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Rola Ministra Gospodarki i Ministra Skarbu
w œwietle obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych

w aspekcie bezpieczeñstwa energetycznego kraju

STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono analizê i ocenê mo¿liwoœci i skutecznoœci dotychcza-
sowych regulacji prawnych dla zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego w odniesieniu
do naczelnych organów administracji rz¹dowej: Ministra Gospodarki i Ministra Skarbu
realizowan¹ w ramach projektu badawczego zamawianego nr PBZ-MEiN-1/2/2006 Bezpie-
czeñstwo elektroenergetyczne kraju przez Konsorcjum Politechnik: Gdañskiej, Œl¹skiej, War-
szawskiej i Wroc³awskiej.
Regulacje prawne dla zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego zawarte w ustawie Prawo
Energetyczne maj¹ charakter wielop³aszczyznowy i dotycz¹ m.in. Ministra Gospodarki z racji
jego ustawowych zadañ i odpowiedzialnoœci za politykê energetyczn¹ pañstwa oraz pra-
wid³owe funkcjonowanie sektora energetycznego oraz Ministra Skarbu z racji jego nadzoru
w³aœcicielskiego nad przedsiêbiorstwami energetycznymi oraz odpowiedzialnoœci za prze-
kszta³cenia w³asnoœciowe sektora paliwowo-energetycznego. W artykule przedstawiono ko-
lejno dla tych podmiotów administracji publicznej analizê i ocenê uregulowañ prawnych
w aspekcie bezpieczeñstwa energetycznego oraz zaproponowano rozwi¹zania legislacyjne
w celu poprawy istniej¹cego stanu.

S£OWA KLUCZOWE: system elektroenergetyczny, bezpieczeñstwo energetyczne, prawo, Minister
Gospodarki, Minister Skarbu
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Wprowadzenie

Bezpieczeñstwo energetyczne kraju jest stanem jego gospodarki umo¿liwiaj¹cym po-
krycie bie¿¹cego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na energiê w sposób
technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagañ ochrony œrodowiska.

Poziom bezpieczeñstwa energetycznego kraju zale¿y od wielu czynników, z których
najwa¿niejsze stanowi¹:
� stopieñ zrównowa¿enia popytu i poda¿y na energiê i paliwa, z uwzglêdnieniem aspektów

strukturalnych i przewidywanego poziomu cen,
� zró¿nicowanie struktury noœników energii tworz¹cych krajowy bilans paliwowy,
� stopieñ zdywersyfikowania Ÿróde³ dostaw przy akceptowalnym poziomie kosztów oraz

przewidywanych potrzebach,
� stan techniczny i sprawnoœæ urz¹dzeñ i instalacji, w których nastêpuje przemiana energe-

tyczna noœników energii, oraz systemów transportu, przesy³u i dystrybucji paliw i energii,
� stany zapasów paliw w iloœci zapewniaj¹cej utrzymanie ci¹g³oœci dostaw do odbiorców,
� uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych i ich

wyniki finansowe,
� kondycja ekonomiczno-finansowa u¿ytkowników paliw i energii,
� stan lokalnego bezpieczeñstwa energetycznego (Obwieszczenie... 2005),

Zagadnienia i regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa energetycznego kraju przedstawiono
w kluczowej dla funkcjonowania sektora elektroenergetycznego w Polsce ustawie Prawo
Energetyczne (Ustawa... 1997) (2).

Regulacje w zakresie bezpieczeñstwa energetycznego kraju zawarte w ustawie Prawo
Energetyczne maj¹ charakter wielop³aszczyznowy i dotycz¹:
� Rady Ministrów,
� Ministra Gospodarki,
� Ministra Skarbu,
� Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki,
� przedsiêbiorstw energetycznych prowadz¹cych koncesjonowan¹ dzia³alnoœæ w zakresie

wytwarzania energii elektrycznej,
� przedsiêbiorstwa energetycznego prowadz¹cego koncesjonowan¹ dzia³alnoœæ operatora

systemu przesy³owego,
� przedsiêbiorstw energetycznych prowadz¹cych koncesjonowan¹ dzia³alnoœæ operatorów

systemów dystrybucyjnych,
� przedsiêbiorstw energetycznych prowadz¹cych koncesjonowan¹ dzia³alnoœæ w zakresie

obrotu energi¹ elektryczn¹,
� wojewodów,
� samorz¹dy terytorialne,
� u¿ytkowników systemu.

