
Wojciech Szopiński 

Czy systemy wsparcia dla energii z odnawialnych źródeł przewidziane w 

projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii można uznać za pomoc publiczną? 

Niniejsza praca ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie czy systemy wsparcia 

dla energii z odnawialnych źródeł przewidziane w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach 

energii, dalej jako: OZE (druk sejmowy nr 2604) można uznać za pomoc publiczną
1
. Historia 

prac nad projektem ustawy jest równie długa, co burzliwa. Pierwsza jego wersja pojawiła się 

już w grudniu 2011 r.
2
, natomiast projekt ustawy, który jest przedmiotem niniejszej pracy 

wpłynął do sejmu 8 lipca 2014 r
3
. Dla porządku należy jednak zauważyć, że projekt od tego 

dnia ulegał zmianom ze względu na trwający proces legislacyjny
4
. 

By należycie zrozumieć wagę zagadnienia warto najpierw przyjrzeć się podstawowym 

danym dotyczącym 

polskiej energetyki. Ok. 

90% energii elektrycznej 

wytwarzanej w Polsce 

pochodzi ze spalania 

węgla
5
. Dokumentem 

strategicznym w zakresie 

rozwoju energetyki 

państwa jest Polityka 

energetyczna Polski do 

2030 r., uchwalona przez 

Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r.
6
. Jednym z jej priorytetów jest zapewnienie 

osiągnięcia przez Polskę w 2020 r. co najmniej 15% udziału energii z odnawialnych źródeł 

w zużyciu energii finalnej brutto. Do osiągnięcia powyższego celu zobowiązuje dyrektywa 
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 Także jako: pomoc państwa. 

2
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2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
7
. Na 

marginesie należy zauważyć, że również projekt dokumentu Polityka Energetyczna Polski do 

2050 r., przewiduje (w różnym stopniu, zależnie od rozwoju polskiego sektora 

energetycznego) spadek wykorzystania węgla a wzrost udziału OZE, które w 2030 roku mają 

osiągnąć ekonomiczną dojrzałość (tj. być zdolne do funkcjonowania bez udziału systemów 

wsparcia)
8
. Celem ustawy o OZE jest natomiast umożliwienie osiągnięcia założonego udziału 

„zielonej energii” w całkowitej produkcji energii w Polsce poprzez uporządkowanie 

istniejących w tym zakresie regulacji (rozproszonych obecnie w ustawie Prawo 

Energetyczne
9
) oraz redefiniowanie funkcjonujących systemów wsparcia dla OZE

10
. 

Systemy wsparcia 

 Rozwój OZE mają zapewnić przewidziane w projekcie ustawy systemy wsparcia. 

Obecny system oparty jest na obrocie prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia – 

tzw. certyfikatami. Potwierdzają one ilość energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym 

źródle energii. Zarejestrowany certyfikat charakteryzuje się wartością materialną zbywalną na 

rynku. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub 

jej obrotem sprzedające tę energię odbiorcom końcowym podłączonym do krajowej sieci 

elektroenergetycznej, są obowiązane do uzyskania i przekazania do umorzenia odpowiedniej 

ilości certyfikatów albo do wniesienia opłaty zastępczej. Podmioty obecnie wytwarzające 

energię elektryczną z OZE, a także wytwórcy zmodernizowanych instalacji OZE będą mogli 

dokonać wyboru pomiędzy zachowaniem dotychczasowych zasad wsparcia (świadectwa 

pochodzenia – projekt zachowuje podstawowe założenia systemu, z pewnymi zmianami) a 

nowym systemem wsparcia (system aukcyjny). System aukcyjny przewiduje natomiast, że 

środki przeznaczane na wsparcie wytwarzania energii elektrycznej z OZE będą trafiały w 

pierwszej kolejności do tych wytwórców, którzy zaakceptują najniższą cenę za jednostkę 

energii elektrycznej, niezależnie od tego, w jakich instalacjach zostanie ona wytworzona. W 

aukcjach, organizowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przynajmniej w roku, 

wyłaniać będzie się przedsiębiorców, oferujących produkcję określonej ilości energii z 

odnawialnego źródła po najniższej cenie. System aukcyjny będzie stosowany w stosunku do 

nowych instalacji oddanych do eksploatacji po 1 stycznia 2016 r. Projekt Ustawy OZE 
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 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. 

