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Orzecznictwo

Dodatek energetyczny przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej i jest przy-
znawany w  drodze decyzji wydawanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na 
wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej 
jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 DodMieszkU, 
która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawar-
tej z  przedsiębiorstwem energetycznym i  zamieszkuje w  miejscu dostarczania energii elek-
trycznej. Przyznanie dodatku energetycznego wymaga inicjatywy strony, bez której nie może 
być wszczęte postępowanie w  sprawie przyznania ww. dodatku (wyr. WSA w  Szczecinie 
z 15.6.2016 r., II SA/Sz 618/15, Legalis).

 

19. Przyznanie dodatku energetycznego.

Orzecznictwo

Dodatek energetyczny jest świadczeniem wypłacanym obok dodatku mieszkaniowego oso-
bie, która wystąpi o  jego przyznanie odrębnym wnioskiem, inicjując w ten sposób odrębne 
postępowanie w  sprawie przyznania dodatku energetycznego. Nie istnieje automatyzm 
w przyznawaniu dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego. Otrzymanie każdego 
z nich wymaga oddzielnych wniosków i spełnienia różnych kryteriów ustawowych określo-
nych w  dwóch różnych ustawach. Przyznanie dodatku mieszkaniowego jest tylko jednym 
z warunków przyznania dodatku energetycznego, a nie jedynym warunkiem jego przyznania 
(wyr. WSA w Krakowie z 6.5.2016 r., III SA/Kr 1421/15, Legalis).

 

20. Urządzenia techniczne stosowane do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, 
magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania energii elektrycznej, jako urządzenia 
infrastruktury technicznej.

Orzecznictwo

Systemowa wykładnia terminu „urządzenia infrastruktury technicznej” znajduje oparcie 
w art. 143 ust. 2 GospNierU oraz w art. 3 pkt 7 i 9 PrEnerg. W efekcie zasadne jest przyjęcie, że 
urządzenia techniczne stosowane do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazyno-
wania, dystrybucji oraz użytkowania energii elektrycznej stanowią urządzenia infrastruktu-
ry technicznej (wyr. WSA w Gliwicach z 29.1.2016 r., II SA/Gl 230/15, Legalis).

 

21. Istota wstrzymania dostaw paliwa i odpowiadającego mu obowiązku zapłaty ceny.

Orzecznictwo

Wstrzymanie dostaw paliwa i odpowiadającego mu obowiązku zapłaty ceny jest czasowym 
zawieszeniem obowiązku świadczeń wzajemnych ciążących na stronach w  czasie trwania 
umowy i  nie ma wpływu na byt prawny wynikającego z  niej stosunku zobowiązaniowego 
(wyr. SN z 21.3.2013 r., II CNP 68/12, Legalis).
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22. Przebieg linii energetycznych nad nieruchomością obciążoną, jako przesądzający 
o stanie posiadania prowadzącym do zasiedzenia służebności przesyłu. Prowadzenie 
działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo energetyczne jako sposób korzystania 
z urządzeń stanowiących sieć energetyczną.

Orzecznictwo

O stanie posiadania prowadzącym do zasiedzenia służebności polegającej na korzystaniu z li-
nii wysokiego napięcia decyduje przede wszystkim przebieg linii nad nieruchomością obcią-
żoną, a nie umiejscowienie słupa podtrzymującego przewody.

Przepisy PrEnerg należy uwzględniać przy wyjaśnianiu pojęcia „korzystanie z  widocznego 
i trwałego urządzenia”, użytego w art. 292 KC. Istnieje związek techniczny i gospodarczy po-
między elementami sieci energetycznej, do których niewątpliwie należą linie energetyczne, 
utrzymujące je słupy, stacje transformatorowe i inne urządzenia. Po wybudowaniu stanowią 
składnik przedsiębiorstwa włączony do sieci. Jeżeli zatem przedsiębiorstwo energetyczne 
funkcjonuje i prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu energii elektrycz-
nej, to korzysta z urządzeń stanowiących sieć energetyczną, łącząc je z innymi elementami 
instalacji (post. SN z 19.12.2012 r., II CSK 218/12, Legalis).

 

23. Umowy mające zastosowanie w procesie rzeczywistego nabywania energii, paliw 
itp., do których dostarczania stosuje się sieci przesyłowe.

Orzecznictwo

Aby energia mogła być dostarczana do odbiorcy, wymagane jest uprzednie przyłączenie tego 
odbiorcy do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej na podstawie umowy o przyłączenie, a na-
stępnie zawarcie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej, na podstawie której odbiorca 
będzie dokonywał zakupu towaru, jakim jest energia, oraz zawarcie umowy o świadczenie 
usług przesyłania lub dystrybucji tych paliw lub energii do punktu ich odbioru. Redakcja 
art. 5 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 PrEnerg sugeruje, że dostarczanie energii odbywa się w każ-
dym przypadku na podstawie dwóch umów zawartych przez odbiorcę, a mianowicie na pod-
stawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji lub na podstawie umowy 
kompleksowej (czyli, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 30 PrEnerg, umową zawierającą 
postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji 
energii), zawartych po uprzednim podłączeniu podmiotu do sieci elektroenergetycznej. Na-
leży przy tym zauważyć, iż zgodnie z  treścią art. 7 PrEnerg przedsiębiorstwo energetyczne 
jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się 
o przyłączenie do sieci.

Z powyższego należy wyprowadzić wniosek, iż zawarcie umowy o przyłączenie do sieci elek-
troenergetycznej nie stanowi – w myśl powołanych przepisów PrEnerg – umowy, na podsta-
wie której powód zobowiązuje się dostarczać energię i naliczać z tego tytułu opłaty za jej uży-
wanie.

Legalne pobieranie energii przez użytkownika może nastąpić wyłącznie na podstawie zawar-
tej między stronami umowy sprzedaży (lub umowy kompleksowej), poprzedzonej zawartą 
umową o przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej. Powyższe uregulowanie ma zapobiegać 
sytuacjom, w  których użytkownicy pobieraliby energię elektryczną, nie mając podpisanej 



30

Rozdział 1. Przepisy ogólne 

Kuliński

Ar t.  3

umowy o jej sprzedaż (lub umowy kompleksowej), a jedynie na podstawie umowy o przyłą-
czenie do sieci energetycznej. Takie działanie byłoby sprzeczne z  celem wskazanego unor-
mowania. Ponadto, w ocenie SO, prowadziłoby niejednokrotnie do sytuacji, że użytkownicy 
już po przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej celowo uchylaliby się od zawarcia umowy 
sprzedaży energii (lub umowy kompleksowej), aby uniknąć odpowiedzialności za opłaty za 
rachunki za energię elektryczną (wyr. SO w Gdańsku z 6.9.2011 r., III Ca 93/11, niepubl.).

