
 
ASPEKTY PRAWNO – BIZNESOWE 

POSTĘPOWANIA TARYFOWEGO PRZED PREZESEM URE. 
 
 
 
 

Wprowadzenie – czy można mówić o równowadze 
między przedsiębiorstwem energetycznym a regulatorem ? 

 
Postępowanie taryfowe przed Urzędem Regulacji Energetyki ma dwoisty charakter – 

rządzi się prawem materialnym, którym jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne [ 1 ], ale też prawem proceduralnym, którym jest ustawa z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [ 2 ]. Szeroko pojęta administracja rządowa 
ale też polskie sądy oraz doktryna i publicystyka prawna wiele miejsca poświęcają 
równowadze interesów stron umów o dostarczanie paliw i energii, o której mowa w Art. 45 
ust. 1 Prawa energetycznego, mało lub niewiele mówi się, pisze i wyrokuje o równowadze 
między przedsiębiorstwem energetycznym a regulatorem. 

Pokażemy, że Urząd Regulacji Energetyki ma nie tylko prawa ale i obowiązki, że nie 
wszystko mu wolno co do formy i meritum, wskażemy jak poprawiać pozycję prawną 
przedsiębiorstwa energetycznego w toku postępowania taryfowego, w szczególności 
porównamy procedurę taryfową z procedurą podatkową. Omówimy literę i ducha praw, 
opiszemy kilka nagannych przypadków, udzielimy paru wskazówek. 
 

Uprawnienia i obowiązki Urzędu Regulacji Energetyki. 
 

Ten rozdział dotyczy uprawnień i obowiązków Urzędu w toku postępowania taryfowego 
wynikających z prawa materialnego czyli ustawy Prawo energetyczne, w szczególności z 
następujących przepisów – Art. 47, Art. 45 oraz Art. 23. Analizę tematu trzeba rozpocząć od 
Art. 47 Prawa energetycznego, mamy tu dwie fundamentalne kwestie. Po pierwsze ust. 1 Art. 
47 stanowi, że przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy, które 
podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE. Prawo publiczne zgodnie z konstytucyjną zasadą 
swobody prowadzenia działalności gospodarczej (Art. 22 ustawy zasadniczej) przyznaje 
wyłączną kompetencję ustalania taryfy przedsiębiorstwu energetycznemu. Taryfa 
energetyczna wynika nie tylko z zasad i ograniczeń prawa powszechnego, ale też z interesów 
biznesowych firmy energetycznej, zbiór cen i warunków ich stosowania jest jednak również 
rezultatem sztuki – czasem wyrafinowanej – tworzenia taryfy a nie tylko wynikiem prostego 
rutynowego rzemiosła. Taryfa przedsiębiorstwa energetycznego może zafunkcjonować w 
obrocie gospodarczym pod warunkiem jej zatwierdzenia przez Prezesa URE. Model 
funkcjonowania energetyki koncesjonowanej w Polsce, pomijając segment konkurencyjny, 
oznacza swoisty nadzór organu administracji rządowej nad taryfami elektroenergetycznymi, 
aż nadzór ale też tylko nadzór. Prawo publiczne jednoznacznie zabrania Urzędowi Regulacji 
Energetyki ustalania cen i stawek opłat, pokażemy w dalszej części, że Urząd nie zawsze 
rozumie swoją rolę. Powtórzmy role są rozdzielone, jeżeli przedsiębiorstwa energetyczne nie 
będą pilnowały swoich suwerennych kompetencji to z góry z pozycji równowagi przejdą do 
stanu dominacji Urzędu – praktyka zdegeneruje literę i ducha ustawy. Po drugie mocą 
przepisu Art. 47  ust. 2 Prawa energetycznego Urząd zatwierdza taryfę lub odmawia jej 
zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności z zasadami i przepisami określonymi 
w Art. 45 i Art. 46 ustawy. Prawo jest oczywiste, mamy do czynienia ze stanem zero – 
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jedynkowym, jeżeli przedkładana do zatwierdzenia taryfa przejdzie pomyślnie test zgodności 
z Art. 45 i Art. 46 podlega zatwierdzeniu, w przeciwnym przypadku Urząd musi odmówić 
przystawienia pieczęci urzędowej. Aspekt materialno – prawny odmowy zatwierdzenia taryfy 
jest klarowny, Urząd musi udowodnić naruszenie zasad lub przepisów przywołanych w Art. 
47 ust. 2, żadnej mocy dowodowej nie mają inne elementy uzasadnienia. Pokażemy jak Urząd 
narusza konstytutywne warunki odmowy oraz jak wykorzystuje kompetencje kontrolne i 
prawo do żądania wyjaśnień aby uniknąć trudniejszej odmowy na rzecz zatwierdzenia 
„własnej” taryfy. Drugim ważnym przepisem materialnym jest Art. 45 Prawa energetycznego 
– i tu mamy kilka ważnych kwestii związanych z postępowaniem taryfowym. W Art. 45 
kluczowy jest ust. 1 wyrażający szczególną zasadę równowagi interesów stron w obrocie 
energią elektryczną. Równowadze tej poświęcimy cały oddzielny rozdział, w tym miejscu 
poczynimy tylko jedną ważną uwagę – Prawo energetyczne nie rozwija atrybutów ochrony 
interesów dostawców i odbiorców energii określonych odrębnie w pkt 1 i pkt 2 ust. 1 Art. 45, 
nie przeszkodziło to jednak Ministrowi Gospodarki, który mimo braku upoważnienia poczuł 
się upoważniony do definiowania kosztów uzasadnionych, atrybutu równowagi po stronie 
firm energetycznych. Dla konstrukcji taryfy oraz postępowania taryfowego niezmiernie 
ważny jest też Art. 45 ust. 4 Prawa energetycznego zawierający względny kanon 
niesubsydiowania skrośnego. Prawo energetyczne zaczęło obowiązywać praktycznie w 
sytuacji gdy taryfy elektroenergetyczne istniały, a ich struktura zawierała wiele 
subsydiowania skrośnego odbiorców. 

Nowe taryfowe rozporządzenie elektroenergetyczne [ 3 ] zawiera § 27 ust. 1 i ust. 2, 
który jest przepisem szczególnym w stosunku do kanonu niesubsydiowania skrośnego 
określonego w Art. 45 ust. 4 Prawa energetycznego. Regulacja ta dopuszcza dalsze 
subsydiowanie skrośne niektórych grup odbiorców oraz sukcesywne eliminowanie tego 
subsydiowania w tempie po 3 punkty procentowe rocznie ponad wskaźnik RPI. Kompetencja 
stosowania subsydiowania i jego sukcesywnego eliminowania należy do przedsiębiorstwa 
energetycznego, zdarza się że Urząd ingeruje i władczo narzuca swój punkt widzenia na skalę 
subsydiowania lub jego sukcesywnej eliminacji. Struktura taryfy oraz wysokości opłat w 
poszczególnych grupach taryfowych są nie tylko rezultatem obliczeń arytmetycznych, ale też 
polityki biznesowo – marketingowej firmy energetycznej, dlatego należy co najmniej pytać w 
imię jakich racji Urząd kwestionuje strategię subsydiowania skrośnego odbiorców. 
Szczególne znaczenie prawno – materialne dla postępowania taryfowego przed Urzędem ma 
Art.23 Prawa energetycznego w brzmieniu nadanym Dz. U. Nr  48/00 poz. 555.  

Po pierwsze ust. 1 Art. 23 stanowi, że Urząd reguluje działalność przedsiębiorstw 
energetycznych zgodnie z ustawą (czyli Prawem energetycznym) i założeniami polityki 
energetycznej państwa zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorców oraz 
odbiorców, będących stronami umów obrotu energią. Jest oczywiste, że regulacja musi być 
zgodna z prawem, bo tylko wtedy mamy do czynienia z działaniem legalnym – na podstawie 
przepisów prawa jak mówi Art. 6 Kpa. Prawo w randze ustawy wymaga też regulowania 
sektora zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa. Założenia Polityki 
Energetycznej Polski do 2020 roku [ 4 ] są z prawnego punktu widzenia dokumentem 
przedziwnym. Mają swoje umocowanie ustawowe – jest nim Art. 13 ust. 1 na podstawie 
którego Rada Ministrów uchwala założenia, ale nie jest to delegacja do wydania aktu 
wykonawczego do której można odnieść Art.  92 Konstytucji.  

Założenia nie są dokumentem obowiązującym w tym sensie, że jako nie ogłoszone w 
Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim prawnie nie istnieją. Założenia są dokumentem 
dotyczącym polityki energetycznej państwa o horyzoncie minimum 15 lat (Art. 14 pkt 1 
Prawa energetycznego) zawierają – jak by to nazwać – może „sugestie”, których miejscem 
właściwym jest sama ustawa, a nie jakiś dokument quasi prawny. Przyjrzyjmy się przez 
chwilę jednemu przykładowi z Rozdziału 6.3. Polityka cenowa Założeń Polityki 
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Energetycznej Polski do 2020 roku. Czytamy w nich „Rząd podejmie stosowne działania aby 
zmiany poziomu i struktury taryf mogły być dokonywane w sposób ewolucyjny. W 
szczególności, w najbliższych latach dopuszczalny będzie wzrost cen o kilka punktów 
procentowych ponad inflację dla tych odbiorców, którzy dotąd byli beneficjentami 
subsydiowania skrośnego, kosztem innych grup odbiorców”. 

