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Warszawa, 28 lipca 2022 r.  

                             

                          PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

               dr inż. Rafał Gawin   

DPR.023.52.2022.JK  

Pani Maria Koc  

Przewodnicząca Komisji  

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności  

Senat RP 

 

Szanowna Pani Przewodnicza, 

W związku z przedłożeniem do rozpatrzenia przez Senat RP uchwalonej przez 

Sejm RP ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa 

gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu – uprzejmie poddaję pod 

rozwagę dokonanie zmiany w art. 1 pkt 4 i art. 6 projektu poprzez wyeliminowanie 

udziału ministra właściwego do spraw energii z procesu uzgadniania planu rozwoju 

operatora systemu magazynowania w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 

zapotrzebowania na pojemności instalacji magazynowych (projektowany art. 161 ust. 6, 

7, 8, 10 i 12 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 6 projektu ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku  

z sytuacją na rynku gazu). 

Należy wskazać, że projektowane przepisy, poprzez włączenie ministra 

właściwego do spraw energii w kompetencje Prezesa URE, mogą zostać ocenione przez 

instytucje europejskie jako naruszające zasadę niezależności organu regulacyjnego, 

wyrażoną w art. 39 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia  

13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego  

i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE oraz w art. 57 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych 

zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE 

(zob. np. odpowiednio wyrok TS z 3.12.2020 r. KE v Królestwo Belgii, C-767/19; jak 

wskazał TS w tym wyroku „W tym kontekście udział króla w ustalaniu szeregu 

warunków, które zgodnie z dyrektywami 2009/72 i 2009/73 powinny zostać ustalone 
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lub zatwierdzone przez CREG (belgijski organ regulacyjny – przypis własny), pozbawia 

tę komisje kompetencji regulacyjnych, które powinny jej przysługiwać (…). Należy 

podkreślić, że CREG, jako organ regulacyjny, powinien móc podejmować decyzje w 

sposób autonomiczny, wyłącznie ze względu na interes publiczny, w celu 

zagwarantowania poszanowania celów realizowanych przez wskazaną dyrektywę, nie 

podlegając instrukcjom zewnętrznym ze strony innych organów, takich jak król; zob. też 

podobnie wyrok z dnia 11.06.2020 r., KE v. Prezident Slovenskiej Republiki, C-378/19). 

Przepisy wskazanych dyrektyw zawierają istotne postanowienia, które 

gwarantują niezależność instytucjonalną krajowym organom regulacyjnym, wkraczając 

dość głęboko w sferę funkcjonowania administracji państw członkowskich UE  

i wymagając m.in. zapewnienia niezależności finansowej, personalnej oraz separacji 

krajowego organu regulacyjnego od innych podmiotów publicznych i prywatnych. Tak 

dalekie wkroczenie prawa europejskiego w sferę organizacji administracji państw 

członkowskich jest spowodowane tym, że krajowe organy regulacyjne, oprócz realizacji 

zadań wynikających bezpośrednio z prawa krajowego, odgrywają znaczącą rolę  

w zakresie wykonywania zadań i kompetencji, które zostały powierzone regulatorom w 

obu dyrektywach (art. 41 dyrektywy 2009/73/WE i art. 58 i 59 dyrektywy 2019/944) 

oraz rozporządzeniach UE. Postulat niezależności organu regulacji stanowi pochodną 

jego pozycji jako organu wchodzącego w skład europejskiej administracji sieciowej. 

Niezależność organu regulacyjnego należy rozpatrywać w dwóch układach odniesienia - 

z jednej strony chodzi o niezależność funkcjonowania organu od podmiotów rynkowych, 

z drugiej strony chodzi także o respektowanie niezależności od innych organów 

administracji, w tym w szczególności dzierżących uprawnienia właścicielskie w 

stosunku do podmiotów rynkowych regulowanych. Regulacją, w myśl ww. dyrektyw, 

mają się zajmować wyspecjalizowane organy, które mają być oddzielone od sfery 

politycznej funkcjonowania administracji publicznej. Stąd też nadzór merytoryczny nad 

tymi organami ulega osłabieniu, a głównym kryterium nadzorczym jest legalność 

działania takiego organu. Jednocześnie, co istotne, nadzór ten nie dotyczy obszaru 

kompetencji merytorycznych działań organu regulacyjnego. Natomiast uzgadnianie 

planów rozwoju stanowi jedną z podstawowych kompetencji merytorycznych Prezesa 

URE. Z uwagi na powyższe, to Prezes URE powinien być wyłącznym organem 

właściwym do uzgadniania planów rozwoju operatora systemu magazynowania.  
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Ponadto projektowany przepis art. 161 ustawy – Prawo energetyczne we 

wskazanym wyżej zakresie jest niekompatybilny z innymi przepisami tej ustawy, 

regulującymi zasady uzgadniania analogicznych planów dla co najmniej również 

newralgicznych dla działania systemu podmiotów, tj. operatora systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego oraz operatorów 

systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych (art. 16 ust. 1 i ust. 13, 

16, 18 i in.). W ww. obowiązujących przepisach to Prezes URE jest podmiotem 

właściwym do uzgadniania planów, konsultowania sposobu finansowania inwestycji i 

do otrzymywania sprawozdań operatorów.  

 

 

Z poważaniem 

 

Rafał Gawin  

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

/podpisano elektronicznie/ 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pani Anna Moskwa 

Minister Klimatu i Środowiska  


