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Gaz - nowe regulacje prawne na 2013 rok

Magdalena Mitas – adwokat, Kierownik Praktyki Prawa Energetycznego
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Prawo gazowe – ocena najwa˝niejszych regulacji zawartych w projekcie 
z 9.10.2012 r.

1. Ocena ogólna – brak konsekwencji w realizacji deklarowanej kompleksowoÊci rozwiàzaƒ – opóêniona

implementacja regulacji „trzeciego pakietu energetycznego” UE

Zgodnie z za∏o˝eniami zawartymi ju˝ w pierwszych projektach „trójpaku energetycznego” i powtórzonymi w drugiej wersji projektów,

w tym w aktualnym projekcie Prawa gazowego z dnia 9 paêdziernika 2012 roku, celem nowych regulacji jest m.in. wyodr´bnienie 

i kompleksowe uregulowanie rynku gazowego w odr´bnym akcie prawnym. Z uwagi na specyfik´ funkcjonowania rynku gazowego 

i jego odmiennoÊci w stosunku do elektroenergetyki i ciep∏ownictwa podejÊcie projektodawcy zas∏uguje na aprobat´. Nale˝y 

jednak˝e zauwa˝yç, i˝ cel ten nie jest konsekwentnie realizowany na gruncie projektów „trójpaku energetycznego”. Obok regulacji

zawartych w ustawie Prawo gazowe, szereg istotnych kwestii dotyczàcych funkcjonowania rynku gazowego uregulowanych zosta∏o

w pozosta∏ych ustawach z „trójpaku energetycznego”. I tak np. harmonogram wejÊcia w ˝ycie projektowanych przepisów, w tym 

m.in. harmonogram wprowadzania obowiàzku obrotu gazem poprzez gie∏d´ lub na rynku regulowanym, zosta∏ uregulowany 

w ustawie – Przepisy wprowadzajàce ustaw´ Prawo energetyczne, ustaw´ Prawo gazowe i ustaw´ o odnawialnych êród∏ach energii.

Ponadto ustawa Prawo gazowe odsy∏a w niektórych punktach, jak np. w odniesieniu do przes∏anek udzielenia, odmowy udzielenia, 

zmiany lub cofni´cia koncesji do regulacji ustawy Prawo energetyczne. Wreszcie nale˝y wskazaç, ˝e kwestie zwiàzane z wykorzys-

taniem biogazu zosta∏y uregulowane tak˝e w ustawie o odnawialnych êród∏ach energii, a kogeneracja oparta o paliwa gazowe b´dzie

regulowana zarówno przez przepisy ustawy Prawo gazowe, jak i ustawy Prawo energetyczne, a w pewnych sytuacjach tak˝e ustawy

o odnawialnych êród∏ach energii. Taki stan rzeczy powoduje, ˝e deklarowana „kompleksowoÊç” regulacji funkcjonowania sektora

gazowego doznaje szeregu wyjàtków, co mo˝e w praktyce utrudniaç i komplikowaç stosowanie nowych przepisów.
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Dokonujàc wst´pnej oceny przedstawionych projektów „trójpaku energetycznego” nale˝y tak˝e wskazaç, i˝ Polska ma znaczàce 

opóênienie w implementacji postanowieƒ dyrektywy 2009/73/WE dotyczàcej rynku wewn´trznego gazu ziemnego w UE. Termin 

implementacji minà∏ bowiem dnia 3 marca 2011 r. Z tego wzgl´du Komisja Europejska pozwa∏a Polsk´ do Trybuna∏u SprawiedliwoÊci

UE, proponujàc na∏o˝enie dziennej kary pieni´˝nej w wysokoÊci 88.819,20 euro. Dzienna kara pieni´˝na uiszczana by∏aby od dnia

podj´cia przez Trybuna∏ decyzji stwierdzajàcej uchybienie zobowiàzaniom paƒstwa cz∏onkowskiego do momentu, gdy Polska 

powiadomi Komisj´ o pe∏nym wdro˝eniu przepisów dyrektyw do prawa krajowego.

2. Obowiàzki „dostawcy awaryjnego”

W miejsce dotychczasowych regulacji dotyczàcych tzw. „sprzedawcy z urz´du”, projekt nowego Prawa gazowego wprowadza instytucj´

„dostawcy awaryjnego”. Sprzedawc´ awaryjnego wyznacza w drodze decyzji Prezes URE na okres dwóch lat, przy czym zgodnie z art.

