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Politechnika Śląska
NARUSZENIE I NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW W BEZPIECZEŃSTWIE
TRANSPORTU

Wymagania prawne
Dział czwarty Kodeksu Pracy1 zawiera regulacje, dotyczące praw
i obowiązków pracodawcy i zatrudnionego. Określa także odpowiedzialność
pracownika, rodzaje kar stosowanych za niedopełnienie obowiązków służbowych
oraz nagród za ich szczególnie dobre wypełnianie. Pracownik jest obowiązany
wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń
przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa
lub umową o pracę. W szczególności jest zobowiązany:
 przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
 przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku;
 przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
a także przepisów przeciwpożarowych;
 dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować
w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę
na szkodę;
 przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
 przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku
w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów
przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia
i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca
może stosować karę upomnienia lub karę nagany. Za nieprzestrzeganie przez
pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów
przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się
do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy –
pracodawca może również stosować karę pieniężną. Kara pieniężna za jedno
przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może
być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary
pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego
pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń (o których mowa w art.
87 § 1 pkt. 1-3 Kodeksu Pracy).
Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia
wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od
dopuszczenia się tego naruszenia. Kara może być zastosowana tylko po
uprzednim wysłuchaniu pracownika. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie
pracy, pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu nie
rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika
do pracy. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie,
wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się
1

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późniejszymi zmianami
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przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia
sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt
osobowych pracownika. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę
w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy
pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy. Jeżeli zastosowanie kary
nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia
zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu
sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej
pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu
14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia
o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej
wobec niego kary. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary
pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany
zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary. Karę uważa się za niebyłą,
a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku
nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek
reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za
niebyłą przed upływem tego terminu.
Dobre praktyki
Ze względu na skutki naruszenia i niedopełnienia obowiązków
w bezpieczeństwie transportu (zdarzenia transportowe) konsekwencje wyciągane
przez pracodawców mają bardzo często skrajny charakter. Od usprawiedliwiania
rażących naruszeń (ponowne przyjmowanie do pracy maszynistów zwolnionych
ze względu na nietrzeźwość w trakcie wykonywania obowiązków związane
z deficytami kadrowymi na rynku pracy), po zwolnienia w wyniku niezamierzonych
naruszeń (zwolnienia kierujących pojazdami drogowymi po spowodowaniu zdarzeń
w
wyniku
nieintencjonalnego
nieustąpienia
pierwszeństwa
pojazdom
wyjeżdżającym z drogi z pierwszeństwem). Sposób postępowania jest zależny od
kultury zarządzania bezpieczeństwem w organizacji, która w jednostkach
transportowych klasuje się na bardzo różnym poziomie. Z punktu widzenia
poziomu oddziaływania, kulturę bezpieczeństwa możemy oceniać w kategoriach:
narodowej, organizacji i indywidualnej. Narodowa kultura bezpieczeństwa
określa stosunek ludzi do ryzyka, wartość życia i zdrowia, akceptowane normy
postępowania w momencie zagrożenia i sposób oceny ryzykantów. Kultura
bezpieczeństwa organizacji określa stan świadomości zagrożeń jej członków,
funkcjonujące formalne i nieformalne normy postępowania, czy techniczne
i organizacyjne dokonania wpływające na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia.
Powinna ona być ściśle związana z kulturą bezpieczeństwa jednostki, czyli
indywidualnym przekonaniem i wartościami dotyczącymi własnego życia i zdrowia.
W swoim założeniu kultura bezpieczeństwa składa się z:
 kultury zgłaszania (Reporting Culture), czyli wszyscy swobodnie dzielą się
informacją o zdarzeniach bez strachu/obaw bycia ukaranym za zgłoszenie
zdarzenia;
 kultury informowania (Informed Culture), kierownictwo popiera działania
mające na celu zrozumienie ryzyka i umiejętności identyfikowania takich
zagrożeń;
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 kultury uczenia się (Learning Culture), pracownicy organizacji są zachęcani
do rozwijania swoich własnych umiejętności oraz poszerzania wiedzy
dotyczącej bezpieczeństwa;
 kultury sprawiedliwego traktowania (Just Culture).
Z czterech podstawowych rodzajów transportu (drogowy, kolejowy, lotniczy,
wodny), podejście to jest szeroko zastosowane jedynie w transporcie lotniczym.
Jest to ważny element tworzenia bezpiecznej organizacji. Wymaga jednak
wzajemnego zaufania pomiędzy pracownikami a kierownictwem. W obszarze
pozostałych gałęzi transportu, zasadnym wydaje się (w dobie pro aktywnego
podejścia do bezpieczeństwa), jak najszybsze wdrożenie elementów związanych
z kulturą sprawiedliwego traktowania (Just Culture).
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 376/2014 z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń
w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych
(…) „zasada just culture” oznacza politykę, w ramach której bezpośrednio
zaangażowani operatorzy lub inne osoby nie są karani za działania, zaniechania
lub podjęte przez nich decyzje, które są współmierne do ich doświadczenia
i wyszkolenia, lecz w ramach której nie toleruje się rażącego niedbalstwa,
umyślnych naruszeń i działań powodujących szkody. „Just Culture” jest to więc
nowoczesna koncepcja mająca na celu otwartą komunikację (wymianę informacji)
pomiędzy pracownikami i kierownictwem w taki sposób, że pracownicy mają
pewność, że nie poniosą konsekwencji jeżeli poinformują o niebezpiecznych
działaniach lub błędach.
Zgodnie z tym podejściem postępowanie wobec niedopełnienia lub
naruszenia zależne jest od przewinienia oraz intencjonalności działania
pracownika (rys. 1, tab. 1).
Rysunek nr 1: Definiowanie granic „złych zachowań”2

2

A road map ta a Just Culture: Edhancing the safety environment. First Edition. September 2004
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Model kwalifikacji
Biorąc pod uwagę priorytety kierujące postępowaniem osób wpływających na
bezpieczeństwo transportu (szefowie firm – chcą robić biznes, jak najmniejszym
kosztem i wysiłkiem i „jeśli się da” to bezpiecznie, specjaliści ds. bezpieczeństwa –
chcą jak najlepiej wykonywać swoją pracę ale często brak im wsparcia
kierownictwa i zainteresowania pracowników, pracownicy – chcą bezpiecznie
wykonywać swoją pracę – swoje obowiązki, ale wielkość procesu ma często wpływ
na ich sposób działania), wdrożenie kultury bezpieczeństwa u wszystkich
operatorów transportowych może być jednak procesem bardzo długotrwałym. Brak
wymagań prawnych w tym obszarze, w pozostałych gałęziach transportu powoduje
ograniczanie inwestowanych w przedsiębiorstwie środków, jak i czasu w tym
zakresie. Jedynie firmy o bardzo wysokiej kulturze zarządzania widzą przyszłe,
długofalowe
korzyści
wynikające
z
wdrożenia
kultury
zarządzania
bezpieczeństwem. Sytuację tę może również poprawić zainteresowanie urzędów
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo transportu w zakresie wdrożenia tych
dobrych praktyk stosowanych w transporcie lotniczym. Warto jednak
z natychmiastową korzyścią dla przedsiębiorstw wdrożyć pochodzący z kultury
sprawiedliwego traktowania model orzekania o postępowaniu wobec pracowników,
którzy naruszyli bezpieczeństwo procesu transportowego – rys. 3.

Lekkomyślność

Naruszenie
sytuacyjne
Sankcje w
stosunku
odpowiedzialnych
za procedury

Zwolnienie

Naruszenie
rutynowe
Informacja,
Szkolenie

Naruszenie dla
korzyści własnych

Naruszenie
niezamierzone
Nieobwinianie

Poważne
ostrzeżenie

Normalne
działanie
Żadne

Sprawdzenie czy
postępowano
Naruszenie
zgodnie z
wyjątkowe
procedurami
Sankcje w
stosunku
Naruszenie dla
odpowiedzialnych
korzyści
za procedury
organizacji
(Nagana)

Rodzaj naruszenia
Sankcje

Tabela nr 1: Kultura sprawiedliwego traktowania – model Hudsona3

Bierze on pod uwagę nie tylko intencjonalność postępowania pracownika, ale
również jego lekkomyślność oraz poziom organizacyjny przedsiębiorstwa. Celem
procedury jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na podejmowanie działań
w przypadku niedopełnienia obowiązków służbowych w wyniku nieprzestrzegania
przez pracowników obowiązujących przepisów, instrukcji, zarządzeń i innych
obowiązujących uregulowań. Model ten opiera się na kilku podstawowych
zasadach:
 uznanie, że ludzie (nawet eksperci) mogą popełniać błędy;
 zrozumienie, że nawet profesjonaliści mogą niewłaściwe postępować;

3

Ibidem
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 brak tolerancji dla postępowania lekkomyślnego;
 oczekiwanie, że zagrożenia, błędy i uchybienia będą zgłaszane;
 odpowiedzialność za swoje decyzje – za podejmowanie ryzyka;
 oczekiwanie, że bezpieczeństwo systemu poprawi się stopniowo.
Wymaga od pracowników „kultury bezpieczeństwa” pozwalającej na:
 przyznanie i powiedzenie: „Zrobiłem błąd”;
 braku obaw przed zgłoszeniem o zagrożeniach;
 oparciu się chęci podejmowania nieuzasadnionego ryzyka;
 wyciągania wniosków z codziennych „złych doświadczeń”;
 absolutnego unikanie lekkomyślnego zachowania.
Opracowany model identyfikuje dwa rodzaje zaniedbań:
Zaniedbanie intencjonalne – znaczące naruszenie/niedopełnienie wynikające
z działań intencjonalnych w tym: spożycia substancji niedozwolonych, świadomego
naruszenia procedur, lekkomyślności. Umyślne, destrukcyjne działania ludzi
(działania terrorystyczne i akty sabotażu).
Zaniedbanie nieintencjonalne – naruszenie wynikające z nieświadomego
złamania procedur, niezamierzonego złego stanu fizycznego, braków wynikających
z nieprawidłowych szkoleń, selekcji lub doświadczenia.
Źródłem informacji o ewentualnym niedopełnieniu obowiązków służbowych
mogą być:
 pisemne skargi zgłaszane przez klientów z wykluczeniem anonimów;
 notatki służbowe pracowników;
 informacje wynikające z protokołów kontroli wewnętrznej przeprowadzanej
okresowo lub doraźnie;
 kontrole zapisów rejestratorów na pojazdach;
 wyniki przeprowadzonych kontroli w organizacji przez zewnętrzne jednostki
uprawnione do kontroli;
 protokoły ustaleń końcowych po zdarzeniach transportowych;
 artykuły prasowe oraz audycje medialne itp.
Pracownikowi, w stosunku do którego istnieje podejrzenie, że w swoim
postępowaniu nie dopełnił obowiązków służbowych, co doprowadziło do
wystąpienia zdarzenia transportowego, do czasu wyjaśnienia wszystkich
okoliczności i zakończenia postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej
sprawie, powierza się wykonywanie czynności niezwiązanych bezpośrednio
z prowadzeniem i bezpieczeństwem transportu, w tym prowadzeniem pojazdów.
Korzyści z wdrożenia metody, to przede wszystkim: jasny system kwalifikacji
skutkujący wzrostem zaufania pracowników do zarządzających oraz lepsze
zrozumienie przez pracowników własnej odpowiedzialności i wpływu na problemy
bezpieczeństwa – poprawa motywacji. Możliwa poprawa efektywności poprzez
poprawę procedur, wprowadzanie usprawnień, zgodnie z sugestiami pracowników
oraz lepsze zrozumienie przyczyn niewłaściwych działań pracowników; zmęczenie,
niedoszkolenie, procedury itp.
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Rysunek nr 2: Model orzekania o postępowaniu wobec pracowników, który naruszyli
bezpieczeństwo procesu transportowego w zależności od skali przewinienia, na podstawie4

Warunkiem poprawnego funkcjonowania modelu jest zaufanie do odbiorcy
zgłoszeń i pewność, że informacje nie zostaną wykorzystane w innych celach niż
bezpieczeństwo transportu, pewność, że zgłoszenie zdarzenia nie obciąży
pracowników odpowiedzialnością w przypadkach, kiedy sami byli odpowiedzialni
za stworzenie sytuacji niebezpiecznej, ochrona danych zgłaszającego, aby fakt
zgłoszenia zdarzenia nie miał wpływu na przebieg jego kariery.

4

Ibidem
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Streszczenie
Zgodnie z wymaganiami prawa i dobrymi praktykami, pracownik ma
sumiennie i starannie wykonywać powierzone mu obowiązki oraz stosować się do
zgodnych z prawem poleceń przełożonych. Jeżeli nie spełnia swych powinności,
pracodawca może wyciągnąć wobec niego konsekwencje. Może to być
odpowiedzialność porządkowa (niemajątkowa – upomnienie, nagana, majątkowa –
pieniężna), wypowiedzenie umowy, czy dochodzenie odszkodowania. Jej rodzaj
zależny jest od przewinienia oraz intencjonalności działania pracownika. Trudno
jednak znaleźć gotowe wskazania w zakresie kwalifikacji skali przewinienia
w transporcie. W publikacji zawarto propozycję spójnej metody orzekania
o postępowaniu wobec pracowników, którzy naruszyli bezpieczeństwo procesu
transportowego w zależności od skali przewinienia.
Summary
In accordance with the requirements of law and good practices a worker
should conscientiously and carefully perform his duties and adhere to the lawful
orders of superiors. If you do not meet their obligations, the employer may draw
consequences against him. This may be the of responsibility ordinal (nonpecuniary – admonition, reprimand, asset – monetary), termination of the contract
or claim compensation. Its kind depends on the intentionality of the misconduct and
employee activities. It is difficult to find a ready indication of the competence scale
in transport offenses. The publication includes a proposal of a consistent approach
to the rule on proceedings against employees who have violated the security of the
transport process, depending on the scale of the offense.
Bibiografia
1. A road map ta a Just Culture: Edhancing the safety environment. First
Edition, September 2004
2. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141
z późniejszymi zmianami
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Wprowadzenie
W Europie obserwuje się proces ścisłej integracji systemów i technologii
satelitarnych z geograficznymi w ramach takim programów m.in., jak: SESAR,
ASG-EUPOS, GIS, GNSS czy SES. Jest on zdeterminowany rozwojem nawigacji,
będącej w istocie interdyscyplinarną dziedziną wiedzy. Stąd też znamienny wzrost
znaczenia technologii satelitarnych także w branży lotniczej, gdzie zauważono,
iż pozwalają one na:
• zmniejszenie negatywnego oddziaływania statków powietrznych na
środowisko,
• zmniejszenie obszaru oddziaływania hałasu lotniczego,
• skrócenie czasu lotu,
• zmniejszenie kosztów operacji lotniczych poprzez: zmniejszenie zużycia
paliwa, bardziej ekonomiczny profil lotu,
• zapewnienie zwiększenia pojemności przestrzeni powietrznej poprzez:
procedury podejścia do lądowania oparte na globalnych systemach
satelitarnych, zwiększenie przepustowości i efektywności komunikacyjnych
szlaków, zmniejszenia kolizyjności podejść do lotnisk i skrócenie trajektorii
lotów.
O globalnym znaczeniu podjętego przez państwa członkowskie ICAO
przedsięwzięcia może świadczyć przykład, w którym zakłada się ograniczoną
implementację zalecanych w PBN procedur tylko do jednorazowego podejścia do
lądowania pojedynczego statku powietrznego. W takiej sytuacji można skrócić
pokonaną przez niego drogę o minimum 4 mile nautyczne, czas o 3 minuty,
a zużycie paliwa zredukować o 82,7 kg (~ 104 litry). Przy założeniu, że
współczesny silnik lotniczy spalając 1 kg paliwa potrzebuje 3,4 kg tlenu okazuje
się, że w efekcie wytwarza spaliny zawierające: 3,16 kg dwutlenku węgla (CO2);
1,29 kg wody (H2O); 0,6 g tlenku węgla (CO); 15 g tlenków azotu (NOx);
0,8 g dwutlenku siarki (SO2), poniżej 0,01 g niespalonych węglowodorów (CHx);
0,01-0,03 g sadzy. Wystarczy te przybliżone wyniki pomnożyć przez liczbę
zużytego paliwa oraz liczbę przemieszczających się statków powietrznych, do tego
dodać zużycie paliwa podczas pozostałych etapów lotów, a wynikające korzyści
ekonomiczno-środowiskowe stają się oczywiste.
Uwzględniając powyższe przesłanki oraz uwarunkowania międzynarodowe,
nasuwa się wniosek, że wykonanie i zrealizowanie PBN Poland to również
europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski, ściśle powiązany
z ochroną środowiska. Zasadne jest podkreślenie, że przedstawiony materiał
konferencyjny powstał w oparciu o wyniki uzyskane podczas zrealizowanego
międzynarodowego projektu SHERPA (Support ad-Hoc to Eastern Region
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Preoperational Actions in GNSS),1 w wyniku którego opracowanych zostało
21 procedur podejścia do lądowania RNAV GNSS dla polskich lotnisk użytku
publicznego, opublikowanych w „Zbiorze Informacji Lotniczych – Polska” – AIP
POLAND (Aeronautical Information Publication – Poland).
1. Geneza PBN w koncepcji ATM
Na podstawie pakietu czterech rozporządzeń UE nr: 549/2004, 550/2004,
551/2004 oraz 552/2004, podjęto budowę Jednolitej Europejskiej Przestrzeni
Powietrznej – SES (Single European Sky). Ustanowiły one standardy dla:
organizacji służb żeglugi powietrznej i użytkowania przestrzeni powietrznej w UE,
zapewniania interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym
– EATMN (European Air Traffic Management Network), integracji narodowych
systemów zarządzania ruchem lotniczym, wprowadzania nowych technologii
niezbędnych do zapewnienia dodatkowej wymaganej przepustowości.
Rozwiązania prawne umożliwiły podjęcie działań związanych z modernizacją
zarządzania ruchem lotniczym w przestrzeni europejskiej. Jednak przyjęte do
realizacji przedsięwzięcia przekraczały możliwości finansowe poszczególnych
krajów,
a
implementacja
programu
SES
wymagała
terminowego,
skoordynowanego i skutecznego wdrażania nowych technologii i procedur. Toteż
UE uruchomiła od 2005 r. środki finansowe w ramach projektu SESAR (Single
European Sky ATM Research), a następnie przygotowany został EATMMP
(European ATM Master Plan).
Europejska transformacja lotnicza zdeterminowała również Polskę do podjęcia
zdecydowanych działań i 8 maja 2007 r., uchwałą Rady Ministrów nr 86/2007,
został przyjęty przygotowany przez Ministerstwo Transportu „Program Rozwoju
Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych”.2 Dokument ten wskazuje
kierunki rozwoju polskiej infrastruktury lotniczej do 2020 r. w celu uzyskania
spójności z infrastrukturą komunikacyjną Europy. Równocześnie stanowił
strategiczny materiał wspomagający formułowanie wniosków aplikacyjnych
o środki na rozwój infrastruktury lotniczej 2007-2013 z Funduszu Spójności oraz
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Także był dokumentem
kierunkowym, definiującym niezbędne narzędzia wpływu Ministra na rozwój
infrastruktury lotniczej (ustawa – Prawo lotnicze, ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym), w ścisłym powiązaniu z realizacją zadań
w zakresie bezpieczeństwa państwa, spójności i komplementarności infrastruktury
lotniczej, drogowej i kolejowej, zapewnienia właściwej polityki prywatyzacyjnej
państwa, wykorzystania środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Program zakładał implementację technologii
satelitarnych (GNSS) w ramach realizacji SES oraz EATMN.
Aktualny i prognozowany dynamiczny rozwój lotnictwa, spowodował
perturbacje w przestrzeni powietrznej, niewydolność konwencjonalnych systemów
i procedur, prowadzących w konsekwencji do zapaści. To były główne przyczyny
determinujące podejmowania różnorodnych programów i projektów europejskich,
w wyniku których realizowana była koncepcji nowego zarządzania przestrzenią

1
2

Galileo 7th Framework Programme, FP7-GALILEO-2011-GSA-1-a, reference number FP7-287246
Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych, Ministerstwo Transportu/ Warszawa
2007
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powietrzną. W wymienionym programie SES, jedynie projekt SESAR umożliwia
modernizację zarządzania przestrzenią powietrzną oraz wprowadzenie
satelitarnych technik i technologii, poprawiających wydajność i elastyczność
przestrzeni, redukujących oddziaływanie na środowisko transportu powietrznego
pod względem hałasu i emisji spalin, zwiększających bezpieczeństwo.
Niezbędnym elementem tego projektu jest przejście z klasycznej i sensorowej
nawigacji na zdefiniowane nowe kryteria nawigacyjne: dokładność, wiarygodność,
dostępność, ciągłość i funkcjonalność. Te procedury, kryteria zostały
wyspecyfikowane w PBN (Performance Based Navigation) i jako istotne w dalszym
rozwoju lotnictwa przyjęte w 2007 r. do implementacji w Rezolucji A36-23
Zgromadzenia Ogólnego ICAO. Również określono 2016 r. jako docelową datę ich
wdrożenia. Przyjęty plan nie był możliwy do realizacji, gdyż nie wszystkie porty
lotnicze posiadały odpowiednią infrastrukturę wspierającą operacje satelitarne,
a także nieliczne statki powietrzne posiadały wyposażenie pokładowe do tego typu
operacji. W konsekwencji uwzględniono te trudności obiektywne i uaktualnienia
zawarto w Rezolucji A37-11 Zgromadzenia Ogólnego ICAO. Zaznaczono, że
podczas implementacji PBN należy uwzględnić procedury satelitarnego podejścia
dla wszystkich dróg startowych oraz zastosować je jako nakładki „overlines” dla
dróg startowych, posiadających konwencjonalne, przyrządowe procedury
podejścia ILS (Instrument Landing System). Usprawnienie implementacji PBN
w UE nastąpiło, gdy Komisja Europejska skierowała do EASA (European Aviation
Safety Agency) wniosek o rozwinięcia przepisów regulujących zharmonizowaną
realizację europejskiego PBN.
2. Charakterystyka Performance Based Navigation w aspekcie PBN
POLAND
Implementacja PBN to działania interdyscyplinarne, gdyż wynikają
z intermodalności transportu. W realizowanych globalnych i europejskich
programach lotniska powinny stanowić węzeł komunikacyjny (kolejowy, powietrzny,
drogowy). Toteż prowadzone są badania w zakresie standaryzacji, certyfikacji
i integracji technik i technologii w globalnych systemach:
 EUPOS – European Network of Multifunctional Reference Stations (rys.1),
istotna z punktu widzenia ochrony środowiska, rozwijana od 2002 roku
Europejska Sieć Wielofunkcyjnych Stacji Referencyjnych GNSS
i wchodzący w jej skład EUPOS (European Position Determination System
– Wielofunkcyjny System Precyzyjnego Pozycjonowania Satelitarnego),
złożony z 429 stacji rozmieszczonych w 16 państwach. Z założenia
są to permanentnie działające wielofunkcyjne stacje odniesienia DGNSS
(Differential Global Navigation Satellite System), a odległość pomiędzy
nimi wynosi 70 km. EUPOS ułatwia monitorowanie migracji zwierząt,
ewidencję zasobów naturalnych, wspomaga procesy rekultywacji terenów
poprzemysłowych.
Pozwala
na
szybką
lokalizację
uszkodzeń
w rurociągach, sondowanie basenów portowych i dróg wodnych, a nawet
śledzenie ruchów bieguna czy kontynentów. Jedynym warunkiem
korzystania z tego systemu jest konieczność posiadania własnego
odbiornika satelitarnego. W zależności od potrzeb użytkownika, istnieje
możliwość korzystania z następujących serwisów:
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 KODGIS – prowadzenie pomiarów i nawigacji z dokładnością do
0,25 m;
 NAWGEO – dane korekcyjne w czasie rzeczywistym, prowadzenie
pomiarów z dokładnością poniżej 0.03 m w poziomie oraz 0,05m
w pionie;
 NAWGIS – dane korekcyjne w czasie rzeczywistym, prowadzenie
pomiarów z dokładnością do 1,0 m;
 POZGEO – komercyjny, obliczenia w trybie postprocessingu obserwacji
GNSS wykonywanych metoda statyczną. Wykorzystywane obserwacje
fazowe, przekonwertowane do formatu danych obserwacyjnych.
Rysunek nr 1: Stacje referencyjne programu EUPOS

Źródło: www.asgeupos.pl
Rysunek nr 2: Polski podsystem ASG-EUPOS

Źródło: www.asgeupos.pl
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 Systemy Informacji Geograficznej (GIS, SIP) – szerokie zastosowanie
do automatycznego generowania numerycznego modelu terenu (NMT)
i tworzenia ortofotomap (przechowywanych w komputerowych nośnikach
informacji). Użytkownik może gromadzić te dane, zarządzać nimi
i wykorzystywać do różnych celów. GIS jest ściślej zintegrowany
z teledetekcją i technikami fotogrametrycznymi. Stosowany w transporcie,
ochronie
środowiska,
urbanistyce,
planowaniu
przestrzennym,
administracji, komunikacji i innych sferach działalności człowieka.
W lotnictwie niemożliwe jest obecnie przygotowanie procedur podejścia
i lądowania, planowania infrastruktury naziemnej, radionawigacji,
zastosowanie technik i technologii satelitarnej bez GIS – numerycznego
modelu terenu.
 SPAN (GPS plus INS) – standardowe połączenie precyzyjnej techniki
satelitarnej z niezależną – bezwładnościową.
Wymienione powyższe trzy systemy zostały zastosowane w algorytmie
przeprowadzonych najpierw symulatorowych testów laboratoryjnych (rys. 3),
a następnie podczas wykonywanych walidacji procedur podejścia do lądowania
w projektach: HEDGE I SHERPA.
Rysunek nr 3: Algortytm przeprowadzania symulatorowych testów laboratoryjnych
zintegrowanego systemu GPS/INS/GIS

 GNSS (Globar Navigation Satellite System) – to szerokie pojęcie
systemu satelitarnego, w którym wyróżnić można zasadnicze segmenty
(rys. 4):
a) konstelacje standardowych systemów satelitarnych:
 amerykański wojskowy – GPS;
 rosyjski wojskowy – GLONASS;
 cywilny – GALILEO (w fazie testów technicznych);
b) systemy wspomagające, określane w zależności od położenia
przestrzennego:
 ABAS – weryfikacja ważności i korekcja odebranych sygnałów
satelitarnych na pokładzie statku powietrznego;
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 SBAS – weryfikacja ważności i korekcja odebranych sygnałów
satelitarnych na pokładzie specjalnie umieszczonego satelity
geostacjonarnego (GEO), w oparciu o naziemne stacje
monitorujące;
 GBAS – weryfikacja ważności i korekcja odebranych sygnałów
satelitarnych w oparciu o naziemne stacje monitorujące, pracujące
w paśmie VHF-VDB.
Rysunek nr 4: Schemat zestawienie elementów składowych GNSS

Rysunek nr 5: Wybrane systemy satelitarnego wspomagania SBAS

Duże znaczenie operacyjne mają systemy wspomagania satelitarnego SBAS,
które swoim zasięgiem pokrywają praktycznie cały obszar kuli ziemskiej. Do nich
niewątpliwie należą przedstawione na rys.5: WAAS (USA, Meksyk), MSAS
(Japonia), SNAS (Chiny), EGNOS (Europa), GAGAN (Indie), GRAS (Australia)
oraz aktualnie rozwijane: AFI (Afryka), SDCM (Rosja), SACCSA (Ameryka
Południowa), CWAS (Kanada), MALAYSIA (Malezja). Pomimo, że są to systemy
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regionalne, to odpowiadają międzynarodowym standardom MOPS (Minimum
Operational Performance Standards), czyli odbiorniki użytkownika mogą korzystać
z sygnałów niezależnie od systemu, który je emituje. Rozwijane systemy
satelitarne oraz nowe technologie zmierzają do wprowadzenia globalnej strategii
standaryzacji i harmonizacji funkcjonowania transportu (rys. 6).
Rysunek nr 6: Globalna standaryzacja i harmonizacja systemów dla transportu, gdzie:
ADS (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast), CPDLC (Controller-Pilot Data Link
Communication), RNP (Required Navigational Performance), RVSM (Reduced Vertical
Separation Minima Reduced Vertical Separation Minima)

Rozwój naukowo-techniczny, wyposażanie pokładów statków powietrznych
w skomplikowane systemy i urządzenia, zdeterminowały również zmiany
w nawigacji powietrznej. Tym samym, zamiast tradycyjnego przemieszczania się
trasowego od punktu (pomocy nawigacyjnej) do kolejnego punktu, możliwe jest
dokładniejsze wykonywanie lotu w zasięgu działania pomocy/systemu (RNAV –
rys. 7). Równocześnie z przeprowadzonych badań w ramach projektów: HEDGE,
SHERPA, wynikały realne korzyści szczególnie związane z ochroną środowiska,
elastycznością przestrzeni, ekonomiką, gdyż skróceniu uległy trasy, zmniejszało
się zużycie paliwa, szczególnie podczas wykonywania podejść do lotnisk
i lądowania – rys. 8.
Rysunek nr 7: Wykonywanie lotu według nawigacji: a) klasycznej, b) RNAV

a)

b)
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Rysunek nr 8: Wykonywanie podejścia do lądowania i lądowania według nawigacji:
a) klasycznej, b) RNAV

a)

b)

Z przeprowadzonej analizy literatury wynika, że w skali globalnej do mierzenia
cząstkowej produktywności technicznej i finansowej lotnisk stosowana jest metoda
PFP – Partial Factor Productivity,3 a do mierzenia relatywnych wyników
efektywności, wyznaczania wzorców i identyfikacji efektów skali, stosowana jest
nieparametryczna metoda programowana liniowego DEA – Data Envelopment
Analysis.4 W oparciu o porównanie wyników uzyskanych za pomocą tych dwóch
metod, z obliczonych wskaźników wyznaczane są miary wzajemnej efektywności
przy pomocy syntetycznych miar Total Factor Productivity. Natomiast badania
efektywności technicznej obejmują analizy wykorzystujące zmienne techniczne
uwzględniające dane:
a) wejściowe/nakłady: liczba pracowników, powierzchnie (terminale, płyty
lotniska, strefy odlotów, strefy odbioru bagaży), liczba miejsc postojowych
(na płycie lotniska, przy terminalu), liczba stanowisk check-in, liczba taśm
odbioru bagażu, liczba bramek, liczba miejsc parkingowych i inne;
b) wyjściowe/efekt – wielkość wygenerowanego ruchu: liczba pasażerów
(PAX), operacji lotniczych i pasażerskich, przetransferowanych ton cargo
i inne.
Z zestawienia i przeprowadzonych analiz literatury przedmiotu wynika, że
podczas badań efektywności technicznej nie uwzględniano parametrów
stosowanych systemów nawigacyjnych, od których zależy kategoria lotniska,
wyposażenie pokładowego statku powietrznego, umożliwiającego wykonywanie
lotów w każdych warunkach meteorologicznych, a od tego zależy niewątpliwie
liczba możliwych do wykonania operacji lotniczych, lotów. Równocześnie zmiany
dokonywane w kolejnych Rezolucjach Rady ICAO oraz Załącznikach ICAO
(nr 2, 4, 6, 10, 11, 14, 15), umożliwiły klasyfikację procedur podejścia do
lądowania (rys.9), przyjęcie koncepcji PBN (Performance Based Navigation), czyli
przechodzenie z dotychczasowej nawigacji opartej o sensor na nawigację opartą
o wymagane parametry i dokładność.