Ten fragment Założeń interpretowany a contrario oznacza, że co do zasady wzrost cen 
nie może przekroczyć wskaźnika inflacji. Jeżeli Urząd powoła się w odmowie zatwierdzenia 
taryfy na ten fragment Założeń lub będzie go wykorzystywał w toku postępowania to 
naruszone zostaną nie tylko reguły odmowy określone w Art. 47 ust. 2 Prawa energetycznego 
ale też przepisy dotyczące wskaźnika korekcyjnego X, którego podstawowym elementem 
składowym są konsekwencje  zmian kosztów okresu na który planowana jest taryfa w 
stosunku do kosztów poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym – świadomie 
mówimy o kosztach bo one generują zmianę warunków w formule zawartej w § 26 ust. 2 
nowego taryfowego rozporządzenia elektroenergetycznego. Już ten fakt może powodować i 
często powoduje, że wzrost cen będzie wyższy od wskaźnika RPI uniemożliwiając 
jakiekolwiek eliminowania subsydiowania skrośnego. W sprawie mocy dowodowej Założeń 
Polityki Energetycznej Polski w postępowaniu taryfowym dodajmy jeszcze jeden aspekt, ten 
mianowicie że przepisy wydane na podstawie Art. 46 Prawa energetycznego, czyli 
rozporządzenia taryfowe dla wszystkich sektorów nie zawierają obowiązku ustalania taryf 
zgodnie z Założeniami, prosty dowód znajdziemy w § 3 taryfowego rozporządzenia. Po 
drugie mocą Art. 23 ust. 2  pkt 2 lit. a Urząd ma obowiązek (nie tylko prawo) analizowania i 
kontrolowania kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwo jako uzasadnione do 
kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach. Choć przepis ten ma złą opinię w sektorze 
energetycznym nie można zarzucać mu wadliwości prawnej i merytorycznej, model nadzoru i 
równowagi interesów taryfowych musi dawać regulatorowi prawne narzędzia procesowe i 
decyzyjne jeżeli ma on niejako zastępować mechanizmy konkurencyjne. Nie wolno patrzeć, 
na ten przepis przez pryzmat praktyki. Analizowanie kosztów jest czynnością własną Urzędu, 
choć może on w odpowiednim  trybie żądać informacji i wyjaśnień od energetyków służących 
tej analizie. Tak długo jak długo analiza lub wnioski z niej wypływające pozostają wewnątrz 
Urzędu firma energetyczna może się tym nie interesować, choć mimo wszystko powinna i ma 
do tego instrumenty prawne jak pokażemy w dalszej części. Analiza kosztów 
przedstawianych jako uzasadnione może i powinna prowadzić do weryfikowania kosztów 
przez regulatora. Pozostaje ważne pytanie o to jakie metody analizy i weryfikacji może 
stosować regulator. Odpowiedź szybka i prosta brzmi „każde”, które służą prawnemu celowi 
regulacji, czyli równoważeniu interesów stron. Zobaczymy, że nie jest to takie proste i 
oczywiste. Analiza i weryfikacja kosztów musi spełniać surowe kryteria procesowo – 
dowodowe, jeżeli firma energetyczna pozwoli na narzucanie woli Urzędu to nawet nie 
zasługuje na słowa pociechy i politowania. Po trzecie obowiązkiem Urzędu (Art. 23 ust. 2 pkt 
2 lit. b Prawa energetycznego) jest ustalanie współczynników korekcyjnych 
uwzględniających projektowaną poprawę efektywności oraz zmianę warunków prowadzenia 
działalności.    

Przyjrzyjmy się bliżej stronie materialno – prawnej tego przepisu. Jest oczywiste, że 
obowiązek ten jest suwerenną kompetencją Urzędu, to Urząd a nie przedsiębiorstwo 
energetyczne ustala wskaźnik korekcyjny X. Tutaj role są odwrócone w stosunku do Art. 47 
ust. 1 Prawa energetycznego. Jednak suwerenność Urzędu nie jest całkowicie jednostronna, 
dlatego że przedsiębiorstwo energetyczne ustalając taryfę oraz przedstawiając ją do 
zatwierdzenia musi sprawdzić warunek § 26 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, co oznacza że 
to ono niejako wstępnie ustala wysokość wskaźnika korekcyjnego X. Wskaźnik X obejmuje 
projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania firmy energetycznej – jest oczywiste że 
to przede wszystkim przedsiębiorstwo projektuje (planuje) przedsięwzięcia zwiększające 



 4

efektywność jego funkcjonowania. Nie od rzeczy będzie też przypomnieć tekst „Wielka 
nowelizacja Prawa energetycznego” [ 5 ], w którym czytamy „przedsiębiorstwo energetyczne, 
pragnąc uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie (w sprawie wysokości i okresu 
obowiązywania wskaźnika X), powinno bardzo dobrze udokumentować wszystkie 
okoliczności istotne do podjęcia decyzji w tej sprawie”. Wskaźnikowi X poświęcimy w 
dalszej części jeszcze dwukrotnie nieco uwagi.  
 

Równowaga interesów stron – jak to rozumieć i jak wykorzystać ? 
 

Równowagę interesów stron umów dostarczania energii określają dwa przepisy Prawa 
energetycznego – Art. 45 ust.1 o charakterze materialnym oraz Art. 23 ust. 1 o charakterze 
kompetencyjnym. Art. 45 ust. 1 mówi że taryfy energetyczne powinny zapewniać pokrycie 
uzasadnionych kosztów działalności energetyków oraz ochronę interesów odbiorców przed 
nieuzasadnionym poziomem cen. Rozpocznijmy od stwierdzenia dotyczącego wyrazu 
„powinny”, wbrew pozorom nie oznacza ono pewnego stanu postulatywnego czegoś do czego 
należy dążyć, być może stopniowo, w dłuższym horyzoncie czasowym. Wyraz „powinny” 
zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem i doktryną (np. na gruncie Kodeksu cywilnego) 
oznacza powinność, zobowiązanie ma więc charakter wiążący a nie postulatywny. Owo 
„powinny” dotyczy przede wszystkim Urzędu, bo to on stoi na straży równowagi interesów, 
ale też przedsiębiorstwa energetycznego bowiem ustalona przez nie taryfa musi być zgodna 
zarówno z literą jak i duchem Prawa energetycznego. 

Równowaga interesów umów w obrocie energią ma szczególny charakter – jak piszą 
autorzy komentujący dla European Institute of Environmental Energy Poland [ 6 ] przepisy 
taryfowe Art. 45 ust. 1 ma charakter kumulatywny, taryfa musi zapewnić jednoczesne 
spełnienie obu przesłanek określonych w pkt 1 i pkt 2, ważne jest pokrycie w taryfie kosztów 
uzasadnionych, ale tak samo ważna jest ochrona przed nieuzasadnionym poziomem cen. 
Żadnego znaczenia nie ma kolejność spełnienia obu przesłanek. Prawo znowu wyjątkowo jest 
klarowne, co do zasady, taryfa nie służy do ochrony interesów odbiorców, taryfa jest swoistą 
areną na której interesy są równoważone. Jest oczywiste, że oba pojęcia są nieostre zawierają 
duże pole interpretacyjne, zagadnienie równowagi należy do najtrudniejszych problemów 
przed jakimi stoją energetycy i Urząd. Art. 45 ust. 1 nie zawiera żadnych kryteriów ustalania 
co jest kosztem uzasadnionym ani kiedy cena ma poziom nieuzasadniony, Prawo 
energetyczne używa jednego wyrazu „uzasadniony” w dwóch „formach” twierdzącej i 
przeczącej. Jest więc oczywiste, że o praktyce stosowania prawa będzie decydowało 
orzecznictwo, tak długo jak długo prawo publiczne nie określi kryteriów ocennych. Sięgnijmy 
więc do orzecznictwa w prawie pokrewnym – prawie antymonopolowym i ochrony 
konkurencji, które ma dłuższy byt prawny od Prawa energetycznego. Ustawa o 
przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym [ 7 ] zastąpiona ustawą o ochronie 
konkurencji i konsumentów [ 8 ] zawierała i zawiera zakazaną praktykę pobierania (lub nawet 
zamiaru pobierania) cen nadmiernie wygórowanych (Art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz Art. 8 ust. 2 pkt 1 
odpowiednio).   

Popatrzmy na orzecznictwo oraz piśmiennictwo prawne dotyczące cen nadmiernie 
wygórowanych, mimo że jest to pojęcie inne od nieuzasadnionego poziomu cen, 
wykorzystując w tym celu publikację Tadeusza Skocznego „Przeciwdziałanie praktykom 
monopolistycznym w świetle orzecznictwa” [ 9 ]. Praktyka orzecznictwa Urzędu 
Antymonopolowego i Sądu Antymonopolowego określiła następujące kryteria ocenne – 
orzekając o cenie nadmiernie wygórowanej nie można posługiwać się kryterium ceny rażąco 
wysokiej, o które mówiła ustawa z dnia 26 lutego 1982r. o cenach [ 10 ], zakazane jest 
pobieranie ceny nadmiernie wygórowanej, nie jest zakazane pobieranie ceny wygórowanej, 
ocena czy cena jest nadmiernie wygórowana zasadniczo nie powinna opierać się na kryterium 
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kosztowym u podmiotu, którego dotyczy postępowanie, badanie charakteru wygórowanego 
powinno być robione zawsze wieloma metodami, metody dowodzenia powinny obejmować 
badanie rentowności (zysk do kosztów), badanie kwoty zysku zawartej w cenie, badanie kwot 
zysku i rentowności przez porównanie z innymi podmiotami nawet jeżeli działają na innych 
rynkach (np. geograficznie innych), badanie cen innych podmiotów na innych geograficznie 
rynkach krajowych oraz porównywanie cen takich samych lub podobnych na rynku 
krajowym oraz na rynkach zagranicznych. Jest też charakterystyczne, że Sąd 
Antymonopolowy w orzecznictwie odwoławczym wyrokował, że cena nie jest nadmiernie 
wygórowana ponieważ jest na poziomie zbliżonym do stosowanych przez inne podmioty 
gospodarcze, ............, ponieważ ani cena, ani rentowność ani zysk nie są wyższe od cen, 
rentowności i zysków innych przedsiębiorstw. Analizując problem równowagi interesów nie 
wolno pominąć zagadnienia wzrostu  cen w taryfie ustalonej przez przedsiębiorstwo 
energetyczne. Praktyka regulacji dowodzi, że Urząd często w toku postępowania oraz w 
wydanych decyzjach odmownych pisze o „ochronie interesów odbiorców przed nadmiernym, 
nieuzasadnionym wzrostem cen”. Jest oczywiste, że żaden przepis prawa publicznego nie 
zawiera takiego kryterium kształtowania i kalkulacji cen paliw i energii.  