29 projektu Prawa gazowego winien nim zostaç sprzedawca, który na obszarze dzia∏ania operatora systemu dystrybucyjnego 

dokonywa∏ w roku kalendarzowym poprzedzajàcym wyznaczenie sprzeda˝y gazu ziemnego najwi´kszej liczbie tzw. „odbiorców 

chronionych” przy∏àczonych do sieci tego operatora. 

Zadaniem „sprzedawcy awaryjnego” jest dokonywanie sprzeda˝y (okreÊlonej w projekcie jako „sprzeda˝ awaryjna”) na rzecz tzw.

„odbiorców chronionych” w przypadku, gdy dotychczasowy sprzedawca zaprzesta∏ realizacji umowy sprzeda˝y gazu ziemnego temu

odbiorcy z przyczyn niezale˝nych od tego odbiorcy, a odbiorca ten nie zawar∏ umowy sprzeda˝y gazu ziemnego lub umowy 

kompleksowej z nowym sprzedawcà. Sprzeda˝y awaryjnej dokonuje si´ od dnia zaprzestania realizacji umowy sprzeda˝y gazu ziemnego

przez dotychczasowego sprzedawc´ do dnia rozpocz´cia jego sprzeda˝y przez sprzedawc´ wybranego przez odbiorc´ chronionego, ale

nie d∏u˝ej ni˝ przez 90 dni.

Praktyczne problemy zwiàzane z realizacjà powy˝szego obowiàzku mo˝e rodziç okreÊlenie kr´gu podmiotów uprawnionych do 

„sprzeda˝y awaryjnej”. Wynika to z faktu, ˝e art. 2 pkt 18 projektu Prawa gazowego definiuje poj´cie „odbiorcy chronionego” odwo∏ujàc

si´ do poj´ç niedookreÊlonych. Mianowicie odbiorcami chronionymi w Êwietle projektu sà oprócz odbiorców w gospodarstwach

domowych, tak˝e „podmioty Êwiadczàce podstawowe us∏ugi u˝ytecznoÊci publicznej” oraz podmioty wytwarzajàce energi´ cieplnà na

ich potrzeby (je˝eli udzia∏ tej energii w ogólnej produkcji tego podmiotu jest nie mniejszy ni˝ 20%). Poj´cie „us∏ug u˝ytecznoÊci 

publicznej” nie ma na gruncie prawa polskiego wyraênych granic i jest przedmiotem kontrowersji w doktrynie prawa oraz 

w orzecznictwie, co b´dzie rodzi∏o problemy interpretacyjne na tle rozstrzygni´cia, komu ostatecznie przys∏uguje prawo do „sprzeda˝y

awaryjnej”. Rozstrzygni´cia tej kwestii nie u∏atwia u˝yty w definicji zwrot „podstawowe” us∏ugi u˝ytecznoÊci publicznej, bowiem inne

akty prawne odnoszàce si´ do Êwiadczenia us∏ug u˝ytecznoÊci publicznej, jak np. ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej, nie pos∏ugujà si´ takim rozró˝nieniem. Podobnie rozstrzygni´cia wskazanych problemów nie u∏atwi wymienienie w definicji

z art. 2 pkt 18 projektu Prawa gazowego „szkó∏, przedszkoli, ˝∏obków” czy „podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15

kwietnia 2011 r.”, poniewa˝ przepis ten wskazuje, ˝e chodzi „w szczególnoÊci” o wymienione podmioty, a wi´c wyliczenie ma jedynie

charakter przyk∏adowy.

3. Ochrona „odbiorcy wra˝liwego”

Pozytywnie natomiast nale˝y oceniç zmian´ w zakresie ochrony tzw. „odbiorcy wra˝liwego” w stosunku do regulacji zaproponowanej 

w projekcie z dnia 21 grudnia 2011 r. Obecnie proponuje si´ uregulowanie ochrony „odbiorcy wra˝liwego” poza Prawem gazowym, tzn.