 

24. Wpływ wniosku powoda na status prowadzonej przez niego działalności gospo-
darczej.

Orzecznictwo

Przepisy art. 3 pkt 12, art. 9a ust. 1 PrEnerg odpowiadają treści art. 2 SwobDziałGospU. Fakt 
złożenia przez powoda wniosku o cofnięcie koncesji nie niweluje przesłanek, definiujących 
działalność gospodarczą powoda w zakresie obrotu energią elektryczną w okresie prowadze-
nia przez niego działalności koncesjonowanej (wyr. SOKiK z 28.7.2011 r., XVII AmE 125/09, 
niepubl.).

 

25. Koszty budowy i utrzymania oświetlenia a realia gospodarcze.

Orzecznictwo

Przepis art. 3 pkt 22 PrEnerg w zakresie, w jakim odnosi się do kosztów budowy i utrzymania 
punktów oświetleniowych, należy interpretować z uwzględnieniem realiów gospodarczych, 
w  jakich świadczone są usługi oświetlenia ulicznego (wyr. SN z  17.2.2011  r., III SK 36/10, 
OSNAPiUS 2012, Nr 7–8, poz. 108, s. 344).

 

26. Żądanie pokrycia kosztów przeglądów i napraw sieci oświetleniowych nie jest prak-
tyką ograniczającą konkurencję.

Orzecznictwo

W braku wyraźnej regulacji ustawowej nakładającej obowiązek ponoszenia kosztów utrzyma-
nia zdolności urządzeń, instalacji i  sieci do realizacji zaopatrzenia na przedsiębiorstwo ener-
getyczne niedopuszczalne jest uznanie żądania pokrywania kosztów przeglądów i  napraw 
sieci oświetleniowych za praktykę ograniczającą konkurencję w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 6 
OchrKonkurU (wyr. SN z 17.2.2011 r., III SK 36/10, OSNAPiUS 2012, Nr 7–8, poz. 108, s. 344).

 

27. Przesłanki uznania poboru energii za nielegalny.

Orzecznictwo

Dla przyjęcia, iż ma miejsce nielegalny pobór konieczne jest wykazanie, że doszło do poboru 
energii z całkowitym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingeren-
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cję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ po-
miarowo-rozliczeniowy (art. 3 pkt 18 PrEnerg).

Aktualnie za niewystarczające uznać należy udowodnienie przez powoda, iż doszło do inge-
rencji w układ pomiarowo-rozliczeniowy, konieczne jest wykazanie, iż powyższa ingerencja 
miała wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozlicze-
niowy, a zatem iż nielegalny pobór energii rzeczywiście nastąpił.

Sam fakt manipulacji w  układzie rozliczeniowo-pomiarowym nie stanowi przesłanki do 
uznania, że wystąpił nielegalny pobór energii, albowiem konieczną i niezbędną przesłanką 
do uznania, iż doszło do nielegalnego poboru energii, jest wykazanie, iż ingerencja ta mia-
ła wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez ten układ (art. 57 w zw. z art. 3 
ust. 18 PrEnerg) (wyr. SO w Gdańsku z 14.7.2010 r., III Ca 448/10, niepubl.).

 

28. Brak konieczności stwierdzenia winy.

Orzecznictwo

Wobec treści art. 3 pkt 18 PrEnerg dla stwierdzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej 
nie jest wymagane ustalenie winy po stronie odbiorcy tej energii. Zaistnienie przesłanki winy 
odbiorcy nie jest także wymagane dla wstrzymania dostarczania energii elektrycznej w opar-
ciu o art. 6 ust. 3 pkt 2 PrEnerg (wyr. SA w Warszawie z 7.4.2010 r., VI ACa 1078/09, Legalis).

 

29. Nielegalny pobór energii.

Orzecznictwo

Nielegalny pobór energii w rozumieniu art. 3 pkt 18 PrEnerg jako nieoparty na tytule praw-
nym wskazującym obowiązek dostawy energii oraz wysokość wynagrodzenia – nie podlega 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (wyr. NSA w Warszawie z 23.3.2010 r., I FSK 
331/09, Legalis).

 

Orzecznictwo

Nielegalny pobór energii jest ustawowo definiowany jako pobieranie energii bez zawarcia 
umowy lub niezgodnie z umową. Oznacza to, że czyn sprawcy polegający na nielegalnym po-
bieraniu energii elektrycznej ustawodawca określił od strony przedmiotowej, wskazując te 
jego cechy, które decydują o jego bezprawności. Ustalenie nielegalnego poboru energii nie 
wymaga zatem badania winy sprawcy w znaczeniu subiektywnym (wyr. SN z 27.3.2008 r., 
II CSK 489/07, Legalis).
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Ustalenie nielegalnego pobierania energii – w rozumieniu art. 3 pkt 18 PrEnerg – nie wymaga 
badania winy sprawcy tego czynu (wyr. SN z 9.4.2003 r., I CKN 252/01, OSNC 2004, Nr 7–8, 
poz. 110, s. 40). 

 

30. Definicja niekonwencjonalnego źródła energii.

Orzecznictwo

Źródłem jest miejsce (i podmiot), w którym z zastosowaniem konkretnej technologii wytwa-
rza się energię elektryczną, tj. energię przetworzoną w  dowolnej postaci. Aby dane źródło 
mogło być uznane za niekonwencjonalne, nie może wykorzystywać w procesie przetwarza-
nia spalania organicznych paliw kopalnych. Niewykorzystywanie oznacza w tym wypadku, 
zaniechanie używania w procesie energetycznym tj. technicznym procesie w zakresie prze-
twarzania energii procesu spalania (wyr. WSA w Gliwicach z 28.2.2008 r., III SA/Gl 1590/07, 
Legalis).