W odniesieniu do naczelnych organów administracji publicznej ich ustawowe zadania
i kompetencje okreœla œciœle w ustawa z 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej
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(Ustawa z dnia 4 wrzeœnia 1997 r.) W obszarze bezpieczeñstwa energetycznego wa¿ne role
pe³ni¹ Minister Gospodarki i Minister Skarbu. Pierwszy z racji ustawowych zadañ i odpo-
wiedzialnoœci za politykê energetyczn¹ pañstwa oraz prawid³owe funkcjonowanie sektora
energetycznego, drugi z racji nadzoru w³aœcicielskiego nad przedsiêbiorstwami energe-
tycznymi nale¿¹cymi w ca³oœci lub czêœci do Skarbu Pañstwa oraz odpowiedzialnoœci za
przekszta³cenia w³asnoœciowe sektora paliwowo-energetycznego. Przedsiêbiorstwa energe-
tyczne prowadz¹c koncesjonowan¹ dzia³alnoœæ w obszarach: wytwarzania, przesy³u, dystry-
bucji i obrotu energi¹ elektryczn¹ decyduj¹ o poziomie bezpieczeñstwa energetycznego
kraju.

1. Zadania i kompetencje Ministra Gospodarki

Minister Gospodarki jest naczelnym organem administracji rz¹dowej w³aœciwym w spra-
wach polityki energetycznej pañstwa. Jednym z jego g³ównych zadañ w zakresie polityki
energetycznej jest m.in.: nadzór nad bezpieczeñstwem zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
oraz nadzór nad funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych w zakresie okre-
œlonym ustaw¹ [2] oraz wspó³dzia³anie z wojewodami i samorz¹dami terytorialnymi
w sprawach planowania i realizacji systemów zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ (art. 12
[2]). Zadania Ministra Gospodarki s¹ zdefiniowane œciœle w ustawie z 4 wrzeœnia 1997 r.
o dzia³ach administracji rz¹dowej (art. 9, u. 2, p. 1) (3). W jego gestii w ramach Rady
Ministrów znajduje siê inicjatywa ustawodawcza dotycz¹ca zagadnieñ energetyki i opra-
cowywanie aktów wykonawczych (rozporz¹dzeñ) do ustawy Prawo Energetyczne. Jest to
kluczowa kompetencja Ministra Gospodarki, umo¿liwiaj¹ca mu poœredni wp³yw na sektor
elektroenergetyczny i oddzia³ywanie na przedsiêbiorstwa energetyczne.

Minister Gospodarki opracowa³ szereg rozporz¹dzeñ do ustawy (Ustawa... 1997) istot-
nych dla prawid³owego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w tym najwa¿niej-
sze rozporz¹dzenie systemowe [4], w którym okreœli³ szczegó³owe warunki funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego, budowy oraz eksploatacji urz¹dzeñ, instalacji i sieci. W po-
stanowieniach tego rozporz¹dzenia m.in. uwzglêdniono aspekty bezpieczeñstwa i nieza-
wodnego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, okreœlono sposób planowania
jego rozwoju oraz warunki postêpowania operatorów systemów elektroenergetycznych
w sytuacjach awaryjnych. Minister Gospodarki opracowa³ równie¿ inne rozporz¹dzenia,
zawieraj¹ce postanowienia wa¿ne w aspekcie bezpieczeñstwa energetycznego kraju. Nale¿¹
do nich m.in.: rozporz¹dzenia taryfowe [5] i [6], rozporz¹dzenie dotycz¹ce przetargu na
budowê nowych mocy wytwórczych [7], rozporz¹dzenie dotycz¹ce przetargu na wy³onienie
sprzedawców z urzêdu dla energii elektrycznej [8], rozporz¹dzenia dotycz¹ce odnawialnych
Ÿróde³ energii [9] i [10] oraz rozporz¹dzenie dotycz¹ce zapasów paliw w przedsiêbiorstwach
energetycznych [11].