10
 Por. w szczególności uzasadnienie do projektu ustawy 
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przewiduje, więc w tym zakresie dwa równoległe systemy wsparcia
11

. Kolejną kwestią jest 

przewidywane przez projekt wsparcie dla mikroinstalacji OZE
12

, polegające m. in. na 

wprowadzeniu cen gwarantowanych (por. art. 41 ust.7 pkt 8) a także zwolnienia z opłat (por. 

wprowadzana przez projekt ustawy zmiana art. 34 ust. 1 Prawa energetycznego). 

Pomoc publiczna 

Przedmiotem niniejszej pracy jest ustalenie czy systemy wsparcia przewidziane w 

projekcie ustawy o OZE  (zaprezentowane zwięźle powyżej) można uznać za pomoc 

publiczną. Definicja pomocy publicznej wynika bezpośrednio z zapisów art. 107 ust. 1 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
13

, rozporządzeń, wytycznych i decyzji 

Komisji Europejskiej oraz orzecznictwa sądów Unii Europejskiej. Mimo, że w polskiej 

literaturze przedmiotu przyjął się termin "pomoc publiczna", wydaje się że lepszym 

określeniem, używanym również w oficjalnych tłumaczeniach decyzji KE, jest "pomoc 

państwa"
14

. W wielu wytycznych Komisji, m.in. w tych, które dotyczą badań naukowych, 

wyraźnie odchodzi się od rozróżnienia między podmiotami prywatnymi i publicznymi na 

rzecz podziału między podmiotami prowadzącymi i nieprowadzącymi działalności 

gospodarczej
15

.  W niniejszej pracy oba powyższe pojęcia używane są zamiennie. 

Zgodnie z treścią art. 107 TFUE: „Z zastrzeżeniem innych postanowień 

przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub 

przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi 

zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji 

niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na 

wymianę handlową między Państwami Członkowskimi”. Jednakże, zanim przejdę do oceny 

systemów wsparcia dla OZE przewidzianych w komentowanym projekcie ustawy, należy 

wspomnieć także o obowiązku notyfikacji pomocy publicznej i potencjalnych 

konsekwencjach (nieuprawnionego) jego zaniechania. Otóż, zgodnie z art.108 ust. 3 TFUE 

„Komisja jest informowana, w czasie odpowiednim do przedstawienia swych uwag, o 

wszelkich planach przyznania lub zmiany pomocy”. Jeśli, KE uzna, że plan nie jest zgodny z 
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 Zob. rozdział 4 komentowanego projektu; w projekcie ostatecznie odstąpiono od zwolnienia z podatku 

akcyzowego energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii i zakupywanej w 

ramach nowo tworzonego systemu aukcyjnego, por. pkt 4.1.3 uzasadnienia do projektu. 
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 W zakresie definicji mikroinstalacji zob. art. 3 pkt 20b Prawa energetycznego. 
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 Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
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 B. Kurcz [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. II. Art. 90-222, red. A. Wróbel, 

komentarz do art. 107 TFUE, Lex. 
15

 B. Kurcz [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. II. Art. 90-222, red. A. Wróbel, 

komentarz do art. 107 TFUE, 2012, Lex. 



rynkiem wewnętrznym w rozumieniu artykułu 107, wszczyna bezzwłocznie procedurę 

przewidzianą w ustępie 2 – to jest może nakazać zniesienie lub zmianę pomocy. Co, więcej 

pomoc publiczna świadczona bez uprzedniej zgody KE jest bezprawna i musi być odzyskana 

od podmiotów, które z niej skorzystały
16

. W uproszczeniu więc, pomoc publiczna musi być 

co do zasady notyfikowana KE, która w przypadku stwierdzenia przez nią (różnych) 

nieprawidłowości może nakazać zwrot udzielonej pomocy.  