 

31. Wyłączenie taryfikatora przedsiębiorstw energetycznych spod kontroli Prezesa 
UOKiK.

Orzecznictwo

Ceny i  stawki opłat taryfy ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne, obowiązują-
ce w  wyniku ich zatwierdzenia decyzją Prezesa URE, a  następnie prawidłowego ogło-
szenia (art.  47 w  zw. z  art.  3 pkt  17 PrEnerg), nie mogą być przedmiotem kontroli Prezesa 
UOKiK w  postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów OchrKonkurU (wyr. SN 
z 25.5.2004 r., III SK 48/04, OSNP 2005, Nr 10, poz. 151).

 

32. Kwestia skuteczności zmiany ciągłego stosunku prawnego.

Orzecznictwo

Zmiana stosunku prawnego o charakterze ciągłym przez związanie stron umowy wzorcem 
wydanym w  czasie jej trwania (art.  385 §  3 KC – obecnie art.  3841 KC) następuje dopiero 
z chwilą bezskutecznego upływu okresu wypowiedzenia, chyba że umowa zawiera odmien-
ne uregulowania albo gdy po zakomunikowaniu wzorca strony postanowiły inaczej (wyr. SN 
z 18.12.2002 r., IV CKN 1616/00, OSNC 2004, Nr 4, poz. 54, s. 24).

 

33. Taryfa jako wzorzec umowny.

Orzecznictwo

Taryfa dla paliw lub energii, o której mowa w art. 3 pkt 17 PrEnerg, stanowi wzorzec umowny 
podlegający przepisom cywilnoprawnym dotyczącym umów. Wzorzec ten wchodzi w  życie 
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z  upływem terminu wypowiedzenia, nie zaś z  chwilą prawidłowego zakomunikowania go 
drugiej stronie (wyr. SN z 18.12.2002 r., IV CKN 1616/00,  OSNC 2004, Nr 4, poz. 54).

 

34. Wpływ statusu spółdzielni na możliwość skarżenia z tytułu odmowy dostarczania 
ciepła.

Orzecznictwo

Niemająca statusu przedsiębiorstwa energetycznego, w rozumieniu art. 3 pkt 12 PrEnerg, 
spółdzielnia mieszkaniowa nie może być skutecznie skarżona o  stosowanie praktyki mo-
nopolistycznej w  następstwie odmowy dostawy ciepła ze swej kotłowni podmiotowi nie-
będącemu członkiem spółdzielni, tym bardziej w sytuacji istnienia alternatywnych źródeł 
zaopatrzenia w  ciepło (wyr. Sądu Antymonopolowego z  12.6.2002  r., XVII Ama 47/01,  
Legalis).

 

35. Zakres koncesji.

Orzecznictwo

Koncesja na wytwarzanie energii nie obejmuje jej przesyłu i  dystrybucji, na co wymagane 
jest posiadanie odrębnych koncesji (wyr. Sądu Antymonopolowego z 12.9.2001 r., XVII Ame 
65/00, Legalis).

 

36. Warunki prowadzenia przedsiębiorstwa energetycznego.

Orzecznictwo

Spółdzielnia mieszkaniowa, wytwarzając energię cieplną i następnie sprzedając ją innym pod-
miotom, jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu art. 3 pkt PrEnerg, chociażby nie 
dotyczył jej obowiązek posiadania koncesji i zatwierdzenia taryfy przez Prezesa URE.

Taryfa każdego przedsiębiorstwa energetycznego powinna być oparta na uzasadnionych 
kosztach działalności w rozumieniu art. 45 ust. 1 pkt 1 PrEnerg. Wymóg ten dotyczy tak-
że przedsiębiorstwa energetycznego, które nie podlega obowiązkowi posiadania koncesji 
i  tym samym nie ciąży na nim obowiązek uzyskania zatwierdzenia taryfy przez Prezesa 
URE.

Przeciwko przedsiębiorstwu energetycznemu, które nie podlega obowiązkowi posiadania 
koncesji i tym samym nie ciąży na nim obowiązek uzyskania zatwierdzenia taryfy przez Pre-
zesa URE, może być prowadzone postępowanie z art. 5 ust. 1 pkt 6 AMopU [obecnie art. 9 
ust.  2 pkt  6 OchrKonkurU – przyp. aut.], jeżeli posiadając pozycję dominującą na rynku, 
przedsiębiorstwo energetyczne stosuje zawyżone ceny lub narzuca odbiorcom energii inne 
uciążliwe warunki umowy (wyr. Sądu Antymonopolowego z 22.12.1999 r., XVII Ama 39/99, 
Legalis).
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37. Brak możliwości zmuszenia przedsiębiorcy do podjęcia działalności koncesjonowanej.

Orzecznictwo

Potencjalny odbiorca energii elektrycznej nie może żądać od Prezesa URE, aby ten nakazał 
określonemu przedsiębiorcy podjęcie działalności, na którą wymagane jest uzyskanie kon-
cesji, jeżeli dany przedsiębiorca nie wyraża zgody na taką działalność, a  ponadto nie ma, 
i uprzednio też nie miał, statusu przedsiębiorstwa energetycznego (post. Sądu Antymonopo-
lowego z 12.5.1999 r., XVII Ame 19/99, niepubl.).

 

Art. 4. [Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych] 
1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją pa-
liw lub energii, magazynowaniem paliw gazowych, w tym skroplonego gazu ziem-
nego, skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego 
jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji za-
opatrzenia w te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu 
obowiązujących wymagań jakościowych.
2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją pa-
liw gazowych lub energii jest obowiązane zapewnić wszystkim odbiorcom oraz 
przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą paliw gazowych lub energii, na za-
sadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług przesyłania lub dystrybu-
cji paliw gazowych lub energii, na zasadach i w zakresie określonym w ustawie; 
świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji tych paliw lub energii odbywa się na 
podstawie umowy o świadczenie tych usług.

Powiązania z  innymi pr zepisami:
 ● art. 4f, 7, 8, 16, 56 PrEnerg.

I. Zakres podmiotowy przepisu
1. Artykuł 4 ust. 1 PrEnerg nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązki w za-
kresie utrzymania zdolności urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w te 
paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny. 