Analiza wskaźnikowa, bazująca na kalkulacji szeregu parametrów, prezentujących wybrane efekty do
odpowiadających im miar reprezentujących nakłady.
4
Uzyskiwany jest syntetyczny miernik, pozwalający oszacować wielkość nieefektywności danej
obserwacji względem wyznaczonych benchmarków.
3

1499
________________________________________________________________________________________

Rysunek nr 9: Klasyfikacja procedur podejścia ICAO (źródło: ICAO Doc. 9613 PBN
Manual

Koncepcja Performance Based Navigation zawiera i łączy w spójną całość
trzy zasadnicze elementy: infrastrukturę, specyfikację i aplikację nawigacyjną.
Definiuje nowe kryteria nawigacyjne: dokładność, wiarygodność, dostępność,
ciągłość parametrów, umożliwia zmiany w zarządzaniu przestrzenią powietrzną
(ATM) oraz wprowadzenie zaawansowanych technik i technologii w transporcie,
poprawiając wydajność przestrzeni powietrznej, trwałość lotniska, redukując
oddziaływanie na środowisko transportu powietrznego pod względem hałasu
i emisji, pozwala zwiększać bezpieczeństwo i poprawić wydajność lotu.
Także uwzględnia przygotowanie odpowiedniej infrastruktury nawigacyjnej oraz
krajowych przepisów, aby ułatwić wykorzystanie GNSS podczas wszystkich
etapów lotu (rys. 10). PBN zawiera dwa zasadnicze zestawy nawigacyjnych
wymagań, niezbędnych do wykonania operacji lotniczej w określonej strukturze
przestrzeni powietrznej:
 RNAV – konieczność utrzymania wymaganej dokładności (prefix, liczba)
np. RNAV 1 to wymaganą dokładność nawigacyjna (1 mila nautyczna)
przez 95% czasu lotu;.
 RNP – dodatkowo, względem RNAV dodaje konieczność pokładowego
monitoringu dokładności oraz alarmowania.
Rysunek nr 10: Wymagania dotyczące RNP w zależności od etapu lotu
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Podjęte 2007 r. w Rezolucji A36-23 ICAO „Performance-based navigation
global goals”, zalecały implementację operacji RNAV i RNP na trasach i w rejonie
lotnisk, a także wdrożenie do 2016 r. procedur związanych z technikami
satelitarnymi. W tym celu został opracowany Doc. 9613 „PBN Manual ICAO”.
Przedstawiony plan okazał się jednak trudny do realizacji, gdyż z jednej strony nie
wszystkie porty lotnicze zdolne były do przygotowania infrastruktury wspierającej
operacje APV, a z drugiej nie wszystkie statki powietrzne miały odpowiednie,
scertyfikowane wyposażenie pokładowe, umożliwiające tego typu operacje.
W związku z tym, uwzględniono trudności obiektywne i zmieniono harmonogram
w Rezolucji A37-11 ICAO, jedynie wydłużając czas realizacji niektórych
przedsięwzięć. Polska ratyfikowała tę rezolucję i jest zobligowana do wdrożenia
tych procedur. W ramach zrealizowanego w latach 2011-2014 projektu SHERPA
(rys. 11) zostały wykreślone procedury, które wymagały walidacji (wykonano testy
lotnicze), a następnie opublikowano w AIP Polska i implementowano dwadzieścia
jeden procedur NPA RNAV GNSS dla polskich lotnisk kontrolowanych. Również
w ramach tego projektu został wykonany dokument PBN Polska.
Rysunek nr 11: Zobrazowanie badań związanych z walidacją procedur podejścia do
lądowania: wykonywane trasy, wykresy uzyskanych dokładności w poziomie i pionie
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3. Wpływ realizacji PBN Polska na ochronę środowiska
Zaprezentowane w poprzednich rozdziałach zagadnienia związane z globalną
implementacją PBN, znalazły swoje odzwierciedlenie w umowach, przepisach
międzynarodowych i mają niewątpliwie europejski wymiar bezpieczeństwa
energetycznego Polski oraz są ściśle związane z ochroną środowiska. Teraz każdy
specjalista powinien rozpatrzyć w swojej sferze działalności możliwości podjęcia
określonych działań. Tym bardziej, że UE objęła programem SES i SESAR
wszystkie kraje europejskie oraz przeznaczyła na ich realizację znaczne środki
(rys. 12). Szkoda tylko, że te programy nie cieszą się zainteresowaniem polskich
firm. Tym bardziej, że realizacja programów SES i SESAR powinna doprowadzić
do oszczędności około 5 mld euro rocznie, skrócić każdy lot o średnio 42 km,
zmniejszyć emisję CO2 o 8 mln ton rocznie (wg. EUROCONTROL), zmniejszyć lub
wyeliminować opóźnienia (średnio około 18% wszystkich lotów jest opóźnionych
o ponad 15 min).
Rysunek nr 12: Fazy i dofinansowanie UE programu SESAR

Strategie i dokumenty operacyjne ICAO, EASA i EUROCONTROL zlecają
w ramach implementacji PBN stosowanie satelitarnego naziemnego systemu
wspomagającego GBAS, gdyż umożliwia on wykonywanie lądowań w warunkach
ograniczonej widoczności. W tym przypadku technika wyprzedziła prawne
uwarunkowania, gdyż system ten jest operacyjnie scertyfikowany do I kategorii
ICAO,5 a jego budowa umożliwia już funkcjonowanie w III kategorii B. Podkreślić
należy, że 1 GBAS zastępuje wszelkie urządzenia radionawigacyjne na lotnisku
oraz na jednym kierunku może zapewnić podejście dla 26 statków powietrznych

5

Zestawienie kategorii oraz wysokość decyzji/RVR – widzialność wzdłuż drogi startowej: I – 60m/
550m; II – 30m/350m; III podkategorie (IIIA – 30m/200m; IIIB - 15m/50m; IIIC – 0/0 (zerowe wartości
– automatyczne lądowanie i kołowanie)
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równocześnie (system konwencjonalny ILS tylko jedno). W Europie funkcjonuje
ponad 20 stacji GBAS, lecz ani jedna w Polsce.6 Powodem jest brak odpowiednich
regulacji prawnych, umożliwiających pełną implementację systemu, jego
scertyfikowanie i użytkowanie oraz konieczność przygotowania portów lotniczych
do niezbędnych inwestycji w lotniskowe urządzenia naziemne. W przypadku
systemu GBAS, propozycje parametrów i procedur dla kategorii II i III oraz
odpowiednie poprawki do tomu I Aneksu 10 opracowano już w 2010 r. Do dziś
jednak nie doczekały się one wprowadzenia.7 Obecnie pierwsze systemy GBAS
CAT III są już opracowywane8 i oczekuje się, że będą gotowe do działań
operacyjnych do końca 2017 r.
Należy jednak zaznaczyć, iż w naszym kraju też podjęto prace naukowo
badawcze, związane z implementacją GBAS I kategorii. W tym celu
zorganizowane zostało na lotnisku w Krakowie seminarium, wspólnie z firmą
Honeywell (jedynego właściciela scertyfikowanego do I kategorii systemu GBAS),
poświęcone instalacji i walidacji tego systemu dla potrzeb MPL Kraków-Balice.
W efekcie wspólnie prowadzonego przedsięwzięcia wykonane zostały założenia
oraz przeprowadzone analizy w ramach studium wykonalności. Wyniki wstępne
wraz z zaznaczonymi korzyściami prezentuje rys. 13. Korzyści wynikające
z perspektywicznego zastosowania tego systemu tylko dla jednego portu
lotniczego, to mniej zużytego paliwa o 2697 ton (przy założeniu, że w MPL Kraków
w 2014 r. wykonano 32618 operacji a podczas jednego podejścia można
zaoszczędzić 82,7 kg) oraz odpowiednio mniejsza emisja spalin.
Rysunek nr 13: Wstępne wyniki dotyczące implementacji GBAS w MPL Kraków

6

www.flygls.net, (pobrano 27.05.2015 r.)
Draft proposed changes to Annex 10, Volume I, as agreed at the 17 – 28 May 2010 meeting of the
Navigation Systems Panel (NSP) Working Group, Oficjalna strona Organizacji Międzynarodowego
Lotnictwa Cywilnego, http://www.icao.int/secretariat/AirNavigation/Documents/gnss_cat_II_III.pdf
(pobrano 20.05.2015 r.)
8
Precision landing, Oficjalna strona EUROCONTROL, https://www.eurocontrol.int/articles/precisionlanding (pobrano 22.05.2015 r.)
7
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Zakończenie – wnioski
Reasumując, należy podkreślić, że implementacja technik i technologii
satelitarnych GNSS ma niewątpliwie europejski wymiar, wpływa na
bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz jest ściśle związana z ochroną
środowiska. Jednak od tej chwili konieczne jest, aby każdy specjalista w swojej
branży rozwijał dalej te zagadnienia. Do zalet GNSS niewątpliwie należy:
1) globalny zasięg i powszechny dostęp, zastosowanie w każdej sferze
działalności człowieka,
2) przyjazny dla środowiska (paliwo, czas lotu, hałas),
3) możliwość redukcji kosztów przez wycofanie pomocy nawigacyjnych, które
zostaną uznane za zbędne,
4) dodatkowe źródło informacji,
5) GNSS pozwala również na skrócenie trasy przynajmniej o 10 mil
nautycznych na każdy lot.
W roku 20149 wykonano w Polsce 268 999 operacji lotniczych (starty,
lądowania), a straty wynikające z powodu „niefunkcjonowania” w naszym kraju
GNSS tylko podczas podejść do lądowania, to dodatkowe zużycie 22246 ton
paliwa, 75636 ton tlenu oraz dodatkowa emisja 16017 ton CO2.
Proces dynamicznego rozwoju branży lotniczej jest perspektywiczną
koniecznością i ma wymiar globalny. W związku z tym wpływa również na
bezpieczeństwo
energetyczne
Polski oraz determinuje podejmowanie
przedsięwzięć
związanych z ochroną środowiska.
Z międzynarodowych
i krajowych badań wynika, że każdy milion pasażerów obsłużony w porcie
lotniczym generuje w nim bezpośrednio zatrudnienie na poziomie blisko tysiąca
miejsc pracy oraz ponad trzy razy tyle w regionie i subregionie. Z prognoz ULC
wynika, że do 2020 r. polska branża lotnicza będzie potrzebować około 55 tys.
specjalistów lotniczych (zapotrzebowanie na pilotów, członków personelu
pokładowego, dyspozytorów czy analityków ds. ryzyka geopolitycznego,
mechaników, menedżerów lotniczych, ekspertów z dziedziny ochrony lotnictwa,
nawigatorów, kontrolerów). Przewidywane jest też zwiększone zapotrzebowanie na
statki powietrzne.10 Tym samym powstaną dodatkowe stanowiska pracy
w przemyśle lotniczym oraz łańcuchu dostaw dla przewoźników i lotnisk
wymagające przy tym znajomości specyfiki transportu lotniczego.
Streszczenie
W 2007 r. Polska podpisała Rezolucję A36-23 ICAO (International Civil
Aviation Organization), zalecającą wykonanie krajowych PBN (Performance Based
Navigation) według Doc. 9613 „PBN Manual ICAO”. Rezolucja ta została
uaktualniona w A37-11 ICAO. Podkreślić należy, że PBN definiuje nowe kryteria
dla lotnictwa: dokładność, wiarygodność, dostępność, ciągłość i funkcjonalność,
eliminując tradycyjną nawigację sensorową. Równocześnie determinuje zmiany
w komunikacji, nadzorze i zarządzaniu przestrzenią powietrzną ATM (Air Traffic
Management) oraz nakazuje implementację zaawansowanych technik i technologii

Liczba obsłużonych pasażerów oraz wykonanych operacji w ruchu krajowym i międzynarodowym –
regularnym i czarterowym w 2014 r., opracowanie ULC na podstawie informacji uzyskanych z portów
lotniczych. Warszawa 2015
10
Według szacunków Airbusa do 2032 r. wyniesie ponad 27 tys. maszyn
9
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z satelitarnymi włącznie. Tym samym przyczynia się do poprawy wydajności
i elastyczności przestrzeni powietrznej oraz ekonomiki lotnictwa. Jednak celem
nadrzędnym i efektem realizacji PBN jest zredukowanie oddziaływania pod
względem hałasu i emisji spalin statków powietrznych (samolotów, śmigłowców) na
środowisko, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa. PBN uwzględnia
przygotowanie odpowiedniej infrastruktury nawigacyjnej oraz krajowych przepisów,
w celu zastosowania systemów satelitarnych GNSS podczas wszystkich etapów
lotu. Dla przykładu należy podać, że implementacja PBN tylko podczas podejścia
pojedynczego statku powietrznego do lądowania średnio skraca drogę o 10 mil
nautycznych (~18,52 km), czas o 3 minuty, redukuje zużycie paliwa o 82,7 kg
(~ 104 litry). W referacie te zagadnienia zostały szerzej rozwinięte.
Summary
In 2007 Poland signed the Resolution A36-23 Icao (International Civil Aviation
Organization), recommending making domestic PBN (Performance Based
Navigation) according to Doc. 9613 „PBN MANUAL ICAO”. This resolution was
updated in A37-11 ICAO. To underline he belongs, that PBN is defining new
criteria for aviation: accuracy, intigrity, availability, continuity and functionality,
eliminating traditional navigation sensor. At the same time he is determining
changes in the communication, the supervision and managing the airspace ATM
(Air Traffic Management) and is ordering the implementation of advanced
techniques and the satellite technology inclusive. In the process he is contributing
to the improvement in the productivity and the elasticity of the airspace,
economicses of aviation. However reducing the influence of the noise is a superior
purpose and an effect of the PBN realization and of emission of the exhaust fumes
of aircraft (planes, helicopters) to the environment, at simultaneous increasing the
safety. Preparing the right navigational infrastructure and domestic regulations is
taking PBN into account, in the destination of using GNSS satellite systems during
all stages of the flight. For the example one should give, that the PBN
implementation while tricking the single aircraft for landing on average is only
shortening the road for 4 nautical miles, time for 3 minutes, is reducing the fuel
consumption for 82.7 kg (~ 104 litres). In the paper these issues and more widely
are developed.
Bibliografia
1. Guidance for the preparation of D11EP (EGNOS POLAND Market
Analysis) based on the survey of candidate airports and aircraft operators
SHERPA-PANSA-NMA-D11EP 01-00, 29/09/2012
2. ICAO Doc 8168 vol. II
3. ICAO Doc 9906 vol. V
4. ICAO Doc 9906
5. ICAO Doc. 7754 European Region Air Navigation Plan
6. ICAO Doc. 7754 European Region Air Navigation Plan
7. ICAO European Region Transition Plan to CNS/ATM
8. ICAO Global Air Navigation Plan for CNS/ATM Systems. Doc 9750

1505
________________________________________________________________________________________

9. MOPS for GPS/WAAS airborne equipment
10. Project Management Plan, SHERPA-ESSP-PMP-D0100, 24/09/2012
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 czerwca 2003 r. w sprawie
sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U. z 2003
r., nr 130, poz. 1193)
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 listopada 2012 r. w sprawie
państwowego systemy odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r.,
poz. 1247)
13. Transition Plan for the Implementation of the Navigation Strategy in ECAC
2000-2015 plus

1506
________________________________________________________________________________________

Przemysław ŻUKIEWICZ
Uniwersytet Wrocławski
TRANSPORT LOTNICZY W JEDNOLITEJ EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI
POWIETRZNEJ W RAMACH PAKIETU LEGISLACYJNEGO SINGLE
EUROPEAN SKY 2+

1. Geneza powstania Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej
Pierwsze działania organów Wspólnot Europejskich (WE), dotyczące
integracji przestrzeni powietrznej nad Europą, związane były z aspektami
ekonomicznymi. Decydentom WE chodziło przede wszystkim o przyspieszenie
procesu liberalizacji usług przewozowych oraz o umożliwienie swobodnego
konkurowania pomiędzy przedsiębiorcami świadczącymi usługi na rynku
przewozów lotniczych. Miały temu służyć trzy pakiety aktów prawnych z lat
1987, 1990 oraz 1992. Pierwszy z nich spowodował ugruntowanie zasad
konkurencji, uelastycznienie taryf przewozowych oraz zwiększenie dostępności do
rynku usług lotniczych. Drugi skutkował dekartelizacją tychże usług oraz dalszym
zróżnicowaniem polityki taryfowej stosowanej przez przewoźników. Trzeci
natomiast regulował kwestię licencjonowania przewoźników oraz zasady dostępu
poszczególnych przewoźników do tras wewnątrz obszaru WE.1 Celem
podejmowanych działań był przede wszystkim wzrost konkurencyjności
europejskich przewoźników lotniczych, a główną pobudką aktywności instytucji
WE – procesy deregulacji rynku dokonujące się w Stanach Zjednoczonych już od
końca lat 70.2
Podjęte reformy w istotny sposób przyczyniły się do zmian na europejskim
rynku przewozów lotniczych. Od końca lat 90. dało się zauważyć rosnącą wartość
zawieranych na nim transakcji oraz – co szczególnie ważne w przypadku obywateli
Unii Europejskiej – zwiększoną dostępność do tego rynku oraz stopniowe
obniżanie cen przez przewoźników. Działania z przełomu lat 80. i 90. stworzyły
warunki do – między innymi – rozpoczęcia działalności przez tzw. niskokosztowych
przewoźników lotniczych, co z kolei przyczyniło się do gwałtownego wzrostu
zainteresowania tym typem przewozów.
Utrzymująca się od kilkunastu lat wysoka dynamika rynku przewozów
lotniczych ma jednakże swoje daleko idące konsekwencje środowiskowe
i technologiczne. Urzędnicy i eksperci szybko zdali sobie sprawę, że obecna
infrastruktura, przy utrzymującej się wzrostowej tendencji intensywności ruchu
lotniczego w przestrzeni europejskiej, szybko może okazać się niewydolna. Nie
bez znaczenia były także decyzje polityczne, związane ze zgodą na przystąpienie
do UE kolejnych państw: Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy,
Malty, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Tak znaczące rozszerzenie
przestrzeni powietrznej nad obszarem UE oraz możliwość prowadzenia swobodnej
działalności przewozowej na nowych rynkach spowodowały konieczność
1

2

M. Polkowska, Zasady tworzenia jednolitego europejskiego rynku usług lotniczych, „Studia
Europejskie” 2004, nr 4, s. 49-50
J. Hawlena, Liberalizacja rynku pasażerskich przewozów lotniczych a rozwój turystyki, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja.
Liberalizacja. Etyka” 2013, nr 6, s. 30

1507
________________________________________________________________________________________

zintensyfikowania prac nad nowymi rozwiązaniami prawnymi, politycznymi
i technologicznymi, które mogłyby pozwolić na rozwój rynku usług lotniczych przy
jednoczesnym uwzględnieniu (zwłaszcza w kontekście zamachów z 11 września
2001 roku) potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, współpracy z sektorem
wojskowym oraz coraz bardziej restrykcyjnych wymogów dotyczących ochrony
środowiska. Wymienione czynniki w największym stopniu przyczyniły się do
opracowania pierwszego pakietu legislacyjnego w ramach projektu Wspólnej
Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky – SES).
2. Ogólne cele SES
W praktyce brak regulacji w zakresie SES powodował nawarstwianie się
negatywnych czynników blokujących rozwój rynku przewozów lotniczych.
Agnieszka Wilczyńska stwierdza, że należą do nich przede wszystkim:
1) nieefektywna struktura europejskiej sieci dróg lotniczych skutkująca
wydłużeniem trasy i czasu lotów, co z kolei przekłada się na wzrost zużycia
paliwa i emisji spalin;
2) opóźnienia w ruchu lotniczym;
3) niski poziom wydajności;
4) zróżnicowanie osiągów służb żeglugi powietrznej pod względem
bezpieczeństwa, opłacalności i przepustowości;
5) wysokie koszty spowodowane nadmierną eksploatacją przestarzałych
urządzeń i systemów CNS/ATM;
6) spowolnione procesy decyzyjne w zakresie wdrażania nowych technologii.3
Działania reformujące, niwelujące w założeniu te mankamenty, podjęto
w 2000 roku. W ich efekcie, cztery lata później Parlament Europejski oraz Rada
Unii Europejskiej, ostatecznie zdecydowały o przyjęciu pakietu legislacyjnego,
na który składały się cztery szczegółowe rozporządzenia: ramowe, w sprawie
zapewnienia służb, w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni, w sprawie
interoperacyjności (zob. niżej). W rozporządzeniu ramowym za zasadniczy cel SES
uznano wzmocnienie istniejących standardów bezpieczeństwa i efektywności
ogólnego ruchu lotniczego w Europie, zwiększenie przepustowości oraz
ograniczenie opóźnień do minimalnego poziomu.4 W rozporządzeniach
szczegółowych określono natomiast cele operacyjne:
1) określenie wspólnych wymogów bezpiecznego i sprawnego zapewniania
służb nawigacji lotniczej w WE,
2) ustanowienie wspólnych procedur projektowania, planowania i zarządzania
europejską przestrzenią powietrzną,
3) wsparcie projektu integracji przestrzeni powietrznej w kontekście wspólnej
polityki transportowej,
4) osiągnięcie interoperacyjności pomiędzy różnymi systemami i procedurami
Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (European Traffic
Management Network – ETMN),
3

4

A. Wilczyńska, Geneza i rozwój programu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – osiągnięcia
i wyzwania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria:
Administracja i Zarządzanie” 2012, nr 94, s. 205
Rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 10 marca 2004 roku
ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, Dz.U. L 096
z 31.03.2004 (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1490), art. 1.1
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5) intensyfikacja prac nad wprowadzeniem nowych koncepcji operacyjnych
lub nowych technologii zarządzania ruchem lotniczym.5
Wyrazem docenienia wagi postępu i innowacji dla rozwoju potencjału
przewozów lotniczych było opracowanie równoległego wobec pakietu
legislacyjnego komponentu technologicznego. Przybrał on postać programu
SESAR (Single European Sky ATM Research). Głównym założeniem programu
miało być odejście od dotychczasowych rozproszonych systemów ATM na rzecz
nowoczesnego jednolitego systemu odpowiadającemu zapotrzebowaniu na
łączność lotniczą, nawigację satelitarną oraz automatyczne zarządzanie
aktualnymi trasami lotów. Termin uruchomienia systemu ustanowiono pierwotnie
na 1 stycznia 2020 roku.6
3. Realizacja pakietu SES i SES II
Określone procedury ewaluacyjne dotyczące oceny realizacji poszczególnych
celów pakietu SES pozwoliły w krótkim czasie zdiagnozować największe
mankamenty przyjętych rozwiązań legislacyjnych. A. Wilczyńska podkreśla, że
krajowe organy nadzoru nie dysponowały w momencie ich powoływania
odpowiednimi środkami i zasobami kadrowymi, które pozwoliłyby na kontrolę
w obszarach bezpieczeństwa, interoperacyjności oraz skuteczności działania.
Badaczka za niewystarczające uznała także działania podejmowane na szczeblu
państwowym, a obliczone na zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad
transgranicznym świadczeniem usług powietrznych. Ponadto, większość państw
nie implementowała zasad zawartych w rozporządzeniach operacyjnych.
Przykładowo w 1/3 krajowych organów nadzoru nie przeprowadzano właściwej
weryfikacji zdolności świadczących usługi żeglugi powietrznej do prowadzenia
działań związanych z oceną zgodności (jest to podstawa dla wdrożenia
interoperacyjności ATM).7 Okazało się także, że nie we wszystkich krajach tempo
wprowadzania odpowiednich zmian legislacyjnych i technologicznych zgodne było
w przyjętymi wcześniej harmonogramami.
Wskutek powyższego, podjęto decyzję o rewizji wstępnych założeń SES oraz
o przeformułowaniu niektórych celów projektu. Dodatkowo zdecydowano się na
urealnienie terminarza tak, by w pełni odpowiadał on realiom ekonomicznym
i politycznym wszystkich państw, które zobligowane zostały do podjęcia
określonych działań. W rezultacie – opierając się na pięciu filarach programu, które
stanowiły: efektywność, bezpieczeństwo, technologia, lotniska, czynnik ludzki –
w ramach pakietu legislacyjnego SES II opracowano program konkretnych
zamierzeń prawodawczych wraz z restrykcyjnym kalendarzem ich wdrażania,
znowelizowano także cztery rozporządzenia uchwalone w ramach SES
i późniejsze rozporządzenie dotyczące ustanowienia zakresu działania
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (w programie SES II
przewidziano znaczące rozszerzenie jej uprawnień). Efektem realizacji zamierzeń
SES II było ustanowienie funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej oraz
przygotowanie do uruchomienia programu badawczego SESAR. Niestety,
podobnie jak w przypadku pakietu legislacyjnego SES, większość zamierzeń

A. Wilczyńska, op. cit., s. 208-210
Ibidem, s. 211-212
7
Ibidem, s. 211
5
6
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wyznaczonych w pakiecie SES II realizowanych było z opóźnieniem bądź
napotykało bariery polityczne i/lub legislacyjne w poszczególnych państwach.8
Niektórzy badacze wskazują także na napięcia, jakie pojawiają się pomiędzy
interesami poszczególnych państw członkowskich a interesami Komisji
Europejskiej oraz innych aktorów.9
Było to podstawą do podjęcia kolejnych działań, zmierzających do
usprawnienia procesu wdrażania projektu SES. Za celowe uznano zwłaszcza
uproszczenie i ujednolicenie ustawodawstwa, a także – po raz kolejny – bardziej
realne spojrzenie na terminarz realizacji poszczególnych celów operacyjnych.
W 2013 roku rozpoczęły się więc prace nad pakietem legislacyjnym SES 2+.
W chwili obecnej pakiet jest na etapie procedowania, jednak dokładna analiza
zmian przynosi odpowiedź na pytanie, które z elementów SES w optyce Komisji
Europejskiej wymagają przemodelowania. Posłem sprawozdawcą z ramienia
Parlamentu Europejskiego został Marian-Jean Marinescu.
4. Pakiet legislacyjny SES 2+
W porównaniu z działaniami podejmowanymi przez instytucje UE w kwestii
określenia celów i sposobów ich realizacji, w ramach SES i SES II, pakiet
legislacyjny SES 2+ wydaje się być mniej skomplikowany i dostosowany do
aktualnych możliwości politycznych i ekonomicznych poszczególnych państw
członkowskich. Warto wspomnieć, że na pakiety SES oraz SES II składało
się dwadzieścia przepisów wykonawczych Komisji Europejskich oraz cztery
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady:
1) Rozporządzenie (WE) nr 549/2004 – ustanawiające ramy tworzenia
Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej;
2) rozporządzenie (WE) nr 550/2004 – w sprawie zapewniania służby żeglugi
powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej;
3) rozporządzenie (WE) nr 551/2004 – w sprawie organizacji i użytkowania
przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej;
4) rozporządzenie (WE) nr 552/2004 – w sprawie interoperacyjności
Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym.
Pakiet legislacyjny SES 2+ stanowi natomiast uproszczenie stanu prawnego –
wyżej wymienione rozporządzenia zdecydowano się scalić w jedno. Ma to ułatwić
zainteresowanym podmiotom orientację w zakresie faktycznego stanu prawnego
oraz wyeliminować niebezpieczeństwo kolizji norm prawnych ustanowionych
w różnych aktach normatywnych. W związku z tym, Komisja Europejska we
wniosku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia
jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej,10 zaproponowała następujący układ
rozdziałów odpowiadający tylko w ograniczonym zakresie poszczególnym
rozporządzeniom tworzącym ramy SES i SES II:
1) przepisy ogólne;
2) krajowe organy;
C. Lawless, Bounding the vision of a Single European Sky, “The Geographical Journal” 2014, nr 180,
s. 76-82
9
M. Baumgartner, M. Finger, The Single European Sky gridlock: A difficult 10 year reform process,
“Utilities Policy” 2014, t. 31, s. 289-301
10
Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia jednolitej
europejskiej przestrzeni powietrznej, COM/2013/0410 final - 2013/0186 (COD)
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3) zapewnianie służb;
4) przestrzeń powietrzna;
5) przepisy końcowe.
Rozdział dotyczący przepisów ogólnych odpowiada wcześniejszemu
rozporządzeniu ramowemu, rozdział dotyczący zapewnienia służb odpowiada
rozporządzeniu w sprawie zapewnienia służby żeglugi powietrznej, rozdział
dotyczący przestrzeni powietrznej odpowiada rozporządzeniu w sprawie
organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej. Nowy rozdział poświęcony
krajowym organom nadzorującym obejmuje natomiast szereg przepisów
nieobecnych w dotychczasowym ustawodawstwie unijnym.
Po pierwsze, podkreślono w nim, że krajowe organy nadzorujące muszą
pozostać niezależne pod względem organizacyjnym, hierarchicznym i decyzyjnym,
od instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz od jakichkolwiek
instytucji prywatnych lub publicznych, których współpraca z krajowym organem
nadzorującym może rodzić konflikt interesów.11 Dopuszczono jedynie możliwość
połączenia organizacyjnego krajowych organów nadzorujących z innymi organami
regulacyjnymi bądź organami odpowiedzialnymi za aspekty bezpieczeństwa.
Państwom, które obecnie nie spełniają nowego wymogu separacji instytucji
zapewniających służby żeglugi powietrznej od krajowych organów nadzorujących,
wyznaczono ostateczny termin dostosowania stanu faktycznego do
projektowanych przepisów na 1 stycznia 2020 roku.12
Po drugie, dookreślono zasady rekrutacji oraz formalne wymogi stawiane
pracownikom krajowych organów nadzorujących. Zgodnie z projektowanym
rozporządzeniem, pracownicy ci muszą być rekrutowani w oparciu o jednoznaczne
i przejrzyste zasady, które będą gwarancją ich niezależności. Muszą również
wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem w zakresie audytu oraz
służb i systemów obsługi żeglugi powietrznej. Pracownicy krajowych organów
nadzorujących powinni działać w sposób niezależny od interesów związanych
z instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej, nie mogą zwłaszcza
zwracać się o instrukcje, ani przyjmować żadnych instrukcji ze strony organu
rządowego lub innego podmiotu publicznego lub prywatnego.13 Co ciekawe,
szczegółowe wytyczne w sprawie przebiegu procedur rekrutacyjnych oraz selekcji
kandydatów wyznaczyć ma Komisja Europejska.14
Jednocześnie ze zbioru wszystkich pracowników krajowych organów
nadzorujących wyodrębniono podzbiór pracowników odpowiadających za
podejmowanie decyzji strategicznych (choć wyraźnie nie wskazano, jaki typ decyzji
może uchodzić w tym kontekście za strategiczne). Osoby zaliczane do grona
strategicznych decydentów muszą być mianowane przez krajowy gabinet, radę
ministrów lub inny organ publiczny, który nie sprawuje bezpośredniej, ani
pośredniej kontroli nad instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej,
co więcej – nie odnosi z prowadzonej przez nie działalności jakichkolwiek korzyści.
Dodatkowo pracownicy podejmujący decyzje strategiczne byliby zobowiązani do
rokrocznego składania oświadczeń o zaangażowaniu i oświadczeń o zaistnieniu
konfliktu interesów. W oświadczeniach tych należałoby wskazać wszelkie
11

Ibidem, art. 3, pkt. 2
Ibidem, art. 3, pkt. 3-4
13
Ibidem, art. 3, pkt. 6
14
Ibidem, art. 3, pkt. 9
12