Zachodzi zasadnicza różnica między pojęciem „nadmierny wzrost cen” a ustawowym 
pojęciem „nieuzasadniony poziom cen”, można wskazać na następujące istotne aspekty : 
- jeżeli dotychczasowa cena brutto energii czynnej w szczycie przedpołudniowym dla 

grupy B23 ZIMA wynosi np. 80,00 zł/MWh to jej wzrost o 50% a nawet 100% (co dla 
Urzędu byłoby wzrostem nie tylko nadmiernym ale wręcz skandalicznym) i tak nie 
prowadzi do nieuzasadnionego poziomu cen, skoro aktualnie zatwierdzone ceny energii 
czynnej w szczycie przedpołudniowym wynoszą np. 160,00 zł/MWh, 

- nadmierny poziom cen trzeba wiązać przede wszystkim z nieefektywnością techniczno – 
technologiczną, w szczególności z takimi parametrami jak sprawność wytwarzania energii 
elektrycznej w kondensacji rzędu 25%, sprawność przesyłania energii elektrycznej siecią 
rzędu 80%, ale też z innymi parametrami nieefektywności np. poziomem zatrudnienia do 
ilości sprzedanej energii elektrycznej, 

- nadmierny poziom cen trzeba wiązać z brakiem staranności dobrego kupca np. zakupami 
węgla z polskich kopalń przez elektrownię na polskim wybrzeżu Bałtyku przy możliwych 
zakupach węgla importowanego np. z Australii, albo też trwanie w monopolu zakupów 
bilateralnych zamiast wykorzystywania możliwości tkwiących w rynku giełdowym lub 
dobowo – godzinowym, 

- nadmierny poziom cen trzeba wiązać z „pazernością” na zysk, a warto wskazać, że nie 
będzie zyskiem nadmiernym 20% rentowność netto przy cenie energii czynnej w szczycie 
przedpołudniowym dla grupy B 23 ZIMA 80,00 zł/MWh, w  przeciwieństwie do 10% 
rentowności netto przy cenie 220,00 zł/MWh dla grupy B 23 ZIMA,  

- nadmierny poziom cen trzeba wiązać z porównaniem cen i warunków działalności innych 
firm energetycznych, 

- nadmierny poziom cen trzeba wreszcie wiązać z opłatami ponoszonymi przez odbiorców 
o czym szerzej o dalszym ciągu. 
Rozważając problem równowagi interesów nie sposób pominąć kwestii zysku w wąskim 

aspekcie równowagi. Jest znamienne, że przepis § 25 rozporządzenia taryfowego  stanowi, że 
przy ustalaniu wysokości cen i stawek opłat uwzględnia się zysk przy zapewnieniu ochrony 
interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen. Jest oczywiste, że działalność 
energetyczna mocą prawa publicznego ma atrybut zarobkowy, co oznacza że Urzędowi nie 
wolno świadomie zatwierdzać taryfy, o której z góry wiadomo że będzie powodowała stratę, 
taka praktyka Urzędu jest zaprzeczeniem jego funkcji „wagowej”, Sąd Antymonopolowy 
wielokrotnie orzekał w takich sprawach dość wspomnieć wyroki sygn. akt XVII Ame 22/99 
oraz sygn. akt XVII Ame 12/00 – nie można mówić o nieuzasadnionym poziomie cen, jeżeli 
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proponowane przez przedsiębiorstwo energetyczne opłaty pokrywają mu jedynie 
rzeczywiście ponoszone koszty, a jednocześnie w procesie kalkulacji taryf dochowano 
należytej staranności. Funkcją Urzędu jest natomiast kontrola i weryfikacja czy zysk w cenie 
ustalonej nie wynika z chciwości – profesor Hung – po Chao „motorem napędowym 
wszelkiej działalności biznesowej jest siła chciwości”     [ 11 ] - Urząd z pewnością nie może 
dopuścić do takiego zysku w taryfie energetycznej. 

W analizie równowagi interesów stron ważny jest też przepis § 28 rozporządzenia 
taryfowego, mający swoje odpowiedniki w prawie taryfowym dla gazu i ciepła, mocą którego 
w przypadku nowego przedsiębiorstwa energetycznego taryfę oraz cenę wskaźnikową ustala 
się na podstawie planowanej sprzedaży, przychodów oraz kosztów a także analiz 
porównawczych z innymi firmami energetycznymi. Jeżeli metoda porównawcza taryf i cen 
wskaźnikowych z innymi przedsiębiorstwami jest właściwa dla firm nowych, to nic nie stoi 
na przeszkodzie by była właściwa i stosowana do firm działających od lat. Powstaje 
interesujące pytanie, czy taryfy spółek dystrybucyjnych oraz taryfy wytwórców 
prowadzących działalność w pełnej kogeneracji zatwierdzone przez Urząd są cenami 
chroniącymi odbiorców przed poziomem nieuzasadnionym ? Powstaje jeszcze ciekawsze 
pytanie czy wybitnie lub ponadprzeciętnie efektywne kosztowo przedsiębiorstwo 
energetyczne może ustalić cenę w formule 95% przeciętnej ceny zatwierdzonej przez Urząd, 
w której zysk będzie wartością wynikową ? Jakich argumentów może użyć Urząd aby 
odmówić zatwierdzenia takich cen ? 

Założenia Polityki Energetycznej Polski w Rozdziale 5 Ocena bezpieczeństwa 
energetycznego państwa stwierdzają „Ocena bezpieczeństwa energetycznego państwa pod 
kątem parametrów ekonomicznych wypada niestety znacznie mniej korzystnie”, Urząd 
analizując i zatwierdzając taryfy nie może regulować działalności energetyków jednostronnie, 
bezpieczeństwo energetyczne tak jak każde inne bezpieczeństwo (np. konstrukcji samochodu) 
musi kosztować.  

Nieuzasadniony poziom cen energii trzeba też rozpatrywać w kontekście siły nabywczej 
odbiorców będących osobami fizycznymi (gospodarstwami domowymi) oraz podmiotami 
gospodarczymi. Pokażmy jakie tu tkwią możliwości dowodowe po stronie przedsiębiorstw 
energetycznych. Zakładając, że przeciętny dwumiesięczny rachunek brutto za prąd 
gospodarstwa domowego wynosi 100 zł a przeciętne wynagrodzenie netto 1.500 zł 
otrzymujemy prosty wskaźnik miesięcznych opłat za energię elektryczną do przeciętnej płacy 
netto w wysokości 3,33% (50,00 zł : 1.500,00 zł). Zobaczmy co się stanie jeżeli cena energii 
wzrośnie o 20% ? Miesięczne opłaty wzrosną do 60,00 zł, czyli o 10,00 zł a ich ciężar w 
koszyku dochodu netto do poziomu 4,00% o ile płaca przeciętna pozostanie na 
niezmienionym poziomie. Czytając Biuletyn URE, wezwania Urzędu oraz odmowy 
zatwierdzenia taryf nie mówiąc o posłach dodających swoje artykuły do Prawa 
energetycznego można odnieść wrażenie, że udział kosztów prądu w budżetach domowych 
sięga 100% dlatego każdy wzrost cen medium ponad maksymalny wskaźnik wzrostu 
przeciętnych wynagrodzeń oznacza realne obniżenie dochodów społeczeństwa. Takie 
przekonanie było powszechne kilkanaście lat temu w odniesieniu do paliw silnikowych – 
każde 5% podwyżki cen benzyny przenosiło się 5% wzrostem cen innych towarów i usług – 
tej „reguły” już dawno nie ma, rozumie to nawet kupiec handlujący pietruszką. 

Uważny czytelnik i analityk potrafi praktycznie wykorzystać wielorakie aspekty i oblicza 
równowagi interesów stron umów w obrocie energią elektryczną, o których mowa w tym 
rozdziale. Dodajmy jeszcze trzy wskazówki : 
- Urząd w toku postępowania administracyjnego oraz w decyzji odmownej musi 

udowodnić, że ceny ustalone przez przedsiębiorstwo mają nieuzasadniony poziom, nie 
wystarczy że Urzędowi to się wydaje,  
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- tak zwarty i dobrze zorganizowany sektor jak elektroenergetyka może i powinna tak 
prowadzić postępowania taryfowe aby orzecznictwo sądowe (Sąd Antymonopolowy, Sąd 
Najwyższy oraz Trybunał Konstytucyjny) w większym stopniu decydowało o 
prawidłowej praktyce regulacji,  

- w postępowaniu taryfowym, szczególnie przed wysokimi sądami trzeba twórczo 
wykorzystać cały, nie tylko energetyczny dorobek Sądu Antymonopolowego i Trybunału 
Konstytucyjnego, w tym bez przesady wyjątkowy wyrok Sądu Antymonopolowego sygn. 
akt XVII Ame 105/00.   

 
Prawo podatkowe, Kodeks postępowania administracyjnego 

oraz Kodeks cywilny – niewykorzystane możliwości 
wzmocnienia pozycji prawnej przedsiębiorstw energetycznych. 

 
Chociaż rozważamy temat aspektów prawnych i biznesowych postępowania taryfowego 

przed Prezesem URE ten rozdział rozpoczniemy od analizy postępowania podatkowego, jak 
się okaże nie bez przyczyny. 

