.30

Próbę	wypełnienia	powstałej	luki	legislacyjnej	podjęto	w	kolejnej	z	noweli-
zacji	Pr.	en.	(Dz.U.	z	2014	r.,	poz.	942)	wprowadzającej	tzw.	sukcesję	generalną.	
Jej	istotą	było	wyodrębnienie	z	dotychczasowej	struktury	PGNiG	S.A.	przed-
siębiorstwa	obrotu	detalicznego	–	 spółki	PGNiG	Obrót	Detaliczny	 sp.	 z	 o.o.	
i	 ustawowe	przeniesienie	 praw	związanych	 ze	 sprzedażą	gazu	 ziemnego	go-
spodarstwom	domowym	i	pozostałym	odbiorcom,	którzy	zużywają	w	jednym	
punkcie	odbioru	do	25	mln	m3	gazu	rocznie.	W	założeniu	inicjatywa	ta	miała	na	
celu	poprawienie	płynności	notowań	na	towarowej	giełdzie	gazu.	W	praktyce	na-
tomiast	miała	umożliwić	zrealizowanie	ustawowego	poziomu	obliga	giełdowego.	
W	większości	przecież,	gaz	sprzedawany	za	pośrednictwem	giełdy	nabywany	
jest	przez	spółkę	obrotu	detalicznego	funkcjonującą	w	jednej	grupie	kapitałowej	
z	podmiotem	zobowiązanym	na	podstawie	art.	49b	Pr.	en.	Pewną	konfuzję	budzi	
jednak	sposób	podziału	rynku	gazu	przyjęty	w	nowelizacji	Pr.	en.	w	zakresie	suk-
cesji	kontraktów	PGNIG	na	PGNIG	Obrót	Detaliczny.	Zgodnie	z	jej	założeniem	
32	największych	odbiorców	przemysłowych	gazu	zużywających	>25	mln	m³/rok	
pozostało	w	PGNIG	razem	z	całym	obrotem	hurtowym	(Spółki	Obrotu,	obrót	
giełdowy),	a	odbiorcy	detaliczni	zostali	przeniesieni	z	umowami	do	Spółki	PGNIG	
Obrót	Detaliczny.	Taki	podział	rynku	rodzi	ryzyko	pojawiania	się	na	nim	niewła-
ściwych	praktyk	cenowych	prowadzących	do	wzrostu	kosztów	gazu	w	grupie	
największych	odbiorców	przemysłowych,	a	w	konsekwencji	może	spowodować	
pogorszenie	ich	pozycji	konkurencyjnej.	Potwierdzeniem	powyższych	tez	były	
notowania	na	towarowej	giełdzie	gazu	w	II	połowie	2014	r.	Niewątpliwie	doszło	
do	zdynamizowania	obrotu	na	giełdzie	gazu,	ale	koncentracja	w	obrębie	struktur	
jednej	grupy	kapitałowej	doprowadziła	do	wzrostu	cen	gazu.

4. Podsumowanie

Analiza obowiązujących	rozwiązań	prawnych	pozwala	stwierdzić,	iż	na	przestrze-
ni	lat	giełda	towarowa	znacząco	zmieniła	swój	pierwotny	charakter.	Nie	jest	to	
już	bowiem	jedynie	(tylko)	„plac	targowy”,	na	którym	dokonuje	się	tradycyjnego	

30 Cyt.	za:	T. Brzeziński, Daleko od stabilizacji. Sektor gazowy w świetle nowych przepisów cz. 1, 
Energetyka	Cieplna	i	Zawodowa	2014/1,	s.	56.	
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handlu	rzeczami,	a	wyspecjalizowana	platforma	obrotu,	której	działalność	jest	ści-
śle	powiązana	z	sektorem	energetycznym.	Dość	wspomnieć	tylko,	że	od	początku	
obowiązywania	u.t.g.	przyjęto	szeroką	definicję	towarów	giełdowych,	która	poza	
rzeczami	oznaczonymi	co	do	gatunku	obejmuje	m.in.	także	te	przyjmujące	formę	
niematerialną	(energia	elektryczna)	czy	prawa	(świadectwa	pochodzenia	energii	
elektrycznej	z	odnawialnych	źródeł;	świadectwa	efektywności	energetycznej).	
Stan	ten,	jak	się	wydaje,	jest	następstwem	ewolucji	w	obszarze	prowadzenia	ob-
rotu	gospodarczego,	ale	także	zamierzonego	działania	krajowego	ustawodawcy.	