1511
________________________________________________________________________________________

bezpośrednie lub pośrednie interesy, które mogą mieć wpływ na podejmowane
przez nich decyzje. Strategicznych decydentów rezygnujących z pracy w krajowym
organie nadzorującym obowiązywałaby także roczna karencja w zakresie podjęcia
zatrudnienia w jakiejkolwiek instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej.15
Po trzecie, na nowo określono zakres kompetencji i obowiązków krajowych
organów nadzorujących. Miałyby one nie tylko nadzorować bezpieczne i efektywne
działanie instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, ale także:
1) wydawać certyfikaty instytucjom zapewniającym służby żeglugi powietrznej
oraz sprawować nadzór nad wypełnianiem warunków, na jakich je wydano;
2) wydawać licencje, uprawnienia, uprawnienia uzupełniające i certyfikaty
kontrolerom ruchu lotniczego oraz sprawować nadzór nad wypełnianiem
warunków, na jakich je wydano;
3) monitorować wdrożenie systemu opłat za służby obsługi żeglugi
powietrznej;
4) zatwierdzać warunki dostępu do danych operacyjnych;
5) sprawować nadzór nad oświadczeniami i wprowadzaniem do użytku
systemów.16
Po czwarte, dołączono do rozporządzenia przepisy ustanawiające ramy
prawne dla współpracy pomiędzy krajowymi organami nadzorującymi. Celem takiej
współpracy powinna być koordynacja działań podejmowanych na terenie całej Unii
Europejskiej. Służyć ma temu specjalna instytucjonalna sieć, w skład której oprócz
krajowych organów nadzorujących, wchodzić mają przedstawiciele Komisji
Europejskiej i Agencji Unii Europejskiej ds. Lotnictwa. Ich reprezentanci mieliby
prawo koordynowania i wspierania prac sieci, a także – co wydaje się kompetencją
kluczową – uprawnienie do formułowania zaleceń. Współpraca sieciowa sprzyjać
ma także mobilności i wymianie pracowników pomiędzy krajowymi organami
nadzorującymi – w ten sposób powstać ma specjalna baza ekspertów.17 Powstanie
europejskiej sieci krajowych organów nadzorujących nie wyklucza jednakowoż
roboczej współpracy pomiędzy wybranymi instytucjami. Wyznaczony został jednak
cel, któremu ta współpraca powinna służyć. Jest nim świadczenie wzajemnej
pomocy przy realizacji zadań z zakresu monitorowania oraz przy prowadzeniu
dochodzeń i przeglądów.18
Po
piąte,
uszczegółowiono
kwestię
konsultacji
społecznych
z interesariuszami, które powinny odbywać się w ramach jednolitej europejskiej
przestrzeni powietrznej. Obowiązek przeprowadzenia takich konsultacji zdjęto
z enigmatycznie ujmowanych państw członkowskich (takie sformułowanie
uniemożliwiało odpowiedź na pytanie, kto de facto powinien odpowiadać za tryb
i przebieg konsultacji), a nałożono go na krajowe organy nadzorujące
poszczególnych państw.19 Ponadto, zdecydowano się na enumeratywne
wymienienie grup interesariuszy potencjalnie zainteresowanych problematyką
SES. Wymieniony katalog podmiotów ma charakter niewyłączny (zastosowane
określenie: „do interesariuszy zaliczyć można” oznacza, że niewykluczone jest
konstruowanie przez ustawodawców krajowych innej listy, która wcale nie musi
15

Ibidem
Ibidem, art. 4, pkt. 1
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Ibidem, art. 5, pkt. 1
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Ibidem, art. 5, pkt. 2
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obejmować zbioru wymienionego w rozporządzenia). Znajdują się w nim
następujące instytucje lub organizacje:
1) instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej;
2) operatorzy lotnisk;
3) użytkownicy przestrzeni powietrznej lub grupy ich reprezentujące;
4) organy wojskowe;
5) podmioty związane z przemysłem wytwórczym;
6) organizacje zawodowe.20
Tego typu relacje z interesariuszami stały się także przedmiotem regulacji
dotyczących nie tylko krajowych organów nadzorujących, ale także samych
instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej. Oznacza to, że te ostatnie,
będąc interesariuszem krajowych organów nadzorujących, mają obowiązek
prowadzić autonomiczne konsultacje dotyczące – choć tego precyzyjnie nie
sformułowano – przedmiotu swojej działalności. Katalog wymienionych
interesariuszy instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej obejmuje
zdecydowanie mniejszą liczbę podmiotów i jest wyłączny (brak bowiem informacji
o tym, by konsultacje można było prowadzić z innymi podmiotami). Należą do nich
jedynie grupy skupiające użytkowników przestrzeni powietrznej oraz operatorów
lotnisk.21
Po szóste, wyznaczono dodatkowe kryterium, które powinno być
uwzględniane w procesie certyfikowania służb żeglugi powietrznej na obszarze
Unii Europejskiej. Wnioskujący o wydanie certyfikatu musiałby udowodnić, że
posiada zdolność finansową do wypłaty odszkodowań z tytułu prowadzenia
działalności lub też przedstawić stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności
(chodzi o stwierdzenie faktu bycia objętym ochroną ubezpieczeniową). Żądanie
takie dotyczyłoby jednak tylko tych podmiotów, które prowadzą działalność na
obszarze państw członkowskich UE niegwarantujących takiej ochrony
ubezpieczeniowej. Prawo do certyfikowania posiadałyby krajowe organy
nadzorujące lub Agencja Unii Europejskiej ds. Lotnictwa (EAA).22
Po siódme, pomimo braku znaczących zmian prawnych dotyczących
funkcjonowania służb żeglugi powietrznej, do projektowanego rozporządzenia
włączono przepisy regulujące działalność służb pomocniczych. Przede wszystkim
zwrócono uwagę na konieczność podjęcia przez państwa członkowskie wszelkich
środków, które umożliwią – najpóźniej do 1 stycznia 2020 roku – swobodne
konkurowanie tych podmiotów na rynku przy uwzględnieniu zasad sprawiedliwości,
niedyskryminacji i przejrzystości działania.23 Wyraźnie zasygnalizowano także
obowiązek oddzielenia organizacyjnego służb żeglugi powietrznej od służb
pomocniczych w ten sposób, że działalność w pierwszym, jak i w drugim zakresie
będzie prowadzona przez oddzielne przedsiębiorstwa.24 Swoboda konkurowania
i autonomia organizacyjna nie mogą zwalniać jednak zamawiających z wykonania
określonych usług przez służby pomocnicze z uwzględnieniem trzech
kryteriów: efektywności kosztowej, ogólnej jakości świadczonych usług oraz

20

Ibidem, art. 7, pkt. 2
Ibidem, art. 19
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Ibidem, art. 8
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Ibidem, art. 10, pkt. 1
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Ibidem, art. 10, pkt. 2
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bezpieczeństwa.25 Wprawdzie w przytoczonym projektowanym przepisie nie ma
mowy o gradacji tych kryteriów, jednak wymienienie przez wnioskodawców
kryterium efektywności kosztowej na symbolicznej pierwszej pozycji, a kryterium
bezpieczeństwa – na pozycji ostatniej, może rodzić pokusę wyboru ofert
najtańszych kosztem ofert jakościowo lepszych, ale jednocześnie droższych.
Co szczególnie interesujące, organy UE dbając o swobodę konkurencji na
obszarze samej Unii, wyraźnie chciałyby uniemożliwić wykonywanie usług przez
zewnętrzne służby pomocnicze (niepochodzące z państw członkowskich UE).
Świadczą o tym kryteria, które należałoby spełnić, chcąc wykonywać – na zlecenie
odpowiednich instytucji – zadania służb pomocniczych. Powinno się wówczas
legitymować odpowiednimi certyfikatami wydanymi zgodnie z prawem UE, powinno
się wykazać, że główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się na obszarze
państw członkowskich UE, co najmniej 50% udziałów w instytucji zapewniającej
służby pomocnicze powinno pozostawać w rękach państw członkowskich lub ich
obywateli (faktycznie chodzi o możliwość kontrolowania), powinno się spełnić
wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa narodowego i obronności.26 Widać
na tym przykładzie dążność organów UE do zamknięcia rynku usług świadczonych
przez służby pomocnicze dla podmiotów pochodzących z zewnątrz.
Po ósme, kilka istotnych modyfikacji prawa przewidziano w odniesieniu
do funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej. Mają one służyć lepszej
koordynacji bloków tworzonych na obszarze kilku państw. Przy tworzeniu bloków
trzeba będzie wziąć pod uwagę nie tylko względy bezpieczeństwa, umożliwienie
optymalnego wykorzystania przestrzeni powietrznej oraz spójność z europejską
siecią tras (kryteria obecne w obowiązujących przepisach), ale także
maksymalizację efektów synergii, które mogą wystąpić dopiero po nawiązaniu
współpracy przez większą liczbę uczestników bloku.27 Ustalono także, że
funkcjonalny blok obejmujący przestrzeń powietrzną, pozostającą w gestii dwóch
(lub większej liczby) państw może powstać tylko wówczas, gdy w porozumieniu
o utworzeniu takiego bloku znajdą się przepisy regulujące sposób, w jaki blok
może zostać zmieniony, oraz sposób, w jaki państwo członkowskie lub państwo
trzecie, może wycofać się z danego bloku.28 W tym ostatnim przypadku organy
UE wykazały się troską o dochowanie zasady dobrowolności przystępowania do
funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej.
5. Podsumowanie
Koncepcja stworzenia Europejskiej Jednolitej Przestrzeni Powietrznej
przyczyniła się niewątpliwie do wzrostu znaczenia transportu lotniczego w Unii
Europejskiej. Działania podejmowane początkowo w kierunku liberalizacji rynku
lotniczego, a następnie – w kierunku synchronizacji działań poszczególnych
państw członkowskich w celu optymalizacji przewozów lotniczych, zapewnienia
bezpieczeństwa oraz ograniczenia zużycia paliwa i emisji spalin, doprowadziły
do tego, że konieczne stało się opracowanie kolejnych dokumentów

25

Ibidem, art. 10, pkt. 3
Ibidem, art. 10, pkt. 4
27
Ibidem, art. 16, pkt. 4
28
Ibidem, art. 16, pkt. 6
26

1514
________________________________________________________________________________________

programowych wyznaczających ramy prawne dla SES. Realizacja strategii SES
i SES II ujawniła jednak szereg problemów oraz niewspółmierność interesów wielu
podmiotów
zainteresowanych
funkcjonowaniem
europejskiej
przestrzeni
powietrznej. Swoistym „krokiem milowym” ma się okazać – w opinii Komisji
Europejskiej – uproszczenie dotychczas obowiązujących przepisów (jedno
rozporządzenie zamiast czterech) oraz zwrócenie uwagi na konieczność coraz
intensywniejszej współpracy międzypaństwowej. Temu służyć mają nowe
propozycje legislacyjne, zgłoszone w ramach pakietu SES 2+. Nie ma jednak
żadnych powodów, by sądzić, że ich ewentualne uchwalenie i wejście w życie
sprawi, iż prace nad poszczególnymi komponentami SES (II i 2+) będą przebiegać
szybciej i nie wywołają żadnych kontrowersji.
Streszczenie
Autor analizuje nowe rozwiązania proponowane przez Komisję Europejską
w kontekście pakietu legislacyjnego Single European Sky 2+. Przedstawia
genezę powstania koncepcji SES, jej prymarne cele oraz problemy związane
z implementacją. Zwraca uwagę na czynniki skutkujące koniecznością modyfikacji
koncepcji: najpierw w ramach pakietu legislacyjnego SES II, a następnie – SES 2+.
Kluczową częścią artykułu jest wskazanie na istotne zmiany w proponowanych
przez Komisję Europejską przepisach. Autor wykorzystał metodę dogmatycznej
analizy aktów prawnych, pomocniczo korzystał także z metody historycznej.
Summary
The author analyzes some new proposals presented by European
Commission in the context of the legislative package Single European Sky 2+. He
presents the history of the concept of SES, its primary objectives and weak points.
He draws attention to the factors which caused the need to modify the concept:
first in the frames of the legislative package SES II and then – in the frames of SES
2+. The main aim of the paper is to point the important changes in the European
Commission regulations. The author used the method of dogmatic analysis of legal
acts, incidentally the historical method was used.
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ENERGETYKI WIATROWEJ

1. Wprowadzenie
Wzrost zapotrzebowania na energię w przypadku krajów wysokorozwiniętych
wynosi ok. 1% rocznie (w Polsce ok. 2%).1 Jednocześnie należy pamiętać, że
zasoby węgla, ropy i gazu maleją. Wzrost cen paliw kopalnych oraz przede
wszystkim postępujące zanieczyszczenie środowiska naturalnego (wynikające ze
spalania paliw kopalnych) determinuje zmianę strategii energetycznej na skalę
globalną. Istotną kwestią jest zastosowanie alternatywnych źródeł energii
mających ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju,2 ze względu na
wymierne efekty ekologiczne oraz wspieranie metod pozyskiwania energii
elektrycznej charakteryzujących się wysoką efektywnością energetyczną.
Akceptując traktat akcesyjny Unii Europejskiej, Polska przyjęła wiele zobowiązań
dotyczących kierunków rozwoju gospodarczego w branży energetycznej, jak
również wywieranego wpływu gospodarki na środowisko naturalne. Misją
Wspólnoty Europejskiej jest tworzenie polityki energetycznej opartej w znacznym
stopniu na zasobach naturalnych oraz alternatywnych źródłach energii. Wśród
odnawialnych źródeł energii w ostatnich latach zauważa się znaczący przyrost
mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych, które są jedną z bardziej
dynamicznie rozwijających się sektorów energetyki. Źródłem energii wiatru
jest ruch obrotowy Ziemi oraz Słońce. Powierzchnia Ziemi nagrzewana jest
nierównomiernie, co wynika między innymi z różnic w kącie padania promieni
słonecznych, ukształtowania terenu, rodzaju powierzchni, zachmurzenia, czy
wysokości nad poziomem morza. W wyniku zetknięcia z powierzchnią Ziemi, masy
powietrza w różnym tempie nagrzewają się oraz stygną, co prowadzi
do powstawania obszarów o niejednakowej temperaturze i ciśnieniu. Różnice
te są przyczyną powstawania przepływu mas powietrza.3
Polska energetyka na chwilę obecną oraz w perspektywie przyszłości opiera
się głównie na spalaniu węgla. Paliwa kopalne pełnią na rynku energii dominującą
rolę, jednak ich udział będzie stopniowo zmniejszany. Zmiana strategii
energetycznej polegać ma na odchodzeniu od pozyskiwania energii elektrycznej ze
źródeł konwencjonalnych, na rzecz odnawialnych źródeł energii (OZE).4
Badaniem zasobów energii wiatrowej w Polsce zajmuje się Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z badań tych wynika, że 2/3 terytorium Polski
posiada korzystne warunki wiatrowe. Na rysunku 2 przedstawiono średnie
Z. Lubośny, Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym. Warszawa 2009
A. Flaga, Inżynieria wiatrowa. Podstawy i zastosowania. Warszawa 2008
3
Z. Lubośny, Farmy wiatrowe..., op. cit.
4
G. Wiśniewski, K. Michałowska-Knap, Ś. Koć, Energetyka wiatrowa – stan aktualny i perspektywy
rozwoju w Polsce, http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/senat/zespoly/energia/
raport.pdf (pobrano 6.07.2015 r.)
1
2

1517
________________________________________________________________________________________

prędkości wiatru na obszarze Polski, według których stwierdzić można, że
najkorzystniejsze warunki posiadają Suwalszczyzna i wybrzeże, charakteryzujące
się średnioroczną prędkością wiatru powyżej 4,5 m/s. Nieco gorsze warunki panują
na Mazowszu i w Wielkopolsce.5
Elektrownie wiatrowe w Polsce dzieli się na dwie grupy:
1) farmy wiatrowe składające się z zespołów kilkunastu/kilkudziesięciu turbin
wiatrowych, często dużych mocy(np. elektrownia wiatrowa Margonin);
2) instalacje składające się od jednej do pięciu turbin wiatrowych.6
Biorąc pod uwagę powyższy podział należy zwrócić uwagę, że zdecydowana
większość energii elektrycznej pochodzącej z wiatru produkowana jest przez farmy
wiatrowe, współpracujące z siecią elektryczną. Wynika to z faktu, iż koszty
instalacji pojedynczej siłowni są mniejsze w przypadku dużych farm, niż
w przypadku małej instalacji.7
W Polsce pierwsza profesjonalna elektrownia wiatrowa o mocy 150 kW
powstała w 1991 r. w Lisewie k/Gniewina. Obecnie największa farma wiatrowa
znajduje się w Margoninie, w województwie wielkopolskim i składa się
z 60 wiatraków o łącznej mocy 120 MW. Powstawała w latach 2008-2010. W 2013
roku sumaryczna moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych wynosiła 3 389,5
MW, wzrastając z poziomu 2 496,7 MW z 2012 roku. Polska pod względem
rocznego przyrostu łącznej mocy turbin wiatrowych, który w 2013 roku wyniósł
894 MW zajmuje trzecie miejsce wśród państw UE za Niemcami (3238 MW) oraz
Wielką Brytanią (1883 MW). Od roku 2010 do końca roku 2013 wzrost ten wyniósł
niemal 300%. Rysunek nr 2 przedstawia przyrost mocy oraz produkcji energii
w polskich elektrowniach wiatrowych.
Rysunek nr 1: Średnioroczne prędkości wiatru na obszarze Polski [m/s]8

F. Krawiec, Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Warszawa 2010
M. Suska-Szczerbicka, E. Weiss, Ocena opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego produkcji
energii elektrycznej farmy wiatrowej, 2013, nr 1(104), s. 131-144
7
A. Flaga, Inżynieria wiatrowa..., op. cit.
8
F. Krawiec, Odnawialne źródła energii..., op. cit.
5
6
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Rysunek nr 2: Wzrost mocy zainstalowanych elektrowni wiatrowych (MW) w Polsce
w latach 2003-20139

2. Stan obecny i perspektywy rozwoju polskiej energetyki wiatrowej
Polska, jako członek Unii Europejskiej, zobowiązana jest dostosować swoje
prawo do zapisów programu „Europa 2020”, a co za tym idzie zmniejszyć udział
energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych na rzecz energii odnawialnych.
Zgodnie z zapisami w/w Strategii wymaga się zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r. oraz związanego z tym
zwiększenia do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii
(dla Polski do 15% energii z OZE). Koszty wytworzenia tzw. zielonej energii
znacznie przewyższają koszty pozyskiwania energii w tradycyjny dla Polski
sposób, tj. w wyniku spalania węgla. Świadomość ta sprawia, że Rząd Polski
zostaje postawiony przed zadaniem zachęcenia do powstawania tego typu
inwestycji. Ustawa „Prawo energetyczne”10 to najważniejszy dokument regulujący
sprawy energetyki w naszym kraju, który określa zasady kształtowania polityki
energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw
i energii, w tym ciepła oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych. Określa
również organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią. Celem
ustawy jest tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienie
bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw
i energii, rozwój konkurencji, przeciwdziałanie negatywnym skutkom naturalnych
monopoli, uwzględnianie wymogów ochrony środowiska oraz dotrzymywanie
zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych. Ustawa „Prawo
energetyczne” definiuje również odnawialne źródła energii oraz prawa i obowiązki
przedsiębiorców dotyczące wytwarzania, obrotu i sprzedaży energii elektrycznej,
pochodzącej ze źródeł odnawialnych.11

9

http://www.ekologicznaelektrownia.pl/klimat-dla-elektrowni-wiatrowych-w-polsce (pobrano 3.05.2015 r.)
Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 z późniejszymi zmianami)
11
Ibidem
10
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Wyróżnia się kilka mechanizmów wspierania odnawialnych źródeł energii.12
Z założenia prawo polskie powinno pomagać producentom „zielonej energii”.
W przypadku energetyki wiatrowej realizacja takich inwestycji to bardzo długi
i skomplikowany proces wymagający m.in. zdobycia obszernej dokumentacji.
Przykładowo jest to decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja środowiskowa, czy
też koncesja na produkowanie energii. Już na tym etapie powstawania farm
wiatrowych inwestor spotyka się ze sprzecznościami ze strony prawnej. Inwestor
nie może otrzymać koncesji na produkcję energii, jeśli nie jest w stanie udowodnić,
że dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe
funkcjonowanie działalności oraz o możliwościach technicznych inwestycji,
gwarantujących prawidłowe wykonywanie czynności. Z drugiej strony, nie
posiadając koncesji nie może uruchomić elektrowni, a co za tym idzie nie jest
w
stanie
przedstawić
dokumentacji
technicznej(protokół
sprawdzenia
technicznego, dopuszczenia i przyjęcia do eksploatacji urządzeń energetycznych).
W takiej sytuacji tworzy się tzw. błędne koło, sytuacja którą inwestorzy są
zmuszeni w sprytny sposób ominąć, a przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki
nie kwestionować, jednakże okres rozruchu czyli działania elektrowni wiatrowej
bez koncesji nie może być zbyt długi.13 Otrzymanie decyzji środowiskowej wiąże
się natomiast z szczegółową procedurą oceny oddziaływania danej inwestycji
na środowisko naturalne. Ocena oddziaływania farmy wiatrowej na środowisko jest
instrumentem prawnym, który umożliwia kompleksową ocenę inwestycji w farmę
wiatrową. W wyniku takiej oceny badaniu podlegają konkretne oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia oraz wskazywane są sposoby zapobiegania,
ograniczania lub minimalizowania oraz kompensacji skutków realizacji danej
inwestycji na środowisko naturalne. W celu wspierania inwestorów na etapie
sprzedaży „zielonej energii” w Polsce, według Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z 14 sierpnia 2008 r.,14 funkcjonuje mechanizm uzyskiwania, obrotu
i umarzania świadectw pochodzenia, nazywanych „zielonymi certyfikatami”.
Świadectwa te wydawane są przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).
Do zakupu określonej ilości świadectw pochodzenia w danym roku zobowiązani są
sprzedawcy energii do odbiorców końcowych. Alternatywnie podmioty te mogą
również wnosić opłatę zastępczą (jednostkowa opłata dla każdej MWh energii).
Wartość opłaty zastępczej jest maksymalną ceną, jaką może w danym roku
osiągnąć zielony certyfikat. Przedsiębiorstwa energetyczne, które nie dopełniły
obowiązku zakupu certyfikatów lub wniesienia opłaty zastępczej w danym roku
podlegają karze. Opłaty zastępcze i kary wnoszone są na konto Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.15 W 2012 roku na rynku
nastąpiło załamanie cen świadectw pochodzenia, czego przyczyną była nadpodaż
świadectw pochodzenia. Według PSEW (Polskie Stowarzyszenie Energetyki
Wiatrowej) przyczyną tego była zbyt rzadko publikowana informacja o rynku
R. Gnatowska, Formalno-prawne aspekty rozwoju odnawialnych źródeł energii. “Polityka
Energetyczna”, tom 12, z. 2/2. Kraków 2009, s. 131-144
13
http://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252Frozruchfarmwiatr.pdf (pobrano 22.04.2015 r.)
14
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu
obowiązków uzyskania i przedstawienia o umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty
zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz
obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym
źródle (Dz. U. nr 156 z 28 sierpnia 2008 r., poz. 969)
15
http://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252Frozruchfarmwiatr.pdf (pobrano 22.04.2015 r.)
12
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świadectw pochodzenia, która nie sprzyjała dokonywaniu bieżącej analizy stanu
podaży i popytu oraz podejmowaniu racjonalnych decyzji, mających na celu
zwiększenie efektywności działania systemu „zielonych certyfikatów”.16
W celu usprawnienia kwestii prawnych, dotyczących „zielonej energii” w roku
2015 uchwalona została ustawa o odnawialnych źródłach energii. Jest to ustawa
długo oczekiwana m.in. przez inwestorów. Wprowadza nowe regulacje prawne
dotyczące OZE oraz zupełnie nową formę wsparcia – system aukcyjny,
który zacznie funkcjonować z początkiem roku 2016. System ten stwarza
15-letnią perspektywę stabilnych i przewidywalnych przepływów finansowych
(w przeciwieństwie do niestabilnych, zmiennych cen „zielonych certyfikatów”) dla
nowych projektów, które okażą się najbardziej uzasadnione pod względem
ekonomicznym. Nie mniej jednak system aukcyjny będzie funkcjonował
jednocześnie z systemem „zielonych certyfikatów”, który będzie stopniowo
wyprowadzany z rynku. Według przewidywań Ministerstwa Gospodarki aukcje OZE
będą odbywać się w latach 2016-2018, co powinno wystarczyć, aby zrealizować
postawione do 2020 roku cele o udziale OZE w ogólnej produkcji energii. Warto też
dodać, iż przewiduje się, że nie dla wszystkich przedsiębiorców aukcje zostaną
zorganizowane.17 Zdania są podzielone. Niektórzy inwestorzy wstrzymywali się
z uruchamianiem inwestycji, nie wiedząc co przyniesie nowa ustawa o OZE. Inni
działali ze zdwojoną siłą licząc, że nowa ustawa zapewni im solidne wsparcie.
W planach są również inne ustawy, mogące mieć wpływ na rozwój energetyki
odnawialnej w Polsce. Mowa tu o stawy o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane oraz ustawy
o zmianie niektórych ustaw, w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony
krajobrazu. Ustawy te, można spodziewać się nie ułatwią życia inwestorom OZE,
a będą jedynie źródłem zdobywania coraz bardziej skomplikowanej
dokumentacji.18
4. Podsumowanie i wnioski
Zgodnie z polityką energetyczną, przyjętą przez Polskę jako członka Unii
Europejskiej, energetyka wiatrowa uznawana jest za jedną z najbardziej
perspektywicznych technologii z punktu widzenia osiągnięcia celów w zakresie
przeciwdziałania zmianom klimatu. Zakłada się, że na chwilę obecną Polska
posiada 3,8 GW mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych, a według Krajowego
Planu Działań do 2020 r. wartość ta ma zostać podwojona. Dla branży, która
rozwijała się dotąd w tempie ok. 600 MW rocznie, oznacza to konieczność
kontraktowania w nowym systemie ok. 1000 MW rocznie. W chwili obecnej ciężko
stwierdzić co wniesie system aukcyjny. Czy faktycznie zagwarantuje stabilność
na rynku cen energii, czy też wprowadzi chaos i utrudnienia, które zniechęcą
do powstawania nowych przedsięwzięć oraz zmniejszą efektywność ekonomiczną
już istniejących.
Podsumowując, zacytowane poniżej przysłowie holenderskie to cytat, który
mam nadzieję oddaje potrzebę inwestowania w energetykę odnawialną i będzie

16

http://www.psew.pl/uploads/entries/6519d32c0c41bb5020c3ea0d8a84d4df.pdf (pobrano 6.07.2015 r.)
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/533474,1194376-Debata-SPEW-i-Rzeczpospolitej---miejsce-wiatruw-PEP-2050.html (pobrano 6.07.2015 r.)
18
http://portalkomunalny.pl/proby-ograniczenia-energetyki-odnawialnej-i-rozproszonej
17
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dobrą wróżbą dotyczącą przyszłości polskiej energetyki wiatrowej: „Nie można
uchronić się od wiatru, ale można zbudować wiatraki”.
Streszczenie
Praca ma na celu przybliżenie aktualnej sytuacji na rynku energii, która
uwarunkowywana jest stopniowym odchodzeniem od pozyskiwania energii ze
źródeł konwencjonalnych, na rzecz odnawialnych źródeł energii. Zmiany te mają
związek ze znacznym wzrostem emisji gazów cieplarnianych w czasie ostatnich
kilkudziesięciu lat. Zasadnicza część artykułu poświęcona jest przedstawieniu
charakterystyki i oceny inwestycji w farmy wiatrowe na terenie Polski oraz ich
uwarunkowaniom formalno-prawnym. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie
związane ze wsparciem producentów „zielonej” energii w świetle nowej ustawy
o Odnawialnych Źródłach Energii.
Summary
The article presents the current situation on the energy market, which
is conditioned on gradual move away from generating energy from conventional
sources for renewable energy. These changes are associated with a significant
increase in greenhouse gas emissions during the last few years. The main part
of the article is devoted to the presentation and assessment of legal and formal
aspects the development of the Polish wind energy. Particular attention was paid
to the issues related to support producers of „green” energy in the light of the new
Law on Renewable Energy Sources.
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ROZWÓJ PROSUMENCKICH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ROZWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH
Wstęp
Priorytetowe dla Polski technologie energetyki prosumenckiej, które będą
oparte na wykorzystaniu lokalnych, odnawialnych zasobów energii, określone są
w „Krajowym planie działań (KPD), w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”
(mikroinstalacje do produkcji energii elektrycznej i ciepła) oraz w projekcie ustawy
o OZE (mikroinstalacje do produkcji energii elektrycznej).
Są to następujące mikroinstalacje:
 małe elektrownie wodne;
 małe elektrownie wiatrowe (mikrowiatraki);
 mikrosystemy fotowoltaiczne;
 mikrosystemy kogeneracyjne na biogaz i biopłyny (do zasilania
agregatów prądotwórczych z różnymi silnikami wewnętrznego spalania);
 kolektory słoneczne;
 kotły na biomasę;
 pompy ciepła.
Nie dla wszystkich wymienionych źródeł w Krajowym Planie Działań określone
zostały cele ilościowe do 2020 roku w podziale na mikroinstalacje (do 40-50 kW)
oraz małe instalacje (do 200-500 kW). Można szacować, że w przypadku
mikroinstalacji chodzi o minimum 2GW mocy elektrycznej i ponad 20GW mocy
cieplnej. Większa część tych źródeł, za wyjątkiem małej energetyki wodnej, ma
bezpośrednie zastosowanie w budynkach, w tym, w szczególności budynkach
mieszkalnych. Do źródeł prosumenckich zaliczyć można także ogniwa paliwowe,
np. na biopłyny i wodór (także z OZE) oraz silniki Stirlinga i mikroturbiny gazowe
(rozwijane od dawna nie tylko ze względu na OZE, ale głównie jako aplikacje
z wykorzystaniem gazu).1
Zasadniczym przedmiotem analiz w niniejszym opracowaniu są systemy
fotowoltaiczne, czyli technologia dotychczas niszowa w warunkach polskich.
W opracowaniu wykorzystano m.in. wyniki przygotowanej przez Instytut Energetyki
Odnawialnej - „technologicznej mapy drogowej” mikroinstalacji OZE, gdzie szerzej
omówione są także inne technologie OZE zaliczane do energetyki prosumenckiej,
w tym dotychczas najszerzej stosowane w Polsce kolektory słoneczne
i automatyczne kotły na biomasę oraz rola, jaką mikroinstalacje OZE mają do
spełnienia w realizacji przez Polskę celów UE na 2020 rok.

1

Energetyka prosumencka, Możliwości i korzyści dla odbiorcy końcowego. Warszawa 2013
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Przegląd Europejskiego rynku mikroinstalacji
Jednymi
z
najbardziej
rozpoznawalnych
instalacji
generujących
energię z odnawialnych źródeł energii są elektrownie fotowoltaiczne. Produkcja
energii uzależniona jest od warunków pogodowych, a to wpływa na
nieprogramowalny charakter pracy i wymusza konieczność zastosowania
odpowiedniego modelu zagospodarowania energii, który zapewni optymalne jej
wykorzystanie. Należy zatem określić odpowiedni profil mocy dla gospodarstwa.
Na rysunku 1 zestawiono typowe dzienne profile produkcji energii z przydomowych
elektrowni fotowoltaicznych na tle profilu zużycia energii w gospodarstwie
domowym.
Rysunek nr 1: Typowe profile dziennego zużycia energii w gospodarstwie
domowym wraz ze spotykanym profilem produkcji energii z elektrowni fotowoltaicznych
i wiatrowych2

W krajach, w których rozwinął się sektor fotowoltaiki, w tym w wersji
prosumenckiej, inwestorzy wspierani są poprzez system taryf gwarantowanych
(tzw. feed-in-tariff – FiT) przez okres od 15 do 20 lat. Zestawienie wysokości taryf
z poszczególnych krajów przedstawia rysunek 2. Nie zależą one wprost od
nasłonecznienia. Zdecydowanie bardziej zależą od tego, czy w danym kraju
rozwinął się rynek danej technologii (niższe taryfy) czy też jest on jeszcze
„w powijakach”.