Jeżeli urząd skarbowy jako organ podatkowy przeprowadzi kontrolę np. dotyczącą 
podatku dochodowego, w wyniku której stwierdzi błędy w ustaleniu dochodu oraz podatku, to 
wyda decyzję podatkową w trybie Art. 207 Ordynacji podatkowej [ 12 ], także wówczas gdy 
podatnik w toku postępowania przed wydaniem decyzji kwestionował ustalenia urzędu. 
Decyzja podatkowa określa kwotę podatku („domiaru”) podlegającego wpłacie w terminie 14 
dni od dnia doręczenia decyzji, przy czym wniesienie odwołania nie wstrzymuje konieczności 
zapłaty podatku (Art. 224 § 2 Ordynacji podatkowej). Jednakże mocą Art. 224 § 2 Ordynacji 
urząd skarbowy lub izba skarbowa może wstrzymać wykonanie decyzji (czyli konieczność 
zapłaty podatku) na czas postępowania odwoławczego. Podatnik kwestionujący decyzję 
podatkową może więc uzyskać wstrzymanie konieczności zapłaty podatku na okres 
rozpatrywania odwołania oraz oddzielnie na okres rozpatrywania skargi przez Naczelny Sąd 
Administracyjny jeżeli izba skarbowa nie uwzględniła odwołania podatnika. Zatem mimo, że 
urząd wydał decyzję podatnik nie jest nią faktycznie dotknięty, czyli podatek nienależny nie 
został zapłacony, a zatem środki finansowe pracują i przynoszą dochód. W analizowanym 
przypadku zakładamy z góry, że decyzja urzędu skarbowego jest błędna, pokazaliśmy jak 
działa wstrzymanie wykonania decyzji, ale decyzja wstrzymująca ma charakter uznaniowy 
organu podatkowego, możemy ją uzyskać ale też mogą nam odmówić. W tym drugim 
przypadku podatek trzeba zapłacić nawet odwołując się a dalej skarżąc do NSA, ale uchylenie 
decyzji organów podatkowych przez NSA ma ten skutek, że powstaje nadpłata w rozumieniu 
Art. 72 Ordynacji podatkowej a urząd musi zwrócić podatek nienależny z odsetkami za 
zwłokę od zaległości podatkowych (Art. 77 Ordynacji). Tyle i aż tyle stanowią przepisy 
podatkowe, porównajmy to z postępowaniem taryfowym. Po pierwsze w postępowaniu 
podatkowym nienależny podatek trzeba ewentualnie zapłacić po wydaniu decyzji, długość 
postępowania jest bez znaczenia, podczas gdy w postępowaniu taryfowym długość 
postępowania oznacza oczywistą utratę przychodów uzasadnionych, a publicznie znane są 
przypadki postępowań trwających nawet 10 miesięcy. 
Po drugie błędna decyzja organu podatkowego jest neutralna dla podatnika, może nawet 
przynieść mu dochód nadzwyczajny w postaci odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, 
podczas gdy błędna decyzja Urzędu o odmowie zatwierdzenia taryfy oznacza, że nie można 
dokonać żadnego uzasadnionego dostosowania cen do zmieniających się warunków 
ekonomicznych a zatwierdzenie taryfy przez Sąd Antymonopolowy działa dopiero po jej 
ogłoszeniu przez Urząd Regulacji Energetyki w odpowiednim biuletynie. Jest oczywiste, że 
Prawo energetyczne jest w sensie procedury i jej skutków znacznie bardziej restrykcyjne od 
prawa podatkowego, choć słowa fiskalny, fiskalizm mają jak najgorszą opinię. Powstaje 
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bardzo ważne pytanie czy równowaga postępowania podatkowego (podatnik – urząd) jest 
możliwa w postępowaniu taryfowym (przedsiębiorstwo energetyczne – Urząd Regulacji 
Energetyki) ? Zanim odpowiemy na to pytanie przeprowadzimy wywód dotyczący przepisów 
Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej będziemy używać skrótu „Kpa”) mających 
zastosowanie w postępowaniu taryfowym.  

Zastosowanie przepisów Kpa do postępowania przed Prezesem URE wynika z Art. 30 
Prawa energetycznego, co oznacza że analiza wniosków taryfowych oraz decyzje taryfowe 
muszą w pełni spełniać wysokie wymagania i standardy tego Kodeksu, prawo proceduralne 
jest równie ważne jak materialne Prawo energetyczne. 

Poniższe uwagi i spostrzeżenia bazują na dwóch publikacjach Zbigniew Janowicz 
„Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz” [ 13 ] oraz Jerzy Baer, Edward 
Stawicki, Jacek Antczak „Prawo energetyczne Komentarz”    [ 14 ]. Postępowanie taryfowe 
musi przede wszystkim czynić zadość zasadom ogólnym Kpa, którymi są : 
- zasada praworządności – organy administracji państwowej działają na podstawie 

przepisów prawa Art. 6 Kpa,  
- zasada prawdy obiektywnej oraz zasada uwzględniania słusznego interesu społecznego i 

interesu strony Art. 7 Kpa, 
- zasada pogłębiania zaufania strony do organów administracji państwowej Art. 8 Kpa, 
- zasada informowania strony o okolicznościach faktycznych i prawnych mogących mieć 

wpływ na ustalenie ich praw ale także zasada czuwania aby strona postępowania nie 
poniosła szkody Art. 9 Kpa, 

- zasada czynnego udziału strony ale też obowiązku wypowiedzenia się co do zebranych 
dowodów Art. 10 Kpa, 

- zasada przekonywania i wyjaśniania przesłanek, którymi kieruje się organ administracji 
państwowej przy załatwianiu sprawy Art. 11 Kpa, 

- zasada szybkości działania Art. 12 Kpa. 
Szczegółowa analiza działania poszczególnych zasad ogólnych Kpa w toku postępowania 

taryfowego to temat na oddzielne spore opracowanie, w rozdziale Przykłady z postępowań 
taryfowych oraz inne zagadnienia pokażemy kilka przykładów jak zasady te nie są 
respektowane, tu tylko zapytamy retorycznie czy zatwierdzanie taryfy, o której z góry 
wiadomo że spowoduje stratę brutto jest zgodne z Art. 9 Kpa ?  

Zgodnie z Art. 73 Kpa przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje w każdym czasie 
prawo do przeglądania akt sprawy, w tym wszystkich wewnętrznych analiz Urzędu, oraz 
kopiowanie tych dokumentów, wątpliwe by ktokolwiek w Polsce poza być może 
EuRoPolGazem (ze względu na kancelarię prawną która go reprezentuje) skorzystał z tego 
prawa, a dla żadnego przedsiębiorstwa energetycznego nie mogą być obojętne analizy Urzędu 
dotyczące jego firmy oraz „wewnętrzne” przesłanki decyzyjne Urzędu Regulacji Energetyki. 
Do postępowania taryfowego stosuje się też rozdział Kpa o dowodach (Art. 75 Kpa do Art. 
88a Kpa), co oznacza że Urząd ma obowiązek wyczerpująca zbadać i rozpatrzyć cały materiał 
dowodowy, a zgodnie z Art. 81 Kpa okoliczność faktyczna może być uznana za dowód tylko 
wówczas gdy strona miała możliwość wypowiedzenia się co do tej okoliczności. 

Decyzje wydawane w toku postępowania taryfowego muszą odpowiadać wysokim 
standardom Art. 107 Kpa, w tym szczególnie standardom uzasadnienia faktycznego i 
prawnego określonym w Art. 107 § 3 Kpa. Nie możemy pogłębić tego tematu ale zachowując 
należytą staranność polecamy lekturę stron 262-266 „Kodeks postępowania 
administracyjnego. Komentarz” [ 13 ], odmowę można zamienić na zatwierdzenie wykazując 
jej ważne wady proceduralne.  

Organ administracji państwowej jakim jest Urząd Regulacji Energetyki może w toku 
postępowania wzywać stronę do uzupełnienia wniosku taryfowego w trybie Art. 64 ust. 2 
Kpa, bądź w trybie przepisów o dowodach Art. 75 Kpa – Art. 88a Kpa ale też Art. 28 Prawa 
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energetycznego, w tym przedstawienia dodatkowych wyjaśnień, dowodów itp. – nie może 
tego robić dowolnie zasady ogólne Kpa zawsze obowiązują, w dalszej części pokażemy 
przykłady wezwań, które nie odpowiadają standardom prawa proceduralnego. 

Art. 111 Kpa umożliwia też przedsiębiorstwu wnieść żądanie uzupełnienia decyzji co do 
rozstrzygnięcia (czyli sentencji decyzji) np. o określenie w niej wysokości wskaźników 
korekcyjnych X, o korzyściach takiego żądania będziemy mówili w dalszej części. Kodeks 
postępowania administracyjnego zawiera też bardzo ważne przepisy o zmianach decyzji 
administracyjnych – są to Art. 155 Kpa i Art. 156 Kpa, które umożliwiają zastosowanie 
innych środków prawnych niż odwołanie, a odwołać się można nie tylko od odmowy ale i od 
decyzji zatwierdzającej taryfę, jeżeli ta ostatnia jest zła bez względu na przyczynę np. ceny 
generujące stratę. Art. 156 § 1 pkt 2 Kpa pozwala stwierdzić nieważność decyzji wydanej z 
rażącym naruszeniem prawa, zastosowanie tego trybu „uchyla” decyzję odmowną, co 
powoduje że nie można stosować taryfy ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne a 
Urząd musi wydać nową decyzję taryfową. Większe znaczenie praktyczne ma Art. 155 Kpa 
mocą którego decyzja ostateczna na podstawie której strona nabyła prawo (zatwierdzenie 
taryfy, nawet złej taryfy jest jednak prawem do jej stosowania) może być w każdym czasie za 
jej zgodą zmieniona przez organ państwowy jeżeli zmianie nie sprzeciwiają się przepisy 
szczególne i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. 

Przepis Art. 155 Kpa w związku z Art. 16 Kpa dotyczy tylko tych decyzji, które stały się 
prawomocne. Jego wykorzystanie wymaga wykazania wykluczenia warunku wstępnego 
jakim jest brak prawa sprzeciwu oraz co ważniejsze, że za zmianą decyzji przemawia interes 
społeczny lub słuszny interes strony. Pisząc o przepisie Art. 155 Kpa mamy na myśli 
następującą sekwencję prawną zmierzającą do przywrócenia równowagi prawnej między 
przedsiębiorstwem energetycznym a Urzędem Regulacji Energetyki zbliżonej do równowagi 
podatnik – urząd skarbowy, o której była mowa na początku rozdziału : 
- przedsiębiorstwo ustala taryfę w sposób zgodny z prawem i jego interesem rynkowym i 

biznesowym wykorzystując wszystkie kompetencje sobie przypisane w tym wnioski i 
sugestie z rozdziału o równowadze oraz dalszego rozdziału o kosztach uzasadnionych, 
zysku i wskaźniku X, 

- przedsiębiorstwo tak prowadzi postępowanie, czyli odpowiada na wezwania Urzędu, 
modyfikuje i zmienia wniosek taryfowy, aby na każdym etapie był oczywisty jego 
sprzeciw i „miejsca” w którym uległo żądaniom Urzędu, 

- przedsiębiorstwo „zgadza się” na zatwierdzenie taryfy „własnej” Urzędu nawet wówczas 
gdy nie jest to taryfa dobra, bowiem nawet nie najlepsza taryfa zatwierdzona może być 
stosowana i dawać przychody wyższe od przychodów dotychczasowych, choćby nie były 
to przychody w pełni wystarczające, 

- przedsiębiorstwo pozwala uprawomocnić się tej decyzji, czyli nie odwołuje się od niej do 
Sądu Antymonopolowego, 