Brzmienie tego przepisu wskazuje, że obowiązek ten nie jest nałożony na wszystkie 
przedsiębiorstwa energetyczne (definicja w art. 3 pkt 12 PrEnerg), ale jest zawężony do 
tych przedsiębiorstw, które zajmują się przesyłaniem lub dystrybucją paliw lub energii, 
magazynowaniem paliw gazowych, w tym skroplonego gazu ziemnego, skraplaniem 
gazu ziemnego lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego. Jednocześnie każde 
przedsiębiorstwo energetyczne spełniające kryteria z art. 4 ust. 1 PrEnerg jest obarczone 
tymi obowiązkami. 
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2. Terminy „przesyłanie” oraz „dystrybucja” zostały zdefiniowane w PrEnerg. 

Termin „przesyłanie” jest zdefiniowany w art. 3 pkt 4 PrEnerg, według którego przesyła-
nie to transport:
1) paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu ich dostar-

czania do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci 
przesyłowych;

2) paliw ciekłych siecią rurociągów;
3) ciepła siecią ciepłowniczą do odbiorców przyłączonych do tej sieci.

Natomiast termin „dystrybucja” został zdefiniowany w art. 3 pkt 5 PrEnerg, według 
którego dystrybucja to:
1) transport paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu 

ich dostarczania odbiorcom,
2) rozdział paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych do sieci rurociągów,
3) rozdział ciepła do odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej
– z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii.

Orzecznictwo

Obowiązek utrzymania zdolności urządzeń, instalacji i  sieci do realizacji dostaw paliw lub 
energii w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościo-
wych przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii 
do odbiorców, wynika z treści art. 4 ust. 1 PrEnerg. Przepis ten nakłada na przedsiębiorstwa 
energetyczne określony obowiązek. Obowiązek ma charakter publicznoprawny w tym zna-
czeniu, że zostaje nałożony w  interesie publicznym w  celu zapewnienia odpowiednich wa-
runków do stałego zaspokajania przez przedsiębiorstwa energetyczne podstawowych po-
trzeb społecznych, do których należy zaopatrzenie w  energię elektryczną. Obowiązek ten 
jest konieczny do zapewnienia realizacji celów Prawa energetycznego oraz funkcjonowania 
systemu energetycznego (wyr. SOKiK z 1.3.2013 r., XVII AmE 167/11, Legalis).

 

II. Bezwzględność obowiązków
3. W praktyce powstało zagadnienie, czy obowiązki określone w art. 4 ust. 1 PrEnerg 
mają charakter bezwzględny, tj. czy zawsze, niezależnie od jakichkolwiek innych okolicz-
ności, przedsiębiorstwo energetyczne musi wypełniać wszystkie obowiązki w zakresie 
utrzymywania zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w te paliwa 
lub energię w sposób ciągły i niezawodny. Przede wszystkim obowiązki wynikające 
z art. 4 ust. 1 PrEnerg powinny być interpretowane przy uwzględnieniu celów PrEnerg 
wskazanych w art. 1 ust. 2 PrEnerg. Artykuł 1 ust. 2 PrEnerg wśród celów ustawy 
PrEnerg wymienia także równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych 
i odbiorców paliw i energii oraz zapewnienie oszczędnego i racjonalnego użytkowania 
paliw i energii. Mogą powstać sytuacje, gdy utrzymywanie zdolności urządzeń, instalacji 
i sieci w sposób ciągły i niezawodny do realizacji zaopatrzenia w paliwa lub energię 
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będzie w rażącej sprzeczności ze wskazanymi celami PrEnerg. Znaczenie mają kryteria 
ekonomiczne oraz techniczne. 

Przykład

Utrzymywanie sieci, aby dostarczać paliwa czy energię do pojedynczych odbiorców zlokali-
zowanych w oddaleniu od skupisk innych odbiorców, może wiążąc się z koniecznością pono-
szenia tak niewspółmiernie dużych kosztów, że zasadne będzie uznanie, iż choćby ze wzglę-
du na wyrażony w art. 1 ust. 2 PrEnerg obowiązek równoważnia interesów przedsiębiorstwa 
energetycznego z  interesami odbiorców, przestaje obowiązywać wyrażony w  art.  4 ust.  1 
PrEnerg obowiązek utrzymywania takiej sieci. Również postęp technologiczny może uzasad-
nić, iż utrzymywanie dotychczasowych urządzeń czy instalacji, z których korzystają pojedyn-
czy odbiorcy, z jakiegoś względu niedecydujący się na korzystanie z nowych rozwiązań tech-
nologicznych, spowoduje nadmierność kosztów koniecznych do utrzymania tych urządzeń 
czy instalacji i tym samym uzasadni zniesienie obowiązku ich utrzymywania.

 

4. Odrębnym zagadnieniem dotyczącym bezwzględności obowiązków z art. 4 ust. 1 
PrEnerg jest kwestia tego, jak należy rozumieć obowiązek ciągłości i niezawodności. 
Sieci, urządzenia czy instalacje to przecież elementy techniczne, które nigdy nie będą 
w 100% niezawodne, a tym samym nie można mówić o stuprocentowej gwarancji 
ciągłości. Nie chodzi tylko o przypadkową awaryjność, ale także określenie tego, jakie 
np. warunki pogodowe mogą uzasadnić zniesienie bezwzględności wymogu art. 4 ust. 1 
PrEnerg. 

Przykład

Przedsiębiorstwa energetyczne muszą zapewnić, iż sieci, urządzenia czy instalacje są wyko-
nane z odpowiednich materiałów i w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej. Powinny 
uwzględniać wszystkie odpowiednie obowiązujące w tym zakresie normy techniczne. Nie ma 
natomiast wymogu, by w polskich warunkach sieci urządzenia czy instalacje gwarantowały 
ciągłość i niezawodność pracy, gdy np. przez dłuższy czas utrzymywałby się mróz np. poniżej 
–35°C. Konkretne kryteria graniczne dla poszczególnych urządzeń czy instalacji są zazwyczaj 
określone w normach technicznych.

 

Orzecznictwo

Do operatora systemu przesyłowego należy ocena, czy sytuacja nosi znamiona awaryjnej, co 
nie oznacza, że ma ona charakter wyłącznie uznaniowy, gdyż wynikać musi z obiektywnych 
okoliczności. Bezsprzecznie sytuacja awaryjna obejmuje przypadki nagłych zdarzeń powodu-
jących brak zdolności przesyłowych, w których operator musi działać szybko, co nie oznacza, 
że stan taki nie może utrzymywać się przez dłuższy czas (wyr SOKiK z 6.12.2010 r., XVII AmE 
136/09, niepubl.).
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5. Z przepisu art. 4 ust. 1 PrEnerg wynika, że przedsiębiorstwo energetyczne ma obowią-
zek zapewnić dostarczanie energii w sposób ciągły. 