wy∏àcznie na gruncie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej, nie anga˝ujàc w system tej ochrony – jak to mia∏o miejsce

na gruncie poprzedniej wersji projektu –przedsi´biorstw gazowniczych. Na mocy znowelizowanych przepisów ustawy o pomocy

spo∏ecznej „odbiorca wra˝liwy” mia∏by otrzymywaç tzw. dodatek gazowy wynoszàcy rocznie nie wi´cej ni˝ 30% iloczynu zu˝ycia gazu

ziemnego oraz Êredniej ceny gazu dla odbiorcy w gospodarstwie domowym og∏aszanej corocznie przez Prezesa URE.
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4. Koncesjonowanie „sprzeda˝y” gazu ziemnego – konsekwencje dla sektora wydobywczego

Projekt z dnia 9 paêdziernika 2012 r. utrzymuje, tak jak to mia∏o miejsce na gruncie projektu z grudnia 2011 r. i wbrew krytycznym

g∏osom zg∏aszanym w toku konsultacji, koncesjonowanie „sprzeda˝y” gazu, wprowadzone w miejsce obecnego koncesjonowania

„obrotu” gazem ziemnym w aktualnie obowiàzujàcym Prawie energetycznym. Oznacza to, ˝e przedsi´biorstwa zajmujàce si´ 

wydobywaniem gazu ziemnego b´dà musia∏y oprócz koncesji „wydobywczej”, uzyskiwanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r., ubiegaç si´ tak˝e o koncesj´ na sprzeda˝ gazu w oparciu o przepisy projektowanego Prawa gazowego. Dalszà 

konsekwencjà takiej sytuacji b´dzie obj´cie przedsi´biorstw wydobywajàcych gaz ziemny obowiàzkiem taryfowym, chyba, ˝e b´dà one

dokonywa∏y sprzeda˝y gazu poprzez gie∏d´ (sprzeda˝ na gie∏dzie jest bowiem zwolniona z obowiàzku taryfowego) oraz obowiàzkiem

utrzymywania obowiàzkowych zapasów gazu, je˝eli sprzeda˝ odbywaç si´ b´dzie na rzecz odbiorców chronionych. Z drugiej jednak

strony projektodawcy wyszli naprzeciw niektórym ze zg∏oszonych postulatów. Mianowicie w zakresie taryfowania obecny projekt

przewiduje w art. 157, ˝e do kosztów uzasadnionych prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie sprzeda˝y, które stanowià 

podstaw´ kalkulacji cen i stawek op∏at w taryfie i ich zatwierdzenia przez Prezesa URE, zalicza si´ tak˝e koszty „pozyskania gazu 

ziemnego”. Na tle tej regulacji nale˝y przyjàç, ˝e przedsi´biorstwa gazownicze b´dà mog∏y uwzgl´dniç koszty zwiàzane z prowadzonà

dzia∏alnoÊcià wydobywczà.

5. Obowiàzek dokonywania sprzeda˝y gazu ziemnego na gie∏dzie towarowej lub rynku regulowanym

Projekt Prawa gazowego z dnia 9 paêdziernika 2012 r. utrzymuje pomys∏ na∏o˝enia na sprzedawców gazu obowiàzku dokonywania 

sprzeda˝y nie mniej ni˝ 70% ca∏kowitej iloÊci gazu ziemnego wysokometanowego, wprowadzonego przez nich do sieci przesy∏owej, na

gie∏dach towarowych. Instrument ten jest postrzegany przez projektodawców jako jeden z podstawowych elementów uwolnienia 

obrotu gazem ziemnym i liberalizacji rynku. JednoczeÊnie art. 64 projektu ustawy Przepisy wprowadzajàce przewiduje harmonogram

stopniowej realizacji tego obowiàzku. I tak, przez okres pierwszych szeÊciu miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie Prawa gazowego sprzeda˝

gie∏dowa mia∏aby obejmowaç 30% ca∏kowitej iloÊci gazu ziemnego, nast´pnie 50% przez okres kolejnych szeÊciu miesi´cy, aby

osiàgnàç pu∏ap 70% po roku od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Kochaƒski Zi´ba Rapala i Partnerzy, Metropolitan, Pl. Pi∏sudskiego 1, 00-078 Warszawa

www.kochanski.plNewsletter
Gaz - nowe regulacje prawna na 2013 rok

Magdalena Mitas, e-mail: m.mitas@kochanski.pl

dr Micha∏ B´dkowski-Kozio∏, e-mail: m.bedkowski-koziol@kochanski.pl