Powyższa, kwestia mimo iż nie prowadzi do odpowiedzi postawione na wstępie 

pytanie, to ma kluczowe znaczenie dla losów polskiej ustawy o OZE. Jak podkreślałem już na 

początku, prace nad projektem ustawy były długie i burzliwe.  11 kwietnia 2014 r. Rada 

Ministrów, w trybie obiegowym podjęła decyzję o zwolnieniu ministra gospodarki od 

obowiązku notyfikacji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii
17

. Kluczowa dla tej 

decyzji była opinia UOKiK, którego zdaniem ustawa o OZE i system aukcyjny są zgodne z 

zasadami pomocy publicznej i można je wdrożyć bez uprzedniej zgody Brukseli
18

. 

Znamienny jest fakt, że wcześniej UOKiK wydał opinię zgoła odmienną
19

. Co więcej, między 

wydaniem obu przeciwstawnych opinii UOKIK nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa – 

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel została zastąpiona przez Adama Jassera. W mojej ocenie, 

decyzja rządu (bez wątpienia umotywowana przyspieszeniem długotrwałych i tak prac 

legislacyjnych) o braku notyfikacji pomocy jest co najmniej ryzykowna
20

. W szczególności, 

że obecny system wsparcia (system certyfikatów) jest już przedmiotem kontroli KE a 

komentowany projekt utrzymuje także jego podstawowe założenia (z punktu widzenia art. 

107 TFUE zmiany nie są istotne)
21

.  

Zgodnie z powyższymi rozważaniami, odpowiedź na pytania czy systemy wsparcia 

przewidziane w projekcie ustawy można uznać za pomoc publiczną ma kluczowe znaczenie 

dla rozwoju OZE w Polsce. Uznanie danego rodzaju środka za pomoc państwa ma charakter 

prawny i powinno być interpretowane w oparciu o elementy obiektywne
22

. W szczególności 

nie zależy ani od nazwy nadanej przez państwo członkowskie, ani od subiektywnej oceny KE. 
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 Wyrok TSUE w sprawie C-199/06, CELF. 
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Zasadniczymi przesłankami uznania wsparcia określonego rodzaju za pomoc publiczną, 

zgodnie z orzecznictwem TSUE są: 

1) korzyść; 

2) selektywność; 

3) wykorzystanie zasobów państwowych; 

4) wpływ na handel między państwami członkowskimi. 

Katalog form pomocy publicznej jest otwarty. Tym samym każdy rodzaj wsparcia 

może być uznany pomoc publiczną, o ile spełnia powyższe przesłanki. W dalszej części 

zaprezentowałem dorobek orzecznictwa i doktryny w zakresie cech pomocy państwa i 

dokonałem analizy ich spełniania przez projektowane systemy wsparcia dla OZE. 

  W milionach zł W milionach euro % % PKB 

Ogólna wartość pomocy 20 518,6 4 912,1 100,0 1,26 

Z wyłączeniem transportu 16 571,7 3 948,0 80,37 1,01 

W sektorze transportu 4 047,0  964,1  19,63 0,25 

Wartość pomocy publicznej w Polsce w 2013 roku
23

 

Korzyść 

W kontekście pomocy państwa pojęcie „korzyści” jest rozumiane szeroko. Pomoc 

może przybierać formę subwencji i dotacji, ale także zwolnienia z określonych świadczeń 