- w okresie od otrzymania do uprawomocnienia decyzji przedsiębiorstwo przygotowuje 
bardzo dobry, wręcz doskonały wniosek o zmianę decyzji zatwierdzającej taryfę z takim 
poziomem cen jaki jest potrzebny, czyli w wysokości pierwotnej lub taktycznie trochę 
niższej wykorzystując w uzasadnieniu wszystkie elementy prawne, biznesowe i inne, w 
tym wszystkie elementy sprzeciwu oraz błędy proceduralne (Kpa) i materialne (Prawo 
energetyczne) Urzędu, 

- wniosek o zmianę decyzji taryfowej musi być rozpatrzony przez Urząd nawet wówczas 
gdy wpłynął dnia następnego po uprawomocnieniu dopiero co wydanej decyzji taryfowej, 
choć Urząd z pewnością spróbuje perswazji aby wniosek o zmianę wycofać, 

- decyzja w trybie Art. 155 Kpa ma charakter decyzji uznaniowej („decyzja ............ może 
być ............ zmieniona przez organ ............, który ją wydał”) więc Urząd może odmówić 
zmiany taryfy, może w toku nowego postępowania próbować zmniejszyć skalę zmiany 
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taryfy ale jednak ją zmienić lub też po prostu zatwierdzić zmianę proponowaną przez 
przedsiębiorstwo, 

- jeżeli Urząd wyda decyzję odmowną to firma energetyczna powinna odwołać się do Sądu 
Antymonopolowego, być może z jednoczesnym wnioskiem aby ten Sąd wystąpił do 
Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie tzw. zagadnienia wstępnego np. aby 
określił powszechnie obowiązującą wykładnię jakiegoś lub wielu przepisów Prawa 
energetycznego. 
Sekwencja postępowania, o której mowa wyżej ma te zalety, że mamy i możemy 

stosować taryfę nową niekoniecznie dobrą, nowe postępowanie o zmianę dotyczy wniosku o 
taryfę lepszą, wykorzystanie w postępowaniu z wnioskiem o zmianę wysokich sądów (SA, 
SN oraz TK) pozwala na uzyskanie orzecznictwa, które w przyszłości ułatwi postępowanie 
przed Urzędem. Nie jest właściwą drogą odwołanie od decyzji zatwierdzającej taryfę 
nienajlepszą, bowiem wówczas na wiele miesięcy mamy tylko taryfę dotychczasową.  

Wnioskując o zmianę taryfy w trybie Art. 155 Kpa trzeba też pamiętać o przesłankach 
koniecznych wzruszenia decyzji ostatecznej – szerszy komentarz w tym zakresie przekracza 
ramy tego opracowania.  

Procedura administracyjna z wnioskiem o zmianę taryfy w trybie Art. 155 Kpa oraz 
uzyskanie zatwierdzenia tej zmiany przez Sąd Antymonopolowy stwarza też dodatkowe 
możliwości prawno – biznesowe. Oto bowiem 4 grudnia 2001r. Trybunał Konstytucyjny 
wyrokiem sygn. akt SK 18/2000 [ 15 ] stwierdził niezgodność z Art. 77 ust. 1 Konstytucji 
przepisu Art. 418 Kodeksu cywilnego, mocą którego w dotychczasowym brzmieniu Skarb 
Państwa odpowiada za szkodą wyrządzoną przez funkcjonariusza państwowego wskutek 
wydania orzeczenia, ale tylko wtedy gdy przy wydawaniu orzeczenia (np. decyzji 
administracyjnej) nastąpiło naruszenie prawa ścigane w postępowaniu karnym lub 
dyscyplinarnym i sprawca został ukarany. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uzależnienie 
odszkodowania od karalności funkcjonariusza państwowego ogranicza konstytucyjne prawa 
osób fizycznych oraz przedsiębiorców, co oznacza że każde orzeczenie (decyzja) powodująca 
szkodę może być naprawione w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie. Jeżeli Sąd 
Antymonopolowy zatwierdzi wniosek o zmianę decyzji w trybie Art. 155 Kpa w wyniku 
sekwencji kroków przedstawionych powyżej, w tym uzna argumenty faktyczne i prawne 
przedsiębiorstwa energetycznego związane z pierwotnym postępowaniem taryfowym to 
otwiera się droga do procesu cywilnego o odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści, czyli 
co najmniej o różnicę między przychodami z taryfy zmienionej a przychodami z taryfy 
pierwotnie zatwierdzonej, co więcej odszkodowanie zapłaci Urząd Regulacji Energetyki – nie 
należy się wahać, zbrojeniówka twardo walczyła z Rządem RP o finansowanie kosztów 
utrzymywania potencjału obronnego, większość podatników skutecznie egzekwowało zwrot 
nienależnych podatków od różnic kursowych oraz odsetek od tych nienależnie pobranych 
podatków. Kończąc ten rozdział trzeba pokazać jeszcze jeden aspekt prawny postępowania 
taryfowego, otóż odwołanie wniesione do Sądu Antymonopolowego zgodnie z Art. 479 (tire 
53) Kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu nadanym Art. 107 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów  jest orzekane przez Sąd przez oddalenie odwołania albo 
uchylenie decyzji Urzędu albo też jej zmianę w całości lub w części, przy czym wysoki Sąd 
jest związany wnioskiem strony odwołującej zgodnie z Art. 479 (tire 49) Kpc. Jeżeli 
przedsiębiorstwo energetyczne będzie umiejętnie prowadziło postępowanie taryfowe a Urząd 
w jego toku lub w samej decyzji popełni błędy to decyzję odmowną względnie łatwo 
zamienić na zatwierdzenie taryfy przez Sąd Antymonopolowy – jak to zrobić pokazuje 
wyjątkowy wyrok Sądu Antymonopolowego sygn. akt Ame XVII 105/00, już raz 
zwracaliśmy na niego uwagę. 
 

Koszty uzasadnione, zysk taryfowy oraz poprawa efektywności, 
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 dlaczego potrzebna jest większa stanowczość ? 
 

Analizę rozdziału rozpoczynamy od definicji kosztów uzasadnionych zawartej w § 2 pkt 
18 rozporządzenia taryfowego, mimo że, nikt nigdzie nie upoważnił Ministra Gospodarki do 
określenia w rozporządzeniu wykonawczym kosztów uzasadnionych, o których mowa w Art. 
45 ust. 1 pkt Prawa energetycznego. 
Definicja kosztów uzasadnionych obejmuje cztery atrybuty : 
- należytą staranność ustalenia, 
- ochronę interesów odbiorców, 
- minimalizację kosztów, 
- niezbędność do wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów. 

Kosztom uzasadnionym można poświęcić odrębne spore opracowanie, tu zatrzymamy się 
na dwóch zagadnieniach – należytej staranności biznesowej oraz niezbędności do wykonania 
zobowiązań umownych. Rozporządzenia taryfowe wydane na podstawie noweli Prawa 
energetycznego ogłoszonej w Dz. U. Nr 48/00 poz. 555 stanowią, że ceny i stawki opłat 
oblicza się na podstawie kosztów planowanych na pierwszy rok okresu regulacji, przy czym 
podstawą oceny kosztów planowanych są koszty faktycznie poniesione w poprzednim roku 
kalendarzowym. Powstaje ważne pytanie o to kiedy koszty planowane będą miały przymiot 
należytej staranności. Planując koszty zasadniczo mamy do dyspozycji dwie metody, 
przyrostową w stosunku do jakiś kosztów z przeszłości oraz planowania od zera. Jest 
oczywiste, że z punktu widzenia warsztatowego łatwiejsza i tańsza jest metoda przyrostowa. 
Aby miała ona walor należytej staranności musi spełnić przynajmniej następujące cechy – 
okres odniesienia musi być oczyszczony ze zdarzeń, które nie wystąpią w pierwszym roku 
regulacji, trzeba też usunąć skutki kosztowe zdarzeń nie mających cech uzasadnionych (na 
przykład koszty usunięcia zawinionej awarii nie pokrytej ubezpieczeniem), musi uwzględniać 
skutki przeniesione inwestycji efektywnych zrealizowanych w poprzednim roku, musi być 
rzetelna i udokumentowana warsztatowo w tym sensie, że każdy koszt rodzajowy winien być 
prognozowany indywidualnie, jak najrzadziej wskaźnikami inflacyjnymi, wszędzie tam gdzie 
mamy lub możemy mieć dowody zewnętrzne o nowych prognozowanych poziomach 
czynników kosztowych to muszą być one wykorzystane, prognoza kosztów musi wskazywać 
na wolę i determinację skuteczności negocjacyjnej z pewnym marginesem bezpieczeństwa. 
Prognoza z pewnością nie będzie należycie staranna jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne 
biernie uwzględnia koszty dostawców, którzy stosują ceny wygórowane lub praktyki 
monopolistyczne a firma energetyczna temu nie przeciwdziała. 

 Drugim atrybutem jest kryterium niezbędności wynikającej ze zobowiązań umownych – 
aby spełnić ten walor należałoby zastosować metodę planowania od zera, analizując każdą 
pozycję kosztów rodzajowych na każdym MPK (miejsca powstawania kosztów) tak pod 
względem zasadności ponoszenia takich kosztów, jak też ich dotychczasowego poziomu. Jak 
to się robi pokazuje np. praca Perry J.Ludy „Budowanie zysku. Jak obniżać koszty nie 
redukując zatrudnienia” [ 16 ]. 

Pojęcie niezbędności jest znacznie szersze od przysłowiowych złotych klamek, choć owe 
klamki są też bardzo ważne, praktyka rynków regulowanych pokazuje bowiem, że koszty 
niezbędne do nadmiernej jakości obsługi odbiorców też potrafią być wadą. Niezbędność to 
taka i tylko taka organizacja procesów aby racjonalne minimum poniesionych kosztów  
pozwoliło zapewnić racjonalny poziom bezpieczeństwa dostaw i jakości obsługi odbiorców. 

Planowanie od zera po kosztach niezbędnych to bardzo trudna technika ale wykonalna, na 
co wskazuje wiele przykładów z Nissanem na czele, warto w tym miejscu dodać, że w 
Założeniach Polityki Energetycznej Polski do 2020r. w pkt 5 Instrumentów regulacji 
bezpośredniej znajduje się swoiste nigdy nie wykonane zobowiązanie dla Ministra 
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Gospodarki i Prezesa URE do określenia kryteriów i zasad planowania wg metody 
najmniejszych kosztów. 