Niewątpliwie	wprowadzenie	do	krajowego	systemu	prawnego	obowiązku	
publicznej	sprzedaży	zliberalizowało	rynek	energetyczny.	Przedmiotowe	regulacje	
doprowadziły	do	zwiększenia	transparentności	rynku	energetycznego,	prowadząc	
do	sytuacji,	w	której	ceny	energii	elektrycznej	i	paliw	gazowych	odzwierciedlają	
rzeczywiste	tendencje	rynkowe.	Niebagatelne	przy	tym	znaczenie	odegrała	Towa-
rowa	Giełda	Energii	S.A.	Potwierdzeniem	tego	są	dane	publikowane	przez	Prezesa	
URE,	które	wskazują,	 że	większość	 transakcji	 sprzedaży	energii	 elektrycznej	
(w	2014	r.)	i	gazu	ziemnego	(w	2014	r.)	odbywa	się	na	rynkach	regulowanych,	
w	tym	w	szczególności	TGE31.	

Tym	niemniej	aktualne	pozostaje	pytanie,	czy	zastosowane	regulacje	prawne	
nie	prowadzą	do	swoistej	dyskryminacji	de facto	 jednych	podmiotów	powią-
zanych	kapitałowo	ze	Skarbem	Państwa	względem	pozostałych.	Można	nawet	
odnieść	wrażenie,	że	kolejne	nowelizacje	Pr.	en.	miały	na	celu	umocnienie	TGE.	
Jakkolwiek	przyjmuję	argumenty	związane	z	potrzebą	zapewnienia	płynności	
rynku,	 tak	uważam	za	niezrozumiałe	uchylenie	przepisów,	które	umożliwiały	
realizację	publicznoprawnego	obowiązku	za	pośrednictwem	platform	interne-
towych.	Tym	bardziej	budzi	konfuzję,	że	zmiana	właściwych	przepisów	miała	
w	 istocie	 jedynie	 eliminacje	 błędu	 logicznego.	 Pozostawienie	wobec	 tego	
art.	49a	ust.	2	Pr.	en.	w	brzmieniu	nadanym	nowelizacją	z	2011	r.	stanowi	sku-
teczną	barierę	utrudniającą	konkurencję	podmiotom	prowadzącym	działalność	
gospodarczą	na	rynku	nieregulowanym.	Wydaje	się	także,	że	nawet	ogranicze-
nie	poziomu	obliga	giełdowego,	m.in.	ze	względu	na	upływ	terminów,	na	jakie	
zostały	zawarte	KDT-ty	(a	co	się	z	tym	wiąże	rekompensat	na	pokrycie	kosztów	
osieroconych),	nie	doprowadzi	do	rychłego	wzmożenia	konkurencji	w	obszarze	
punktów	obrotu	energią	elektryczną.	W	ocenie	autora	 legislator	przynajmniej	
w	perspektywie	kolejnych	kilku	lat	skutecznie	zakłócił	rozwój	konkurencji	na	
wirtualnym	rynku	obrotu	energią	elektryczną	i	gazem	ziemnym,	utrwalając	rolę	
TGE	jako	podstawowej	platformy	obrotu	energią	elektryczną.	

31 Prezes	URE,	Sprawozdanie…,	s.	16	i	89.	
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Michał KRZYKOWSKI

POLISH POWER EXHANGE AS AN INSTRUMENT OF PUBLIC OBLIGATIONS

( S u m m a r y )

Globalization	entails	a	significant	change	in	forms	of	marketing	in	all	areas	of	the	economy.	This	
process	also	included	the	energy	sector.	The	liberalization	of	the	energy	market	initiated	in	the	90-th	
of	the	twentieth	century	modified	the	approach	to	electric	energy.	It	was	because	energy	started	to	
be	perceived	not	only	as	a	strategy	good	but	also	as	a	subject	of	trade.	It	must	be	underlined	that	
originally	electricity	supply	agreements	were	two-sided	and	long-term.	This	resulted	numerous	
barriers	to	the	market	access,	especially	for	new	entities.	A	chance	to	break	this	isolation	was	the	
creation	of	a	virtual	platform	for	energy	trading,	which	would	make	it	possible	to	create	competi-
tion	through	price	transparency.

The	aim	of	the	article	aims	to	analyze	and	evaluate	legal	solutions	in	the	field	of	public	law	
obligations	under	the	Energy	Law	Act,	including	the	role	of	private	legal	entities.
Keywords:	Power	Exchange;	public	obligation;	energy	trading