(socjalnych, podatkowych). Także postać podlegających zwrotowi zaliczek, np. na rozwój 

konkretnego projektu badawczego. Nawet w przypadku komercyjnego sukcesu projektu gdy 

pomoc (zaliczka) może zostać zwrócona i to podwójnej wysokości, to fakt, że w przypadku 

fiaska projektu do takiego zwrotu nie dojdzie, oznacza korzyść zgodnie z definicją pomocy 

państwa
24

. Podobnie jest w przypadku gwarancji kredytowych czy nieodpłatnego 

przeniesienia własności gruntu przez państwo na rzecz określonego przedsiębiorstwa lub 

dokapitalizowania przedsiębiorstwa
25

. Korzyścią w powyższym sensie będzie także 

preferencyjna stawka za elektryczność
26

  lub usługi logistyczne i komercyjne, świadczone 

przez państwo
27

.  Powyższe wyliczenie nie jest oczywiście wyczerpujące, pokazuje jednak że 
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 Raport UOKiK o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w 2013 roku, 

http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=15633, dostęp: 08.03.2015. 
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komentarz do art. 107 TFUE, 2012, Lex. 
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 Ibidem 
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 Wyrok TSUE w  sprawie T-53/08, Republika Włoska p. Komisji. 
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 Wyrok TSUE  w sprawie T-613/97, Ufex. 
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pomoc państwa może przybierać w zasadzie dowolną formę.

 

Formy pomocy publicznej w Polsce w 2013 r., opracowanie własne na podstawie raportu 

UOKiK 

Istotną cechą „korzyści” jest jej gospodarcza natura. Nie musi być też przyznana 

przedsiębiorstwu sensu stricto, ale jakiemukolwiek podmiotowi prowadzącemu działalność 

gospodarczą
28

. Zakres pojęcia przedsiębiorstwa obejmuje również przedsiębiorstwa 

publiczne
29

. Nie musi to być działalność zorientowana na osiągnięcie zysku. Nie ma 

znaczenia więc charakter własności (prywatny lub publiczny). Korzyść może mieć 

bezpośredni lub pośredni charakter
30

. Musi być natomiast pewna. Nie może być to korzyść 

hipotetyczna, która może stać się przywilejem dla określonego przedsiębiorstwa w 

przyszłości i która w momencie sporu nie może być precyzyjnie określona
31

. W prawie 

unijnym nie stworzono abstrakcyjnego, normatywnego wzorca przedsiębiorstwa, tylko 

przyjęto praktykę definiowania tego pojęcia na potrzeby konkretnej sprawy
32

.  Należy 

zaznaczyć, że w tym rozumieniu pojęcie przedsiębiorcy zgodnie z prawem UE, powinno 
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 Przez działalność gospodarczą TSUE rozumie działalność polegającą na oferowania towarów lub usług na 

określonym rynku zob. wyrok TSUE w sprawie C-309/99, Wouters. 
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 Wyrok TSUE w sprawie T-177/07, Mediaset. 
31

 Wyrok TSUE w sprawie T-92/02, Stadtwerke Schwäbisch Hall, pkt 101 i n. 
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 A. Nykiel-Mateo, Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, 

Warszawa 2009, s. 107. 
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objąć także osoby fizyczne wytwarzające energię w mikroinstalacjach, które w świetle prawa 

polskiego
33

 nie są uważane za osoby prowadzące działalność gospodarczą
34

. 

Odnosząc przedstawione powyżej fakty do systemów wsparcia przewidywanych przez 

komentowany projekt nie da się twierdzić inaczej niż, że mamy tu do czynienia z korzyścią 

rozumianą jako jedną z cech pomocy państwa. Ten fakt wydaje się wynikać już z samej idei 

rozwoju OZE i logiki stojącej za ich wspieraniem. Celem polityki UE (w tym Polski) jest 

zwiększenie udziału OZE w produkcji energii. Obecnie jest ona jednak droższa od energii ze 