Należyta staranność planowania kosztów przez przedsiębiorstwo nie ma charakteru 
jednostronnego, Urząd weryfikując i kontrolując koszty musi nie tylko zachować należytą 
staranność ale też przestrzegać wszystkich przepisów prawa materialnego (Prawo 
energetyczne) oraz prawa procesowego (Kodeks postępowania administracyjnego). 
Obowiązek weryfikacji i kontroli kosztów przez Urząd nie jest w Prawie energetycznym 
sprecyzowany co sposobów i metod dotyczy jednak pojęcia koszty uzasadnione oraz 
związany jest z równoważeniem interesów stron w obrocie energią. O prawidłowej kontroli i 
weryfikacji kosztów można mówić wtedy gdy – po pierwsze regulator nie miesza kontroli 
poziomu kosztów prowadzącej do ich obniżenia z dodatnim wskaźnikiem korekcyjnym X bo 
wówczas mamy do czynienia z podwójnym wymuszeniem efektywności, po drugie regulator 
musi stosować metody które są  w pełni znane i jawne dla przedsiębiorstwa, po trzecie 
regulator musi właściwie udowodnić kwestionowanie jakiegoś kosztu rodzajowego, w 
szczególności musi precyzyjnie jak w wyroku w sprawie karnym wskazać dlaczego nie 
przyjmuje za dowód ustalenia (obliczenia) firmy energetycznej oraz udokumentować 
„urzędowy” koszt uzasadniony, po czwarte Urząd musi wykazać, że przedsiębiorstwo nie 
zachowało należytej staranności lub uwzględniło w kosztach złote klamki np. dotyczące 
nadmiernego standardu obsługi jakościowej albo też że uwzględniło koszty, które nie są 
niezbędne dla wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów np. słynny ośrodek 
szkoleniowo – wypoczynkowy EuRoPolGazu. Choć Urząd tego nie lubi przedsiębiorstwo 
powinno opracować i złożyć nawet 1.000 stron wniosku taryfowego ze szczegółowym 
udokumentowaniem wszystkich kosztów mających atrybut istotności np. próg procentowy 
0,5% w strukturze lub poziom kwotowy np. 50.000 zł w celu wymuszenia należytej 
staranności Urzędu oraz w celach dowodowych przy ewentualnym odwołaniu. Taka metoda 
prowadzenia postępowania przez przedsiębiorstwo ma też tą zaletę, że eliminuje się lub 
minimalizuje wezwania Urzędu, co przyspiesza wydanie decyzji taryfowej.  

Przedsiębiorstwo musi mieć świadomość, że Urząd ma prawo zweryfikować koszty 
planowane jeżeli na firmę nałożył wcześniej obowiązek koncesyjny obniżenia strat 
sieciowych (różnicy bilansowej) a przedsiębiorstwo tego nie wykonało, takie obniżenie 
kosztów nie ma nic wspólnego z wymuszeniem efektywności przy pomocy wskaźnika X. W 
administracji rządowej panuje mit wyjątkowego nierynkowego przywileju energetyków 
zawartego w Art. 45 ust. 1 pkt.1 w postaci prawa do uwzględniania w kalkulacji cen kosztów 
związanych z inwestycjami. Każdy racjonalnie działający podmiot gospodarczy inwestując 
uwzględnia koszty generowane nowymi aktywami, ale też każdy taki podmiot robi rachunek 
NPV i IRR takich planów sprawdzając czy to się zwróci. Administracja rządowa winna tak 
tworzyć prawo i praktykę regulacji aby energetyka realizowała inwestycje efektywne, bo 
wówczas mamy do czynienia z obniżką kosztów, pozostaje tylko pytanie o podział korzyści z 
tej obniżki, ale też musi pozostawać przestrzeń dla inwestycji w bezpieczeństwo i ekologię, 
które na poziomie przedsiębiorstwa nigdy się nie zwrócą więc muszą kosztować ból cenowy 
odbiorców energii.  

Koszty uzasadnione obejmują też problem nazwijmy to nieefektywnego poziomu 
zatrudnienia. Przedsiębiorstwa energetyczne we własnym dobrze pojętym interesie powinny 
mieć wizję restrukturyzacji zatrudnienia, i być może już w najbliższej taryfie uwzględnić jako 
uzasadnione rezerwy na koszty odpraw dla pracowników, w przeciwnym przypadku pojawią 
się nowe koszty osierocone. 

Kolejnym ważnym elementem taryfowym w postępowaniu przed Urzędem jest zysk 
uwzględniany w kalkulacji ekonomicznej cen i stawek opłat. Choć zysk jest samą esencją 
działalności zarobkowej ze względu na publiczne głosy dotyczące sposobu uwzględniania 
marży profitu w kalkulacji cen, które pojawiły się po opublikowaniu przez Prezesa URE listu 
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do Prezesa PSE S.A. „Taryfa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Propozycje wstępne 
na okres 2001/2002” [ 17 ] wskażemy tylko kilka nowych aspektów. Po pierwsze i bardzo 
ważne trzeba dostrzec zasadniczą ewolucję poglądów Urzędu na sposób obliczania zwrotu z 
kapitału – o ile w w/w liście do Prezesa PSE S.A. oraz w późniejszym tekście „Koszt kapitału 
w regulacji” [ 18 ] Urząd prezentuje pogląd, że kwota zwrotu będzie liczona na razie 
wyłącznie z bieżących nakładów inwestycyjnych, o tyle opracowanie Urzędu „Przewidywane 
kierunki modyfikacji procesu taryfowania” [ 19 ] na stronie 54 zawiera Tabelę 1, w której 
zwrot z kapitału obliczany jest nie od nowych inwestycji ale od wartości regulacyjnej 
aktywów utożsamianej z wartością majątku na początek roku. Ponieważ w zdrowej 
ekonomicznie firmie wartość netto majątku trwałego powinna mieć pokrycie w kapitale 
własnym w pasywach taki sposób obliczenia kwoty zwrotu po raz pierwszy wprowadza 
rzeczywiste zasady biznesowe do praktyki regulatora, ale też trzeba się liczyć z tym, że 
weryfikacja kosztów może i powinna być twardsza jak też wymuszenie efektywności 
wskaźnikiem X bardziej stanowcze, bowiem Urząd nie może pozwolić na łatwe zyski w 
zwrocie na kapitale oraz dodatkowo w kosztach działalności. Po drugie nadal wadliwy jest 
przepis § 25 rozporządzenia taryfowego  bowiem prawo do kalkulowania zysku jest czymś 
wyjątkowym a nie zasadą (nie chodzi tu bynajmniej o element ochrony interesów odbiorców 
zawarty w tym przepisie) a co więcej zawiera pokrętną metodę analizy nakładów 
inwestycyjnych zamiast formuły zwrotu na kapitale, lecz co gorsza przepis ten ma rangę 
urzędniczą (Minister Gospodarki) a nie rangę ustawową – zysk jako składnik kalkulacji musi 
być zawarty w samej ustawie Prawo energetyczne, tak jak to jest w innym polskim prawie 
regulującym monopol sieciowy, w Art. 23 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [20]. Po trzecie ustalając opłaty 
przyłączeniowe należy uwzględniać zysk obejmujący również podatek dochodowy od 
przychodu z tych opłat ponieważ w roku jego uzyskania po drugiej stronie nie mamy żadnych 
kosztów uzyskania tego przychodu, co oznacza że przedsiębiorstwo sieciowe zamiast 25% 
nakładów na budowę przyłącza odzyskuje tylko 19% ((100% - 24%) x 25%) wydatków 
inwestycyjnych. W tej sprawie niczego nie zmienia interpretacja podatkowa Ministerstwa 
Finansów stanowiąca, że zwrot części nakładów na przyłącza nie skutkuje ograniczeniem 
kosztów uzyskania przychodu na podstawie Art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. 

Rzućmy jeszcze trochę światła na wskaźnik korekcyjny X, który dotychczas nie doczekał 
się szerszego opracowania a jest to wszak zasadniczy instrument regulacyjny w rękach 
Urzędu. 

Wskaźnik korekcyjny X jest zgodnie z § 26 rozporządzenia taryfowego elementem 
kształtującym ceny wskaźnikowe dla poszczególnych rodzajów koncesjonowanej działalności 
energetycznej, chociaż ustala go Urząd nie oznacza to, że poziom tego wskaźnika jest 
całkowicie dowolny, w szczególności jak każdy element decyzji administracyjnej podlega 
kontroli w postępowaniu odwoławczym. Problem polega na tym, że w decyzjach 
zatwierdzających taryfy elektroenergetyczne Urząd w sentencji nie ustala wskaźnika X, a w 
uzasadnieniu pisze jedynie, iż został ustalony adekwatnie do możliwości poprawy 
efektywności oraz zmiany warunków prowadzenia działalności. Takie postępowanie Urzędu 
jest zasadniczo wadliwe bowiem uniemożliwia odwołanie od wysokości ustalonego 
wskaźnika X. Wskaźnik korekcyjny X zgodnie z Art. 23 ust. 2 pkt 2 lit b Prawa 
energetycznego obejmuje projektowaną poprawę efektywności oraz zmianę warunków 
prowadzenia działalności. 
Można wręcz mówić o trzech członach wskaźnika X : 
- Xzwh - zmiana warunków historyczna, 
- Xper  - poprawa efektywności roczna, 
- Xzwr - zmiana warunków roczna. 
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Człon pierwszy związany jest przede wszystkim ze zmianą czynników kosztowych między 
okresem, na który ustala się taryfę np. 1.07.2002 – 30.06.2003 a kalendarzowym rokiem 
odniesienia czyli 2001. 
Człon drugi związany jest z projektowaną poprawą efektywności w pierwszym roku okresu 
regulacji. Człon trzeci związany jest ze zmianą warunków prowadzenia działalności w 
pierwszym roku okresu regulacji. Każdy z tych członów powinien być ustalony i 
udokumentowany oddzielnie przez przedsiębiorstwo energetyczne, bo w jego interesie leży 
dobre rozstrzygnięcie Urzędu, a przede wszystkim przez Urząd bo na nim ciążą wysokie 
wymagania procedury Kpa, proste wyrazy w uzasadnieniu „został ustalony adekwatnie do 
możliwości”, w żadnym razie nie odpowiadają wymogom Kpa. Z punktu widzenia regulacji 
najważniejszy jest człon poprawy efektywności. Urząd ma prawo i obowiązek narzucić 
przymus poprawy efektywności ale jego poziom powinien uwzględniać co najmniej 
następujące czynniki – po pierwsze poprawa efektywności wiąże się z wysiłkiem często 
znacznym wprowadzenia zmian technicznych, procesowych, biznesowych ich efekt powinien 
być podzielony między odbiorców a przedsiębiorstwo energetyczne, nie może być tak, że 
korzyści z efektów przypadają tylko odbiorcom, po drugie poziom poprawy efektywności 
musi wynikać z projektowanych (planowanych) działań przedsiębiorstwa ale też powinien 
wynikać z imiennie wskazanych przez Urząd działań i efektów, których regulator oczekuje od 
przedsiębiorstwa, jeżeli jego własny program proefektywnościowy jest uznawany za 
niewystarczający (w tym miejscu kłania się znowu Kpa, a konkretnie Art. 7, Art. 11 oraz 
rozdział o dowodach), po trzecie narzucenie przymusu efektywności w decyzji taryfowej w 
skali większej od projektowanej przez przedsiębiorstwo oznacza, że przymus ten powstaje z 
dnia na dzień, a prawie nic nie dzieje się z dnia na dzień, po czwarte regulator nawet wbrew 
literze rocznych taryf w podsektorze elektroenergetycznym powinien spróbować określić 
średniookresowy np. 3-letni harmonogram poprawy efektywności dla każdego 
przedsiębiorstwa, które musi przedkładać taryfę do zatwierdzenia. 