2

Ibidem
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Rysunek nr 2: Taryfy gwarantowane dla instalacji fotowoltaicznych w krajach Unii
Europejskiej (c€/kWh)3

Zróżnicowanie wysokości taryf gwarantowanych dla instalacji fotowoltaicznych
wynika głównie z poziomu rozwoju rynku tej technologii w danym kraju oraz
prowadzonej polityki. Niskie taryfy, np. we Włoszech lub Niemczech wynikają
z dobrze rozwiniętego rynku OZE, co poskutkowało obniżeniem kosztów
inwestycyjnych. Odwrotnie wyższe taryfy wystąpią w krajach dopiero inwestujących
w tą technologię. Zazwyczaj małe instalacje (prosumenckie) otrzymują wyższe
taryfy, niż instalacje wielkoskalowe, które z racji małej skali mają stosunkowo
wyższe nakłady inwestycyjne.
Uwarunkowania prawno-regulacyjne
Dyrektywa 2009/28/WE 20 jest podstawnym aktem prawnym dla Wspólnoty
Europejskiej, wyznaczającym cel, jak również kierunkującym działania krajów
członkowskich dla osiągnięcia 20% udziału odnawialnych źródeł w końcowym
zużyciu energii w 2020 roku. Dyrektywa ta zastępuje dwie regulacje prawne
z ubiegłej dekady, w tym dyrektywę o promocji energii elektrycznej z OZE
(2001/77/WE) i biopaliw (2003/30/WE), dodatkowo wprowadza zobowiązanie do
promocji zielonego ciepła i chłodu, jak również zwraca szczególną uwagę na
kontekst lokalny i regionalny wykorzystania zasobów energetycznych oraz kryteria
zrównoważonego rozwoju.
Sejm poprzedniej kadencji nie zgodził się na poprawki proponowane m.in.
przez Koalicję Klimatyczną i wspierane przez Związek Pracodawców Forum
Energetyki Odnawialnej, które zakładały m.in. zwolnienie prosumentów
z konieczności zakładania (wpisu do rejestru) działalności gospodarczej, a co za
tym idzie zwolnienie z obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii
z OZE. Pozytywnie należy ocenić wprowadzone przepisy, zmniejszające część
barier przy ubieganiu się prosumenta o przyłączenie mikroinstalacji OZE do sieci
i przenoszące koszty na operatorów. W Polsce prace nad projektem ustawy o OZE
opóźniły w znaczącym stopniu konsultacje międzyresortowe, w tym przede
wszystkim z resortami finansów i skarbu, które krytycznie odniosły się do zapisów
dotyczących mechanizmów podatkowych (tj. 8% ulgi podatkowej) dla wszystkich
mikroinstalacji OZE, skutkiem czego było wykreślenie ich z projektu ustawy.
3

Ibidem
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Pomimo pewnych niedociągnięć (m.in. zbyt mało uwagi poświęcono ciepłu),
generalnie środowiska związane z rynkiem prosumenckim OZE pozytywnie
oceniają zaproponowane przez ówczesne Ministerstwo Gospodarki głębokie
zmiany systemu wsparcia OZE.4
Wsparcie dedykowane dla rozwiązań prosumenckich
Proponowane w projekcie ustawy OZE zapisy odpowiadają na jeden
z najważniejszych problemów w rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Mogą
one skutecznie odblokować rozwój rynku prosumenckiego, umożliwić tworzenie
kluczowych elementów inteligentnych sieci i zapewniać zrównoważone
wykorzystanie odnawialnych i lokalnych zasobów energii. Z punktu widzenia
założeń dyrektywy 2009/28/WE, lokalne wykorzystanie zasobów i włączenie
społeczeństwa do realizacji celów dyrektywy (model prosumencki) mają kluczowe
znaczenie dla aktywizacji i rozwoju regionalnego oraz tworzenia możliwości
zatrudnienia, zwłaszcza na terenach wiejskich i peryferyjnych. Są także dużą
szansą na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii, rozwój technologiczny
i innowacje oraz pozwalają na poprawę konkurencyjności oraz szybki spadek cen
energii z OZE w Polsce.
W czasach kryzysu gospodarczego i spadku inwestycji publicznych, stwarzają
szanse na inwestycje prywatne i obywatelskie, stają się więc bardzo ważną opcją
prorozwojową oraz stanowią potencjalne źródło wzrostu PKB. W Ustawie pojawia
się określenie i przyjęcie definicji, m.in. dla „mikroinstalacji OZE” oraz „małej
instalacji OZE” (Art. 2) oraz zapisy dotyczące wsparcia dla mikro i małych instalacji.
Podstawowa zmiana dotyczy wprowadzenia nowego instrumentu wsparcia dla
mikroinstalacji OZE, jakim jest system taryf stałych (FiT).
Ustawa natomiast nie przewiduje wsparcia dla innego źródła
niskoemisyjnego- mikrokogeneracji - co niewątpliwie jest jej słabym punktem.
Projekt ustawy, nazywanej też „prosumencką”, ma wprowadzić zróżnicowany ze
względu na rodzaje OZE i ich moce system wsparcia, preferując źródła
prosumenckie – tabela 1.
Zaproponowane taryfy, choć są gwarantowane na 15 lat, dotyczą tylko
inwestycji realizowanych w pierwszym roku (2013) z możliwością szybkiej zmiany
i dostosowania do bieżącej sytuacji na rynku. Oznacza to, że ten poziom cen
dotyczy tylko pierwszych inwestorów. Projekt ustawy dawał byłemu Ministerstwu
Gospodarki prawo wydawania, co najmniej corocznie rozporządzenia ustalającego
wysokość taryfy FiT dla inwestycji, które będą oddawane do użytku w ciągu
kolejnych 12 miesięcy (Art. 42, ust. 3). W szczególności elastyczność
i odpowiednia częstotliwość w ustalaniu wysokości FiT jest ważna w przypadku
żywiołowo rozwijającej się fotowoltaiki, której ew. dalszy niekontrolowany rozwój
(przykład „czeski”) jest też w projekcie ustawy o OZE ograniczony
wyeliminowaniem wsparcia dla instalacji powyżej 2MW. Poza gwarancją stałej
taryfy na sprzedaż energii elektrycznej z OZE, drobni producenci będą mogli liczyć
na szereg ułatwień natury administracyjno-finansowej oraz w procesie przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej. W ustawie uwzględniono m.in. uproszczony tryb
przyłączania dla małych instalacji i mikroinstalacji, obejmujący m.in.:

4

http://legislacja.gov.pl/dokument/93139 (pobrano 29.12.2015 r.)
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 zwolnienie z wymogu posiadania koncesji Prezesa URE na wytwarzane
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz zwolnienie
z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej (Art.4, ust.1)
i zastąpienie jej odpowiednio przez przedstawienie informacji od operatora
dla mikroinstalacji (Art. 5, ust. 2) oraz wpis do rejestru wytwórców energii
dla małych instalacji(Art. 7);
 całkowite zwolnienie z kosztów przyłączenia do sieci dla mikroinstalacji
(Art. 39, ust. 1) lub zmniejszenie opłat o połowę dla małych instalacji (Art.
39, ust. 2).
Tabela nr 1: Schemat systemu wsparcia dla instalacji OZE – propozycja w ustawie
OZE5

W odniesieniu do mikroinstalacji (do 40kW) zgodnie z małym trójpakiem
energetycznym, (bez poprawek senatu), osoby instalujące mikroinstalacje zostaną
zwolnione z kosztów przyłączenia. Zgodnie z projektem ustawy z dnia 4.10.2012
roku. Preferencyjnie zostaną potraktowane mikroinstalacje, ale tylko w przypadku
podłączania do sieci dystrybucyjnych. W tym wypadku od inwestora nie będzie
pobierana opłata związana z przyłączeniem. W przypadku podłączenia
mikroinstalacji do sieci przesyłowej, rozliczenie kosztów przyłączenia ma się
odbywać natomiast na zasadach ogólnych. W przypadku OZE większych niż
mikroinstalacje, ale o mocy nie większej niż 5MW od inwestora ma być pobierane
za przyłączenie połowa opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych kosztów
przyłączenia. Przez realizację przyłączenia ustawa o OZE uznaje budowę odcinka
lub elementu sieci, służącego do połączenia instalacji odnawialnego źródła energii
podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z pozostałą częścią sieci.
5
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Przysługiwać ma pierwszeństwo w przyłączaniu odnawialnych źródeł energii –
w stosunku do konwencjonalnych elektrowni.
Polska na tle innych państw UE
Polska na tle innych państw UE pod względem udziału energii ze źródeł
odnawialnych w ogólnej konsumpcji wypada bardzo średnio. Według
sprawozdania złożonego w 2013 roku Polska zajęła 10 miejsce od końca jeśli
chodzi o udział OZE w ostatecznym zużyciu energii. Wkład ten wyniósł 11 proc.,
podczas gdy rok wcześniej było to 10,4 proc. Jak podaje GUS w publikowanych na
koniec ubiegłego roku najnowszych danych, obecnie udział ten wynosi 11,3%.
Rozwój energetyki odnawialnej ma istotne znaczenie dla realizacji podstawowych
celów
polityki
klimatyczno-energetycznej.
Zwiększenie
wykorzystania
odnawialnych źródeł energii daje szanse na obniżenie emisji CO 2 jak również na
zwiększenie efektywności energetycznej.
Rysunek nr 3: Udział odnawialnych źródeł energii dla państw europejskich6

Polska musi wytwarzać więcej energii ze źródeł odnawialnych również
dlatego, że zobowiązuje nas do tego dyrektywa unijna w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Rząd przygotował nawet Politykę
energetyczną Polski do 2030r., której jednym z priorytetów jest zapewnienie
osiągnięcia w 2020r. co najmniej 15% udziału energii z odnawialnych źródeł
w zużyciu energii finalnej brutto, w tym co najmniej 10% udziału energii
odnawialnej zużywanej w transporcie.
Analiza wybranego przypadku
Analiza dla wybranego typu instalacji prosumenckiej pokazuje możliwości tej
instalacji oraz konieczność przygotowania lepszego systemu dofinansowań, celem
skrócenia czasu zwrotu z inwestycji.

6

http://www.prosumentpv.pl (pobrano 29.12.2015 r.)
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Rysunek nr 4: Typowe zapotrzebowanie mocy dla budynku mieszkalnego.7 Cena
zawiera: koszt projektu, koszt wszystkich urządzeń (Schuco, SMA), koszt robocizny itp.

Rysunek nr 5: Schemat typowej instalacji fotowoltaicznej w domu

Źródło: Opracowanie własne

7

http://www.optimapolska.com.pl (pobrano 29.12.2015 r.)
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Założenia podstawowe:
 Tylko nadprodukcja energii elektrycznej sprzedawana jest do sieci.
 Rachunek za energię dla domu 150 m 2.
Rodzina 2+1
Ogrzewanie gazowe, kuchnia gazowa.
Rysunek nr 6: Szczegółowe rozliczenie zużycia energii8.

Założenia do obliczeń czasu zwrotu ins

talacji prosumenckiej:
 Instalacja o mocy 5,7kW, uzysk roczny 5,58MWh.
 Roczne zużycie energii elektrycznej przez rodzinę 3MWh.
 Koszt instalacji 46,5 tys. zł brutto (1,6 EURO /1Wp netto):
– 50% zużywanej dotychczas energii kupujemy za kwotę 606 zł / MWh;
– o 50% zmniejszamy swoje dotychczasowe zużycie w kwocie
zasymulowanej;
– całą nadprodukcję sprzedajemy w kwocie zasymulowanej.

8

Ibidem
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Rysunek nr 7: Symulowany czas zwrotu typowej instalacji prosumenckiej9

Analiza wyników
1. W przypadku instalacji prosumenckich powinno dążyć się do
maksymalnego wykorzystania wyprodukowanej energii elektrycznej.
2. Im większy procent wykorzystania energii tym krótszy czas zwrotu
instalacji.
3. W przypadku instalacji domowych warto zmienić przyzwyczajenia, tzn.:
należy prać, używać zmywarki i używać innych urządzeń elektrycznych
podczas dnia. Do tego można wykorzystać programatory czasowe.
4. Zmiana proporcji wykorzystania wytworzonej energii ze stosunku 50:50 na
30:70 powoduje skrócenie czasu zwrotu inwestycji od 1 do 2 lat.
5. Wprowadzenie systemu dofinansowań do instalacji np. ze środków
regionalnych WFOŚ pozwoli na znaczące skrócenie czasu zwrotu
instalacji.
Raport IRENA REmap
W listopadzie 2014 roku polski rząd wnioskował do IRENA Międzynarodowa
Agencja Energii Odnawialnej (IRENA - ang. International Renewable Energy
Agency) o przygotowanie opracowania REmap, które analizowałoby, jakich
potencjalnych zmian może dokonać Polska w zakresie odnawialnych źródeł
energii, aby zrealizować swoją politykę i cele energetyczne do 2050 roku.
Rząd poprosił IRENA o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące obszary:
 Analizę możliwości i opcji dalszego rozwoju głównych technologii
wykorzystywanych w Polsce w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
(biogaz, biomasa, energia geotermalna, słoneczna i wiatrowa).
 Konsekwencje odnawialnych źródeł energii dla miksu energetycznego
Polski i koszt ich rozwoju.

9
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 Analiza przyszłego rozwoju branży energii ze źródeł odnawialnych

w Polsce według technologii i zastosowania (energia elektryczna, cieplna,
chłodzenia, transport).
REmap 2030 jest wynikiem współpracy pomiędzy IRENA, polskimi ekspertami
i innymi zainteresowanymi osobami. Sprostanie wyzwaniu energetycznemu
przez Polskę będzie wymagać kompleksowego działania, w szczególności
ukierunkowanego
na
zagwarantowanie
stosowania
zrównoważonych
środowiskowo praktyk.10
W ramach REmap 2030 opracowano trzy przypadki, aby przedstawić polskim
władzom szeroki zakres opcji dotyczących technologii produkcji energii ze źródeł
odnawialnych. Każdy z tych przypadków zakłada wzrost w zakresie technologii
produkcji energii ze źródeł odnawialnych wykraczający poza Scenariusz
referencyjny. Jednak wykazują one różne poziomy ich wykorzystania. Opcje
REmap to dodatkowe technologie do zastosowania ponad Scenariusz referencyjny
w roku 2020 i 2030. Nie są one ograniczone ani pod względem technicznym, ani
pod względem kosztowym. Możliwa jest produkcja energii ze źródeł odnawialnych
wykraczająca poza opcje REmap. Opcje te zostały w dużej mierze oszacowane na
podstawie badań przewidujących szybsze upowszechnienie się energii ze źródeł
odnawialnych w Polsce do roku 2020 i 2030, doświadczeń innych krajów oraz
informacji ze strony specjalistów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.
Wykorzystanie energii słonecznej (paneli fotowoltaicznych) może podążać za
trendem w Niemczech, jednak z pewnym opóźnieniem ze względu na raczej
ograniczony potencjał w zakresie wykorzystania energii słonecznej i ograniczone
zachęty ekonomiczne dla inwestorów w Polsce. Niemcy pokazały, że możliwe jest
uzyskanie tempa instalacji na poziomie 5% całkowitego zapotrzebowania
szczytowego w skali roku. REmap 2030 zakłada w przypadku energii słonecznej
(paneli fotowoltaicznych) roczne tempo instalacji na poziomie 1% całkowitego
zapotrzebowania szczytowego (250 MW w 2010-2030). Obecnie szczytowe
zapotrzebowanie w Polsce wynosi około 25GW. W 2012 roku średnia moc
zainstalowana systemów fotowoltaicznych wynosiła 156 kW/elektrownia.
Elektrownie słoneczne działające na skalę przemysłową miałyby średnią moc
zainstalowaną na poziomie 0,5MW do 2030 roku. W obliczu nowo przyjętej przez
Polskę Ustawy o odnawialnych źródłach energii w ciągu najbliższych lat pojawi się
tendencja do posiadania mniejszych instalacji fotowoltaicznych powiązanych
z rozproszonymi instalacjami dachowymi. System aukcji będzie wspierać większe
instalacje, jednak większość projektów ma zostać zrealizowana po 2020 roku.
Scenariusz referencyjny
Całkowite zużycie energii ze źródeł odnawialnych jest wysokości 435 PJ
(10 381 ktoe) w skali roku. W Scenariuszu referencyjnym w 2030 roku szacowane
roczne. PJ (13 320 ktoe). Odpowiadałoby to 16,5% rocznego GFEC na poziomie
3392PJ. Zakłada się, że GFEC w Polsce wzrośnie o 31% w latach 2010-2030,
natomiast całkowite zużycie energii odnawialnej podskoczy o 190%. Przewiduje
się, że udział energii ze źródeł odnawialnych w sektorze elektroenergetycznym
w TFEC wzrośnie ponad dwukrotnie z 7% w 2010 roku do 19,2% w 2030, przy
czym wzrosty będą obserwowane we wszystkich kategoriach. W przypadku
10
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przemysłu i rolnictwa udział ten wzrośnie z 12,3% do 15,0%, natomiast
w budownictwie z 12,1% do 22,5%. Ten sam wskaźnik dla transportu wzrośnie
z 5,3% do 7,7%. Udziały te obejmują ilości zużytej energii elektrycznej i ciepła
komunalnego pozyskanych ze źródeł odnawialnych. Przy wdrożeniu wszystkich
Opcji REmap całkowite zużycie energii ze źródeł odnawialnych w polskim TFEC
osiągnie 845PJ w REmap 2030. Z tego 28% będzie przypadało na zużycie energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych (235PJ) oraz 72% dla gazu, energii cieplnej
i paliw ze źródeł odnawialnych (610PJ). Zgodnie z REmap 2030 całkowite zużycie
energii ze źródeł odnawialnych w polskim TFEC sięgnie 24,7% w porównaniu do
10,1% w 2010 i 15,5% w Scenariuszu referencyjnym 2030. Moc zainstalowana dla
energii ze źródeł odnawialnych wzrośnie z 15,6GW w Scenariuszu referencyjnym
do 28,3GW, tj. o 12,7GW. Za wzrost ten odpowiedzialna jest głównie energia
wiatrowa (dodatkowe 8,9GW), słoneczna (2,3GW) i energia z biomasy (0,9GW).
Zakłada się, że dodatkowa moc w przypadku energii z biomasy w REmap 2030
będzie wykorzystywana przez elektrociepłownie przemysłowe. Zakłada się również
nieznaczne zwiększenie mocy w przypadku energii wodnej i skoncentrowanej
energii słonecznej.
Rysunek nr 8: Wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w Scenariuszu
referencyjnym 2010-201311

11
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Rysunek nr 9: Udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej
w latach 2010-201312

Wnioski
Obecnie zastosowanie każdej technologii pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych napotyka wiele wyzwań. Taki stan rzeczy będzie się utrzymywać bez
względu na to, czy Polska będzie dążyć do wykorzystania potencjału
przedstawionego w REmap 2030, czy ograniczy się do swoich prognoz ujętych
w KPD. Z drugiej strony ustalono już szanse wiążące się z takimi technologiami.
REmap przewiduje zwiększoną konkurencję pomiędzy różnymi rodzajami
odnawialnych źródeł energii. To może skutkować bardziej zbilansowanym
portfelem technologii w krajowym miksie energetycznym. Koszty inwestycyjne
w przypadku paneli fotowoltaicznych istotnie maleją na całym świecie. Trend ten
może w końcu przynieść istotną szansę dla Polski, jeżeli zostanie odzwierciedlony
w politykach tego kraju. W REmap 2030 szacuje się, że udział energii ze źródeł
odnawialnych w produkcji energii elektrycznej może do 2030 roku sięgnąć 38%.
Udział energii ze źródeł odnawialnych o zmiennej wydajności w całkowitej
produkcji energii elektrycznej może sięgnąć 23% w związku z dużym znaczeniem
energii wiatrowej. Duży udział w pozostałej części mają biomasa i węgiel,
charakteryzujące się wysokimi współczynnikami wykorzystania mocy brutto w skali
roku, a tym samym nieszczególnie nadające się na zapasowe źródła energii.
Z tego powodu sieć energetyczna w Polsce wymaga rozwoju, aby możliwa stała
się dalsza integracja zmiennej energii ze źródeł odnawialnych. Do 2030 roku

12

Ibidem
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konieczna jest modernizacja przestarzałego sektora elektrowni cieplnych, co
stwarza ważną szansę. Nowe elektrownie zaprojektowane w sposób umożliwiający
większą elastyczność pomogą przyjąć rosnący udział odnawialnych źródeł energii
o zmiennej wydajności.
Jakie są zatem sugestie dotyczące szybkiego upowszechniania energii
odnawialnej?
Można je sprecyzować w następujących punktach:
 Stworzenie środków dających pewność inwestycyjną co do ciągłości
wzrostu mocy energii ze źródeł odnawialnych przy zmianie polityki
z zielonych certyfikatów na aukcje.
 Połączenie odnawialnych źródeł energii z efektywnością energetyczną na
potrzeby realizacji celów dotyczących zapobiegania zmianom klimatu
i poprawy bezpieczeństwa energetycznego.
 Zapewnienie wykorzystania miksu technologii pozyskiwania energii ze
źródeł odnawialnych poprzez koncentrację na odnawialnych źródłach
energii innych niż biomasa, np. elektryfikacja w sektorze ciepłownictwa
oraz transport połączony z produkcją energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych.
 Uwzględnienie efektów zewnętrznych paliw kopalnych w ocenie kosztów
energii ze źródeł odnawialnych.
 Zagwarantowanie spokojnego przejścia z konwencjonalnej produkcji
energii wytwarzanej z węgla oraz zapewnienie niezawodności i odporności
systemu energetycznego.
 Stworzenie planów dla systemu sieciowego i przesyłowego przewidujących
integrację niemal 20% całkowitej produkcji energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii o zmiennej wydajności szczególnie energii
wiatrowej.
Zdaniem ekspertów zaoferowanie mikroproducentom energii stawki 80% ceny
rynkowej energii elektrycznej z roku poprzedniego to zdecydowanie za mało.
W efekcie energia będzie sprzedawana po cenie 16 gr za 1 kWh, zaś jej zakup po
cenie ok. 60 gr, wynika to z naliczenia dodatkowych opłat ustawowych przez
dystrybutora energii (m.in. oparta za przesył energii elektrycznej). Pozytywnym
rozwiązaniem zawartym w nowej ustawie o OZE jest wydłużenie okresu
rozliczeniowego prosumentów do 6 miesięcy. Pozwala to na wyrównanie
wysokości rachunków za energię elektryczną. Zdaniem ekspertów inwestycja
w mikroinstalacje OZE zwraca się po ok. 15 latach. Niestety jest to zbyt długi okres
czasu aby zaobserwować zwiększone zainteresowanie inwestycjami w energetykę
prosumencką.
Streszczenie
W ostatnich kilkudziesięciu latach widoczny jest znaczący wzrost
wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Kraje Unii Europejskiej są
zobligowane poprzez zapisy Pakietu Klimatycznego do osiągnięcia określonego
udziału OZE w bilansie energetycznym do 2020 roku. W Polsce rząd przyjął
zobowiązania, że do 2030 roku będzie wytwarzane 15% energii odnawialnej.
Istotnym elementem w bilansie energetycznym na obszarach wiejskich stają się
instalacje prosumenckie. Nowością jest pojęcie mikroinstalacji, instalacji
o niewielkiej mocy, produkującej energię głównie na potrzeby wytwórcy. Do jej
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użytkowania nie trzeba będzie mieć koncesji czy prowadzić działalności
gospodarczej. Prosument będzie miał możliwość odsprzedania nadwyżki energii
zakładowi energetycznemu. W ramach mikroinstalacji pracują różne źródła OZE
między innymi instalacje fotowoltaiczne.
W artykule podjęto próbę opisu perspektyw rozwoju prosumenckich instalacji
fotowoltaicznych w świetle aktualnych rozwiązań legislacyjnych wraz z przykładem
opłacalności takiej instalacji dla budynku jednorodzinnego.
Summary
In the last few years we have seen a significant increase in the use of
Renewable Energy Sources. European Union countries are obliged by the
provisions of the Climate Package to achieve a certain share of renewables in the
energy balance by 2020. In Poland, the government adopted a commitment that by
2030, 15% will be produced renewable energy. An important element in the
balance of power in rural areas are becoming prosumer installations. What is new
is the concept of micro-installations, installations low power energy producing
mainly for the manufacturer. Its use will not be necessary to have a license or
conduct business. Prosumer will be able to resell excess energy to the energy
establishment. As part of the work microinstallations different sources of renewable
energy, among others, photovoltaic installations.
This article attempts to describe the development prospects prosumenckich
photovoltaic installations in the light of the current legislative solutions and an
example of the cost-effectiveness of such an installation for a single-family house.
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Adrianna SIOSTRZONEK-SERGIEL
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
PRAWNE FORMY DZIAŁANIA GMINY W ZAKRESIE POLITYKI
ENERGETYCZNEJ
Najistotniejszym zadaniem gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego,
jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej. Niewątpliwie dotyczy to również
potrzeb dotyczących zaopatrzenia mieszkańców w energię i ciepło. Na to zadanie
gminy należy patrzeć nie tylko przez pryzmat mieszkańca jako konsumenta,
któremu należy dostarczyć energię i ciepło, ale znacznie szerzej – jako obowiązek
dbałości o dobro wspólne. Zadaniem gminy, jako podmiotu władzy, jest bowiem
prowadzenie polityki energetycznej, rozumianej jako tworzenie warunków
pożądanego i racjonalnego gospodarowania zasobami energetycznymi w taki
sposób, aby realizować założone wartości. W piśmiennictwie słusznie wskazuje
się, że takimi wartościami realizowanymi przez prawo energetyczne
są: konkurencja, bezpieczeństwo energetyczne, efektywność energetyczna
i oszczędzanie energii oraz ochrona środowiska.1 Oznacza to, że gmina ma
prawny obowiązek nie tylko zaspokajać potrzeby mieszkańców w dostawy energii
i ciepła, ale w ogóle oddziaływać na rynek energetyczny w taki sposób,
aby produkcja, dystrybucja i wykorzystanie energii odbywały się w sposób zgodny
z polityką państwa oraz przepisami prawa. O tym, w jakim zakresie i przy
wykorzystaniu jakich narzędzi prawnych gmina może ingerować w rynek
energetyczny, decydują regulacje ustawowe.
Podstawowe znaczenie dla określenia kompetencji gmin ma ustawa
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2 oraz ustawa z 20 grudnia 1996 roku
o gospodarce komunalnej.3 Pierwsza z tych ustaw w art. 6 wskazuje, że do
zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Przepis ten przyznaje
gminie ogólną kompetencję do zajmowania się sprawami publicznymi, które
niewątpliwie obejmują również sprawy z zakresu gospodarowania energią. W art.
7 ust. 1 pkt. 3) ustawa o samorządzie gminnym wprost wskazuje, że zadaniem
własnym gminy jest między innymi zajmowanie się zaopatrzeniem w energię
elektryczną i cieplną oraz gaz.
Druga z wymienionych ustaw – ustawa o gospodarce komunalnej, określa
zasady i formy prowadzenia tej gospodarki, rozumianej jako wykonywanie przez
gminy zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty
samorządowej. Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania
o charakterze użyteczności publicznej, w tym także w zakresie zaspokajania
potrzeb związanych z energetyką.
Wyżej wskazane regulacje prawne uzupełniane są postanowieniami ustawy
z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne4 (dalej Prawo energetyczne), która
w art. 18 ust. 1 przewiduje, że do zadań własnych gminy należy:
A. Szafrański, Prawo energetyczne. Wartości i instrumenty ich realizacji. Warszawa 2014, s. 164
Ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.)
3
Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.)
4
Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.)
1
2
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planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe na obszarze gminy;
- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na
terenie gminy (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych);
- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się
na terenie gminy (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych);
- planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia
energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze
gminy.
Analizując zapisy ustaw poświęconych zadaniom gminy, można stwierdzić, że
realizując zadania w obszarze gospodarowania energią, gmina występuje w kilku
rolach.
Jako pierwszą należy wymienić rolę gminy jako stratega, tj. podmiotu
planującego prowadzenie polityki energetycznej. Z tej perspektywy gmina
występuje jako decydent w zakresie opracowywania strategii energetycznej na
szczeblu lokalnym.5 Planowanie energetyczne stanowi proces, na który składa się
m.in. ocena stanu aktualnego, identyfikacja zapotrzebowania na energię, ocena
potencjału energetycznego, wskazanie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania
na energię, zbilansowanie możliwości wykorzystania lokalnego potencjału
energetycznego, określenie kierunków działań w zakresie wdrożeń, przy
uwzględnieniu możliwości finansowych i technicznych gminy. Planowanie
energetyczne powinno być powszechne w gospodarce energetycznej, gdyż dzięki
niemu możliwe jest nie tylko kształtowanie gospodarki energetycznej na poziomie
lokalnym, ale także, w dalszej kolejności, na poziomie krajowym. Warto w tym
miejscu wspomnieć o planowanym nałożeniu na gminy dodatkowego obowiązku,
związanego z oceną potencjału energetycznego. Mianowicie z dniem 4 kwietnia
2014 r. utraciła moc dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii
i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG. Ten
akt prawny do systemu prawa polskiego wdrażany był ustawą z 15 kwietnia 2011
roku o efektywności energetycznej.6 Wobec uchylenia wymienionej dyrektywy
i wprowadzenia w jej miejsce nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,
zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE
i 2006/32/WE,7 zaszła potrzeba zmiany również polskiej ustawy o efektywności
energetycznej. W chwili obecnej trwają prace legislacyjne w Ministerstwie
Gospodarki nad nowym projektem ustawy. Zgodnie z planowanymi zmianami, na
gminy zostanie nałożony dodatkowy obowiązek dokonywania oceny potencjału
wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych
energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych.
-

5

M. Rudnicki, Prawno-finansowe aspekty gminnej gospodarki energetycznej (w:) Uwarunkowania
ochrony środowiska – aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe, E.K. Czech (red.). Warszawa 2006,
s. 90
6
Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 ze zm.)
7
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie
efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw
2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L z 2012 r. Nr 315, str. 1)
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Kolejnym ustawowym zadaniem gminy jest planowanie i organizacja
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a także zapewnienie
oświetlenia ulic. W przypadku tych zadań, gmina staje się aktywnym uczestnikiem
rynku gospodarczego w obszarze usług energetycznych. Aktywność gminy może
być tu dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, działania gminy w zakresie planowania
i organizowania zaopatrzenia w energię, mogą polegać na tworzeniu warunków
rozwoju przedsiębiorstw energetycznych w taki sposób, aby poprzez
oddziaływanie na przedsiębiorstwa energetyczne zapewnić należyte zaopatrzenie
mieszkańców w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.8 Po drugie, gmina
może sama stać się dostawcą lub dystrybutorem usług.9 Realizując to zadanie,
gmina może tworzyć zakłady budżetowe lub spółki prawa handlowego
funkcjonujące w sektorze zaopatrzenia w ciepło i energię.
Pamiętać trzeba, że decydując się na prowadzenie działalności produkcyjnej
lub dystrybucyjnej, gminę obowiązują te same zasady, co inne przedsiębiorstwa
energetyczne. Oznacza to, że gmina zobowiązana jest między innymi do:
- uzyskania koncesji lub promesy koncesji;
- ustalania taryfy dla ciepła i przedłożenia jej Prezesowi Urzędu Regulacji
Energetyki do zatwierdzenia;
- obowiązku utrzymywania zapasów paliw;
- prowadzenia ewidencji księgowej kosztów i przychodów zgodnie
z wymogami prawa energetycznego – nawet jeżeli gmina korzysta
z uproszczonego sposobu kalkulacji cen;10
- podejmowania działań w zakresie oszczędności energii wprowadzonych
ustawą o efektywności energetycznej.11
Niewątpliwie na rynku energetycznym gmina występuje również jako odbiorca
usług energetycznych. W zasobach gminy znajdują się bowiem różnego rodzaju
budynki i urządzenia komunalne, które wymagają dostaw energii. W szczególności
gmina musi zapewnić dostarczanie energii potrzebnej do oświetlenia ulic.
W sytuacji, gdy sama gmina nie jest dostawcą energii, zmuszona jest w tym
zakresie korzystać z usług dostarczanych przez podmioty trzecie.
Ostatnią z ról, w jakich może występować gmina, realizując swoje ustawowe
zadania z zakresu energetyki, jest działanie gminy jako promotora racjonalnego
wykorzystania energii i rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze
gminy. Jak się słusznie wskazuje w piśmiennictwie, efektywność i oszczędzanie
energii stanowi jeden z elementów strategii politycznych, wynikających
z funkcjonującego w społeczeństwie przekonania o etycznym charakterze
tego obowiązku.12 W tym zakresie mieszczą się działania zarówno w postaci
propagowania racjonalnego korzystania z zasobów energetycznych, jak również
podejmowanie działań badawczo-rozwojowych w tym kierunku.