Ważne

Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków z  art.  4 ust. 1 PrEnerg przewiduje art.  56 ust.  1 
pkt 10 PrEnerg, który stanowi, że karze pieniężnej podlega ten, kto nie utrzymuje w należy-
tym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń.

 

Skoro w art. 56 ust. 1 pkt 10 PrEnerg przewidziana została sankcja za utrzymywanie 
obiektów, instalacji i urządzeń w nienależytym stanie technicznym, to wolą prawodawcy 
było, aby przedsiębiorstwo energetyczne zapewniało dbałość o stan infrastruktury prze-
syłowej w określony sposób. 

Należyty stan techniczny z art. 56 ust. 1 pkt 10 PrEnerg to taki stan, który umożliwi 
realizację tego obowiązku w racjonalny sposób. 

Przykład

Jeżeli do  wykonania obowiązku utrzymywania w należytym stanie technicznym obiektów, 
instalacji i urządzeń konieczne jest przycinanie drzew i gałęzi znajdujących się w pobliżu linii, 
to niewykonanie przycinki lub jej niewłaściwe wykonanie oznacza, że linia nie jest utrzymy-
wana w należytym stanie. Jeżeli zaś w odniesieniu do przycinania drzew i gałęzi w pobliżu 
linii energetycznej obowiązuje jakaś norma bądź gdy przedsiębiorstwo energetyczne dekla-
ruje postępowanie z określoną normą, a norma ta zostanie uznana za standard adekwatny 
do realizacji obowiązku z art. 4 ust. 1 PrEnerg, wówczas dochowanie takiej normy wyklucza 
możliwość przypisania przedsiębiorstwu energetycznemu naruszenia art.  56 ust.  1 pkt  10 
PrEnerg. Z kolei stan sprzeczności z taką normą będzie uprawniał do stwierdzenia narusze-
nia art. 56 ust. 1 pkt 10 PrEnerg (wyr. SN z 28.1.2015 r., III SK 29/14, Legalis). 

 

Orzecznictwo

Uprawnienia przedsiębiorstwa energetycznego określone w art. 4 PrEnerg (podobnie jak te 
określone w art. 7 ust. 1 PrEnerg) muszą być wykonywane w granicach obowiązujących prze-
pisów prawa i  nie mogą naruszać interesu właścicieli nieruchomości, przez które przedsię-
biorstwo energetyczne prowadzi instalacje energetyczne w celu zapewniania dostawy energii 
elektrycznej osobom drugim (wyr. NSA z 23.9.2011 r., II OSK 667/11, Legalis).

 

III. Równoprawne świadczenie usług 
6. Artykuł 4 ust. 2 PrEnerg nakłada na przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii obowiązek zapewnienia 
wszystkim odbiorcom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą paliw gazo-
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wych lub energii świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub 
energii na zasadzie równoprawnego traktowania. 

Ważne

Artykuł 4 ust. 2 PrEnerg wymaga, by zapewnienie usług wszystkim odbiorcom oraz przedsię-
biorstwom zajmującym się sprzedażą paliw gazowych lub energii odbywało się na zasadzie 
równoprawnego traktowania.

 

7. Regulacja art. 4 ust. 2 PrEnerg (obok m.in. art. 7 PrEnerg) jest elementem realizacji 
zasady TPA (ang. Third Party Access), czyli zasady dostępu stron trzecich polegającej na 
zapewnieniu im dostępu do niebędącej ich własnością sieci, co umożliwia odbiorcom 
zakup energii elektrycznej lub gazu bezpośrednio u wytwórcy i korzystanie z usług prze-
syłowych przedsiębiorstwa „sieciowego”. 

Ważne

Zasada TPA oznacza zapewnienie możliwości zakupu energii od dowolnie wybranego sprze-
dawcy energii. 

 

Zasada TPA jest też realizowana przez regulację z ust. 1 w art. 4 PrEnerg, gdyż zapewnie-
nie stałego i niezawodnego funkcjonowania sieci, urządzeń i instalacji jest warunkiem 
wstępnym, aby w ogóle było możliwe zapewnienie świadczenia usług przesyłania lub 
dystrybucji paliw gazowych lub energii. 

Właściwa realizacja obowiązków z art. 4 ust. 1 PrEnerg stanowi gwarancję tego, aby 
warunki techniczne nie stanowiły przyczyny odmowy dostępu do sieci, a tym samym nie 
stanowiły przyczyny odmowy świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji. 

8. Obowiązek wyrażony w art. 4 ust. 2 PrEnerg jest realizowany poprzez konieczność 
zawierania umowy na świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub 
energii. Jest on podobny do wyrażonego w art. 7 PrEnerg obowiązku z pogranicza prawa 
publicznego i cywilnego. Z jednej strony, PrEnerg nakłada publicznoprawny obowiązek 
zawarcia umowy o świadczenie usług, a z drugiej strony, mamy ciągle do czynienia 
z cywilnoprawną umową. 

Orzecznictwo

Dopuszczalność zawierania ugód (...) pomiędzy pracownikiem a zakładem pracy ogranicza-
ją w istotny sposób przepisy prawa pracy. Takim przepisem jest art. 84 KP stwierdzający, że 
pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia (wyr.  SA w Warszawie z 28.3.1996 r., 
III APr 11/96, OSA 1997, Nr 1, poz. 4).

 

9. W razie braku porozumienia stron co do warunków umowy o świadczenie usług 
przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, o której mowa w art. 4 ust. 2 
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PrEnerg, może znaleźć zastosowanie art. 8 PrEnerg, który określa procedurę rozstrzyga-
nia sporów i przyznaje Prezesowi URE kompetencje do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy 
przedsiębiorstwem energetycznym a podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do 
sieci (lub podmiotem już przyłączonym). Odmowa dostępu wskazanego w art. 4 ust. 2 
PrEnerg może mieć miejsce jedynie w dwóch przypadkach przewidzianych w art. 4f 
ust. 1 i 2 PrEnerg.

