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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne 

 

(druk nr 647) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne wprowadziła 

art. 49b, który ustanawia obowiązek sprzedaży przez przedsiębiorstwa energetyczne 

zajmujące się obrotem paliwami gazowymi co najmniej 55% gazu ziemnego 

wysokometanowego wprowadzanego w danym roku do sieci przesyłowej na giełdach 

towarowych lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący rynek regulowany 

w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przepis ma zapewnić 

wszystkim uczestnikom rynku równoprawny dostęp do gazu na rynku hurtowym. Potrzeba 

wprowadzenia takiego mechanizmu prawnego wynikała ze struktury polskiego rynku gazu 

ziemnego, gdzie podmiotem o najwyższym udziale w rynku, zarówno w segmencie obrotu 

hurtowego, jak i obrotu detalicznego, jest PGNiG S.A., która prowadzi działalność 

gospodarczą w obu wymienionych segmentach w ramach przedsiębiorstwa zintegrowanego 

pionowo.  

Likwidacja przewagi konkurencyjnej PGNiG S.A. polegającej na jego pionowym 

zintegrowaniu w segmencie obrotu zostanie zlikwidowana przez wymuszenie rozdziału 

prawnego części przedsiębiorstwa służącej prowadzeniu obrotu hurtowego od części 

przedsiębiorstwa służącej prowadzeniu obrotu detalicznego. Opisane rozdzielenie 

działalności obrotu hurtowego od działalności obrotu detalicznego wymaga podziału 

przedsiębiorstwa, a także odpowiedniego podzielenia umów z odbiorcami, tak aby odbiorcy 

hurtowi znaleźli się w tej części dzielonego przedsiębiorstwa, która zajmować się będzie 

obrotem hurtowym, a odbiorcy detaliczni w części, która będzie odpowiadać za obrót 

detaliczny.  
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Niniejsza nowelizacja Prawa energetycznego ma na celu przekształcenie 

dotychczasowych kontraktów z odbiorcami detalicznymi, w ten sposób, że stroną umowy 

w miejsce PGNiG S.A. z mocy ustawy stanie się nowopowstała spółka. 

Bez ingerencji ustawodawcy dokonanie zmiany podmiotowej w stosunkach 

zobowiązaniowych z detalicznymi odbiorcami końcowymi będzie mogło nastąpić wyłącznie 

poprzez pisemną zmianę umowy, na podstawie której paliwo gazowe jest dostarczane do 

danego odbiorcy. Odnosząc powyższą uwagę do obecnej sytuacji PGNiG S.A. oznacza to 

konieczność zmiany ponad 6,5 miliona umów z odbiorcami końcowymi. Skala takiej operacji 

czyni ją z założenia – jeśli w ogóle wykonalną – to niezwykle trudną do przeprowadzenia 

i czasochłonną.
1
 

Ponadto ustawa określa skutki podatkowe wyodrębnienia nowego przedsiębiorstwa 

energetycznego. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r. w oparciu 

o przedłożenie poselskie. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Nadzwyczajnej 

do spraw energetyki i surowców energetycznych. Komisja wniosła do projektu kilka 

poprawek techniczno-legislacyjnych. 

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek i Sejm uchwalił ustawę 

w brzmieniu zaproponowanym przez komisję. 

 

III. Uwaga szczegółowa 

 

Na podstawie art. 5b
1
 ust. 6, powstałe z wyodrębnienia przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się obrotem paliwami gazowymi, do którego wniesiono wkład niepieniężny, 

wstępuje z dniem wyodrębnienia, w wynikające z przepisów podatkowych prawa i obowiązki 

dotychczasowego zintegrowanego pionowo przedsiębiorstwa energetycznego pozostające 

w związku ze składnikami majątku wchodzącymi w skład wkładu niepieniężnego na 

zasadach określonych w art. 93 i art. 93a Ordynacji podatkowej. 

                                                 

1
 Patrz: Uzasadnienie projektu ustawy. 
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Przywoływane art. 93 i art. 93a Ordynacji podatkowej nie wnoszą nowej treści 

w stosunku do normy zawartej w pozostałej części omawianego przepisu. Zgodnie z tymi 

przepisami, powstała w wyniku łączenia lub przekształcenia osoba prawna wchodzi w prawa 

i obowiązki dotychczasowych podmiotów. Przepis  art. 5b
1
 ust. 6 dotyczy stanów 

faktycznych nieuregulowanych w Ordynacji podatkowej, więc w zakresie hipotezy 

przepisów, nie można odnieść do niego przepisów ordynacji. Natomiast w zakresie 

dyspozycji przepisy ordynacji dokładnie powtarzają treść art. 5b
1
 ust. 6 (z wyjątkiem art. 93a 

§ 3 i 4 Ordynacji podatkowej, które nie znajdą zastosowania w omawianym przypadku). 

Wobec powyższego odesłanie powinno zostać skreślone. Propozycja poprawki: 

 

w art. 1, w art. 5b
1
 w ust. 6 skreśla się wyrazy „na zasadach określonych w art. 93 i art. 93a 

ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.)”. 

 

 

Michał Gil 

Starszy legislator 