8

A. Walaszek-Pyzioł, Energia i prawo. Warszawa 2002, s. 89
M. Czarnecka, T. Ogłódek, Prawo energetyczne. Komentarz. Warszawa 2012, wersja elektroniczna,
komentarz do art. 18, nb. 2; H. Rechul, M. Rechul, Formalne podstawy do prowadzenia polityki
energetycznej przez gminy, „Wokół Energetyki” 2005, vol. 8, tom 6
10
Por. D. Balińska, Zmiany w ustawie − Prawo energetyczne a nowe obowiązki przedsiębiorstw
energetycznych w zakresie księgowości, Biuletyn URE 2013, nr 4, s. 3
11
Więcej na temat obowiązków przedsiębiorstw energetycznych zob. A. Walaszek-Pyzioł, Energia...,
op. cit., s. 99 i n.
12
A. Szafrański, Prawo..., op. cit., s. 173
9
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Konkludując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że na lokalnym rynku
energetycznym gmina występuje jako:
1) strateg;
2) regulator rynku energetycznego;
3) dostawca energii (producent lub dystrybutor) – jeżeli gmina jest
właścicielem przedsiębiorstw energetycznych;
4) użytkownik (odbiorca) energii;
5) promotor rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy.
Każda z wymienionych wyżej ról wymaga wykorzystania innych instrumentów
prawnych, którymi dysponuje gmina. Do podstawowych prawnych form działania
w zakresie gospodarowania energią, w ramach wyżej wskazanych ról gminy
należy zaliczyć: stanowienie prawa (wydawanie aktów prawnych), stosowanie
prawa
(wydawanie
aktów
administracyjnych),
zawieranie
porozumień
administracyjnych, zawieranie umów, wykonywanie czynności faktycznych.
Wydawanie aktów normatywnych jest narzędziem wykorzystywanym przez
gminę w najszerszym zakresie jako stratega oraz regulatora rynku
energetycznego. Zasadniczo, organem gminy powołanym do stanowienia prawa,
jest rada gminy, która wydaje akty prawne w formie uchwał. Uchwały rady gminy
mogą mieć charakter aktów prawa miejscowego, bądź też aktów prawa
wewnętrznego (aktów kierownictwa wewnętrznego). Przy czym tylko te pierwsze
stanowią źródła prawa powszechnie obowiązującego, natomiast te drugie są
kierowane do podmiotów istniejących wewnątrz struktur gminy i nie wiążą
podmiotów zewnętrznych, co nie oznacza, że pozostają zupełnie bez wpływu na
ich sytuację prawną.
Analiza przepisów prawa energetycznego pozwala na wyróżnienie dwóch
zasadniczych aktów prawnych, realizujących zadania z zakresu planowania
energetycznego, których uchwalenie należy do rady gminy (na podstawie
projektów sporządzanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta). Pierwszym
z tych aktów prawnych jest uchwała określająca założenia do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Drugim aktem jest uchwała
w sprawie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, która
jest wydawana w przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie
zapewniają realizacji uchwalonych przez gminę założeń. W sytuacji określonej art.
20 ust. 6 Prawo energetyczne dopuszcza także podjęcie trzeciego rodzaju
uchwały, a mianowicie uchwały wskazującej tę część planu, z którą działania
prowadzone na obszarze gminy muszą być zgodne.13 Szczegółowe zasady
sporządzania założeń i planów zaopatrzenia w energię zostały określone w art.
19 i 20 Prawa energetycznego.
Planowanie energetyczne w gminie jest zagadnieniem kompleksowym
i wieloaspektowym. Wymaga rozwiązania wielu problemów zarówno w zakresie
przygotowania danych, będących wynikiem analiz i bilansowania stanu
istniejącego oraz prognozy potrzeb energetycznych, jak i w zakresie określenia
funkcji celu, zbioru zmiennych decyzyjnych czy zbioru ograniczeń. Te trudności
sprawiają, że gminy traktują to zadanie niechętnie i istnieją spore opóźnienia
w opracowaniu tych aktów.14 Dodatkowym czynnikiem zniechęcającym gminy do
13
14

B. Kasprzyk, Prawo energetyczne w gminie. Poznań 2004, s. 31
M. Czarnecka, T. Ogłódek, Prawo energetyczne..., op. cit., komentarz do art. 19, nb. 1
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sporządzania planów jest fakt, że mają one ograniczoną moc wiążącą. Nie
wnikając w tym miejscu w to dosyć skomplikowane zagadnienie, trzeba się
przychylić do stanowiska, że przyjęte przez radę gminy założenia do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe nie są wiążące dla
przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy i mają charakter
aktów kierownictwa wewnętrznego.15
Inaczej jest, gdy chodzi o uchwały rady gminy, podejmowane jako regulatora
rynku energetycznego. Najważniejszą uchwałą wydawaną przez gminę działającą
w charakterze regulatora rynku jest miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. Wskazuje na to art. 18 ust. 2 Prawa energetycznego,
zgodnie z którym gmina realizuje zadania zaopatrzenia w energię elektryczną,
ciepło i paliwa gazowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – z kierunkami rozwoju gminy
zawartymi w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy.16 Akty te wydawane są na podstawie ustawy z 23 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.17 W tego rodzaju
aktach normatywnych, będących aktami prawa miejscowego, rozstrzyga się
o przeznaczeniu terenu, rozmieszczeniu inwestycji celu publicznego oraz określa
się sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu. Wydając uchwały
w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rada gminy
w sposób władczy decyduje o tworzeniu warunków rozwoju przedsiębiorstw
energetycznych.
Innym aktem normatywnym, którym będzie mogła posłużyć się gmina,
działając w roli regulatora rynku energetycznego, jest wydawana na postawie
art. 157 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska18 (dalej
Prawo ochrony środowiska) uchwała ustanawiająca ograniczenia co do czasu
funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas
może negatywnie oddziaływać na środowisko (np. transformatora energetycznego,
stacje sprężarek, pompownie wodne, urządzenia przeładunkowe). Naruszenie
ograniczeń wprowadzonych uchwałą wydaną na podstawie art. 157 ust. 1 Prawa
ochrony środowiska ma charakter wykroczenia, ściganego w oparciu o art. 343 ust.
2 tej ustawy.19
Wydawanie aktów normatywnych będzie również narzędziem pomocnym
dla gminy, działającej w roli promotora racjonalnego gospodarowania energią.
Gmina, poprzez wprowadzanie odpowiednich unormowań, może zachęcać do

Na temat mocy wiążącej planów energetycznych por. np. A. Walaszek-Pyzioł, Energia..., op. cit.,
s. 93; K.M. Ziemski, Planowanie energetyczne. Skuteczność aktualnych regulacji (w:) Energetyka
a samorząd. Prawne uwarunkowania rozwoju energetyki lokalnej w Polsce. Poznań 2012, s. 19 i n.
16
Również Polityka energetycznego w Polsce do 2030 roku, która określają kierunki rozwoju sektora
energetycznego w Polsce przewiduje, że jednym z głównych narzędzi realizacji polityki energetycznej
jest planowanie przestrzenne. Dokument powyższy stanowi załącznik do uchwały Rady Ministrów
z 10 listopada 2009 r. nr 202/2009, opublikowany w formie obwieszczenia Ministra Gospodarki
z 21 grudnia 2009 r. (M.P. 2010, Nr 2, poz. 11)
17
Ustawa z 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
199 ze zm.)
18
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.1232 ze zm.)
19
M. Górski (w:) M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka,
Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Warszawa 2014, komentarz do art. 157 nb. 4
15
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wprowadzania rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy
przez mieszkańców oraz przedsiębiorców. Podjęcie przez radę gminy uchwały
przewidującej odpowiedni system zachęt, zwłaszcza finansowych, wydaje się mieć
w tym przypadku największe powodzenie. Skuteczne wydają się w tej materii
różnego rodzaju dotacje, ulgi podatkowe, itp., kształtujące zarówno zachowania
przedsiębiorstw energetycznych, jak i zachowania konsumentów.
Doniosłą rolę w procesie kształtowania polityki zrównoważonego korzystania
z zasobów energetycznych będą też miały akty z zakresu ochrony środowiska.20
Na podstawie przepisu art. 17 ust. 2 Prawa ochrony środowiska organ
wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza
gminne programy ochrony środowiska, które następnie przyjmuje rada gminy
w formie uchwały (por. art. 18 omawianej ustawy). Podobnie, jak założenia i plan
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, uchwała w sprawie
programu ochrony środowiska nie ma charakteru prawa miejscowego.21 Są to
jedynie akty o charakterze kierunkowym, niekonkretyzujące uprawnień lub
obowiązków podmiotów zewnętrznych.22 Nie oznacza to jednak, że programy takie
nie będą w ogóle miały wpływu na obowiązki tych podmiotów, biorąc pod uwagę
bowiem zapisy art. 186 pkt. 4 Prawa ochrony środowiska, trzeba stwierdzić, że
przesłanką wydania pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub
energii jest zgodność tego zamierzenia z programem ochrony środowiska.23
Udział organów gminy w procesie stanowienia prawa może przybrać postać
działań opiniodawczych w ramach współdziałania z innymi organami
administracyjnymi. Z taką sytuacją mamy do czynienia na przykład na gruncie
ustawy Prawo ochrony środowiska. Na podstawie art. 91 ust. 1 i 6 tego aktu wójt,
burmistrz lub prezydent miasta obowiązani są do wydania opinii w sprawie
programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. Mimo że
opinia taka nie jest sama w sobie aktem normatywnym, to wydaje się jednak
zasadne umiejscowienie jej wśród instrumentów prawnych związanych
z wydawaniem aktów normatywnych.
Na koniec wypada jeszcze dodać, że forma działań gminy w postaci
stanowienia prawa będzie miała pośrednie zastosowanie również dla pozostałych
ról gminy, tj. gminy jako dostawcy usług energetycznych, odbiorcy energii, a także
jej propagatora. Przede wszystkim będzie tu miała znaczenie uchwała budżetowa
przewidująca środki finansowe na realizację poszczególnych zadań (np. poprzez
podjęcie uchwały w sprawie założenia lub przystąpienia do spółki działającej
w sektorze energetycznym), jako odbiorcy usług.
Drugim instrumentem prawnym, który służy gminie dla spełniania zadań
regulatora rynku energetycznego jest wydawanie aktów administracyjnych,
w szczególności decyzji, w których organ gminy konkretyzuje obowiązek nałożony
przez ustawę wobec indywidualnie oznaczonego adresata. Akty administracyjne,
Z. Duniewska, M. Górski, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Plany, strategie,
programy i inne zbliżone formy prawne działania administracji (w:) Podmioty administracji publicznej
i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza
Ochendowskiego. Toruń 2005, s. 155 i n.
21
M. Bar, J. Jendrośka (w:) M. Górski, i in., Prawo..., op. cit. komentarz do art. 17 nb. 4
22
wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 stycznia 2005 r., II SA/Kr 1385/04
23
M. Bar, J. Jendrośka (w:) M. Górski, i in., Prawo..., op. cit., komentarz do art. 17 nb. 5
20

1543
________________________________________________________________________________________

jako proces stosowania prawa, są podstawowym instrumentem samorządu gminy
wykorzystywanym do prowadzenia polityki energetycznej. Z punktu widzenia
zadań gminy jako regulatora rynku energetycznego, szczególne znaczenie będą tu
miały decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawane na podstawie
wspominanej już wcześniej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, a także
decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
wydawane na podstawie ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko.24
Gmina posiada również kompetencje do wydawania szeregu innych aktów
administracyjnych, których treść może wpływać na działalność przedsiębiorstw
energetycznych, jak chociażby decyzje w sprawie zezwolenia na wycięcie drzew.
Kolejnym instrumentem prawnym, którym dysponuje gmina dla realizacji
zadań z zakresu gospodarki energią, jest zawieranie porozumień
administracyjnych. Podstawową formą porozumień administracyjnych są
porozumienia komunalne, dwu lub wielostronne, w wyniku których jedna jednostka
samorządowa przejmuje zadania publiczne pozostałych.25 Już z samej ustawy
Prawo energetyczne wynika, że gmina może zawierać porozumienia dla
wykonywania zadań z zakresu polityki energetycznej. Mianowicie art. 3 pkt. 14)
tej ustawy definiuje gminę, jako gminę oraz związki i porozumienia międzygminne
w zakresie uregulowanym ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Z treści tej ostatniej wynika, że gminy mogą zawierać porozumienia między sobą
w sprawie wspólnego wykonania zadań publicznych. Może to być zadanie
z zakresu sporządzania założeń i planu zaopatrzenia w energię i ciepło (np.
przygotowania danych, analiz i ekspertyz). Najczęściej jednak tego rodzaju
współpraca dotyczy roli gminy jako dostawcy energii i ciepła.
Działając w charakterze dostawcy usług energetycznych, gmina będzie
wykorzystywała inny, dwustronny i niewładczy instrument prawny, a mianowicie
zawieranie umów, zwłaszcza umów prawa cywilnego. Stosowanie form prawa
cywilnego przez organy gminy może mieć miejsce nie tylko wówczas, gdy istnieje
do tego wyraźna podstawa prawna, a zawsze, gdy brak jest ku temu zakazów.26
W zakresie działań polegających na zawieraniu umów, gmina korzysta ze swobody
umów takiej jak inne podmioty prawa. Istotne jest jedynie, aby były one zawierane
w ramach zadań i kompetencji gmin. Pewne ograniczenia natomiast istnieją
w zakresie zawierania przez gminy umów za zakresu prawa handlowego
(np. umów dotyczących przystępowania do spółek osobowych).
Zawieranie umów będzie podstawową formą działania gminy jako dostawcy
usług, i to bez względu na to, czy gmina będzie pełniła rolę bezpośredniego
dostawcy energii (za pośrednictwem zakładów budżetowych), czy też będzie
korzystała z pomocy spółek prawa handlowego. Skuteczne realizowanie przez
Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013
r., poz. 1235 ze zm.)
25
D. Kijowski, Umowy w administracji publicznej (w:) Podmioty administracji publicznej i prawne formy
ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego.
Toruń 2005, s. 299
26
Ibidem, s. 283
24
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gminę zadań w zakresie dostarczania energii i ciepła wymaga przede wszystkim
zawierania stosownych umów o przyłączenie do sieci, sprzedaży ciepła
i o świadczenie usług przesyłowych stosownie do art. 7 ust. 1 Prawa
energetycznego.
Ponadto, podejmowanie przez gminę aktywności w zakresie dostarczania
energii, może wymagać zawierania innych umów, niejako towarzyszących
głównemu zadaniu, na przykład dotyczących dysponowania zasobami. Chodziło
będzie między innymi o takie umowy, jak np. umowa najmu lokalu, umowa
leasingu urządzeń i maszyn, umowa kredytu bankowego, itp.
W sytuacji, gdy gmina sama nie podejmuje działalności jako dostawca usług
energetycznych, zmuszona jest korzystać z takich usług oferowanych przez
podmioty trzecie. W ten sposób gmina realizuje swoje zadanie w roli odbiorcy
usług energetycznych. W szczególności dzieje się to w sytuacji, gdy gmina staje
się odbiorcą energii zużywanej do oświetlenia ulic.27 Jeżeli gmina sama nie jest
dostawcą energii, wówczas, aby wywiązać się z ustawowego obowiązku
zapewnienia oświetlenia dróg i ulic, gmina musi zawierać umowy o dostarczanie
energii. Często realizacja zadań z zakresu zapewnienia oświetlenia ulic wymaga
zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, nie tylko w zakresie
dostawy energii, ale także w zakresie wykorzystania sieci oświetleniowej
stanowiącej własność przedsiębiorstwa energetycznego.28 Zróżnicowanie
techniczne i własnościowe majątku oświetleniowego nie zawsze pozwala gminie
na utworzenie własnej sieci oświetleniowej, wówczas gmina korzysta z urządzeń
wchodzących w skład przedsiębiorstwa energetycznego. Sieć taka może być
uzupełniana dodatkowymi słupami lub punktami świetlnymi, stanowiącymi
własność gminy. Podstawą prawną do umieszczenia gminnych punktów świetlnych
na słupach przedsiębiorstwa energetycznego, czy podmiotów prywatnych, może
być zawarta umowa nieodpłatnego użyczenia lub odpłatne umowy podobne do
umowy najmu.29
Trzeba także wspomnieć o możliwości zawierania umów przez gminę,
działającą w roli stratega. Mianowicie, słusznie podnosi się w literaturze, że
obowiązek sporządzenia planu zaopatrzenia w ciepło w wielu przypadkach
przekracza możliwości gmin, zwłaszcza gmin małych, które nie dysponują
odpowiednimi zasobami kadrowym. Gminy te, bez udziału konsultantów
zewnętrznych, nie są w stanie sporządzić planów, w szczególności nie są w stanie
przewidzieć kosztów realizacji proponowanych przedsięwzięć.30 W takim
przypadku niezbędne będzie sięgnięcie do umów cywilnoprawnych, jako środka
pozyskania wiedzy koniecznej do sporządzenia planu (opinii, ekspertyz, itp.).
Dodatkowo, drogą zawierania umów z przedsiębiorstwami, gmina może
również wpływać na dostawy energii dla mieszkańców. Działa wówczas w roli
regulatora rynku energetycznego. Przepis art. 20 ust. 5 Prawa energetycznego
przewiduje mianowicie, że gmina może zawierać umowy z przedsiębiorstwami
energetycznymi w celu realizacji planu zaopatrzenia w energię, ciepło i paliwa. Jak
Szerzej na ten temat np. J. Glumińska-Pawlic, Obowiązek finansowania oświetlenia dróg publicznych
przez gminy, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2008, Nr 3-4
28
Por. wyrok Sądu Najwyższego 17 lutego 2011 r., sygn. akt III SK 36/10, OSNAPiUS 2012 nr 7-8,
poz. 108, s. 344
29
M. Czarnecka, T. Ogłódek, Prawo energetyczne..., op. cit., komentarz do art. 18, nb. 7
30
Ibidem, komentarz do art. 20, nb. 2
27
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trafnie wskazuje się w literaturze, ponieważ charakter i treść tej umowy nie została
przez ustawodawcę sprecyzowana, należy przyjąć, że umowa taka jest umową
cywilnoprawną, zawieraną na zasadzie swobody umów.31 Umowa taka może
zobowiązywać przedsiębiorstwo energetyczne do podejmowania określonych
działań, mających na celu zapewnienie dostaw energii, ciepła lub paliwa dla
mieszkańców.32
Wszelkiego rodzaju umowy będą też służyły realizacji zadań gminy,
występującej w roli promotora rozwiązań zmniejszających zużycie energii na
obszarze gminy. Do zadań gminy należy bowiem kształtowanie świadomości
obywatelskiej społeczności lokalnych, polegającej głównie na promocji
ekologicznych i oszczędnych technologii energetycznych oraz wyrabianiu
nawyków oszczędzania energii. Coraz powszechniejszym staje się udział gmin
w różnego rodzaju porozumieniach, klastrach, skupiających podmioty o różnym
charakterze (przedsiębiorców, jednostki naukowe, jednostki samorządu
terytorialnego), a których celem jest zbudowanie platformy współpracy regionalnej
lub ponadregionalnej z zakresu szeroko rozumianego poszanowania energii,
a w szczególności promocji efektywnego jej wykorzystywania i popularyzacji
zachowań proekologicznych, co wpisuje się w zadania gminy wskazane w art. 18
ust. 1 pkt 4) Prawa energetycznego.
Promowaniu i
organizacji działań, mających na celu racjonalizację
zużycia energii i rozwiązań zmniejszających jej zużycie, będzie służył ostatni
z wymienionych instrumentów prawnych, którymi dysponuje gmina, a mianowicie –
czynności faktyczne. Niewątpliwie są to: organizowanie różnego rodzaju akcji
propagujących racjonalne korzystanie z energii, upowszechnianie informacji na
temat możliwości dofinansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej,
organizowanie doradztwa energetycznego, angażowanie lokalnych organizacji
pozarządowych do działania na rzecz rozwoju zrównoważonej polityki
energetycznej.33
*
Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy jeszcze raz podkreślić
znaczącą rolę samorządu terytorialnego w polityce energetycznej państwa.
Gospodarowanie energią nie jest możliwe bez aktywnego udziału samorządów
terytorialnych, a zwłaszcza gmin. Zadania gminy w zakresie energetyki realizują
takie cele, jak zapewnienie konkurencji na rynku energetycznym, zapewnienie
bezpieczeństwa energetycznego, wdrażanie idei racjonalnego i efektywnego
gospodarowania zasobami energetycznymi, zapewnienie ochrony środowiska,
a także zgodność z przepisami międzynarodowymi. Tak określone cele powodują,
że gospodarowanie energią musi być czynione w sposób kompleksowy i wymaga
licznych środków i narzędzi prawnych. Wiele gmin nie radzi sobie z nałożonymi na
nie obowiązkami, a winą za ten stan rzeczy obarczają brak odpowiednich
instrumentów. Praktyka pokazuje, że najsłabiej gminy wywiązują się ze swoich
31

A. Walaszek-Pyzioł, Energia..., op. cit., s. 95 i nast.
Ibidem, s. 96
33
Praktyczne przykłady działań z zakresu promowania racjonalnego korzystania z zasobów energii
podają T. Skoczkowski, M. Mazur, Promowanie zrównoważonej polityki energetycznej. Warszawa
2005
32
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obowiązków jako stratega. Z tego względu wydaje się, że gminy powinny
otrzymywać większe wsparcie ze strony państwa dla realizacji zadań z tego
zakresu. Chodzi nie tylko o środki finansowe, ale także o wsparcie merytoryczne.
Wypada zgodzić się z poglądem, że brak adekwatnego wsparcia dla struktur
lokalnych może oznaczać, że Polska nie będzie wykonywała zadań publicznych
wynikających z polityki zrównoważonego rozwoju.34
Streszczenie
Zadaniem gminy, jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, jest
zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej, między innymi w obszarze energetyki.
Udział gmin w rynku energetycznym nie sprowadza się jednak jedynie
do zapewnienia dostarczania energii mieszkańcom, lecz oznacza szereg innych
działań w ramach prowadzenia polityki energetycznej. Działania gminy w zakresie
polityki energetycznej mają na celu zapewnienie konkurencji, bezpieczeństwa
energetycznego, wdrażanie idei racjonalnego i efektywnego gospodarowania
zasobami energetycznymi, czy też zapewnienie ochrony środowiska. Celem
artykułu jest przedstawienie ról, w jakie muszą wcielić się gminy w trakcie
wykonywania powyższych zadań oraz wskazanie instrumentów prawnych
umożliwiających ich realizację.
Summary
The task of the municipality as a basic unit of the local government is to meet
the needs of the local community, including the area of energy. The participation of
municipalities in the energy market cannot be limited only to ensuring energy
supply to residents but it also means a number of other activities within the scope
of energy policy. Operation of municipalities as far as energy policy is concerned
aims at ensuring competition, energy security, the implementation of the idea
of well-balanced and efficient management of energy resources as well as
ensuring protection of the environment. The purpose of this article is to outline the
roles that municipalities have to play while performing the above mentioned tasks
and to suggest legal instruments enabling accomplishment of that.
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Paweł MATUSZCZYK
Politechnika Częstochowska
Wydział Elektryczny
BUDOWA WSPÓŁCZESNYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH
Wstęp
Ogniwo fotowoltaiczne – słoneczne, to element półprzewodnikowy, który pod
wpływem padającego promieniowania słonecznego lub sztucznego oświetlenia
generuje prąd elektryczny. W 1839 r. Antoni Cezary Becquerel po raz pierwszy
zaobserwował zjawisko fotowoltaiczne, wykonując badania eksperymentalne
polegające na oświetlaniu elektrod zanurzonych w elektrolicie.
Ogniwo słoneczne zbudowane jest z dwóch warstw półprzewodnika, na dzień
dzisiejszy najczęściej jest to krzem, które tworzą złącze p-n. Na złącze padają
promienie świetlne powodując powstawanie par dziura-elektron. Dzięki
wewnętrznemu polu elektrycznemu dziury zostają przesunięte do warstwy
p, natomiast elektrony do warstwy n. Rozdzielenie tych ładunków w złączu p-n
powoduje powstanie na nim różnicy potencjałów – powstaje napięcie elektryczne.
Rysunek nr 1: Budowa ogniwa fotowoltaicznego1

Wartość napięcia generowanego pod wpływem światła na złączu p-n osiąga
wartość ok. 0,5V. W zależności od zapotrzebowania ogniwa słoneczne można ze
sobą łączyć szeregowo – w celu uzyskania większego napięcia lub równolegle –
w celu uzyskania większego prądu, czyli wydajności. Układy mieszanie dają
możliwość osiągnięcia obu korzyści na raz.
Ogniwa krzemowe
Krzem jest na drugim miejscu po tlenie najbardziej rozpowszechnionym
związkiem chemicznym na Ziemi, stanowi główny składnik piasków i krzemianów.
W przyrodzie występuje on w stanie związanym (krzemiany, glinokrzemiany),
a także w różnych postaciach dwutlenku krzemu. Zawartość krzemu
w zewnętrznych strefach Ziemi wynosi ok. 27,7%, natomiast dwutlenek krzemu
w stanie wolnym stanowi już ok. 12% skorupy ziemskiej. Krzem będąc

1

http://www.solartechnology.pl (pobrano 14.12.2015 r.)
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mikroelementem, jest pierwiastkiem niezbędnym do życia wszystkich organizmów
roślinnych i zwierzęcych.
Główne zalety krzemu to: nieograniczone zasoby, wysoka sprawność ogniw
krzemowych oraz czasowa stabilność parametrów pracy ogniw – ok. 25 lat.
Powyższe zalety powodują, że krzem spotykany jest w licznych aplikacjach.
Niestety z uwagi na zakres absorpcji, krzem posiada również ujemne cechy, jak
np. konieczność tworzenia płytek krzemowych o stosunkowo dużych grubościach,
co generuje większe koszty oraz powoduje pewne niedogodności w niektórych
rozwiązaniach technicznych.
Ogniwa monokrystaliczne
Ogniwa monokrystaliczne zbudowane są z monolitycznego kryształu krzemu,
o kształcie cylindrycznym i średnicy około 30cm. Kryształ ten pocięty jest na płytki
o grubości około 2-3mm. Panele zbudowane z ogniw monokrystalicznych cechują
się mało dokładnym przyleganiem ogniw w narożnikach. Wycinanie ogniw
w kształcie kwadratów generuje duże straty materiałowe, dlatego też w celu
eliminacji w/w strat, ogniwa monokrystaliczne wycina się w kształcie ośmiokąta.
Rysunek nr 2: Wycinanie ogniw monokrystalicznych2

Krzem stosowany do produkcji ogniw monokrystalicznych charakteryzuje się
dużą czystością materiału 99,99%, która implikuje wysoką cenę płytki krzemowej.
Przerwa energetyczna dla krzemu wynosi: Eg < 1,12eV, dlatego złącze może
odbierać tylko część promieniowania słonecznego, ponieważ 23% fotonów ma zbyt
małą energię na wybicie elektronu, natomiast 32% fotonów posiada za dużą
energie na wybicie elektronu. Ze względu na grzanie się fotoogniw, spada ich
sprawność, co implikuje spadek mocy użytecznej oddawanej do odbiorników. Dla
ogniw krzemowych dopuszczalna temperatura pracy wynosi 200°C. Sprawność
2

http://panele-fotowoltaiczne.pl (pobrano 17.12.2015 r.)

1550
________________________________________________________________________________________

ogniw monokrystalicznych produkowanych w skali masowej wynosi około 22-25%,
natomiast w warunkach laboratoryjnych naukowcom udało się osiągnąć sprawność
ponad 32%.
Ogniwa polikrystaliczne
Ogniwa polikrystaliczne obecnie są najczęstszym typem ogniw słonecznych
wykorzystywanych do budowy systemów PV. Produkcja ogniw polikrystalicznych
następuje w procesie krzepnięcia kierunkowego, odlewania lub techniki
wzrostu wstęgowego. W strukturze wewnętrznej tych ogniw występuje pionowy
przepływ ładunku, który może być porównany z równoległym połączeniem
ogniw monokrystalicznych. Sprawność ogniw polikrystalicznych w porównaniu
z monokrystalicznymi jest mniejsza i wynosi od 12 do ok. 20%. Stąd wniosek,
że dla wyprodukowania tej samej ilości energii, co panele monokrystaliczne,
panele polikrystaliczne muszą być większe oraz potrzebują większej powierzchni
do instalacji systemów PV.
Ogniwa polikrystaliczne posiadają złącza p-n z wielu kryształów tego samego
materiału – homozłącze lub z kryształów różnych materiałów – heterozłącze.
Ogniwa amorficzne
Ogniwa amorficzne budowane są z materiału bezpostaciowego, który
charakteryzuje się nieuporządkowaniem atomów podobnie jak w sieci krystalicznej
oraz posiada defekty strukturalne. Zasada budowy ogniw amorficznych polega na
osadzaniu cieniutkich warstw krzemu (ok. 2 mikrony) na powierzchni innego
materiału, np. szkła. Nie można wówczas wyodrębnić pojedynczych ogniw. Sposób
ten jest najbardziej oszczędny w produkcji paneli fotowoltaicznych. Panele
amorficzne posiadają niższy poziom sprawności (maksymalnie 12%) w porównaniu
do paneli monokrystalicznych czy polikrystalicznych. Natomiast ogniwa te mają
większy współczynnik absorpcji oraz wykazują mniejszą zależność parametrów
elektrotechnicznych od temperatury.
Panele amorficzne znajdują najczęściej zastosowanie w małych
urządzeniach, jak np. zegarkach, lub w dużych systemach PV do zasilania energią
różnych obiektów i budynków.
Rysunek nr 3: Krzemowe ogniwa: monokrystaliczne, polikrystaliczne i amorficzne3

3

http://www.zielonaenergia.eco.pl (pobrano 19.12.2015 r.)
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Tabela nr 1: Struktura i sprawność ogniw krzemowych
Postać krzemu

Struktura

Sprawność [%]

krystaliczny

Monokrystaliczny
polikrystaliczny
Cienkowarstwowe
Cienkowarstwowe

24,7
20,3
11,7
10,3

Hybrydowe

21,8

mikrokrystaliczny
amorficzny
połączenie ogniwa z krzemu
monokrystalicznego i pokrytego
krzemem amorficznym

Rysunek nr 4: Ewolucja sprawności krzemowych ogniw fotowoltaicznych4

4

G. Jastrzębska, Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia i zastosowanie, 2013, s. 108
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Ogniwa PERL / PERT
Ogniwo PERL (ang. Passivated Emitter and Rear Locally Diffused)
z pasywacją emitera i tylna lokalną dyfuzją posiada złącze i kontakt w kształcie
siatki, wykonane na powierzchni przedniej – tylny kontakt znajduje się
w obszarach, które są oddzielone przez SiO2. Krzem pod obszarami styku
domieszkowany jest borem – p+, w celu rekombinacji promieni świetlnych
i zmniejszenia rezystancji kontaktu, natomiast powierzchnia górna stanowi
steksturyzowane odwrócone piramidy – jest domieszkowana fosforem
i pasywowana przez SiO2. Obszar bazowy tych ogniw stanowi najczęściej krzem
domieszkowany borem, który charakteryzuje się małą rezystywnością. Sprawność
ogniw PERL wacha się w granicach 22-26,7%.
Rysunek nr 5: Struktura ogniwa z krzemu krystalicznego typu PERL z obszarem
typu p5

Ogniwo PERT (ang. Passivated Emitter and Rear Totally Diffused)
z pasywacją emitera i tylną całkowitą dyfuzją, posiadają obszar bazowy typu
n i konstrukcje p+-n-n+. Europejskie centrum badawcze Imec w styczniu
br. osiągnęło sprawność ogniw n-PERT na poziomie 22,02% przy: napięciu
obwodu otwartego UOC=684mV, prądzie zwarcia ISC=39,9mA/cm2 oraz
współczynniku wypełnienia FF=80,7%.
Sprawność taka została osiągnięta dzięki wytworzeniu laserowo selektywnej
powierzchni frontowej płytki, co polepszyło wartości napięcia obwodu otwartego
oraz prądu zwarcia.
Ogniwa fotowoltaiczne n-PERT ośrodka naukowego Imec mają przednie
kontakty z Ni/Cu/Ag, które nakłada się przy pomocy urządzenia firmy Meco,
natomiast tylne kontakty uzyskuje się poprzez ablację laserową warstwy pasywnej
z późniejszą ich metalizacją.
Warstwa pasywna tworzona jest dzięki nowej technice, która polega
na nałożeniu cienkiej (<10 nm) warstwy Al2O3 w procesie zwanym Atomic Layer
Deposition – metoda ta została opracowana przez firmę SoLayTec.
Naukowcy przewidują w przyszłości dalszy wzrost wydajności w tej
technologii, ponieważ w obecnym procesie produkcyjnym ogniwa n-PERT nie
zastosowano wzbogacania borem i fosforem, co może dostarczyć co najmniej
1% więcej do ogólnej sprawności ogniwa.