źródeł konwencjonalnych. Niezbędne jest więc utworzenie korzystniejszych warunków 

rozwoju „zielonych” źródeł energii,  a zapewnić to mają określone systemy wsparcia. Z tego 

punktu widzenia irrelewantna jest różnica w założeniach systemu certyfikatów 

(utrzymywanego) a systemu aukcyjnego (wprowadzanego) – oba mają służyć do osiągnięcia 

rzeczonego celu. W postaci certyfikatów państwo oferuje (za darmo) określonym podmiotom 

aktywa niematerialne i nadaje im określoną wartość finansową (przez ustanowienie rynku i 

umożliwienie obrotu)
35

. Tym samym przedsiębiorstwo energii ma możliwość oprócz 

sprzedaży energii na zarabianie na sprzedaży certyfikatów
36

.  Podobnie w systemie 

aukcyjnym, gdzie zwycięzca aukcji uzyskując gwarancję sprzedaży energii po określonej 

cenie otrzymuje korzyść w postaci środków, których nie uzyskałby w efekcie sprzedaży 

energii na rynku
37

. Natomiast w przypadku mikroinstalacji, korzyścią jest choćby obowiązek 

zakupu energii po określonej cenie, w przypadku spadkowej tendencji cen energii, nie można 

wykluczyć że gwarantowana cena energii będzie,   przy zerowym ryzyku handlowym, równa 

lub nawet wyższa od ceny rynkowej. Tym samym wszystkie projektowane systemy wsparcia 

spełniają wyżej wymienione kryterium pomocy publicznej. 

Selektywność 
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Kolejną cechą definiującą pomoc publiczną jest jej selektywność. Uściślając - korzyść 

dla określonego podmiotu (lub ich grupy) musi być selektywna. Wynika to z treści art. 107 

ust. 1 TFUE, który traktuje o "uprzywilejowaniu niektórych przedsiębiorstw lub gałęzi 

gospodarki". Instrumenty o charakterze generalnym, wynikające z określonej polityki 

ekonomicznej (ang. general measures) nie spełniają kryterium selektywności, co do zasady 

więc nie są objęte zakresem art. 107 ust. 1
38

. Pojęcie gałęzi produkcji jest interpretowane 

szeroko i dotyczy nie tylko gałęzi produkcji, lecz także usług i handlu
39

. 

Analizując dotychczasowe orzecznictwo TSUE, wykazanie przez państwo 

członkowskie, że dany środek ma charakter ogólny i nie faworyzuje określonych 

przedsiębiorstw, jest bardzo trudne. W sprawie CETM, przesądzono, iż sam fakt, że środek 

nie ogranicza się do z góry określonej grupy przedsiębiorstw i przyznawany jest zgodnie z 

obiektywnymi kryteriami, nie sprawia, że przestaje on być selektywny
40

. Państwo stosując 

środki ingerencji w strukturę rynku lub określonego sektora oznacza, że wyróżnia go spośród 

wszystkich innych. Przy czym, gdy z ich stosowania wynika określona korzyść gospodarcza 

to ma ona, co do zasady charakter selektywny. Selektywność polega tu na uprzywilejowaniu 

przedsiębiorstwa, ich grupy czy nawet całego sektora. Nie inaczej jest z sektorem 

energetycznym. Jak trafnie podkreślono w literaturze. instrumenty ingerencji państwa w 

działalność sektora energetycznego mają niemal zawsze selektywny charakter
41

.  

Wobec powyższego, wydaje się, że trudno odmówić selektywnego charakteru także 

systemom wparcia przewidywanym w komentowanym projekcie dla energii z OZE.     

Kryterium selektywności, jest rozumiane szeroko -  spełnia je nawet uprzywilejowanie całego 

sektora gospodarki
42

. Tym bardziej więc pomoc przewidziana (jedynie) dla specyficznego 

fragmentu sektora energetycznego (OZE) jest objęta treścią art. 107 ust.1 TFUE.  W 

szczególności selektywny charakter projektowanej pomocy uwidacznia się w zakresie 

wsparcia dla mikroinstalacji – uprzywilejowana jest tu wąska grupa producentów energii.  