Trzy czynniki decydujące o poziomie taryfy i poziomie przyszłych profitów – koszty 
taryfowe, zysk taryfowy oraz poprawa efektywności, wskazują każdy z osobna i łącznie, że ze 
strony przedsiębiorstwa potrzebna jest większa staranność, potrzebny jest pewien dobrze 
pojęty spryt, potrzebna jest wreszcie większa stanowczość wobec regulatora tak w warstwie 
materialnej (koszty, zysk, efektywność) jak w warstwie proceduralnej – trzeba wymagać od 
Urzędu standardów procedury administracyjnej. Zła taryfa oznacza utratę przychodów, a to 
jest bardziej bolesne od „domiaru” podatkowego nawet takiego samego kwotowo, bowiem 
działa również w następnych latach (syndrom bazy poprzedniego okresu) oraz pogarsza 
standing finansowy decydujący o zdolności kredytowej oraz poziomie stopy procentowej 
banku, w którym mamy lub planujemy kredyty – to wszystko odnosi się do taryfy złej czyli 
takiej w której przymus efektywności jest nadmierny, co więcej połączony ze złą weryfikacją 
kosztów oraz restryktywnością co do poziomu zysku. I jeszcze jedna uwaga – wskaźnik X 
może też być ujemny nawet jeżeli człon poprawy efektywności będzie dodatni, nie należy się 
wahać przed takim wnioskiem, szczególnie w takich przypadkach gdy trzeba pokryć straty z 
lat poprzednich oraz przywrócić standardy płynności finansowej. 
 

Przykłady z postępowań taryfowych oraz inne zagadnienia. 
 

Na początku rozdziału zaprezentujemy kilka przykładów postępowań Urzędu w 
wezwaniach skierowanych na podstawie Art. 64 ust. 2 Kpa oraz w wydanych decyzjach, które 
nie powinny się zdarzyć. „Proszę o ponowne skalkulowanie cen i stawek opłat mając na 
uwadze ochronę interesów odbiorców przed ich nadmiernym wzrostem” – w rozdziale o 
równowadze interesów wskazaliśmy już na różnicę między pojęciem nieuzasadniony poziom 
cen a nadmiernym wzrostem cen, to wezwanie ma też inną wadę to Urząd ma równoważyć 
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interesy stron, w tym chronić odbiorców a Urząd wzywa do ponownej kalkulacji bez żadnego 
uzasadnienia faktycznego i prawnego. 

„Proszę o ponowne przeanalizowanie i skorygowanie poziomu zaplanowanych kosztów” 
– to wezwanie jest wyjątkowo naganne bowiem Urząd będąc ustawowo zobowiązany do 
analizowania i weryfikowania kosztów jednym zdaniem przerzuca ten obowiązek na 
przedsiębiorstwo, w dodatku bez żadnego uzasadnienia faktycznego i prawnego. Niestety nie 
jest to przypadek odosobniony – kolejny przykład „Dokonać powtórnej analizy kosztów 
zmierzającej do zweryfikowania cen i stawek opłat”,  „Stosownie do § 23 ust. 2 pkt 2 lit a 
skorygować o 50% koszty strat sieciowych” – to wezwanie nie zawiera żadnego dowodu i 
uzasadnienia, tym samym w sposób elementarny narusza zasady Kodeksu postępowania 
administracyjnego.  

„Stosownie do § 26 ust. 2 skorygować wzrost kosztów finansowych, które wykazują 
nadmierny wzrost w stosunku do 2000r. o 13%” – to wezwanie opiera się na § 26 ust. 2 czyli 
przepisie o dopuszczalnych cenach wskaźnikowych, wskazanie przepisu prawa materialnego 
na podstawie którego Urząd formułuje wezwanie jest wadliwe, ale jest bardzo dużo 
przykładów, w których Urząd w ogóle nie podaje prawnej podstawy materialnej i procesowej 
swego wezwania. 

„Zważywszy na Art. 1 ust. 2 oraz Art. 45 Prawa energetycznego uznaje się, że tylko 
część kosztów może być uznana za koszty uzasadnione” – to kolejny wyjątkowo naganny 
przykład – Urząd nie może niczego uznawać Urząd musi to udowodnić zgodnie z 
procedurami Kpa, koszty uzasadnione muszą być uzasadnione co do grosza, nie zaś tylko co 
do części. 

Urzędowi zdarza się też formułowanie wniosków generalnych typu „ujemny cykl obrotu 
środków pieniężnych świadczy o tym, że nie zachodzi potrzeba zaciągania kredytów 
obrotowych” zatem nie mają uzasadnienia koszty finansowe przyjmowane do kalkulacji cen – 
przedsiębiorstwo nie może się bać kalkulować koszty finansowe tylko dlatego że Urząd 
sformułował taką tezę przed złożeniem wniosku taryfowego. Na kanwie tych przykładów 
rodzi się ważne pytanie o zakres odpowiedzialności karnej zarządów firm energetycznych, w 
sytuacji gdy ulegną one żądaniom Urzędu i same z siebie przeanalizują i zweryfikują koszty 
taryfowe – czy nie grozi im Art. 247 Kodeksu karnego, wszak podpisały oświadczenie o 
rzetelności. W dalszej części tego rozdziału sformułujemy kilka niewygodnych problemów i 
pytań do sektora energetycznego jako całości (elektroenergetyka, gazownictwo i 
ciepłownictwo), ale najpierw zatrzymamy się jeszcze na chwilę przy modelu regulacji 
porównawczej („Analiza efektywności operacyjnej podsektora dystrybucji energii 
elektrycznej. Model regulacji porównawczej” [ 21 ]) oraz modelu regulacji bodźcowej 
(„Przewidywane kierunki modyfikacji procesu taryfowania” [ 19 ]). Urząd ma prawo 
stosować każdą metodę analizy i weryfikacji kosztów oraz każdy sposób ustalania wskaźnika 
korekcyjnego X, o ile jest to zgodne z zasadą równoważenia interesów stron umów w obrocie 
energią, o ile metoda i sposób jej stosowania mają atrybut obiektywizmu i należytej 
staranności warsztatowej oraz o ile zachowano wszystkie reguły prawa materialnego (ustawa 
Prawo energetyczne) i prawa procesowego (Kodeks postępowania administracyjnego). Kilka 
spraw już budzi pytania – po pierwsze czy zapewniono czynny udział stronom, spółkom 
dystrybucyjnym, w postaci dostępu do oprogramowania, po drugie 94% wyniku analiz 
determinuje długość sieci napowietrznych WN, czy naprawdę koszty własne mają charakter 
jednoparametrowy, jaki wynik dałaby analiza gdyby głównym parametrem była ilość 
dostarczanej energii czynnej, po trzecie kryterium piętna nieefektywności w postaci prostej 
regresji skorygowanej COLS, po czwarte skutek 21.000.000 zł przesunięcia prostej OLS do 
prostej COLS na osi kosztów operacyjnych dla przeciętnie efektywnej spółki S24 – piętno 
40% nieefektywności, po piąte regulacja publiczna ma symulować stosunki rynkowe, 
dlaczego zatem spółka S31 nie będzie korzystać z renty kosztowej i po szóste wreszcie model 



 16

dotyczy kosztów ale nie ma w nim możliwości diagnozy w czym tkwi nieefektywność spółki 
S04 a w czym spółki S17. Model regulacji bodźcowej  zawiera wiele pozytywnych 
elementów nie spełnia jednak szeregu założeń wstępnych, bowiem ponadprzeciętne zyski 
powiązane są wyłącznie z głębszą poprawą efektywności w stosunku do regulacyjnego 
wymuszenia, a gdzie renta kosztowa tak charakterystyczna dla rynków konkurencyjnych, 
model nie zawiera żadnego elementu podziału korzyści z obniżki kosztów w Tabeli 1 ponad 
14% (a w przeliczeniu na ilość energii nawet o 18%) obniżka kosztów w całości przechodzi 
na odbiorców. Idea dodatkowych zysków z głębszej efektywności jest właściwa, póki co 
jednak prawo taryfowe mówi o rocznym okresie regulacji, a co więcej państwo dba o to aby 
prawdziwe efekty – dodatkowe zyski w gotówce – nigdy się nie pojawiły, dość wspomnieć 
podatek od nieruchomości energetycznych czy akcyzę na prąd. Czy w takich warunkach 
zarząd spółki dystrybucyjnej zachowa staranność dobrego kupca wnioskując do Urzędu o 5 
letni okres regulacji ? Regulator ma też swoją wizję uzasadnionych kosztów amortyzacji – ta 
wizja jest jednostronna -  powszechnie wiadomo dlaczego Minister Finansów nie zarządza 
przeceny środków trwałych zamrożonych na poziomie IV kwartału 1994r., prawo taryfowe 
nie jest jednak prawem podatkowym, amortyzacja ma określoną funkcję ekonomiczną, czas 
postawić pytanie jaka amortyzacja jest kosztem uzasadnionym. 