5

M. Wacławek, T. Rodziewicz, Ogniwa słoneczne, wpływ środowiska naturalnego na ich pracę, 2011,
s. 67
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Rysunek nr 6: Struktura ogniwa z krzemu krystalicznego typu PERT z obszarem
typu n6

Ogniwa typu HIT
Ogniwo typu HIT zbudowane jest z krzemu monokrystalicznego typu
n, pokryte jest obustronnie ultracienkimi warstwami krzemu amorficznego a-Si –
każda z tych warstw składa się z warstwy samoistnej i domieszkowanej.
Na przedniej stronie ogniwa HIT znajduje się cienka warstwa emiterowa typu
p, a na tylnej stronie znajduje się domieszkowana warstwa krzemu amorficznego
typu n++, która działa jako obszar wbudowanego pola elektrycznego.
Ogniwa typu HIT wytwarzane są w stosunkowo niskich temperaturach rzędu
200°C, co implikuje nieznaczną dyfuzję zanieczyszczeń do płytki bazowej w trakcie
napylania poszczególnych warstw. Sprawność ogniw typu HIT osiąga wartość
ok. 23%.
Rysunek nr 7: Budowa ogniwa typu HIT7

6
7

Ibidem, s. 68
Ibidem, s. 70
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Ogniwa z tylnym kontaktem
W ogniwach tych na tylnej powierzchni umieszczone są kontakty w postaci
palców. Ze względu na małą grubość ogniwa ok. 110µm, na tylnej części ogniw
należy wytworzyć lustra odblaskowe, najczęściej przez napylenie aluminium na
pasywowaną powierzchnię ogniwa. Poprzez pasywację całej przedniej i tylnej
powierzchni ogniwa oraz poprzez wbudowanie pola elektrycznego w przedniej
i tylnej powierzchni ogniwa, minimalizuje się rekombinacje powierzchniowe
nośników. W celu zmniejszenia rekombinacji na styku metal-krzem, kontakty
w ogniwach są realizowane, jako małe otwory punktowe w warstwie SiO 2, które są
wytworzone metodą fotolitografii. Sprawność ogniw z tylnym kontaktem wacha się
w granicach 22,4-28,2%, zależnie od technologii i koncentracji.
Rysunek nr 8: Budowa i przekrój ogniwa z tylnym kontaktem8

Ogniwa cienkowarstwowe jedno i wielozłączowe z krzemu amorficznego
Do produkcji ogniw cienkowarstwowych stosuje się uwodornionego
amorficznego krzemu a-Si:H, który zawiera od 8 do 12% atomów wodoru. Wodór
wysyca zerwane wiązanie w materiale co prowadzi do zmniejszenia liczby stanów
zlokalizowanych w przerwie energetycznej – następuje modyfikacja struktury
pasmowej materiału.
8

Ibidem, s. 69
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Wbudowany wodór powoduje spadek wartości współczynnika załamania
światła oraz przesuwa maksimum współczynnika absorpcji w kierunku dużo
większych wartości energii fotonów. Wzrost rezystywności materiału i zwiększenie
rezystancji szeregowej ogniw spowodowany jest niekorzystnym efektem
zmniejszenia gęstości stanów zlokalizowanych. Ze względu na krótkie drogi dyfuzji
nośników w krzemie amorficznym, generacja nośników ładunku powinna zachodzić
w obszarach silnego pola elektrycznego. Szerokość obszaru zubożonego powinna
być największa, tak aby pole elektryczne występowało w całym obszarze absorpcji
fotonów.
Obecnie produkowane są ogniwa słoneczne z krzemu amorficznego mają
postać heterostruktury jedno i wielozłączowe typu p-i-n.
Rysunek nr 9: Budowa współczesnych ogniw trójzłączowych9

Sprawność modułów jednozłączowych wynosi około 5%, natomiast moduły
wielozłączowe posiadają sprawność na poziomie 8%.
Zastępując warstwę krzemu amorficznego w ogniwie p-i-n, mikrokrystalicznym
owodornionym krzemem w układzie a-Si:H/µc-Si:H uzyskuje się sprawność rzędu
9% dla konstrukcji jednozłączowych i 11% dla wielozłączowych.

9

Ibidem, s. 72
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Rysunek nr 10: Struktury poprawiające sprawności, od lewej: struktura
cienkowarstwowych mikrokrystalicznych ogniw z dodatkową warstwą antyrefleksyjną
i wykorzystanie warstwy multikrystalicznej w ogniwie amorficznym do poprawy jego
sprawności10

Cienkowarstwowe ogniwa polikrystaliczne CdTe/CdS
Tellurek kadmu CdTe jest stosowany do produkcji ogniw fotowoltaicznych,
stanowi materiał o prostej przerwie energetycznej wynoszącej w temperaturze
pokojowej 1,45eV. Warstwa tellurku kadmu o grubości 2µm absorbuje ponad 90%
padających fotonów. Złącze CdTe musi być utworzone w górnej części
powierzchni ogniwa, ze względu na dużą wartość współczynnika absorpcji oraz
dużą szybkość rekombinacji powierzchniowej. Produkowane obecnie ogniwa CdTe
stanowią heterostruktury – heterozłącza CdTe i CdS.
Rysunek nr 11: Struktura ogniwa z tellurkiem kadmu11

Ogniwo pokazane na rysunku 11 wykonane jest na podłożu szklanym
pokrytym przewodzącym, przezroczystym tlenkiem TCO o grubości ok. 1µm,
wykonanym z Sn2O, In2O3:Sn lub z materiału Cd2SnO4, który charakteryzuje się
lepszą przezroczystością i przewodnością. Następnie naniesiona została cienka
10
11

Ibidem, s. 73
Ibidem, s. 75
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warstwa buforująca o grubości ok. 0,1µm wykonana z CdS i warstwa CdTe
o grubości kilku µm oraz kontakty wykonane z Au, Ni lub Cu/Au. Cienka warstwa
n-CdS osadzana jest chemicznie w obecności par związków metaloorganicznych –
musi być wyżarzona w temperaturze powietrza ok. 400°C przez około 20 minut,
przed osadzeniem CdTe, dzięki czemu zmniejsza się chropowatość powierzchni
CdS co zmniejsza defekty powstające na granicy CdS/CdTe. Warstwę CdTe
osadza się wykorzystując metody jak, np.: technika pirolizy ze sprayu, metoda
sitodruku, metoda osadzania galwanicznego, klasyczne nanoszenie próżniowe,
nanoszenie katodowe lub metoda sublimacji z bliskiej odległości CSS, która
uznawana jest za metodę tanią i możliwą do zastosowania w skali przemysłowej.
Średnia sprawność produkowanych ogniw CdTe wynosi ok. 14%, natomiast
w lutym br. producent ogniw i modułów fotowoltaicznych – firma First Solar uzyskał
rekordową sprawność tych ogniw na poziomie 21,5%.
Cienkowarstwowe ogniwa typu CIS i CIGS
Diselenek indowo-miedziowy CuInSe2 jest materiałem polikrystalicznym
cienkowarstwowym, w strukturze chalkopirytu. Przerwa energetyczna ogniw
z CuInSe2 w temperaturze pokojowej wynosi ok. 1,04eV, co odbiega znacznie
od optymalnej przerwy energetycznej i nie gwarantując uzyskania wysokiej
sprawności. Stabilne w czasie parametry uzyskiwane są w temperaturze do 90°C,
dlatego więc w ogniwach tych wymagana jest szklana obudowa, a ich trwałość
maksymalna wynosi około 10 lat.
Rysunek nr 12: Struktura ogniwa słonecznego n-CdS/p-Cu(In, Ga)Se212

Pierwsze ogniwa CIS miały sprawność ok. 4%. Obecnie sprawność tych
ogniw wacha się w granicach 20%, natomiast w grudniu br., firma Solar Frontier
osiągnęła rekordową sprawność 22,3%.
Cienkowarstwowe ogniwa z arsenku galu jedno i wielozłączowe
Arsenek galu GaAs charakteryzuje się optymalnymi właściwościami ze
względu na proces konwersji fotowoltaicznej i prostą przerwę energetyczną równą
12
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1,43eV. Warstwa półprzewodnika o grubości ok. 2µm pochłania ok. 97% całego
użytecznego promieniowania słonecznego.
Biorąc pod uwagę szybką rekombinację powierzchniową w półprzewodniku
wykonanym z arsenku galu, ogniwa te buduje się jako:
 homozłączowe o bardzo płytkim złączu (<100nm);
 heterofasetowe z minimalną szybkością rekombinacji powierzchniowej.
Sprawność monokrystalicznych ogniw z GaAs wynosi powyżej 25% przy
założeniu, że natężenie promieniowania słonecznego równa się 178 słońcom
w warunkach AM1. Istotną wadą tego typu ogniw jest wysoki koszt materiałów
i procesu produkcyjnego. Na dzień dzisiejszy ogniwa z arsenku galu nie są
stosowane
w
powszechnie
instalowanych
i
dostępnych
systemach
fotowoltaicznych, stosowane są najczęściej w technice kosmicznej oraz systemach
wykorzystujących koncentratory promieniowania słonecznego.
Rysunek nr 13: Struktura ogniwa heterofasetowego wykonanego z arsenku galu13

Maksymalna sprawność ogniw GaAs uzyskana w 2009 roku wynosiła 41,6%,
przy założeniu promieniowania słonecznego równoważnego 364 słońcom
w warunkach AM1,5.
Ogniwa typu SPHELAR
Ogniwa SPHELAR nazywane są również jako sferyczne lub 3D, ze względu
na wykonanie w postaci kuleczek krzemowych o średnicy ok. 1mm, zdolnych
absorbować energię promieniowania słonecznego padające pod różnymi kątami.

13

Ibidem, s. 80

1559
________________________________________________________________________________________

Rysunek nr 14: Przekrój poprzeczny ogniwa SPHELAR14

Stosunkowo nowym i ciekawym rozwiązaniem jest zespolone okno
z wbudowanym modułem z ogniw SPHELAR. W tym rozwiązaniu między dwie
płyty szkła o niskiej zawartości żelaza, o grubości 3mm, umieszcza się matrycę
ogniw 3D oddzielonych cienką warstwą plastycznej i hermetycznej folii. Ogniwa są
w tym przypadku połączone elektrycznie, a warstwa powietrza o grubości 6mm,
występująca pomiędzy szybami uzyskuje wymagany współczynnik ciepła.
Od liczby ogniw SPHELAR oraz wzoru ułożenia ogniw zależy przezroczystość
okna – im więcej ogniw, tym więcej energii elektrycznej generuje moduł okienny,
ale mniejsza jest jego przezroczystość.
Sprawność tego typu ogniw wynosi ok. 20% i jest utrzymywana przez cały
czas pracy. Panele SPHELAR można wykorzystywać dłużej w ciągu doby oraz nie
jest wymagana dodatkowa energia na ich obsługę. Stosunkowo małe rozmiary
pojedynczych modułów zasilania umożliwiają wykorzystanie tego typu rozwiązań
w urządzeniach mobilnych.
Ogniwa typu SLIVER
Fotoogniwa w tej technologii są wykonywane poprzez złożenie pociętych na
cienkie paski monokryształów krzemu. Z jednej okrągłej płytki krzemu o średnicy
15cm i grubości 1mm można uzyskać około 1000 takich pasków. Paski takie
osiągają długość od 60 do 120mm, wysokość ok. 0,05mm i szerokość od 1 do
2mm. Cięcie płytki krzemowej w taki sposób pozwala na uzyskanie ok. 10-krotnie
większej powierzchni absorpcyjnej ogniwa. Paski krzemowe umieszczane są
między warstwami szyb, dzięki którym całe ogniwo zyskuje transparentny
charakter, a co za tym idzie większe możliwości pochłaniania światła. Ogniwa
SLIVER charakteryzują się niewielką wagą w porównaniu do klasycznych ogniw
i wykazują moc powyżej 1,375kW na kilogram wagi. Ogniwa wykonane w tej
technologii cechują się odpornością na zacienienia, stosunkowo wysoką
sprawnością ok. 19%, oraz są tanie w produkcji.

14

Ibidem

1560
________________________________________________________________________________________

Rysunek nr 15: Przekrój pojedynczego ogniwa modułu SLIVER15

Podsumowanie
Obecnie rozróżnia się kilkadziesiąt różnych typów konstrukcji ogniw
fotowoltaicznych. W związku z tym istnieją różne kryteria ich klasyfikacji i podziału,
np. według zastosowanego materiału bazowego, grubości lub rodzaju złącza
półprzewodnikowego oraz jego struktury.
Parametry techniczne modułów i całych systemów PV zależą w dużej mierze
od typu zastosowanych ogniw. Współczesne rodzaje ogniw fotowoltaicznych
posiadają również różne parametry ekonomiczne, które bezpośrednio wpływają na
opłacalność inwestycji w instalacje i systemy fotowoltaiczne.
Streszczenie
Ogniwa fotowoltaiczne (fotoogniwa) są to urządzenia, które zamieniają
energię promieniowania słonecznego bezpośrednio w energię elektryczną. Pod
koniec XIX wieku powstały pierwsze ogniwa fotowoltaiczne, które posiadały
sprawność około 0,5%. Od tamtego czasu powstało wiele różnych rozwiązań
fotoogniw pod względem użytego materiału, konstrukcji czy eksploatacji.
Od budowy ogniw fotowoltaicznych zależą ilość i jakość produkowanej energii
elektrycznej.
Artykuł
będzie
opisywał
różne
struktury
współczesnych
ogniw
fotowoltaicznych oraz niektóre trendy rozwojowe w branży fotowoltaicznej.
Summary
Photovoltaic cells are devices which convert sunlight directly into electricity.
At the end of the nineteenth century, the first photovoltaic cells, which have
efficiency of about 0,5%. Since then, a number of different photovoltaic solutions
in terms of the material used, construction or operation. From the construction
of photovoltaic cells depend on the number of and the quality of the produced
electricity.
Article will describe the different structures of contemporary photovoltaic cells
and some development trends in the photovoltaic industry.

15
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Marta OLSZEWSKA-STANIEC
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
KWESTIONOWANIE PRZED SĄDEM ROZSTRZYGNIĘĆ PREZESA URZĘDU
REGULACJI ENERGETYKI – WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE
POCZĄTKOWEGO ETAPU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH Z ZAKRESU
REGULACJI ENERGETYKI
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE; Regulator) jest centralnym
organem administracji rządowej, realizującym zadania z zakresu spraw regulacji
gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji (vide art. 21 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne1 – PE). Nie dziwi więc, że
do postępowania przed Regulatorem stosuje się przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego2 (KPA) (vide art. 30 ust. 1 PE oraz art. 1 pkt 1) KPA).
Z racji powyższego, dwiema podstawowymi formami rozstrzygnięć
wydawanych przez Prezesa URE są decyzje administracyjne oraz postanowienia.
Sprawy będące przedmiotem toczącego się przed Prezesem URE postępowania
administracyjnego Regulator rozstrzyga co do istoty w drodze decyzji (vide art. 104
KPA). Ich przedmiot wyznaczony jest przez zakres obowiązków i uprawnień
Prezesa URE oraz skorelowane z nimi obowiązki i uprawnienia przedsiębiorców
energetycznych i innych podmiotów podlegających regulacji Prezesa URE. Z kolei
postanowienia dotyczą z reguły kwestii wynikających z toku postępowania
administracyjnego i nie rozstrzygają o istocie sprawy. Zasadą jest bowiem, że
Prezes URE wydaje postanowienia w toku postępowania (chyba że ustawodawca
przewidział w konkretnym przypadku odmienną regulację – vide art. 123 KPA).
Zgodnie z art. 184 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej3 (Konstytucja),
kontrolę działalności administracji publicznej sprawują, w zakresie określonym
w ustawie, Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oraz inne sądy administracyjne.
Użycie sformułowania w zakresie określonym w ustawie stanowi konsekwencję
regulacji art. 177 Konstytucji, przewidującej domniemanie sprawowania wymiaru
sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej przez sądy powszechne (sądy
powszechne są właściwe we wszystkich sprawach, dla których nie zastrzeżono na
poziomie ustawowym właściwości innych sądów). Właściwość NSA i sądów
administracyjnych w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji
publicznej została potwierdzona i dookreślona w ustawie z dnia 30 sierpnia
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 4 (PPSA).
Z regulacji PPSA jednoznacznie wynika, że ustawa ta „normuje postępowanie
sądowe w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej […]
(sprawa sądowoadministracyjna)” (vide art. 1 PPSA), a „do rozpoznawania spraw
sądowoadministracyjnych powołane są sądy administracyjne” (vide art. 2 PPSA).
„Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej
i stosują środki określone w ustawie” (vide art. 3 § 1 PPSA), przy czym kontrola
ta „obejmuje orzekanie w sprawach skarg na: 1) decyzje administracyjne;
1

Tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, ze zmianami.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zmianami).
3
Ustawa z dnia z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, ze zmianami).
4
Dz.U. Nr 153, poz. 1270, ze zmianami.
2
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2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy
zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające
sprawę co do istoty; […] 8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie
postępowania […]” (vide art. 3 § 2 pkt. 1), 2) i 8) PPSA).
Nie ulega wątpliwości, że Prezes URE jest organem administracji publicznej,
o której mowa w art. 184 Konstytucji oraz art. 1-3 PPSA. W świetle przywołanych
regulacji, decyzje oraz postanowienia wydane przez Regulatora w ramach
postępowania administracyjnego powinny zatem podlegać kontroli sprawowanej
przez sądy administracyjne i NSA.
Tymczasem, kontrolę nad rozstrzygnięciami Prezesa URE sprawują sądy
powszechne i Sąd Najwyższy (SN). Ustawodawca zdecydował bowiem,
że odwołanie od decyzji Regulatora oraz zażalenie na postanowienie Regulatora
przysługują do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (SOKiK). Postępowanie wszczęte ich wniesieniem toczy się
według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego5 (KPC) o postępowaniu
w sprawach z zakresu regulacji energetyki. Taka regulacja wynika wprost z art. 30
ust. 2-4 PE oraz art. 47946 KPC,6 i stanowi wyjątek od przywołanej wcześniej
konstytucyjnej zasady wyznaczającej kognicję sądów powszechnych i sądów
administracyjnych w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej
Polskiej. Ustawodawca wyłączył bowiem tę kategorię spraw (sprawy z zakresu
regulacji energetyki)7 spod kompetencji sądów administracyjnych i poddał ją
kognicji sądów powszechnych.
Na skutek przyznania SOKiK kompetencji do rozpoznawania i rozstrzygania
spraw z odwołania od decyzji oraz z zażalenia na postanowienie Prezesa URE,
sprawy te (tj. sprawy mające na celu rozstrzygnięcie sporu dotyczącego decyzji
bądź postanowienia, będące ze swej natury sprawami administracyjnymi) stanowią
sprawę cywilną w rozumieniu art. 1 in fine KPC, tj. sprawę cywilną w znaczeniu
formalnym (sprawę cywilną sensu largo).8 Podkreślenia wymaga, że stają się one
sprawą cywilną w rozumieniu art. 1 in fine KPC dopiero z chwilą zaskarżenia
decyzji bądź postanowienia Prezesa URE do SOKiK, a więc jedynie w razie
zakwestionowania rozstrzygnięcia Regulatora poprzez skierowanie sprawy na
drogę cywilnego postępowania sądowego. W konsekwencji, z uwagi na
obligatoryjny w tych sprawach charakter (przedsądowego) postępowania
administracyjnego,9 do momentu wniesienia odwołania od decyzji Prezesa URE
bądź zażalenia na postanowienie Prezesa URE droga sądowa w rozumieniu
5

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 101, ze zmianami).
Art. 30 ust. 2-4 PE oraz art. 47946 KPC nie są jedynymi przepisami stanowiącymi podstawę prawną
zaskarżenia decyzji Prezesa URE do sądu. Analogiczną regulację zawarto w ustawie 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
(vide art. 25, art. 30 ust. 7, art. 31 ust. 4, art., 35 ust. 6, art. 40 ust. 2, art. 46 ust. 6 pkt 1) tej ustawy)
(Dz.U. Nr 130, poz. 905, ze zmianami).
7
Pojęcie sprawy z zakresu regulacji energetyki obejmuje sprawy z odwołania od decyzji Prezesa URE
oraz sprawy z zażalenia na zaskarżalne postanowienie Prezesa URE.
8
Sprawa cywilna według kryterium formalnego to sprawa, która ze swej istoty (natury) nie stanowi
sprawy cywilnej, niemniej jednak wolą ustawodawcy – wyrażoną w przepisie szczególnym rangi
ustawowej – podlega rozpoznaniu przez sądy powszechne i SN w postępowaniu sądowym i stosuje
się do niej przepisy KPC.
9
J. Brol [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, tom II, wyd. 6. Warszawa
2014.
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art. 2 KPC jest niedopuszczalna.10 Innymi słowy, do tego czasu strona
postępowania administracyjnego toczącego się przed Prezesem URE nie może
skutecznie zwrócić się do sądu powszechnego (SOKiK) o udzielenie jej ochrony
prawnej w zakresie, którego dotyczy postępowanie administracyjne. Może to
uczynić dopiero po wydaniu przez Regulatora decyzji bądź postanowienia, poprzez
wniesienie, odpowiednio, odwołania bądź zażalenia. Wcześniejsze wystąpienie do
SOKiK z takim żądaniem będzie skutkowało odrzuceniem przez ten sąd odwołania
(zażalenia) na podstawie art. 199§1 pkt 1) KPC.
Z uwagi na szczególny tryb odwoławczy, do postępowania w sprawach
z zakresu regulacji energetyki nie znajdują zastosowania przepisy KPA
o odwołaniu od decyzji administracyjnych ani zażaleniu na postanowienie
organu.11 Do postępowania odwoławczego i zażaleniowego dotyczących
rozstrzygnięć Prezesa URE zastosowanie znajdują natomiast (w zakresie
nieuregulowanym przepisami KPC o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji
energetyki) przepisy tytułu wstępnego KPC oraz przepisy ogólne o procesie.
Podsumowując tę część analizy, szeroko pojęte postępowanie w sprawach
z zakresu regulacji energetyki (rozumiane jako postępowanie przed Regulatorem
oraz sądami odwoławczymi) jest dwuetapowe, a każdym z etapów rządzi inna
procedura. Postępowanie przed Prezesem URE (w przedmiocie np. udzielenia
przedsiębiorstwu energetycznemu koncesji, zatwierdzenia taryfy czy wymierzenia
kary pieniężnej) toczy się według przepisów KPA. Strona niezadowolona
z rozstrzygnięcia Regulatora (niezależnie czy jest nim decyzja administracyjna
„zwieńczająca” przeprowadzone postępowanie administracyjne czy postanowienie
wydane w jego trakcie) może natomiast zwrócić się o jego zweryfikowanie do sądu
powszechnego (SOKiK), a wszczęte w ten sposób postępowanie sądowe toczy się
według przepisów KPC o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki
(a w zakresie nieuregulowanym według przepisów ogólnych KPC). Relacja
postępowania administracyjnego do postępowania sądowego jest zatem taka,
że postępowanie administracyjne, a dokładniej jego zakończenie i wydanie przez
Prezesa URE decyzji (bądź postanowienia) jedynie warunkuje dopuszczalność
drogi sądowej. Wskazane rozwiązanie stanowi wyłom od konstytucyjnej zasady,
zgodnie z którą kontrolę administracji publicznej sprawują sądy administracyjne.
Termin na zakwestionowanie decyzji Prezesa URE wynosi dwa tygodnie
i liczony jest od dnia doręczenia decyzji stronie (vide art. 30 ust. 2 PE oraz
art. 47947§1 KPC). Termin na zakwestionowanie postanowienia Regulatora jest
krótszy i wynosi siedem dni12 (tydzień13).14 Porządkowo należy wskazać,
że zgodnie z art. 30 ust. 4 PE nie wszystkie postanowienia Prezesa URE są
zaskarżalne (tytułem przykładu postanowień, od których przysługuje zażalenie
Vide m.in. uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 15 czerwca 2004 r., sygn. akt III SZP 2/04,
OSNP 2005/9/132; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 lipca 2008 r., sygn. akt VI ACa
91/08, niepubl.; wyrok SN z dnia 19 sierpnia 2009 r., sygn. akt III SK 5/09, LEX Nr 548862; wyrok
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 maja 2011 r., sygn. akt VI ACa 1299/10, LEX Nr 1120215.
11
Z zastrzeżeniem uwag zamieszczonych w dalszej części publikacji w przedmiocie pomocniczego
stosowania przepisów KPA dla potrzeb określenia terminu dla Prezesa URE na przeprowadzenie
samokontroli albo przekazanie odwołania wraz z aktami postępowania administracyjnego do SOKiK.
12
Zgodnie z art. 30 ust. 4 PE.
13
Zgodnie z art. 47932§1 w związku z art. 47555 KPC.
14
Oba terminy mają charakter ustawowy, w konsekwencji czego nie mogą zostać skutecznie
przedłużone (ani w następstwie czynności prawnej strony, ani na skutek orzeczenia sądu).
10
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można wskazać postanowienie o odmowie wydania świadectwa pochodzenia
z kogeneracji czy postanowienie o odmowie dostępu do akt sprawy).
Z praktycznego punktu widzenia wskazać należy, że terminy te bywają zbyt
krótkie na rzetelne i wyczerpujące przygotowanie odwołania czy zażalenia,
w szczególności, gdy sprawa dotyczy skomplikowanej tematyki. Uwaga ta odnosi
się w szczególności do odwołań15 od decyzji Prezesa URE wnoszonych częstokroć
w sprawach, których przedmiot stanowią złożone zagadnienia materialnoprawne
(w tym kwestie techniczne i ekonomiczne) oraz które wymagają wyjaśnienia
skomplikowanych stanów faktycznych i załączenia szeregu dokumentów
na poparcie wskazanych okoliczności faktycznych.
Nie można wykluczyć, że normując termin na zakwestionowanie decyzji
organu regulacyjnego (w pierwszej kolejności Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów – Prezes UOKiK, a następnie także Prezesa URE)
ustawodawca wzorował się na terminie przewidzianym w KPA dla „klasycznego
odwołania administracyjnego”, przysługującego do organu odwoławczego (vide
art. 129§2 KPA), pomijając tym samym istotną z punktu widzenia czasochłonności
sporządzenia odwołania okoliczność, że KPA nie wymaga dla dopuszczalności
odwołania administracyjnego jego szczegółowego uzasadnienia (wystarczy, jeżeli
z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji – vide
art. 128 KPA). Dziwi również to, że ustawodawca nie uwzględnił faktu, iż termin na
zaskarżenie rozstrzygnięcia organu skargą do sądu administracyjnego wynosi
i wynosił trzydzieści dni (vide art. 53§§1 i 2 PPSA oraz art. 15010§1 KPA, dodany
ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, 16 w związku
z wprowadzeniem skargi do NSA w sprawie niezgodności decyzji z prawem).
Ponieważ postępowanie odwoławcze w sprawach antymonopolowych stanowiło
pierwowzór dla postępowania w sprawach z zakresu regulacji energetyki, warto
wskazać odnośnie terminu na wniesienie odwołania na dwie kwestie. Po pierwsze,
pod rządami ustawy z dnia 28 stycznia 1987 r. o przeciwdziałaniu praktykom
monopolistycznym,17 pierwotnie normującej postępowanie antymonopolowe,
decyzja organu antymonopolowego (wówczas Ministra Finansów) podlegała
zaskarżeniu do NSA (vide art. 27 tej ustawy) we wspomnianym terminie trzydziestu
dni. Po drugie, z dniem 18 stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany do ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów18 (Ustawa o OKiK)
oraz, w ich konsekwencji, do KPC. Zmianie uległo w szczególności brzmienie
art. 81 ust. 1 Ustawy o OKiK oraz art. 47928§2 KPC. Dotychczas, przepisy te
przewidywały dwutygodniowy termin na wniesienie do SOKiK odwołania od decyzji
Prezesa UOKiK.19 Na skutek komentowanej zmiany termin ten został wydłużony
i od dnia 18 stycznia 2015 r. wynosi miesiąc. W uzasadnieniu projektu zmiany
Ustawy o OKiK czytamy, że ponieważ „decyzje Prezesa UOKiK są zazwyczaj

Także tygodniowy termin na wniesienie zażalenia na postanowienie Prezesa URE, w szczególności,
gdy jest ono orzeczeniem merytorycznym, bywa zbyt krótki.
16
Dz.U. Nr 4, poz. 8, ze zmianami.
17
Dz.U. Nr 3, poz. 18, ze zmianami.
18
Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze zmianami.
19
Niestety, wprowadzając regulację postępowania odwoławczego od decyzji Prezesa UOKiK do KPC
ustawodawca nie przybliżył powodów przyjęcia terminu dwutygodniowego. Być może chodziło
o szybkość postępowania.
15
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oparte na bardzo obszernym i skomplikowanym materiale dowodowym,
[dotychczas] obowiązujący termin dwutygodniowy nie wyda[wał] się wystarczający
na wyczerpujące przygotowanie odwołania”.20
Powyższe uwagi wspierają zasadność tezy, że przewidziany przez
ustawodawcę dwutygodniowy termin na wniesienie odwołania od decyzji Prezesa
URE nie był efektem głębszych analiz oraz, że należy go ocenić jako
niewystarczający, co najmniej w sprawach dotyczących bardziej złożonych
zagadnień. Ponieważ taki stan rzeczy jest równoznaczny z faktycznym
ograniczeniem prawa do sądu strony odwołującej się (w szczególności, kiedy
weźmie się pod uwagę uprzywilejowanie Regulatora na skutek braku
sprecyzowania terminu na przeprowadzenie samokontroli oraz przekazanie
odwołania wraz z aktami sprawy do SOKiK, a także nieporównywalnie dłuższy
faktyczny termin na przygotowanie odpowiedzi na odwołanie, o czym mowa
w dalszej części niniejszej publikacji), słusznym rozwiązaniem wydaje się
rozważenie ingerencji ustawodawcy, celem wydłużenia terminu na wniesienie
odwołania od decyzji Prezesa URE, analogicznie jak to miało miejsce ostatnio
w Ustawie o OKiK. Optymalnym terminem, uwzględniającym fakt zróżnicowania
stopnia złożoności przedmiotu odwołań, mógłby być termin trzytygodniowy.
Mając na uwadze, że zgodnie z art. 30 ust. 4 PE oraz art. 479 55 KPC istotne
przepisy normujące
postępowanie
odwoławcze
znajdują
odpowiednie
zastosowanie do postępowania zażaleniowego na postanowienie Prezesa URE,
w dalszej części opracowania skoncentrowano się na przepisach regulujących
postępowanie odwoławcze.
W przeciwieństwie do postępowania administracyjnego (jak wskazano
powyżej, odwołanie „administracyjne” nie wymaga szczegółowego uzasadnienia),
ustawodawca postawił odwołaniu od decyzji Prezesa URE szereg wymogów.
Po pierwsze, odwołanie powinno czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla
pism procesowych, a więc zawierać w szczególności: oznaczenie sądu, do którego
jest skierowane (tj. SOKiK), oznaczenie organu, za pośrednictwem którego jest
wnoszone (tj. Prezes URE), oznaczenie stron – tj. imię i nazwisko lub nazwę
odwołującego się (oraz, odpowiednio, w przypadku osoby fizycznej numer PESEL
lub numer NIP; w przypadku osoby nie będącej osobą fizyczną numer w Krajowym
Rejestrze Sądowym lub właściwym rejestrze bądź ewidencji) oraz jego
pełnomocnika, a także wskazanie organu, którego decyzja jest kwestionowana
(tj. Prezesa URE), oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron
(oraz
pełnomocnika
odwołującego
się),
oznaczenie
rodzaju
pisma
(tj. zatytułowanie go „odwołanie od decyzji Prezesa URE”), oznaczenie przedmiotu
sporu oraz osnowę wniosku (tj. sprecyzowanie żądania, z jakim zwracamy się do
SOKiK), uzasadnienie naszego żądania oraz dowody na poparcie przytoczonych
okoliczności, a także odręczny podpis odwołującego się (albo jego pełnomocnika)
oraz wymienienie załączników (vide art. 126 KPC). Jeżeli odwołanie wnosi
pełnomocnik, należy załączyć pełnomocnictwo (vide art. 126§3 w związku
z art. 89§1 KPC). Niezależnie od ogólnych wymogów stawianych pismom
procesowym w postępowaniu cywilnym, ustawodawca nakazał by w odwołaniu od
decyzji Regulatora oznaczyć również skarżoną decyzję (wskazać jej
20