Art. 4a–4b. (uchylone)

Art. 4ba. [Wykaz]
1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, 
przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych prowadzi wykaz przedsiębiorstw 
energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagra-
nicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw 
ciekłych, którym świadczyli w ciągu ostatnich 12 miesięcy odpowiednio usługi ma-
gazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji. Wykaz ustalany jest na 
ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego w terminie do 7 dni od ostatniego 
dnia miesiąca. 
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 
1) oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, podmiotu przywożącego lub 

odbiorcy końcowego paliw ciekłych poprzez: 
a) imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej,
b) miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz ich adres,
c) numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli posiada,
d) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów go-

spodarki narodowej (REGON), jeżeli posiada,
e) numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, 

jeżeli posiada, 
f) serię i numer dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych;

2) informacje o rodzajach paliw ciekłych będących przedmiotem usług, o których 
mowa w ust. 1; 

3) informacje o posiadanych koncesjach lub o wpisie do rejestru podmiotów 
przywożących; 

4) informacje o wpisie do rejestru zapasów interwencyjnych, o którym mowa 
w art. 13 ustawy wymienionej w art. 33 ust. 1a pkt 2. 

3. Przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi, o których mowa w ust. 1, 
udostępnia wykaz w swojej siedzibie oraz publikuje go na swojej stronie interne-
towej, jeżeli ją posiada, z wyłączeniem danych dotyczących miejsca zamieszkania, 
numeru PESEL oraz serii i numeru dokumentu tożsamości. 
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4. Przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi, o których mowa w ust. 1, 
przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesowi Agencji Rezerw 
Materiałowych oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych mie-
sięczne sprawozdanie zawierające informacje o podmiotach zlecających usługi, 
o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego 
dotyczy sprawozdanie. 

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 
1) oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, podmiotu przywożącego lub 

odbiorcy końcowego paliw ciekłych poprzez wskazanie danych określonych 
w ust. 2 pkt 1; 

2) informacje o rodzajach i ilości paliw ciekłych oraz ich pochodzeniu, poprzez 
wskazanie informacji o przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
wytworzeniu lub nabyciu na tym terytorium, będących przedmiotem usług, 
o których mowa w ust. 1, wraz z podaniem miejsca ich świadczenia. 

6. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór spra-
wozdania, o którym mowa w ust. 4, mając na względzie zakres informacji i danych 
określonych w ust. 5 oraz kierując się koniecznością ujednolicenia formy i sposobu 
jego przekazywania. 
7. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych oraz minister właściwy do spraw finansów 
publicznych informują niezwłocznie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o niezło-
żeniu w terminie sprawozdania, o którym mowa w ust. 4. 

Powiązania z  innymi pr zepisami:
 ● art. 3, 32, 33 PrEnerg.

I. Paliwa ciekłe
1. Artykuł 4ba ust. 1 PrEnerg ustawy został dodany ZmPrEnerg16, która weszła w życie 
2.9.2016 r. Przepis ten nałożył obowiązki sprawozdawcze na przedsiębiorstwa ener-
getyczne w zakresie ryku paliw ciekłych. Zgodnie z art. 30 ZmPrEnerg16, pierwszym 
miesiącem uwzględnianym w wykazie jest miesiąc następujący po miesiącu, w którym 
ustawa weszła w życie, tj. październik 2016 r.

2. Artykuł 4ba PrEnerg dotyczy wyłącznie paliw ciekłych. Według art. 3 pkt 3b PrEnerg 
paliwa ciekłe – ciekłe nośniki energii, w tym zawierające dodatki: 
1) półprodukty rafineryjne, 
2) gaz płynny LPG, 
3) benzyny pirolityczne, 
4) benzyny silnikowe, 
5) benzyny lotnicze, 
6) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, 
7) paliwa typu nafty do silników odrzutowych, 
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 8) inne nafty, 
 9) oleje napędowe, 
10) lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, 
11) ciężkie oleje opałowe, 
12) benzyny lakowe i przemysłowe, 
13) biopaliwa płynne (ciekłe), 
14) smary 
– określone w załączniku B rozdziały 4 i 5 rozporządzenia Nr 1099/2008, których szcze-
gółowy wykaz ustanawiają przepisy wydane na podstawie art. 32 ust. 6 PrEnerg. 

W zakresie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 6 PrEnerg 
16.12.2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z 15.12.2016 r. w sprawie 
szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeła-
dunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz 
których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 2039).

II. Zakres podmiotowy art. 4ba PrEnerg
3. Przepis art. 4ba PrEnerg nakłada obowiązki sprawozdawcze na przedsiębiorstwa ener-
getyczne. Jednak nie dotyczy on wszystkich przedsiębiorstw energetycznych – odnosi się 
do przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się magazynowaniem, przeładunkiem, 
przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych. Innymi słowy, ograniczeniem podmioto-
wym wynikającym z art. 4ba ust. 1 PrEnerg jest zawężenie obowiązku sprawozdawczego 
wyłącznie do przedsiębiorstw energetycznych, które jedną z czterech wymienionych 
czynności wykonują w odniesieniu do paliw ciekłych. 

Ważne

Obowiązek sprawozdawczy określony w art. 4ba PrEnerg dotyczy przedsiębiorstwa energe-
tycznego, które wykonuje jedną z czterech czynności, tj.: 
1) magazynowanie, 
2) przeładunek, 
3) przesyłanie,
4) dystrybucję.
Przepis ten dotyczy więc wyłącznie przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działal-
ność w zakresie paliw ciekłych. 

 

4. Według definicji z art. 3 pkt 57 PrEnerg, magazynowanie paliw ciekłych to świadcze-
nie usług przechowywania paliw ciekłych w instalacji magazynowania paliw ciekłych. 
Z kolei przeładunek paliw ciekłych to według definicji z art. 3 pkt 58 PrEnerg świadcze-
nie usług załadowywania lub rozładowywania cystern drogowych, cystern kolejowych, 
cystern kontenerowych lub statków z wykorzystaniem instalacji przeładunku paliw 
ciekłych. Według art. 3 pkt 4 lit. b PrEnerg, przesyłanie paliw ciekłych to transport paliw 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgiydknjsgm2teltqmfyc4mzvhazdqmbrgm
http://www.ure.gov.pl/pl/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-inne/6819,Dz-U-z-2016-r-poz-2039.html
http://www.ure.gov.pl/pl/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-inne/6819,Dz-U-z-2016-r-poz-2039.html
http://www.ure.gov.pl/pl/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-inne/6819,Dz-U-z-2016-r-poz-2039.html
http://www.ure.gov.pl/pl/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-inne/6819,Dz-U-z-2016-r-poz-2039.html
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ciekłych siecią rurociągów. Natomiast dystrybucja paliw ciekłych to, zgodnie z art. 3 
pkt 5 lit. b PrEnerg, rozdział paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych do sieci ruro-
ciągów, ale z wyłączeniem sprzedaży tych paliw.