Pomoc przyznawana z zasobów państwowych 

Pomoc publiczna musi być przyznana przez państwo. Jest to kolejna z jej cech 

konstytutywnych. Przez pomoc przyznaną przez państwo rozumie się pomoc, którą przyznają 
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wszelkie organy państwowe, nie wyłączając sądów krajowych
43

 oraz pomocy udzielanej 

przez władze regionalne lub lokalne
44

. 

Trybunał nigdy nie zdefiniował pojęcia „zasoby publiczne”. Dla wykładni pojęcia 

istotne znaczenie ma wyrok w sprawie PreussenElektra
45

.  Przed tym wyrokiem było ono 

rozumiane trojako
46

: 

1) Szeroko – jako wszelka korzyść przyznana w drodze ingerencji państwa, w tym w drodze 

regulacji, która spełnia ten warunek bez względu na transfer zasobów państwowych
47

. 

TSUE odrzucił tę koncepcję w wielu wcześniejszych wyrokach
48

.  

2) Wąsko – jako zasoby należące do budżetu państwa, w tym jednostek samorządu 

terytorialnego, przedsiębiorstw publicznych i instytucji prywatnych i kontrolowanych 

przez państwo
49

. 

3) W sensie ekonomicznym – jako transfer zasobów, na skutek ingerencji instytucji 

publicznej. W tym rozumieniu nie jest istotne skąd pochodzą środki, ale kto dokonuje 

redystrybucji zasobów. Jest to rozumieniu funkcjonalne, które prezentowała KE w czasie 

postępowania w sprawie PreussenElektra
50

 oraz przez przedstawicieli doktryny 

krytykujących rozstrzygnięcie w rzeczonej sprawie
51

. 

W rezultacie wyroku PreussenElektra podtrzymana może zostać jedynie koncepcja 

wąskiego rozumienia pojęcia „zasoby państwa”, pozostałe zostały w nim skrytykowane
52

. Na 

marginesie wypada zaznaczyć, że skutkiem wyroku jest to, że ocena czy w danym przypadku 

mamy do czynienia z pomocą publiczną zależy od nie od ekonomicznych skutków danego 

środka pomocowego ale od jego konstrukcji. Rezultatem tego jest mimowolna zachęta państw 

członkowskich do kreatywnego kształtowania instrumentów ingerencji w gospodarkę, które 
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nie zostaną objęte zakresem tak rozumianych zasobów państwa. Niezależnie od oceny 

rzeczonego wyroku, wynika z niego, o ile nie korzysta się z zasobów państwowych to nie 

znajdują zastosowania krępujące reguły dotyczące pomocy państwa. Co więcej, instrumenty 

polegające na redystrybucji środków prywatnych przez państwa członkowskie, nie będą 

stanowić pomocy publicznej, do momentu aż nie dostaną się pod kontrolę państwa
53

.  

Aby mówić o pomocy publicznej określone działanie musi dać się przypisać 

państwu
54

.  Kwestia przypisywalności jest odrębną od ustalenia, czy mamy do czynienia z 

zasobami państwowymi, jednak, że oba warunki musza zaistnieć kumulatywnie, aby 

kwalifikować działanie jako pomoc publiczną
55

. Z samego faktu, kontroli przedsiębiorstwa 

publicznego przez państwo, nie wynika możliwość przypisania takiego przedsiębiorstwa 

państwu
56

. Niezbędne jest także ustalenie, czy władze publiczne są zaangażowane w podjęcie 

środków, które przyznają korzyść konkretnym podmiotom. Nie istnieje jednak po stronie 

państwa obowiązek udowodnienia możliwości wywierania wpływu na każdą decyzję 

przedsiębiorstwa publicznego. Wystarczy ustalenie, że łączy je uprzywilejowana relacja
57

. 

Przypisanie państwu działań tego rodzaju może być domniemane z okoliczności i kontekstu, 

w którym miało miejsce
58

. 