Vide druk sejmowy nr 1703 z dnia 30 sierpnia 2013 r., s. 93. Porządkowo należy wskazać,
że proponowane było również wydłużenie terminu na wniesienie odwołania nawet do dwóch miesięcy.
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znak/sygnaturę, najlepiej wraz z datą wydania), przytoczyć zarzuty oraz zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazać dowody na ich poparcie, a także zawrzeć wniosek
o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (vide art. 47949 KPC).
W tym samym przepisie KPC przewidziano konieczność oznaczenia
w odwołaniu wartości przedmiotu sporu (WPS). Zasadność tego wymogu dziwi.
Z ogólnych regulacji KPC wynika, że WPS podlega oznaczeniu w sprawach
majątkowych i ma praktyczne przełożenie zasadniczo na trzy kwestie: na ustalenie
sądu rzeczowo właściwego w danej sprawie (sprawy majątkowe o WPS
przekraczającej 75 tys. zł należą – na zasadzie wyjątku – do właściwości sądów
okręgowych, o niższym WPS – do właściwości sądów rejonowych), na wysokość
opłaty sądowej (o ile ustawodawca nie przewidział odmiennej regulacji, sprawy
majątkowe podlegają opłacie w wysokości stosunkowej, liczonej od WPS) oraz
na dopuszczalność skargi kasacyjnej. Tymczasem, w analizowanych sprawach
z zakresu regulacji energetyki ustawodawca nie tylko przewidział właściwość
rzeczową sądu okręgowego (SOKiK) i ustalił opłatę sądową w stałej wysokości,
niezależną od WPS (zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 21 opłata od odwołania od decyzji
Prezesa URE wynosi 100 zł, od zażalenia na postanowienie Prezesa URE 50 zł),
ale również stwierdził w art. 47956§2 KPC, że w ich przypadku skarga kasacyjna
do Sądu Najwyższego przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu
zaskarżenia.
W tych okolicznościach, wymóg oznaczenia w odwołaniu WPS należy uznać
za bezzasadny. Ponieważ jednak został on przewidziany przez ustawodawcę i jest
obowiązujący,22 odwołującemu się pozostaje oznaczyć WPS w odwołaniu. 23
Ustawodawca nie sprecyzował jaka wada decyzji Prezesa URE może
stanowić zarzut odwołania. W żadnym zakresie nie dokonał również rodzajowego
ograniczenia dopuszczalnych zarzutów. Taki stan rzeczy przemawia za
dopuszczalnością podniesienia w odwołaniu zarówno zarzutów naruszenia
przepisów prawa materialnego, jak i przepisów postępowania administracyjnego,
co oznaczałoby przeprowadzanie przez SOKiK sądowej kontroli decyzji Prezesa
URE nie tylko z punktu widzenia jej legalności oraz merytorycznej poprawności
(zgodności z przepisami prawa materialnego, celowości i zasadności), ale również
przebiegu postępowania zakończonego wydaniem decyzji (sposobu podjęcia
decyzji).24
Sądy powszechne rozpoznające sprawy z zakresu regulacji energetyki stoją
jednak na innym stanowisku. W ich ocenie, zarzuty naruszenia przepisów
postępowania administracyjnego nie zasługują na uwzględnienie, albowiem
21

Tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1025, ze zmianami.
W wyroku Sądu Antymonopolowego (obecnie: SOKiK) z dnia 6 lutego 2002 r., sygn. akt
XVII AmE 3/02, LEX nr 56447, sąd przyjął, że wskazanie w odwołaniu WPS jest istotnym warunkiem
skuteczności jego wniesienia, wobec czego nieusunięcie tego mankamentu odwołania
w wyznaczonym terminie stanowi podstawę do jego odrzucenia na podstawie art. 47947§2 KPC.
23
Porządkowo należy wskazać, że w przypadku wielu spraw z zakresu regulacji energetyki, ogólne
zasady oznaczania WPS, zawarte w art. 19 i nast. KPC, mogą okazać się niezbyt pomocne. Dlatego
odwołujący się powinien oznaczyć WPS w oparciu o zasady logiki i możliwie – dla uniknięcia
wątpliwości – zwięźle wytłumaczyć w odwołaniu przyjętą metodykę kalkulacji.
24
Analogicznie jak w przypadku kontroli instancyjnej wyroku sądu pierwszej instancji, strona może
zarzucić w apelacji naruszenie przepisów postępowania lub obrazę przepisów prawa materialnego
(przez błędną wykładnię bądź niewłaściwe zastosowanie/niezastosowanie).
22
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zgodnie z ugruntowanym w orzecznictwie poglądem 25 SOKiK nie może ograniczyć
sprawy wynikającej z odwołania od decyzji Prezesa URE tylko do funkcji
sprawdzającej prawidłowość postępowania administracyjnego, które poprzedziło
postępowania sądowe. Przekazanie przez Prezesa URE do SOKiK odwołania
wniesionego
za
jego
pośrednictwem,
wszczyna
pierwszoinstancyjne
kontradyktoryjne postępowanie cywilne, gdyż – jak wskazano wcześniej –
poprzedzające
je
postępowanie
administracyjne
warunkuje
jedynie
dopuszczalność drogi sądowej. Odwołanie pełni zatem funkcję zbliżoną do
pozwu.26 W ocenie sądów powszechnych, celem postępowania przed SOKiK nie
jest przeprowadzenie kontroli postępowania administracyjnego, ale merytoryczne
rozstrzygnięcie sprawy, której przedmiotem jest spór między stronami powstały po
wydaniu decyzji przez Regulatora. Postępowanie sądowe przed SOKiK jest
postępowaniem kontradyktoryjnym, w którym uwzględnia się materiał dowodowy
zebrany w postępowaniu administracyjnym, co nie pozbawia jednak stron
możliwości zgłoszenia nowych twierdzeń faktycznych i nowych dowodów na
zasadach wynikających w KPC. SOKiK jest sądem cywilnym i prowadzi, wszczętą
w wyniku wniesienia odwołania, sprawę cywilną według reguł kontradyktoryjnego
postępowania cywilnego. SOKiK nie jest natomiast sądem legalności decyzji
administracyjnej, jak to ma miejsce w przypadku sądów administracyjnych
w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Jak wynika z przywołanego
orzecznictwa, w ocenie judykatury tylko takie odczytanie relacji pomiędzy
postępowaniem administracyjnym i cywilnym postępowaniem sądowym może
uzasadniać dokonany przez racjonalnego ustawodawcę wybór między drogą
postępowania cywilnego i drogą postępowania sądowo-administracyjnego dla
wyjaśnienia istoty sprawy.27 Dlatego, sądy uznają, że nawet gdyby przyjąć,
że w postępowaniu administracyjnym doszło do uchybienia przepisom
postępowania administracyjnego to nie mogą one być przedmiotem postępowania
sądowego mającego na celu merytoryczne rozstrzygnięcie sporu, bowiem SOKiK
zobowiązany jest do wszechstronnego zbadania wszystkich istotnych okoliczności
sprawy, przy uwzględnieniu zasad rozkładu ciężaru dowodu i obowiązku stron
w postępowaniu dowodowym.28 Z powyższych względów, zarzuty dotyczące
przebiegu postępowania administracyjnego przed Prezesem URE podlegają,
w ocenie sądów, uwzględnieniu jedynie w takim zakresie, w jakim ich
25

Vide m.in. wyrok SN z dnia 29 maja 1991 r., sygn. akt III CRN 120/91, OSNC 1992/5/87;
postanowienie SN z dnia 7 października 1998 r., sygn. akt I CKN 265/98, OSP 2000/5/68;
postanowienie SN z dnia 11 sierpnia 1999 r., sygn. akt 351/99, OSNC 2000/3/47; wyrok SN z dnia
19 stycznia 2001 r., sygn. akt I CKN 1036/98, LEX Nr 52708; wyrok SN z dnia 13 maja 2004 r., sygn.
akt III SK 44/04, OSNP 2005/9/136; wyrok SN z dnia 20 września 2005 r., sygn. akt III SZP 2/05,
OSNP 2006/19-20/312.
26
K. Weitz, K. Gajda-Roszczynialska [w:] T. Wiśniewski (red.), Postępowanie sądowe w sprawach
cywilnych z udziałem przedsiębiorców. System prawa handlowego, tom VII, wyd. 2. Warszawa 2013;
A. Cudak [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, tom II, wyd. 6.
Warszawa 2014.
27
Ratio legis takiego ukształtowania postępowania sądowego w sprawach z zakresu regulacji
energetyki należy widzieć w woli ustawodawcy wyposażenia SOKiK w szersze kompetencje
rozstrzygania sporu niż te, które przysługiwałyby sądowi administracyjnemu, niemającemu
w szczególności prawa do zmiany w całości lub w części zaskarżonej decyzji i orzeczenia co do istoty
sprawy (por. art. 145 – 151 PPSA).
28
Vide wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2007 r., sygn. akt VI ACa 952/06,
niepubl.
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uwzględnienie uniemożliwiałoby pozostawienie decyzji w obrocie prawnym, nawet
po ewentualnej reformie jej treści. Taka sytuacja może mieć miejsce wyjątkowo,
np. gdy decyzja zawiera niedające się usunąć uchybienia formalne lub gdy jest
przedwczesna z uwagi na niepodjęcie w toku postępowania czynności, których
przeprowadzenie przed sądem nie jest możliwe. 29
Przywołana powyżej linia orzecznicza, podsumowana w wyroku SN z dnia
19 sierpnia 2009 r., sygn. akt III SK 5/09, 30 jest od pewnego czasu coraz częściej
krytykowana.31 Jednocześnie, daje się zauważyć coraz bardziej ugruntowania linia
orzecznicza SN oraz sądów powszechnych, zgodnie z którą zakresem sądowej
kontroli w sprawach ochrony konkurencji i regulacji objęte są także zarzuty
odnoszące się do naruszenia przepisów postępowania administracyjnego. 32
W sprawach z odwołania od decyzji nakładającej karę pieniężną zdarzało się
wręcz, że SOKiK – dokonując kontroli aspektów działania organu z punktu
widzenia przepisów postępowania – uchylił zaskarżoną decyzję z tego powodu,
że jej sentencja nie zawierała precyzyjnie określonego czynu, za który nałożona
została kara pieniężna.33 W wyroku z dnia 18 maja 2012 r. (sygn. akt
III SK 37/11)34 SN podzielił tą ocenę, wskazując iż merytoryczny charakter
postępowania sądowego i kontroli nad działalnością organu nie oznacza,
że z zakresu kognicji SOKiK (oraz Sądu Apelacyjnego orzekającego jako sąd
odwoławczy) wyłączone są zarzuty dotyczące przepisów odnoszących się do
postępowania jakie poprzedzało wydanie samej decyzji, w szczególności jeśli jej
przedmiotem było wymierzenie kary pieniężnej lub mamy do czynienia z wadą
kwalifikowaną decyzji. Takie stanowisko należy uznać za uzasadnione.
Zgodnie z regulacją art. 47947§1 KPC odwołanie wnosi się do SOKiK za
pośrednictwem Prezesa URE.35 Odwołanie można złożyć bezpośrednio w biurze
podawczym Urzędu Regulacji Energetyki bądź nadać w placówce pocztowej
(w tym drugim przypadku o dochowaniu terminu decyduje data stempla
pocztowego). Do odwołania należy dołączyć jego odpis i odpisy załączników dla
Vide wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2013 r., sygn. akt VI ACa 278/13,
niepubl.
30
OSNP 2011/9-10/144.
31
W szczególności wskazuje się, że traktowanie SOKiK jako sądu merytorycznego nie powinno
wykluczać uwzględniania przez ten sąd zarzutów naruszenia przepisów postępowania, m.in. dlatego,
że przedmiotem merytorycznej oceny sądu powszechnego powinny być bowiem dowody
zgromadzone
i
ustalenia
poczynione
w prawidłowo
przeprowadzonym
postępowaniu
administracyjnym. Ponadto, jak wskazano wcześniej, przepisy KPC dotyczące postępowania
sądowego w sprawach z zakresu regulacji energetyki nie wyłączają w żaden sposób możliwości
weryfikacji respektowania przez Regulatora standardów postępowania, a naruszenia proceduralne
uwzględniane są przez Sąd Apelacyjny na etapie rozpoznawania środka odwoławczego od
rozstrzygnięć SOKiK
32
Vide m.in. wyrok SN z dnia 21 września 2010 r., sygn. akt III SK 8/10, LEX Nr 646358; wyrok SN
z dnia 5 stycznia 2011 r., sygn. akt III SK 34/10, LEX Nr 852567; wyrok SN z dnia 20 stycznia 2011 r.,
sygn. akt III SK 20/10, LEX Nr 794506; wyrok SN z dnia 2 lutego 2011 r., sygn. akt III SK 18/10,
LEX Nr 818603; wyrok SN z dnia 7 lipca 2011 r., sygn. akt III SK 52/10, LEX Nr 1001322; wyrok SN
z dnia 24 stycznia 2012 r., sygn. akt III SK 23/11, LEX Nr 1129350; wyrok SN z dnia 18 maja 2012 r.,
sygn. akt III SK 37/11, LEX Nr 1211167; wyrok SN z dnia 12 kwietnia 2013 r., sygn. akt III SK 26/12,
LEX Nr 1318419.
33
Vide m.in. wyrok SOKiK z dnia 15 października 2012 r., sygn. akt XVII AmA 17/11, IKAR 2013/1.
34
Vide wyrok SN z dnia 18 maja 2012 r., sygn. akt III SK 37/11, LEX Nr 1211167.
35
Ratio legis wnoszenia odwołania za pośrednictwem Prezesa URE jest umożliwienie mu skorzystania
z ustawowej kompetencji do tzw. samokontroli zaskarżonej decyzji na zasadach i w trybie określonym
w art. 47948§2 KPC.
29
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doręczenia ich stronie przeciwnej – Prezesowi URE (vide art. 128§1 KPC). Prezes
URE nie bada odwołania pod kątem wymogów formalnych.
Niezwłocznie po wpływie odwołania do Urzędu Regulacji Energetyki Prezes
URE przekazuje je wraz z aktami sprawy do SOKiK, chyba że decyduje się
dokonać samokontroli w trybie art. 47948§2 KPC. Kompetencja samokontrolna
Regulatora polega na tym, że Prezes URE, uznając odwołanie za słuszne, może
„uchylić albo zmienić swoją decyzji w całości lub w części”. W takim przypadku nie
przekazuje do SOKiK akt sprawy (a dokładniej ani akt sprawy ani odwołania),
wstrzymując tym samym bieg postępowania sądowego, i wydaje nową decyzję,
o czym bezzwłocznie powiadamia stronę, przesyłając jej nową decyzję. Decyzja
wydana na skutek samokontroli Prezesa URE powinna w całości zastąpić decyzję
poprzednią, na nowo załatwiając sprawę administracyjną. 36 Istotnym jest również,
że decyzja ta może zostać zaskarżona na zasadach ogólnych (tj. stronie służy
odwołanie do SOKiK w terminie dwóch tygodni od dnia jej doręczenia).
Porządkowo, należy wskazać, że w praktyce Prezes URE niezwykle rzadko
korzysta z uprawnienia do samokontroli.
Zauważenia wymaga, że przywołane brzmienie przepisu art. 479 48§2 KPC nie
jest jednoznaczne w zakresie normy określającej przesłanki jego zastosowania
oraz normy kompetencyjnej określającej co Prezes URE jest władny zrobić w trybie
samokontroli. Przepis ten można interpretować dwojako: jako uzależniający
skorzystanie z możliwości w nim przewidzianych od uznania przez Regulatora
odwołania za słuszne w całości (co skutkować ma dopuszczalnością uchylenia
bądź zmiany zaskarżonej decyzji jedynie zgodnie z żądaniem odwołania) albo
w ten sposób, że dla potrzeb dokonania samokontroli wystarczające jest uznanie
przez Regulatora tylko części zarzutów, argumentacji i wniosków odwołującego się
(co skutkować ma dopuszczalnością dokonania nieadekwatnego do zakresu
odwołania uchylenia albo zmiany decyzji będącej przedmiotem odwołania).
Choć literalna wykładnia art. 47948§2 KPC,37 wsparta wykładnią
porównawczą,38 może prowadzić do przyjęcia za prawidłową drugą
z przedstawionych interpretacji, trudno ją uznać za w pełni uzasadnioną,
a w konsekwencji prawidłową. Po pierwsze, możliwa jest również wykładnia
językowa dokonana w oparciu o sformułowanie „uzna odwołanie za słuszne”
z art. 47948§2 KPC oraz „uwzględnia odwołanie” z art. 47953§2 KPC, która
prowadzi do wniosku, że w gruncie rzeczy uznanie odwołania za słuszne oznacza
36

Vide wyrok SN z dnia 14 lutego 2007 r., sygn. akt III SK 19/06, OSNP 2008/3-4/53.
Art. 47948§2 KPC nie uzależnia możliwości dokonania samokontroli od uznania odwołania za słuszne
w całości. Skoro jednocześnie przewiduje możliwość uchylenia albo zmiany decyzji w całości lub
w części, to można argumentować, że nie wyklucza zmiany (uchylenia) decyzji tylko w zakresie
uznanym przez Prezesa URE za słuszny i podjęcia nowej decyzji w sytuacji uznania odwołania za
słuszne w części.
38
Art. 4779§2 KPC znajduje się w części tego kodeksu regulującej postępowanie odrębne w sprawach
z zakresu ubezpieczeń społecznych i – podobnie jak art. 47948§2 KPC – zawiera uprawnienie organu
rentowego do samokontroli. Zgodnie z tym przepisem „[o]rgan rentowy […] przekazuje niezwłocznie
odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu […]. Organ ten, jeżeli uzna odwołanie w całości za słuszne,
może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję”. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego
biegu”. Ustawodawca wyraźnie uzależnił więc możliwość zmiany lub uchylenia decyzji zaskarżonej od
uznania odwołania za słuszne w całości. Skoro takiego zastrzeżenia nie uczynił w przepisie
art. 47948§2 KPC to można argumentować, że nie zamierzał uzależniać dokonania samokontroli
decyzji przez Prezesa URE od uznania przez niego odwołania za słuszne w całości. Analogiczne
wnioski można wysnuć odnosząc analizowany przepis do art. 132§1 KPA oraz art. 54§3 PPSA.
37
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w analizowanym przepisie uwzględnienie odwołania, a brak sprecyzowania,
czy chodzi o uwzględnienie odwołania w całości czy w części jest równoznaczne
z uwzględnieniem odwołania w całości. Po drugie, instytucja samokontroli stanowi
wyjątek od zasady sprawowania kontroli decyzji Prezesa URE przez SOKiK,
w związku z czym za niedopuszczalną należy uznać wykładnię rozszerzającą tej
regulacji.39 Po trzecie, w regulacjach innych spraw administracyjnych ustawodawca
przewidział wymóg uznania odwołania za słuszne w całości (uznania odwołania za
zasługujące na uwzględnienie w całości) dla możliwości skorzystania z uprawnień
przewidzianych w ramach samokontroli (vide np. art. 132§1 KPA, art. 4779§2 KPC,
art. 54§3 PPSA), a trudno doszukać się ważkich argumentów przemawiających za
celowością odstąpienia od tego wymogu w sprawach z zakresu regulacji
energetyki.40 Wreszcie, wyjątkowość instytucji samokontroli polega również na tym,
że upoważnia Prezesa URE, będącego stroną pozwaną w postępowaniu
sądowym, do zmiany bądź uchylenia decyzji będącej przedmiotem tego
postępowania. Okoliczność ta nakazuje uwzględnić interes strony inicjującej
postępowanie, wyrażony w żądaniu odwołania. Jak słusznie bowiem zauważył SN
w uchwale z dnia 15 lipca 2009 r., sygn. akt III SZP 1/09, 41 nie ma wątpliwości,
że strona ma prawo do sprawiedliwego rozpoznania jej sprawy przez niezawisły
sąd, a kompetencja Regulatora do samokontroli wydanej przez niego decyzji nie
służy ochronie obiektywnego porządku prawnego, lecz wyłącznie interesom strony
odwołującej się, i aktywizuje się wyłącznie wtedy, gdy na skutek jej dokonania cel
odwołania zostanie w pełni osiągnięty. Jeżeli więc nie jest możliwe uwzględnienie
odwołania w zakresie żądanym przez odwołującego się, Prezes URE jest
zobowiązany przekazać je wraz z aktami sprawy do SOKiK.
Podsumowując, zgodzić się należy z SN, że gdy decyzja została zaskarżona
w całości i Regulator uznał odwołanie w całości za słuszne, wówczas może wydać
nową decyzję, w której uchyli albo zmieni zaskarżoną decyzję w całości. Jeśli
natomiast odwołujący się zaskarżył decyzję jedynie w części i Prezes URE uznaje
odwołanie w zaskarżonej części za w pełni słuszne, może wydać nową decyzję,
w której uchyli albo zmieni zaskarżoną decyzję w części zaskarżonej.
Za niedopuszczalne należy natomiast uznać uchylenie albo zmianę decyzji
w części w sytuacji, gdy została zaskarżona w całości, jak również uchylenie albo
zmianę decyzji zaskarżonej w części, gdy wprawdzie została zaskarżona w części,
lecz Prezes URE uznał odwołanie za słuszne tylko w (węższej) części
(tj. uwzględnił tylko niektóre z zarzutów podniesionych w odwołaniu). Prezes URE
nie jest również uprawniony do oceny decyzji w części niezaskarżonej przez
odwołującego się ani podejmowania w tym zakresie jakichkolwiek rozstrzygnięć. 42
Zauważenia wymaga jeszcze jeden istotny aspekt uprawnienia Prezesa URE,
o którym mowa w art. 47948§2 KPC – ustawodawca nie ustalił sztywnych ram
czasowych na przeprowadzenie samokontroli. Nie określił też maksymalnego
39

Vide wyrok SN z dnia 14 lutego 2007 r., sygn. akt III SK 19/06, OSNP 2008/Nr 3-4/ 53.
Z drugiej strony, w oparciu o ten sam argument, można również wnioskować, że użycie takiego
sformułowania w postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki (oraz innych regulacyjnych
postępowaniach odrębnych KPC) było celowe i jeśli ustawodawca chciałby osiągnąć cel taki jak
w przywołanym przepisie KPA czy przepisie dotyczącym samokontroli organu rentowego to
powtórzyłby ich brzmienie.
41
OSNP 2010/5-6/81.
42
Vide wyrok SN z dnia 14 lutego 2007 r., sygn. akt III SK 19/06, OSNP 2008/3-4/53 oraz uchwała SN
z dnia 15 lipca 2009 r., sygn. akt III SZP 1/09, LEX Nr OSNP 2010/5-6/81.
40
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terminu na przekazanie odwołania wraz z aktami sprawy do SOKiK.
W art. 47948§1 KPC wskazano jedynie, że Regulator przekazuje je do sądu
niezwłocznie (tj. bez zbędnej zwłoki). Taki stan rzeczy rodzi obawy o to, czy Prezes
URE nie będzie prowadził samokontroli „w nieskończoność”, zwlekając
(nie spiesząc się) z przekazaniem odwołania wraz z aktami sprawy do SOKiK,
i tym samym naruszając prawo odwołującego się do szybkiego rozpatrzenia
sprawy (kwestia ta staje się niezwykle istotna w szczególności w razie wniesienia
wraz z odwołaniem o wstrzymanie wykonania decyzji). 43 Warto zatem rozważyć,
czy nie istnieje przepis, który mógłby znaleźć pomocnicze zastosowanie
w analizowanym przypadku (tj. przy określeniu maksymalnego terminu na
czynności samokontrolne Regulatora, bądź na przekazanie odwołania z aktami do
SOKiK).
Hipotetycznie mogłyby wchodzić w grę dwa przepisy KPA – art. 133§1 KPA,
zgodnie z którym organ ma siedem dni na przekazanie organowi odwoławczemu
odwołania wraz z aktami sprawy, o ile nie wydał w tym czasie nowej decyzji
w trybie samokontroli, oraz art. 35§§1-3 KPA, z którego wynika, że organ
administracyjny załatwia sprawy bez zbędnej zwłoki, a w przypadku gdy sprawa
wymaga postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca
(w sprawach szczególnie złożonych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy),
natomiast w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od otrzymania
odwołania. Rozważyć można również pomocnicze zastosowanie art. 54§2 PPSA
(„[o]rgan […] przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na
skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia”), bądź nowego brzmienia
art. 81 ust. 2 w zw. z art. 81 ust. 3 Ustawy o OKiK („w przypadku wniesienia
odwołania od decyzji [Prezes UOKiK] przekazuje je wraz z aktami sprawy do
[SOKiK] niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia
odwołania”).
Dla oceny powyższego istotne jest, że w czasie samokontroli Prezes URE nie
przeprowadza postępowania wyjaśniającego – należy bowiem przyjąć,
że Regulator nie jest uprawniony do przeprowadzania dodatkowych czynności
wyjaśniających na tym etapie (tj. po zakończeniu postępowania administracyjnego
i wydaniu decyzji). Ponieważ to on prowadził postępowanie administracyjne
w sprawie zakończonej wydaniem zaskarżonej decyzji (na które składało się
w szczególności postępowanie wyjaśniające) należy założyć, że należycie ustalił
okoliczności faktyczne sprawy, co – po zapoznaniu się z wniesionym odwołaniem
– pozwoli mu przeprowadzić samokontrolę i zdecydować albo o uchyleniu bądź
zmianie zaskarżonej decyzji albo o skierowaniu odwołania z aktami do SOKiK.
Ponadto, w przeciwieństwie do sytuacji Prezesa UOKiK, gdzie ustawodawca
przewidział wprost uprawnienie do podjęcia na etapie samokontroli czynności
wyjaśniających (zgodnie z art. 81 ust. 4 Ustawy o OKiK „[p]rzed przekazaniem
odwołania do [SOKiK] lub uchyleniem albo zmianą decyzji na podstawie ust. 3,
[Prezes UOKiK] może również, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzić
dodatkowe czynności, zmierzające do wyjaśnienia zarzutów podniesionych
43

Porządkowo należy wskazać, że w ocenie NSA przekazanie przez organ regulacyjny odwołania wraz
z aktami sprawy do SOKiK nie jest czynnością o jakiej mowa w art. 3§2 pkt 4 PPSA, na którą stronie
składającej odwołanie przysługuje skarga na bezczynność na podstawie art. 3§2 pkt 8 tej ustawy
(vide uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 23 lutego 2010 r., sygn. akt II GPS 6/09,
ONSAiWSA 2010/4/56).
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w odwołaniu”), brak analogicznej regulacji odnośnie samokontroli Prezesa URE.
Z tego względu, trzymiesięczny termin dla Prezesa UOKiK na dokonanie
samokontroli oraz ewentualne przekazanie odwołania wraz z aktami do SOKiK
wydaje się niewłaściwy (zbyt długi) do zastosowania per analogiam
w postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki.
Odnośnie pozostałych rozważanych przepisów KPA oraz PPSA należy
zacząć od stwierdzenia, że etap samokontroli Regulatora (tj. etap od momentu
wniesienia odwołania do Prezesa URE do momentu wydania nowej decyzji
w trybie samokontroli bądź przekazania odwołania wraz z aktami do SOKiK)
to szczególny etap postępowania w sprawach z zakresu regulacji energetyki.
Postępowanie przed Prezesem URE w granicach przepisu art. 47948§2 KPC jest
niewątpliwie wstępnym etapem postępowania sądowego, tym niemniej etapem
o szczególnym „hybrydowym” charakterze, ponieważ w zasadzie powinno ono
toczyć się w trybie przepisów KPA, jako postępowanie przed organem
administracji publicznej, z tym wszakże zastrzeżeniem, że decyzje podejmowane
po zakończeniu tego etapu postępowania mogą być podejmowane wyłącznie na
podstawie i w granicach tego przepisu.44 Ponieważ ustawodawca nie uregulował
w KPC ani w PE szczegółów tego etapu (poza wskazaniem w KPC
dopuszczalności samokontroli i – w jej konsekwencji – uchylenia bądź zmiany
zaskarżonej decyzji) zasadnym wydaje się pomocnicze sięgnięcie do regulacji
KPA. Wobec braku możliwości przeprowadzenia przez Prezesa URE
uzupełniającego postępowania wyjaśniającego wystarczający mógłby okazać się
siedmiodniowy termin wynikający z art. 133§1 KPA, w szczególności, kiedy
uwzględni się, iż z art. 35§§1-3 KPA wynika, że organ administracyjny w zwykłym
trybie niewymagającym postępowania wyjaśniającego ma załatwić sprawę
niezwłocznie, a w razie potrzeby przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
bądź w postępowaniu odwoławczym – w terminie nieprzekraczającym jednego
miesiąca. Wydaje się, że termin ten został stworzony właśnie do takiej
samokontroli jak Prezesa URE, w której Regulator ocenia jeszcze raz zebrany
materiał dowodowy w celu skonfrontowania ustaleń z wydaną wcześniej decyzją.
W przypadku odwołania od decyzji Prezesa URE dotyczącego zagadnień bardziej
złożonych, technicznych, precedensowych lub o skomplikowanym stanie
faktycznym, w praktyce termin ten mógłby jednak okazać się niewystarczający.
W takiej sytuacji tydzień (czyli pięć dni roboczych) byłby przypuszczalnie zbyt
krótkim terminem na wnikliwe zapoznanie się przez Regulatora z zarzutami
i argumentacją odwołania, przeprowadzenie weryfikacji zaskarżonej decyzji pod
kątem ich zasadności, w tym przeanalizowanie przez pracowników urzędu
ewentualnych dodatkowych aspektów podniesionych w odwołaniu, oraz
przygotowanie akt postępowania administracyjnego do przekazania do SOKiK
i wysłanie ich wraz z odwołaniem do SOKiK. Porządkowo należy wskazać,
że częstokroć (o ile nie zawsze) zasadność odwołania sprawdzana jest zarówno
przez pracownika departamentu merytorycznego Urzędu Regulacji Energetyki,
który prowadził sprawę (w uzgodnieniu z kierownictwem tego departamentu oraz
Prezesem URE), jak i – w zakresie argumentacji prawnej – przez departament
prawny tego urzędu, co wydłuża czas potrzebny na rzetelną weryfikację. Z tych
względów, a także mając na uwadze, że w PPSA termin na przekazanie przez
44