III. Zakres przedmiotowy regulacji 
5. Przedsiębiorstwo energetyczne, które spełnia kryteria określone w art. 4ba ust. 1 
PrEnerg, czyli zajmuje się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dys-
trybucją paliw ciekłych, jest zobowiązane do prowadzenia wykazu przedsiębiorstw 
energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą 
paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, 
którym świadczyli w ciągu ostatnich 12 miesięcy odpowiednio usługi magazynowania, 
przeładunku, przesyłania lub dystrybucji. 

Ważne

W  wykazie powinny się znajdować przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność 
związaną z paliwami ciekłymi oraz podmioty przywożące i odbiorcy końcowi paliw ciekłych.

 

Według definicji z art. 3 pkt 45 PrEnerg wytwarzanie paliw ciekłych to produkcja paliw 
ciekłych w instalacjach wytwarzania paliw ciekłych, w procesach: 
1) przerobu ropy naftowej, kondensatu gazu ziemnego (NGL), półproduktów rafinacji 

ropy naftowej i innych węglowodorów albo przerobu biomasy; 
2) przetwarzania poprzez mieszanie komponentów lub paliw ciekłych lub poprzez 

mieszanie komponentów z paliwami ciekłymi; 
3) przeklasyfikowywania komponentów w paliwa ciekłe w rozumieniu przepisów o po-

datku akcyzowym.

Z kolei obrót paliwami ciekłymi to – zgodnie z art. 3 pkt 6 PrEnerg – działalność gospo-
darcza polegająca na handlu hurtowym albo detalicznym tymi paliwami.

Podmiot przywożący został zdefiniowany w art. 3 pkt 12c PrEnerg i według tej definicji 
chodzi o osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą oso-
bowości prawnej, która samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu dokonuje 
przywozu paliw ciekłych, z wyłączeniem przywozu paliw ciekłych: 
1) w ramach wykonywania działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi 

z zagranicą wymagającej uzyskania koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 
PrEnerg lub 

2) przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych 
zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 AkcyzU. 

Natomiast przywóz paliw ciekłych, według definicji z art. 3 pkt 12d PrEnerg, to spro-
wadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej paliw ciekłych w ramach nabycia 
wewnątrzwspólnotowego lub importu.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgiydknjsgm2teltqmfyc4mrrge4dcojtgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbqge2deltqmfyc4mrygaytemjqge
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Nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw ciekłych to przemieszczenie paliw ciekłych 
z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (art. 3 pkt 12f 
PrEnerg).

Odbiorca końcowy, zgodnie z art. 3 pkt 13a PrEnerg, to odbiorca dokonujący zakupu 
paliw lub energii na własny użytek, przy czym do własnego użytku nie zalicza się energii 
elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub 
dystrybucji energii elektrycznej.

IV. Zakres wykazu
6. Artykuł 4ba ust. 2 PrEnerg szczegółowo określa informacje, jakie powinny znaleźć się 
w wykazie, który ma obowiązek prowadzić przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie 
ust. 1 komentowanego przepisu. 

Ważne

Wykaz musi zawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, podmiotu przywożącego lub odbiorcy końco-

wego paliw ciekłych poprzez: 
a)  imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej,

b)  miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz ich adres,

c)  numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli posiada,

d)  numer identyfikacyjny w  krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 
narodowej (REGON), jeżeli posiada,

e)  numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, jeżeli posiada,

f)  serię i numer dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych;

2) informacje o  rodzajach paliw ciekłych będących przedmiotem usług, o  których mowa 
w art. 4a ust. 1 PrEnerg; 

3) informacje o posiadanych koncesjach lub o wpisie do rejestru podmiotów przywożących; 
4) informacje o  wpisie do rejestru zapasów interwencyjnych, o  którym mowa w  art.  13 ww. 

ustawy w art. 33 ust. 1a pkt 2 PrEnerg. 

7. Wykaz jest dokumentem jawnym, do którego każdy zainteresowany powinien mieć 
dostęp. Zawarty w art. 4ba ust. 3 PrEnerg obowiązek publikacji wykazu na stronie inter-
netowej przedsiębiorstwa przesądza, że jest to wykaz powszechnie dostępny. Przedsię-
biorstwo energetyczne ma też obowiązek udostępniać wykaz w swojej siedzibie. Przepis 
nie zawiera żadnego ograniczenia ani warunków w zakresie udostępniania, co należy 
rozumieć jako decyzję ustawodawcy o jawności i powszechnym dostępnie do wykazu. 
Każdy ma prawo zapoznać się z wykazem u każdego przedsiębiorcy zobligowanego do 
jego prowadzenia. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgiydknjsgm2teltqmfyc4mrrge4dcojuhe
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Ważne

Jedyne wyłączenie jawności dotyczy informacji wrażliwych, tj. danych dotyczących miejsca 
zamieszkania, numeru PESEL oraz serii i numeru dokumentu tożsamości. 

 

8. Artykuł 4ba ust. 1 PrEnerg stanowi, że w wykazie należy umieszczać podmioty, któ-
rym przedsiębiorstwo energetyczne świadczyło usługi w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 
a wykaz należy ustalać na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego. 

Przykład

W  wykazie za każdym razem muszą być umieszczane wszystkie podmioty, którym świad-
czono usługi w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nawet, jeśli jakiemuś podmiotowi zaprzestano 
świadczenia usług i był już umieszczany w wykazie w okresie, gdy usługi były świadczone, 
to i tak przez kolejne 12 miesięcy od zaprzestania świadczenia usługi taki podmiot musi być 
umieszczany w wykazie za każdym razem.