Jest oczywiste, że sektor energetyczny musi się liczyć ze wzrostem wymagań ze strony 
regulatora i ze strony rynku, w szczególności regulator może i będzie wymagał innej jakości 
wniosków taryfowych, w tym pod względem działań i programów efektywnościowych ale 
także pełnych analiz finansowych programów inwestycyjnych. W sektorach 
infrastrukturalnych o cechach monopolu naturalnego i wielu firmach działających na 
odrębnych rynkach terytorialnych benchmark cenowy wyłaniający sprzedawcę najtańszego, 
jeszcze nie oznacza że jest to firma efektywna, jest ona tylko względnie efektywna w 
porównaniu z innymi przedsiębiorstwami branżowymi. Nawet lider może mieć bowiem 
koszty znacząco wyższe od tych, które miałby działając w warunkach ostrej konkurencji. Na 
rynkach takich nie działa lub działa ułomnie każdy z czterech czynników modelu Portera – 
ryzyka pojawienia się nowych konkurentów, ryzyka pojawienia się nowych produktów, siły 
negocjacyjnej dostawców oraz siły negocjacyjnej odbiorców (szerzej patrz „Prawo 
energetyczne Komentarz” [ 14 ]). Sektor energetyczny w Polsce wbrew pozorom nie został 
jeszcze poddany przymusowi efektywności, która od lat dotyka cały biznes polski w 
szczególności przez fakt otwartych granic, chronionych tylko przez wątłe bariery celne oraz 
drobne uciążliwości urzędnicze. Takie sektory jak przemysł tekstylny, samochodowy, 
rolnictwo ale też inne muszą radzić sobie z zalewem rynku nie tylko ze strony importu ze 
Wschody ale też z przemytu, importu na fikcyjnych fakturach i oczywiście eksportu do Polski 
przez firmy efektywniejsze. Polski sektor energetyczny musi też przyjąć jako twarde 
ograniczenie rynkowe poziom dochodów społeczeństwa i kondycję odbiorców z kręgu 
biznesu. To są trwałe zewnętrzne warunki – nic nie sprawi, że dochody polskich rodzin z dnia 
na dzień będą stanowiły wysoki procent dochodów w zachodnich landach Niemiec – przykład 
DDR pozostanie prawdopodobnie ewenementem historycznym. Firmy energetyczne muszą 
szybko przyswoić podstawową lekcję – biznes to gra na przychodach, kosztach i podatkach, z 
których najważniejsze są koszty – im szybciej będzie to codzienne motto  - „dzień bez 
obniżki kosztów o 1 mln zł jest dniem straconym” tym lepiej.  

Potyczki z Urzędem Regulacji Energetyki są bardzo ważne, ale ważniejsze są realne 
działania biznesowe – wbrew pozorom także monopol naturalny ma granice cenowe, wyższe 
lub wysokie ceny generują wyższe przychody, które stają się tylko należnościami 
nieściągalnymi. Ale jest też inna granica, tego czego może wymagać Urząd, są to np. koszty 
miału węglowego jako paliwa technologicznego w polskich elektrowniach oraz jego 
transportu szynowego Polskimi Kolejami Państwowymi. Polska energia nie może być tania 
skoro jest wytwarzana z paliwa, którego cena loco elektrownia jest znacznie wyższa od cen 
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światowych – podobnie jak dr inż. Tomasz Kowalak „Quo Vadis, sektorze?” [ 11 ] łatwo 
podjąć się udowodnienia tezy o konkurencyjności polskich wytwórców energii przy dostępie 
do rynkowych cen paliwa, co więcej łatwo wskazać kroki, które trzeba wykonać aby taki stan 
zaistniał, ale to temat na oddzielne opracowanie może na przyszłoroczną konferencję REE’ 
2003.  

Zewnętrzne ograniczenia dochodowe gospodarstw domowych i biznesu, recesja a może 
łagodniej brak wzrostu, narastanie należności nieściągalnych oraz wnioski ze sporów GZE 
S.A. – Huta Łaziska skłaniają też do zasadniczych pytań typu : czy eliminacja subsydiowania 
skrośnego oraz harmonogram otwarcia rynku w oparciu o zasadę TPA nadal powinny 
odbywać się ewolucyjnie czy też winno dojść do terapii szokowej ?  

Polski sektor energetyczny musi też mieć świadomość, że to państwo i jego organy są 
suwerenem, o ile zechcą nim być w imię 40 mln ludności kraju i 2,5 mln przedsiębiorców, a 
nie w imię 100.000 energetyków prądowych, ciepłowniczych i gazowych, a to może oznaczać 
wiele różnych działań. Wymieńmy kilka przykładowych : 
- otwarcie 15% polskiego rynku na import energii z Rosji oraz z Niemiec, 
- wzrost akcyzy do 4 groszy/kWh bez prawa przeniesienia na ceny energii, 
- jednorazowe 100% otwarcie rynku energii w oparciu o zasadę TPA, łącznie z 

gospodarstwami domowymi, 
- zobowiązanie zarządów spółek energetycznych mocą uchwał NWZA do redukcji 

zatrudnienia o 1/3 w ciągu najbliższych dwóch lat, bez pogorszenia jakości usług,  
- twardsza regulacja cenowa i koncesyjna. 

Trzeba się liczyć z tym, że Urząd Regulacji Energetyki może zastosować twardszą ale też 
bardziej przejrzystą regulację cenową np.: publiczną deklarację woli wymuszenia 
następującej ścieżki cenowej energii elektrycznej – 2003r. obniżenie cen nominalnych o 4%, 
a w ciągu 3 następnych lat o kolejne 9% nominalnie (tak jak zrobił to rząd Hiszpanii w 
grudniu 2000r.), lub zastosowanie „The big cut” (trawestacja tytułu albumu Pink Floyd „The 
final cut”), wielkiego cięcia cenowego np. o 13% nominalnie w roku taryfowym 2003/2004, 
albo też zobowiązanie zarządów firm energetycznych do sporządzenia programów redukcji 
kosztów o 30% w ciągu najbliższych 2-3 lat. 
 

Podsumowanie. 
 
1. W postępowaniu taryfowym przedsiębiorstwo energetyczne ma nie tylko obowiązki ale i 

prawa, zaś Urząd ma nie tylko prawa ale i obowiązki. 
2. Ustalanie taryfy należy do wyłącznej kompetencji przedsiębiorstwa, ustalenie wskaźnika 

X i okresu jego obowiązywania to domena Urzędu, odmowa zatwierdzenia taryfy jest 
możliwa tylko w przypadku udowodnienia naruszenia przepisów wskazanych w Art. 47 
ust. 2 Prawa energetycznego. 

3. Równowaga interesów stron, o której mowa w Art. 45 ust. 1 ustawy to jeden z 
najtrudniejszych przepisów Prawa energetycznego, pojęcie równowagi ma więcej 
aspektów niż można przypuszczać, na pewno nie jest elementem równowagi orzekanie 
przez Urząd o nadmiernym wzroście cen, prawo mówi o zabronionym nieuzasadnionym 
poziomie cen. 

4. Dla właściwej praktyki regulacji cen konieczne jest sądowe orzecznictwo w zakresie 
pojęcia równowagi. Tak zwarty i dobrze zorganizowany sektor jakim jest 
elektroenergetyka powinien wykorzystać możliwości i okazje aby do takich wyroków 
dochodziło. 

5. Procedura zatwierdzenia taryfy przez Urząd jest bardziej restrykcyjna od mającego 
najgorszą opinię prawa fiskalnego, są jednak możliwości prawne (pokazaliśmy sekwencję 
kroków) aby przywrócić równowagę w relacji przedsiębiorstwo – Urząd, co więcej są 
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narzędzia prawne aby otrzymać odszkodowanie od Urzędu Regulacji Energetyki z tytułu 
skutków złej decyzji taryfowej. 

6. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego mają ogromne znaczenie w 
postępowaniu taryfowym, trzeba aktywnie włączać w postępowanie taryfowe prawników 
z dużą wiedzą i praktyką administracyjną. 

7. Pojęcie kosztów uzasadnionych jest nieostre i zawsze będzie budziło spory, jego dwa 
atrybuty istotne – należyta staranność i niezbędność do wykonania zobowiązań 
umownych nakładają obowiązki na firmę energetyczną ale i na Urząd, w szczególności 
Urząd musi przestrzegać wszystkich przepisów Kpa, w tym tych dotyczących dowodów, 
nie wystarczy że Urzędowi coś się wydaje. 

8. Zysk jest samą esencją działalności zarobkowej, a poprawa efektywności to skutek 
wysiłku przedsiębiorstwa, potrzebna jest większa stanowczość wobec Urzędu – trzeba się 
domagać i bronić zysku taryfowego, trzeba też domagać się podziału korzyści z poprawy 
efektywności. 

9. Liczne przykłady wskazują, że postępowania taryfowe i wydane decyzje zawierają 
uchybienia ale też błędy zasadnicze. 

10. Modele regulacji porównawczej oraz bodźcowej mają przymiot legalności o ile będą 
spełnione warunki równowagi interesów stron oraz zastosowane właściwe procedury 
procesowe, nawet pierwsze czytanie nasuwa szereg pytań istotnych. 

11. Ceny energii są ważne bo generują nominalny strumień przychodów, ważniejsze są 
jednak koszty, polska energetyka nie stanęła jeszcze przed prawdziwym przymusem 
efektywności – trzeba się liczyć z tym że państwo i rynek mogą nawet z dnia na dzień 
stworzyć nową trudną rzeczywistość. 
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Uzupełnienie – uwagi dodatkowe. 
 
1. Niniejsze opracowanie jest pierwotną, szerszą wersją referatu zamówionego wygłoszonego   
    na Konferencji Rynek Energii Elektrycznej 2002 Kazimierz Dolny 13 – 15 maja 2002r. 
2. Tekst opracowania zakończono 19 marca 2002r, nie obejmuje więc ono komentarza do   
    całego przebiegu przeglądu taryfowego 2002/2003 szczególnie w zakresie możliwości  
    sukcesywnego, rosnącego uwzględniania w taryfach zwrotu na kapitale zaangażowanym,   
    zmian w Założeniach polityki energetycznej Polski do 2020r oraz zmian Prawa   
    energetycznego ogłoszonych w Dz. U. Nr 135/02 pod poz. 1144.  
 
 