Vide wyrok SN z dnia 14 lutego 2007 r., sygn. akt III SK 19/06, OSNP 2008/3-4/53.
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i obejmuje czas na sporządzenie przez organ odpowiedzi na tą skargę (vide
art. 54§2 PPSA), optymalnym wydaje się przyjęcie w oparciu o pomocnicze
zastosowanie ww. przepisów, iż Prezes URE podejmuje decyzję w przedmiocie
wniosków samokontroli (tj. o wydaniu nowej decyzji bądź przekazaniu odwołania
wraz z aktami do SOKiK) niezwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia od dnia
wpływu odwołania, przy czym termin ten powinien móc zostać wydłużony
maksymalnie do jednego miesiąca w przypadku, gdyby odwołanie zostało
wniesione w sprawie dotyczącej zagadnień złożonych, precedensowych lub
o skomplikowanym stanie faktycznym.
Tym niemniej, lepszą alternatywą wydaje się ingerencja ustawodawcy
w regulację art. 47948§1 KPC poprzez sprecyzowanie, iż Prezes URE przekazuje
odwołanie wraz z aktami sprawy do SOKiK niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu jednego miesiąca od dnia jego wpływu. Dodatkowo, mając na uwadze
potrzebę usprawnienia postępowania w sprawach z zakresu regulacji energetyki,
należy opowiedzieć się za zasadnością dodania do tego artykułu regulacji
wprowadzających rozwiązania analogiczne do art. 54§2 i art. 55 PPSA,
tj. zobowiązanie Regulatora to przedłożenia SOKiK wraz odwołaniem i aktami
odpowiedzi na odwołanie oraz grzywnę za naruszenie terminu przewidzianego na
ich przekazanie. Taka regulacja byłaby rozwiązaniem bardziej efektywnym od
obecnego, w którym Prezes URE – stwierdzając brak podstaw do uchylenia bądź
zmiany zaskarżonej decyzji w trybie samokontroli – przekazuje do SOKiK
odwołanie wraz z jego odpisem oraz aktami sprawy po to by SOKiK, po zbadaniu
przesłanek warunkujących dopuszczalność odwołania, doręczył Prezesowi URE
odpis odwołania i zobowiązał go do wniesienia odpowiedzi na nie w zakreślonym
terminie.
Podsumowując, do momentu podjęcia działań prawotwórczych przez
ustawodawcę, należy opowiedzieć się za potrzebą i zasadnością stosowania
wspomnianej wcześniej analogii (pomocniczego zastosowania terminów
wynikających z przepisów KPA i, po części, PPSA), dopuszczalnej w świetle
stanowiska doktryny. 45
Zgodnie z poczynionym na wstępie założeniem, opisane powyżej, wybrane
zagadnienia postępowania w sprawach z zakresu regulacji energetyki dotyczą jego
początkowego etapu i stanowią przykład problemów, jakie regulacja ta rodzi
w praktyce. Doskonale obrazują przy tym skalę wątpliwości interpretacyjnych.
W kolejnych publikacjach przybliżone zostaną dalsze instytucje postępowania
w sprawach z zakresu regulacji energetyki, z jakimi strony postępowania
odwoławczego oraz sądy powszechne muszą bądź mogą się zmierzyć po
wniesieniu odwołania od decyzji Prezesa URE (m.in. problematyka wstrzymania
wykonania zaskarżonej decyzji, zainteresowanego, rozkładu ciężaru dowodu,
orzeczeń SOKiK, długości postępowania), zagadnienia charakterystyczne dla
postępowania zażaleniowego na postanowienie Regulatora (m.in. problematyka
orzeczeń SOKiK rozstrzygających w przedmiocie zażalenia oraz dopuszczalności

45

Stosowanie przez organy administracji publicznej analogii uznaje się za dopuszczalne, o ile nie
jest ona dokonywana na niekorzyść obywatela ani ze szkodą dla interesu publicznego – vide
E. Smoktunowicz, Analogia w prawie administracyjnym, Uniwersytet Łódzki. Łódź 1969, s. 87.
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ich zaskarżenia do sądu drugiej instancji), a także tematyka bezczynności Prezesa
URE i kognicji sądów administracyjnych.
Streszczenie
Wydane w ramach postępowania administracyjnego decyzje oraz
postanowienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, będącego centralnym
organem administracji rządowej, podlegają kontroli sądów powszechnych i Sądu
Najwyższego. Postępowanie wszczęte na skutek odwołania od decyzji Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki bądź zażalenia na jego postanowienie toczy się
według szczególnych zasad cywilnego postępowania odrębnego w sprawach
z zakresu regulacji energetyki. Takie rozwiązanie stanowi wyjątek od
konstytucyjnej zasady sprawowania kontroli działalności administracji publicznej
przez Naczelny Sąd Administracyjny i inne sądy administracyjne. Przyjęta
regulacja, choć uwzględnia okoliczność, że postępowanie sądowe poprzedzone
jest postępowaniem administracyjnym, jest w wielu miejscach niejednoznaczna. To
z kolei skutkuje pojawieniem się trudności na etapie jej stosowania.
Przedmiotem publikacji jest problematyka postępowania w sprawach
z zakresu regulacji energetyki. Przedstawiono w niej kluczowe cechy modelu
kontroli rozstrzygnięć Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przyjętego w polskim
systemie prawnym oraz zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące
przebiegu początkowego etapu tego postępowania. Analizie poddano następujące
zagadnienia: właściwość sądów powszechnych i procedury cywilnej w sprawach
z zakresu regulacji energetyki, dopuszczalność drogi sądowej, termin na
wniesienie odwołania (zażalenia), wymogi odwołania (zażalenia), dopuszczalność
skutecznego podnoszenia zarzutów naruszenia przepisów postępowania
administracyjnego, samokontrola Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz termin
na przekazanie odwołania (zażalenia) wraz z aktami postępowania
administracyjnego do sądu.
Z uwagi na obszerność i złożoność tematu postępowania w sprawach
z zakresu regulacji energetyki, zagadnienia dotyczące kolejnych etapów
postępowania stanowią przedmiot odrębnych publikacji.
Summary
Common courts and the Supreme Court exercise control over
the administrative decisions and orders issued in the course of administrative
proceedings by the President of the Energy Regulatory Authority, the governmental
authority in charge of the regulation of the energy sector. Appeal and complaint
proceedings against the energy regulator’s decisions and orders are governed by
the Code of Civil Procedure, as a specific type of proceedings. Consequently,
the activities of the energy regulator are reviewed by civil law courts, as
an exception from the general constitutional rule stating that the performance of the
public administration is supervised and reviewed by administrative courts, including
the Supreme Administrative Court. The fact that the appeal proceedings before
a civil court follow the administrative proceedings before the regulator has, to some
extent, been addressed in the applicable provisions of the Code of Civil
Proceedings, however, many uncertainties remain, causing difficulties in practice.
The article presents the main characteristics of the Polish system
of challenging decisions and orders of the President of the Energy Regulatory
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Authority, as well as the selected key issues concerning the initial stage of
proceedings before an energy regulatory court. The following issues are analyzed:
the competence of common courts and the applicability of the civil procedure in
the proceedings before an energy regulatory court, the admissibility of the appeals
and complaints, the time limits for filing the appeals (complaints), the required
contents of the appeals (complaints), the admissibility of a plea of the infringement
of the rules of administrative proceedings by the regulator, the competence of
the President of the Energy Regulatory Authority to review its own decisions, and
the time limits for the regulator to deliver an appeal together with the files of the
administrative proceedings to the reviewing court.
Due to the complexity of the issues concerning the proceedings before energy
regulatory courts, the problems arising at the subsequent stages of
the proceedings, following the filing of an appeal or complaint, are analyzed in
separate publications by the author.
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TRANSMISSION EASEMENT AND ADVERSE POSSESSION OF
TRANSMISSION EASEMENT IN THE POLISH LAW

Introduction
The object of analysis in this text is the institution of transmission easement,
which in the Polish Law has evolved from other types of easement, i.e., inter alia,
an easement appurtenant. The analysis of the institution of transmission easement
will be narrowed down to civil-law relations, and so attempts made by the Polish
legislator at establishing the institution of transmission easement on the grounds of
public-law relations will not come under the scope of analysis. 1 Besides the
analysis of the transmission easement itself – as a civil-law relation – the text
analyses the issues concerned with the institution of the adverse possession of this
kind of easement. The text also analyses the issues of selected articles concerning
the institution of transmission easement, easement appurtenant and adverse
possession as defined by the Polish Civil Code (hereafter abbreviated as CC).
The institution of easement as such should be regarded as a limited property
right inasmuch as it is a right to a thing of another (ius in re aliena). The institution
of transmission easement has some features that make it stand out against other
kinds of easement. Compared with an easement appurtenant, the distinctive
feature of the transmission easement is the fact that no dominant estate is needed
for its establishment; compared with an easement in gross, the distinctive feature is
the fact that it is established in favour of the entrepreneur, and not in favour of the
natural person.2
With a view to elaborating the material scope of the analysis of the
transmission easement, the text addresses the following research questions: (1)
What function is performed by the institution of transmission easement in the
system of civil-law relations in the Polish law?, (2) What legal problems in the civillaw relations does the application of the institution of transmission easement by
adverse possession entail? In order to answer the above questions one should
make use of a specific research process methodology based on legal
interpretation. With this goal in mind the text employs functional and teleological

1

2

More on the endeavours to introduce the institution of transmission easement on the grounds
of public-law relations (in:) R. Rosicki, The Institution of Transmission Easement in Poland, (in:)
Energy Security. Raw Materials and Energy Markets. Energy Industry in Times of Political Instability,
P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski, et. al. (eds.). Poznań 2015, p. 339-348; R. Rosicki, Transmission
Easement – Selected Problems, (in:) Energy Security – Earth Materials vs Alternative Energy
Sources, P. Kwiatkiewicz (ed.), Poznań 2013, p. 245-253; P. Ciołkowski, M. Andruszkiewicz, The
Development of Network Infrastructure from the Investor’s Perspective – an Outline of the Legal
Issues in the Light of the Solutions Proposed in the Bill on Transmission Corridors, (in:) Infrastructure
Investments and Environmental Protection in the Energy Law, K. Ziemski, P. Lissoń (eds.). Poznań
2014, p. 51-70
M. Gieniec-Mordak, Transmission Easement – Between Ownership and Public Interest, „Inwestycje
Sektora Publicznego” 2013, no. 4/6, http://gww.pl/uploads/news/id633/ISP_01.04.2013_MGieniecMordak.pdf, (access 20.12.2015)
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interpretations, which have been supplemented with theses from the judicature and
the legal doctrine concerned with transmission easement.
The origins of transmission easement
While it is next to impossible to conduct a comprehensive historical analysis of
the institution of easement in the Polish civil law, one can point to some major legal
acts which the Polish legislator introduced; these preceded the institution of
transmission easement.3 It is worthwhile focusing on the postwar period, that is on
the solutions that were implemented after World War II.4 As early as 1946 a
statutory decree entitled Property Right was passed; it introduced a distinction
between an easement appurtenant and an easement in gross. 5 The issues
concerned with the easement appurtenant came into relief in Decree, in Articles
167-175 (Title VI, Section I), while the issues concerned with the easement in
gross in Articles 176-183 (Title VI, Section II).
The function of the easement appurtenant introduced with the Decree of 1946
was to make it possible to encumber the servient estate in a manner securing
benefits for each and every owner of the dominant estate. This function was
executed by way of conferring powers upon the dominant estate owner; these
consisted in the right to use the servient estate within a designated scope, or the
right to demand that the owner of the servient estate not exercise his right of
ownership within a designated scope (Article 167 of the Decree). Moreover, a
special kind of easement was introduced; it could be established in favour of each
and every owner of the enterprise, and appropriate provisions concerned with the
easement appurtenant were applied to it (Article 175 of the Decree). The rationale
behind this solution was to provide the entrepreneur with the possibilities for
enhancing its functionality, whereas providing each and every owner of the
dominant estate with benefits was not intended. 6
Subsequent amendments to the civil law took place in the 1960s, following the
repeal of the Decree of 1946. As of 1 January 1965 the regulations on easement
were revised, and the newly introduced Civil Code regulated its division into an
easement appurtenant (Articles 285-295) and an easement in gross (Articles 296305).7 These provisions did no longer feature the institution of an easement in
favour of the enterprise, which was regulated in Article 175 of the Decree of 1946.
On 30 May 2008 the Act amending the Act – the Civil Code and other Acts
was passed. The amendments to the civil law, introducing the institution of the
transmission easement came into effect on 3 August 2008. The Civil Code, as part
of the regulations concerned with limited property rights, was supplemented with
Articles 3051 through 3054; besides, Article 49, which defined the transmission

Cf.K. Jachmylska, Transmission Easement in the Polish Law in the Postwar Period, „Przegląd
Prawniczo-ekonomiczny” 2013, no. 3, p. 27-42
4
More on the history of Polish law (in:) E. Borkowska-Bagieńska, B. Lesiński, A History of Judicial Law,
Poznań 2000; T. Maciejewski, A History of the Polish Judicial Law. Koszalin 1998
5
Decree of 11 October 1946 – Property Right (Journal of Laws 1946, no. 57, item 319)
6
Cf. the theses in: Resolution of the Supreme Court of 8 April 2014 (File Ref. No. III CZP 87/13)
7
Act of 23 April 1964 – The Regulations Introducing the Civil Code (Journal of Laws 1964, no. 16, item
94)
3
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facility, was revised.8 The substance of these new legal solutions as well as
problems that follow from this fact are the object of analysis in this text.
The establishment of transmission easement
The Polish legislator defined the terms and the material scope of the
establishment of transmission easement – as a civil-law relation – in Article 3051 of
CC, which stipulates that “Real estate may be encumbered with a right in favour of
an entrepreneur who intends to construct or which owns the facilities referred to in
Article 49 § 1 under which the entrepreneur may use the servient estate within
a designated scope, in accordance with the purpose of the facilities (transmission
easement)”.9 Hence, it follows that the encumbrance of the estate is effected in
favour of the entrepreneur, which results in the possibility of constructing and using
the transmission facility located within the estate. Noteworthily, the facility is the
property of the entrepreneur, who can use it within a designated scope and in
accordance with its intended purpose.
Along with the amendments of 2008, the substance of Article 49 of CC was
revised as well. It defines transmission facilities as “transmission equipment for
supplying or discharging liquids, steam, gas, electricity and similar facilities are not
component parts of the real estate if they are part of an enterprise” (Article 49 §1
CC).10
Besides the legal norm pointing to the institution of transmission easement
(Articles 49 and 3051 of CC), one should also invoke the solutions related to the
claims to the establishment of a transmission easement in the event of a refusal to
execute a contract addressing that matter. This issue is regulated by Article 305 2
§1-2 of CC, which points out two situations: (1) a refusal to execute a contract by
the owner of the estate (Article 3052 §1); (2) a refusal to execute a contract by the
entrepreneur (Article 3052 §2).
The substance of Article 3052 §1 of CC stipulates that “if the real estate owner
refuses to execute a contract establishing a transmission easement and the
easement is required for the proper operation of the facilities referred to in Article
49 § 1, the entrepreneur may demand that an easement be established against
appropriate remuneration.” From the content of the article it follows that in the first
place an attempt should be made to reach an agreement with the owner of the
estate, and it is the entrepreneur who should make this attempt. If such an
agreement is not reached, the entrepreneur may demand that a transmission
easement be established against an appropriate remuneration. The readiness
to have a transmission easement established pursuant to Article 305 2 §1 of CC
may be related to the following situations: (1) an attempt to construct a new

Act amending the Act – the Civil Code and other Acts of 30 May 2008 (Journal of Laws 2008, no. 116,
item 731)
9
On account of the work on the amendments to the Civil Code, within the scope of the regulations
concerned with the transmission easement, the legislator provided for Article 3051 being
supplemented with §2, which was to indicate that a transmission easement was only aimed at
increasing the utility of the company or a part thereof. See Government Bill Amending the Act on the
Civil Code (document no. 74) of 7 December 2011
10
More on the legal status of transmission facilities (in:) G. Bieniek, Transmission Facilities. Legal
Issues. Warszawa 2008, p. 11-49
8
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transmission facility, (2) an attempt to sanction the actual state, that is to legalise
the existing transmission facility.11
The legislator provides an adequate legal solution in the event that the
entrepreneur refuses to execute a contract – just like in the case when the estate
owner refuses to execute a contract. The contents of Article 305 2 §2 of CC
stipulates that: “If an entrepreneur refuses to execute a contract establishing
a transmission easement, and the transmission easement is required for the proper
operation of the facilities referred to in Article 49 § 1, the real estate owner may
demand appropriate remuneration in exchange for establishment of the
transmission easement.” The function of the regulation contained within this article
is to secure the legal interests of estate owners, who may demand remuneration in
exchange for the establishment of a transmission easement or endeavours made
to sanction it. That being so, the legal solution included in Article 305 2 §2 of CC
enables estate owners to regulate the state in which transmission facilities were
constructed in violation of ownership rights, that is without a valid legal title. This is
of special relevance given the operation of the state under the previous political
regime before 1989.12 In that period legal issues were not resolved on the grounds
of civil-law relations, but infrastructure companies operated on the basis
of accomplished facts and administrative decisions were made on the grounds
of public-law relations.
In both of the presented legal situations, that is the refusal to execute
a contract by the estate owner (Article 3052 §1 of CC) and the refusal to execute
a contract by the entrepreneur (Article 305 2 §2 of CC), there are grounds for court
action of non-litigious character. In such a case it does not matter if the basis is
Article 3052 §1 of CC or Article 3052 §2 of CC. A lack of agreement between the
parties may follow not only from a denial of the need to establish a transmission
easement in general, but also from a lack of consent for the course the
transmission facility should take in the real estate, e.g. the width of the strip
necessary for the operation of the transmission and distribution networks. The
legislator did not take enough care over the statutory regulations concerned with
the operating or technological strip necessary for the use of the transmission
easement in relation to the institution of transmission easement. One of the bases
of the strip delineation which the enterprise should define is the type of
a transmission device (e.g. transmission line parameters). Another important basis
is security considerations related to the operation of the transmission facility. 13
An adverse possession of transmission easement
Adverse possession is the acquisition of a subjective right in the form of
ownership by virtue of the act of law and by a person not entitled to it. The
11

Cf. Ibidem, p. 56
Cf.K. Bator, On the Nature of Transmission Easement – Conclusions Following from the Analysis
of the Rulings of Institutions, (in:) System Determinants of Strategic Sectors. Conclusions for the
Energy Sector, F.M. Elżanowski, M.M. Sokołowski (eds.). Toruń 2011, p. 93-96
13
More on the scope of the operating or technological strip in relation to the transmission easement,
inter alia (in:) Non-Contractual Use of Real Estate Seized for Transmission Infrastucture – Economic
and Legal Aspects, C. Kowalczyk (ed.). Olsztyn 2014; N. Sajnóg, Technical Infrastructure for the
Transmission and Distribution of Utilities and the Attendant Land Strips, „Infrastruktura i Ekologia
Terenów Wiejskich” 2014, no. 2, p. 467-479. Technical guidelines of particular companies regarding
the construction of transmission infrastructure are of special significance as well.
12
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acquisition of this title may take place on account of the actual and long-standing
use thereof. It should be pointed out that the confirmation of the adverse
possession is effected in the course of non-contentious proceedings, whereby in its
ruling the court pronounces the existing actual state. 14
Unlike the adverse possession of the easement appurtenant or easement in
gross, the Polish legislator did not introduce “directly” into the act the provisions
regulating the conditions under which the transmission easement is to be acquired
by adverse possession or/and the regulations indicating the inability to acquire it in
such a manner. Still, in Article 3054 of CC the legislator pointed out that the
regulations on easements appurtenant are to be accordingly applied to the
transmission easement. In the case of the adverse possession of an easement
appurtenant the legislator points to Article 292 of CC, whereby “an easement
appurtenant may be acquired by adverse possession only if it consists in the use
of a permanent and visible facility.” In such a case the provisions on acquiring real
estate ownership by adverse possession apply accordingly. An easement in gross,
which according to Article 304 of CC cannot be acquired by adverse possession,
leads to a different situation.
It is worth focusing attention on other purposes of an easement appurtenant
and a transmission easement, for the latter one is established with a view to
operating the transmission facility, without which the transmission of substances
(e.g. heat, electricity, gas, water) would not be possible. 15 In the Supreme Court
judicature the transmission easement is not associated with the dominant estate,
for it does not enhance the utility of such a real estate, but enables the enterprise
to use the transmission facility located within the servient estate in accordance with
the regulations governing usufruct.16 On the other hand, the transmission
easement constitutes a duty for the real estate owner to suffer the restrictions
imposed by the entity entitled thereto on account of the transmission easement. 17
It should be noted then that the transmission easement constitutes an easement
distinct from an easement appurtenant and an easement in gross. Still, pursuant to
the reference in Article 3054 of CC, regulations on an easement appurtenant, as
well as Article 292 of CC governing adverse possession, are to be applied
accordingly.18
Moreover, it is worth invoking the judicature which directly emphasises that
“before the statutory regulation of the transmission easement (Articles 3051-3054
of CC), the judicature of the Supreme Court featured a well-established position
that an acquisition by virtue of adverse possession of an easement corresponding
to the content of the transmission easement in favour of an enterprise is
acceptable”.19 On account of the conflict of the laws concerned with adverse
possession before 2008, that is on account of the application, within legal
14

E. Gniewek, Property Right. Warszawa 2003, p. 91-97
Z. Gołba, Easements Appurtenant, Road and Transmission Easements, Easements in Gross.
Warszawa 2011, p. 141
16
Supreme Court Verdict of 6 July 2011 (File Ref. No. I CSK 157/11)
17
Supreme Court Verdict of 17 February 2011 (File Ref. No. IV CSK 303/10)
18
Supreme Court Verdict of 6 July 2011 (File Ref. No. I CSK 157/11)
19
Supreme Court Verdict of 12 January 2012 (File Ref. No. II CSK 258/11); Also see: Supreme Court
Verdict of 10 July 2008 (File Ref. No. III CSK 73/08); Supreme Court Verdict of 8 September 2006
(File Ref. No. II CSK 112/06); Supreme Court Resolution of 17 January 2003 (File Ref. No. III CZP
79/02)
15

1583
________________________________________________________________________________________

transactions, of an easement appurtenant, the content of which corresponded to
the subsequent transmission easement, the Supreme Court put forth the following
thesis: “The period of the actual state of the real estate, which corresponds to the
content of the transmission easement before Articles 3051-3054 of CC came into
effect, shall be combined with the period of possession required for the adverse
possession of the easement”.20
Another characteristic feature of the transmission easement is a connection to
the transmission network, which determines the ownership (that is a component
part) of the transmission enterprise. Hence, the “permanent and visible facility”
emphasised in Article 292 of CC does not serve the function of the transmission
facility. Functional interpretation takes place in the case of the facility within the
meaning of Article 49 §1 of CC (the use of the facility according to its intended
use). Therefore, the difference that emerges out of the juxtaposition of Article 49 §1
of CC and Article 292 of CC is worthy of note. It follows from these two regulations
that the following premises should be combined: (1) a function (the purpose of
supplying and discharging specified substances), (2) technical features (permanent
and visible).21
In view of the settlements, with relation to the transmission infrastructure
easement in the period prior to the solutions concerned with the transmission
easement coming into force (that is before 2008), as well as in the period of the
binding force thereof, it is worth pointing to the different interpretations of what
is supposed to be permanent and visible, and as such serve the purpose
of transmission. For instance, in its verdict of 2006 the Supreme Court ruled that
the conditions of permanence and visibility included in Article 292 of CC are met by
any material device which corresponds to the content of the easement in the
economic sense, and which enables the use of the estate of another as regards
easement, and which is situated in the estate of another or in any other way
encroaches upon its domain.22 In its verdict of 2014 the Supreme Court points out
that the device that meets the above-mentioned conditions may be a power line
running over the real estate, and not just the pylon embedded in the real estate
ground.23 In such a case the state of possession pursuant to Article 292 of CC will
be determined by the very fact of the electric lines running over the servient estate.
The resultant conclusion is thus that permanent and visible facilities need not be
located in the estate itself, which the easement applies to, for the adverse
possession of the transmission easement (pursuant to Article 292 of CC and in
relation to Article of 3054 CC) to arise.24 Besides, R. Dziczek points to the role
of the servient estate owner’s awareness, which should be checked against the
objective premise of the divulgence of the permanent transmission facilities, and so
a possibility of becoming familiar with the land maps and registers may be taken
into consideration.25
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Supreme Court Resolution of 22 May 2013 (File Ref. No. III CZP 18/13)
Cf.P. Lewandowski, Transmission Easement in the Polish Law. Warszawa 2014, p. 147-161
22
Supreme Court Verdict of 4 October 2006 (File Ref. No. II CSK 119/06); Also see: Supreme Court
Verdict of 6 July 2011 (File Ref. No. I CSK 157/11)
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Supreme Court Verdict of 19 May 2004 (File Ref. No. III CK 496/02)
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Cf. Supreme Court Verdict of 24 April 2002 (File Ref. No. V CKN 972/00)
25
R. Dziczek, Transmission Easement and Supplemental Claims. Court Motion and Petition Templates.
Regulations. Warszawa 2013, p. 58-59
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The Supreme Court openly points out that the functioning of the permanent
and visible device should be viewed as a “warning” for the real estate owner in the
sense that if he continues to condone the status quo, that is the manner in which
his real estate is used, it can be encumbered with an easement. The fact that the
owner condones the actual state and does not exercise his right to negatory
protection can be regarded as an approval of the actual state. 26
Of relevance for the running of the period of the adverse possession
of transmission easement is the provision that in the event of the adverse
possession of the easement appurtenant the regulations on the acquisition by way
of adverse possession of the real estate ownership apply (Articles 172 and 176 of
CC). Pursuant to Article 172 of CC the premise of the adverse possession is the
uninterrupted and bona fide possession of the real estate for the period of 20
years, and 30 years if mala fide possession is the case. Determination of the actual
and uninterrupted exercise of the transmission easement will pose a significant
legal problem here.27 For it should be stressed that pursuant to Article 352 §1 of
CC, the owner of the easement is considered the one who has in fact been using
the real estate of another within the scope corresponding to the content of the
easement. Hence, while for the adverse possession of ownership the premise is
to be owner-like possession, as regards the adverse possession of easement the
premise is to be possession as the actual use of the real estate of another within
the scope corresponding to the content of easement. The exercise of
a transmission easement may be occasional, that is it does not need to be
continuous, since, by way of illustration, repairing a transformer is not a continuous
activity but is undertaken as the need arises. 28
Conclusions
The object of analysis in the text are the issues concerned with the
transmission easement and the adverse possession thereof on the grounds of the
Polish law. The text features: (1) a historical outline of the solutions concerned with
easements in the Polish law following 1945, (2) the institution of transmission
easement introduced in 2008 and the solutions concerned with the claims for the
establishment thereof at court, (3) the institution of adverse possession of
transmission easement pursuant to civil law regulations, judicature and the legal
doctrine. On account of the need to elaborate the wide-ranging legal issues
concerned with the transmission easement in this text, the analysis embraces two
research questions giving rise to the following conclusions:
(1) What function is performed by the institution of transmission
easement in the system of civil-law relations in the Polish law?
The legislator in the articles introducing a transmission easement ossified the
solutions functioning in the judicature of the Polish courts before 2008. The legal
interpretation took a turn for clarification, that is for the establishment of a norm in
26

Constitutional Tribunal Verdict of 25 May 1999 (File Ref. No. SK 9/98); Also see: Supreme Court
Verdict of 6 July 2011 (File Ref. No. I CSK 157/11) as well as J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Property
Right. Warszawa 2006, p. 233
27
Cf.E. Gniewek, Property…, op. cit., p. 94-95
28
Cf. P. Lewandowski, Transmission…, op. cit., p. 147-150; B. Rakoczy, Transmission Easement
in Practice. Warszawa 2009, p. 102-103
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the situation where its comprehension was dubious. It is noteworthy that in the
period prior to 2008, the law provided for easement appurtenant, and on account of
the usual course of judicial decisions also for easement appurtenant with the
content corresponding to transmission easement. In 2008 these two “legal
existences” were supplemented with a transmission easement, which nevertheless
failed to resolve all the legal problems; nay, this gave rise to even more problems,
e.g. the one of non-establishment of interpolar norms which would address the
issues arising in connection with the use of various easement institutions in legal
transactions.
While amending the civil law, the legislator aimed to bring order to legal
transactions by streamlining the unregulated actual state of easement in relation
to transmission infrastructure, but also in relation to the situations where an
easement was yet to be established and a facility yet to be constructed. Thus, such
action is intended to regulate the disorderly legislation in force as well as
to safeguard investment processes. This is of particular significance, for example,
for energy companies which are burdened with statutory public-law obligations
as regards securing energy supplies and providing for the development of energy
infrastructure. Hence, the de facto introduced civil-law solutions indirectly served
to realise the principles of the doctrine of easement in the public interest.
(2) What legal problems in the civil-law relations does the application of
the institution of transmission easement by adverse possession entail?
On account of the functioning of various institutions of easement, that is (1) an
easement appurtenant, (2) an easement appurtenant with the content
corresponding to a transmission easement, and as of 2008 (3) a transmission
easement, a problem arose as to which of the given easements companies
exercised in particular periods, all the more so because before 1989 the State
Treasury owned them and many of the transmission facilities were put in place by
virtue of administrative decisions. The commonly held belief is that in the period
of “society-oriented economy” as well as up to 2008 infrastructure companies could
exercise an easement appurtenant which corresponded to the content of
a transmission easement. Therefore, in such a case the running of the prescriptive
period should allow for the general rules laid down for an easement appurtenant.
Apart from the problem of the relation of a capacity to exercise a right
to property and the free development of civil-law relations before 1989, the
recognition of the running of prescriptive periods – given the functioning of the
three various easements as legal institutions – became a significant legal problem.
By way of illustration, the recognition – against the period of exercising
transmission easement – of the period required for the acquisition thereof by
adverse possession, whereby before 3 August 2008 the real estate featured the
legal state corresponding to the content of this right, is debatable. One cannot
recognise that within that period a transmission easement was exercised, because
such a right was not in existence as yet. Therefore, the institution that might
be employed is the running of the period as regards the adverse possession in
relation to an easement appurtenant with the content of a transmission easement.
Still, the problem remains as to whether the period of the exercise of the easement
appurtenant with the content corresponding to a transmission easement can be
recognised against the period of possession required for the adverse possession of
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a transmission easement pursuant to the regulations introduced in 2008. One
might incline to the position whereby in such a case it would be right to fully
recognise – against the period of exercising a transmission easement – the period
of exercising an easement appurtenant corresponding thereto in respect of its
content. That being so, the adverse possession of a transmission easement might
ensue in such a situation on 3 August 2008 at the earliest, that is the moment the
regulations governing this right come into effect. Conversely, if the prescriptive
period expires before that date, the entrepreneur would acquire an easement
appurtenant with the content corresponding to the transmission easement. Such an
interpretation is aligned with the purpose intended by the legislator, which is to
bring order to the actual state of the broadest scope with the aid of a new legal
instrument.
The text, while analysing the issue of a transmission easement and an
adverse possession thereof as a institution of the civil law, presents only some
selected problems. Hence, the analysis does not include, for example, the issues
concerned with claims for remuneration (for usufruct without contractual basis
or usufruct fees), or claims for compensation (redress or amends). Furthermore,
the text does not conduct a more profound analysis of the relation between the
provisions regulating public-law relations (e.g. acts of law introducing the institution
of dispossession) and the provisions regulating civil-law relations (the easements
in question).
Streszczenie
Przedmiotem analizy w tekście jest problematyka związana ze służebnością
przesyłu i zasiedzeniem tejże służebności na gruncie polskiego prawa cywilnego.
Główne części pracy dotyczą następujących kwestii: (1) rysu historycznego
rozwiązań dotyczących służebności w polskim prawie po 1945r., (2) instytucji
służebności przesyłu wprowadzonej w 2008r. oraz rozwiązań dotyczących
roszczeń do ustanowienia jej na drodze sądowej, (3) instytucji zasiedzenia
służebności przesyłu w polskim prawie cywilnym, orzecznictwie sądów i doktrynie
prawa.
W celu uszczegółowienia problemu badawczego w pracy przedstawiono
następujące pytania badawcze: (1) Jaką funkcję w systemie stosunków
cywilnoprawnych pełni instytucja służebności przesyłu w polskim prawie? (2)
Z jakimi problemami prawnymi w stosunkach cywilnoprawnych wiąże się
stosowanie instytucji zasiedzenia służebności przesyłu?
Summary
The object of analysis in the text are the issues concerned with the
transmission easement and the adverse possession thereof on the grounds of the
Polish civil law. The main sections of this thesis address the following issues; (1)
a historical outline of the solutions concerned with easements in the Polish law
following 1945, (2) the institution of transmission easement introduced in 2008 and
the solutions concerned with the claims for the establishment thereof at court, (3)
the institution of adverse possession of transmission easement pursuant to civil law
regulations, judicature and the legal doctrine.
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With a view to elaborating the research issues, the thesis addresses the
following research questions: (1) What function is performed by the institution
of transmission easement in the system of civil-law relations in the Polish law?, (2)
What legal problems in the civil-law relations does the application of the institution
of transmission easement by adverse possession entail?
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