 

V. Sprawozdania 
9. Artykuł 4ba ust. 4 PrEnerg zobowiązuje przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane 
do prowadzenia wykazu do przekazywania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, Pre-
zesowi Agencji Rezerw Materiałowych oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów 
publicznych miesięcznych sprawozdań zawierających informacje o podmiotach zleca-
jących usługi. Przepis stanowi, że w sprawozdaniu należy informować o „podmiotach 
zlecających usługi” – obowiązek ten należy rozumieć jako dotyczący podmiotów, którym 
usługi określone w art. 4ba ust. 1 PrEnerg są rzeczywiście świadczone. Nie wystarczy 
samo zainteresowanie zleceniem usługi czy jednostronne „zlecenie”, by powstał obowią-
zek sprawozdawczy. 

Zlecenie, według art. 734 § 1 KC, to umowa dwustronna, więc by doszło do zlecenia, nie 
wystarczy jednostronne oświadczenie, ale musi być też zgoda zleceniobiorcy. 

Dodatkowo, w art. 4ba ust. 1 PrEnerg jest wyraźnie mowa o sytuacji, w której przedsię-
biorstwo energetyczne już świadczyło usługi w ostatnich 12 miesiącach. 

Sprawozdanie takie musi być złożone w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, 
którego dotyczy sprawozdanie. Jeżeli w tym terminie sprawozdanie nie zostanie złożo-
ne, Prezes Agencji Rezerw Materiałowych oraz minister właściwy do spraw finansów 
publicznych mają obowiązek niezwłocznego poinformowania Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki o niezłożeniu w terminie sprawozdania (art. 4ba ust. 7 PrEnerg). 
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Ważne

Termin 14-dniowy, o którym mowa w art. 4ba ust. 4 PrEnerg, to termin, w którym sprawoz-
danie powinno dotrzeć do wszystkich uprawnionych organów. 

 

10. W art. 4ba ust. 5 PrEnerg znajduje się informacja o tym, co powinno zawierać 
sprawozdanie. Oprócz ogólnego stwierdzenia, że jest to sprawozdanie zawierające 
informacje o podmiotach zlecających usługi, o których mowa w art. 4ba ust. 1 PrEnerg, 
ustawodawca wskazał też bardziej szczegółowe informacje, które powinny pojawić się 
w sprawozdaniu.

Sprawozdanie musi zawierać: 
1) oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, podmiotu przywożącego lub odbiorcy 

końcowego paliw ciekłych poprzez wskazanie następujących danych:
a) imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej,
b) miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz ich adres,
c) numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli posiada,
d) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), jeżeli posiada,
e) numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, jeżeli 

posiada,
f) seria i numer dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych;

2) informacje o rodzajach i ilości paliw ciekłych oraz ich pochodzeniu, poprzez wskaza-
nie informacji o przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wytworzeniu 
lub nabyciu na tym terytorium, będących przedmiotem usług, o których mowa 
w art. 4ba ust. 1 PrEnerg, wraz z podaniem miejsca ich świadczenia. 

11. Na podstawie art. 4ba ust. 6 PrEnerg minister właściwy do spraw energii został zobo-
wiązany do określenia w drodze rozporządzenia wzoru sprawozdania. Jednak na dzień 
oddania niniejszego komentarza do druku rozporządzenie to nie zostało jeszcze wydane.

Art. 4c. [Świadczenie usług magazynowania] 
1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się magazynowaniem paliw gazowych 
jest obowiązane zapewniać odbiorcom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się 
sprzedażą paliw gazowych, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie 
usług magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych. Świadczenie 
usług magazynowania paliw gazowych odbywa się na podstawie umowy o świad-
czenie tych usług.
2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się magazynowaniem paliw gazo-
wych jest obowiązane udostępniać operatorowi systemu przesyłowego gazowego 
tę część instalacji, która jest używana do magazynowania paliw gazowych i jest nie-
zbędna do realizacji jego zadań.
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3. Udostępnienie części instalacji, o której mowa w ust. 2, następuje za wynagro-
dzeniem, na zasadach określonych w odrębnej umowie. Ustalając wysokość wyna-
grodzenia należy stosować stawki opłat za usługi magazynowania paliw gazowych 
ustalone w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się magazynowa-
niem tych paliw.

Powiązania z  innymi pr zepisami:
 ● art. 3, 8, 32 PrEnerg.

I. Zakres podmiotowy regulacji 
1. Regulacja z art. 4c PrEnerg odnosi się do rynku paliw gazowych i nakłada obowiązki 
tylko na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się magazynowaniem paliw gazo-
wych. Obowiązkiem tym nie są objęte np. przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące 
działalność (wykorzystujące instalacje) wyłącznie w zakresie produkcji paliw gazowych, 
regazyfikacji i skraplania gazu ziemnego. 

Paliwa gazowe w rozumieniu PrEnerg to gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, 
w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostar-
czane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia 
(art. 3 pkt 3a PrEnerg). 

Definicja terminu „magazynowanie paliw gazowych” została wprowadzona do PrEnerg 
przez ZmPrENerg16, która obowiązuje od 2.9.2016 r. Według art. 3 pkt 56 PrEnerg, 
magazynowanie paliw gazowych to świadczenie usług przechowywania paliw gazowych 
w instalacji magazynowej. 

Z kolei definicję instalacji magazynowej znajdujemy w art. 3 pkt 10a PrEnerg i stanowi 
ona, że jest to instalacja używana do magazynowania paliw gazowych, w tym bezzbior-
nikowy magazyn gazu ziemnego oraz pojemności magazynowe gazociągów, będącą 
własnością przedsiębiorstwa energetycznego lub eksploatowaną przez to przedsiębior-
stwo, włącznie z częścią instalacji skroplonego gazu ziemnego używaną do jego magazy-
nowania, z wyłączeniem tej części instalacji, która jest wykorzystywana do działalności 
produkcyjnej, oraz instalacji służącej wyłącznie do realizacji zadań operatorów systemu 
przesyłowego gazowego. Z tej definicji wynika, że instalacja magazynowa obejmuje tak-
że instalację skroplonego gazu ziemnego oraz pojemności magazynowe gazociągów. Te 
pojęcia także zostały zdefiniowane w PrEnerg – według art. 3 pkt 10b PrEnerg instalacja 
skroplonego gazu ziemnego to terminal przeznaczony do:
1) skraplania gazu ziemnego lub
2) sprowadzania, wyładunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz z insta-

lacjami pomocniczymi i zbiornikami magazynowymi wykorzystywanymi w procesie 
regazyfikacji i dostarczania gazu ziemnego do systemu przesyłowego

– z wyłączeniem części terminalu służącej do magazynowania.