Odnosząc powyższe rozważania do charakterystyki projektowanych systemów 

wsparcia dla OZE, należy przyjąć że wszystkie trzy stanowią pomoc przyznaną z zasobów 

publicznych, która może zostać przypisana państwu. Zbywalność certyfikatów powoduje 

dodatkowy ciężar po stronie władz w postaci rezygnacji z pobierania opłat i kar pieniężnych. 

Państwo stwarza możliwość ich uniknięcia dzięki nabyciu certyfikatu. Z certyfikatami nie jest 

związane żadne świadczenie wzajemne na rzecz państwa. Tym samym w postaci certyfikatów 

państwo oddaje określonym podmiotom aktywa niematerialne i nadaje im określoną wartość 

finansową (przez ustanowienie rynku i umożliwienie obrotu)
59

.  Rezygnując z ich sprzedaży 

w rzeczywistości zrzeka się swoich zasobów. Bez wątpienia tego rodzaju pomoc da się także 

przypisać państwu (i to nie odwołując się do domniemania z okoliczności i kontekstu, o 
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którym mowa w poprzednim akapicie). Okoliczność, że zobowiązane podmioty mają 

możliwość nabycia certyfikatu zamiast uiszczania opłaty prowadzi do wniosku, że są one 

alternatywą dla tych kar finansowych (opłat zastępczych). Co za tym idzie wysokość opłaty w 

sposób bezpośredni wpływa na wartość certyfikatów. 

Co do systemu aukcyjnego, to jak już wspomniano wcześniej,  zbliżone systemy 

wsparcia były już przedmiotem kontroli KE
60

. W systemie aukcyjnym, przyznanie gwarancji 

określonej ceny sprzedaży musi prowadzić do uszczuplenia środków publicznych. Pozorne 

wątpliwości może budzić rola Prezesa URE w systemie. Jednakże, zgodnie z orzecznictwem 

TSUE działanie niezależnego krajowego organu regulacyjnego może być traktowane jako 

przypisanie państwu członkowskiemu
61

. Wnioski przeciwne prowadziłyby do obchodzenia 

reguł pomocy przez tworzenie autonomicznych instytucji zajmujących się alokacją pomocy.  

W zakresie 

mikroinstalacji UOKiK  

wyraził opinie, że 

projektowany system 

wsparcia nie jest pomocą 

publiczną, gdyż transfer 

środków następuję tu z 

funduszy operatora 

systemu dystrybucyjnego 

a nie państwa
62

. W 

uzasadnieniu powołano 

się na wyrok w sprawie 

PreussenElektra. Należy 

jednak pamiętać, że w 

tamtejszym  stanie 

faktycznym zaangażowane we wsparcie były jednak wyłącznie przedsiębiorstwa prywatne, a 

więc nie doszło do użycia zasobów publicznych. Polski rynek energetyczny zarówno w 
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segmencie wytwarzania, jak i dystrybucji, jest zdominowany przez kontrolowane przez Skarb 

Państwa przedsiębiorstwa publiczne.  

Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi 

Ostatnią z omawianych w niniejszej pracy cechą pomocy państwa jest wpływ na 

wymianę handlową między państwami członkowskimi. Zgodnie z orzeczeniem w sprawie 

Philips Morris jeżeli pomoc wzmacnia pozycję danego przedsiębiorstwa w porównaniu z 

innymi przedsiębiorstwami konkurującymi na rynku wewnętrznym to wpływa na wymianę 

handlową między państwami członkowskimi
63

. Ze względu na ogólną formułę rzeczonej 

cechy, KE rzadko stosowała go w swoich decyzjach dotyczących pomocy państwa
64

.  Cecha 

wpływu na wymianę handlową jest zasadniczo bardzo łatwa do spełnienia. W sensie 

logicznym przez „możliwość” należałoby rozumieć „brak wykluczenia”, taką wykładnię 

przyjął także TSUE
65

. Prostym wnioskiem jest, że przesłanka „wpływu” nie będzie spełniona 

tylko wtedy gdy wystąpi choćby jedna z okoliczności, które taki wpływ wykluczają
66

. Są 

nimi:  

1) brak uczestnictwa danego sektora w wymianie handlowej między państwami 

członkowskimi; 

2) pomoc ma charakter de minimis; 

3) wpływ pomocy jedynie na handel krajowy; 

4) pomoc dotyczy tylko rynków poza UE. 

Wobec rozważań poczynionych w niniejszej pracy, należy przyjąć, żadna z nich nie 

zaistnieje. Tym samym w przypadku komentowanych systemów wsparcia dla OZE nie można 

wykluczyć wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi – oznacza to 

spełnienie i tej z przesłanek pomocy publicznej. Na marginesie należy zauważyć, że zgodnie z 

orzecznictwem TSUE, jeżeli instrument wywiera wpływ na wymianę między państwami 

członkowskimi, to nieuchronnie zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji
67

. 

Podsumowanie 

Jak wykazano powyżej projektowane systemy wsparcia OZE stanowią pomoc publiczną. 

Zakres pojęcia jest szeroki a system certyfikatów, system aukcyjny i wsparcie dla 

                                                           
63

 Wyrok TSUE w sprawie 730/79, Philips Morris, pkt 11. 
64

 B. Kurcz [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. II. Art. 90-222, red. A. Wróbel, 

komentarz do art. 107 TFUE, 2012, Lex. 
65

 M. Stoczkiewicz, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 

2011, s. 331 i n. oraz cytowane tam  orzecznictwo. 
66

 Op. cit., s.337 i n. 
67

 Wyrok TSUE w sprawie 173/73, Włochy p. Komisji. 



mikroinstalacji spełniają wymienione wyżej przesłanki pomocy państwa. Jak podnoszono na 

wstępie pracę nad ustawą o OZE są długie i burzliwe. Procedura notyfikacyjna z pewnością 

spowodowałaby ich kolejne wydłużenie. Prawdopodobnie z tego względu Rada Ministrów (za 

pozytywną opinią UOKiK w tej sprawie)
68

, zrezygnowała z procedury notyfikacyjnej
69

. Rząd 

zdecydował się na dostosowanie projektu ustawy do wytycznych wydanych (EEAG) przez 

KE
70

 oraz rozporządzenia dot. tzw. wyłączeń blokowych (GBER)
71

.  Mimo to nawet w 

przypadku przyjęcia, że systemy wsparcia mieszczą się w zakresie zwolnień od notyfikacji 

wymienionych w rozporządzeniu GBER, to nadal będziemy mieli do czynienia z pomocą 

publiczna, z tą różnicą że nie wymagającą formalnego zgłoszenia. Niezależnie od oceny i 

wielu wątpliwości dotyczących tej decyzji, można dojść do zasadniczego wniosku, że w także 

Rada Ministrów uznaje projektowane systemy wsparcia z pomoc publiczna, z tym że jednak 

spełniającą kryteria umożliwiające zaniechanie notyfikacji. Wydaje się, że jest to stanowisko 

co najmniej dyskusyjne już choćby ze względu na okres na jaki udziela się wsparcia. Zgodnie 

z art. 44 projektu okres wsparcia (dla wszystkich rodzajów wsparcia) wynosi 15 lat, 

tymczasem art. 110 EEAG oznacza maksymalny czas wsparcia na 10 lat. Zdumiewający jest 

także fakt, że z jednej strony wprowadzane systemy wsparcia uważa się za pomoc publiczną 

ignorując fakt, że zgodnie z tak przyjętym rozumowaniem powinno się za nią uznać również 

obowiązujący system.  

 

 

 

 

  

                                                           
68

 http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/19349/212691/212692/dokument114756.pdf ,dostęp: 15.02.2015. 
69

 http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/19349/212691/219291/dokument122679.pdf  , dostęp: 15.02.2015. 
70

 Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 

2014/C 200/01, Dz.U.UE C z dnia 28 czerwca 2014 r. 
71

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014, z dnia 17 czerwca 2014 r., 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, 
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