Minister Gospodarki posiada ograniczone kompetencje w odniesieniu do przedsiêbiorstw
energetycznych prowadz¹cych koncesjonowan¹ dzia³alnoœæ w obszarach: wytwarzania,
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przesy³u, dystrybucji i obrotu energi¹ elektryczn¹ nale¿¹cych w ca³oœci lub czêœci do Skarbu
Pañstwa, bowiem przedsiêbiorstwa te pod wzglêdem nadzoru w³aœcicielskiego podlegaj¹
Ministrowi Skarbu Pañstwa. Kompetencje Ministra Gospodarki ograniczaj¹ siê praktycznie
jedynie do sprawowania nadzoru merytorycznego i monitoringu.

Monitoring bezpieczeñstwa energetycznego realizowany przez Ministra Gospodarki jest
wa¿ny w kontekœcie prawid³owej i szybkiej identyfikacji problemów zwi¹zanych z bezpie-
czeñstwem energetycznym oraz ich w³aœciwego rozwi¹zania przez odpowiednie organa
administracji rz¹dowej.

Minister Gospodarki do dnia 31 marca ka¿dego roku otrzymuje od Prezesa Urzêdu
Regulacji Energetyki (URE) sprawozdanie ze swojej dzia³alnoœci (art. 24, u. 1 [2]). W ra-
mach tego sprawozdania Prezes URE przedstawia m.in. ocenê bezpieczeñstwa dostarczania
energii elektrycznej oraz katalog podjêtych dzia³añ w kierunku jego poprawy.

Ponadto Minister Gospodarki do dnia 31 marca ka¿dego roku otrzymuje od operatora
systemu przesy³owego którym jest spó³ka PSE-Operator S.A. informacjê za poprzedni rok
kalendarzowy o realizacji zadañ w zakresie bezpieczeñstwa funkcjonowania systemu elek-
troenergetycznego. W ramach tych informacji s¹ mu przekazywane dane dotycz¹ce:
� zdolnoœci przesy³owych sieci oraz mocy Ÿróde³ przy³¹czonych do tej sieci,
� jakoœci i poziomu utrzymania sieci,
� podejmowanych dzia³añ maj¹cych na celu pokrywanie szczytowego zapotrzebowania na

energiê elektryczn¹,
� podejmowanych dzia³añ maj¹cych na celu pokrywanie szczytowego zapotrzebowania na

energiê elektryczn¹, w przypadku wyst¹pienia przerw w jej dostarczaniu,
� sporz¹dzanych planów rozwoju.

W oparciu m.in. o informacje Prezesa URE i operatora systemu przesy³owego Minister
Gospodarki na podstawie art. 15b, u. 1 [2] opracowuje, w terminie do dnia 30 czerwca
danego roku, sprawozdanie z wyników nadzoru nad bezpieczeñstwem zaopatrzenia w ener-
giê elektryczn¹, a nastêpnie publikuje je w drodze obwieszczenia (np. [16]).

Sprawozdanie to zawiera m.in. informacje dotycz¹ce:
� popytu i poda¿y energii elektrycznej,
� Ÿróde³ i kierunków zaopatrzenia gospodarki krajowej w energiê elektryczn¹ oraz mo¿li-

woœci dysponowania tymi Ÿród³ami,
� stanu infrastruktury technicznej sektora elektroenergetycznego,
� dzia³añ podejmowanych dla pokrycia szczytowego zapotrzebowania na energiê elek-

tryczn¹,
� postêpowania w przypadku niedoborów ich dostaw,
� poziomu zapasów paliw wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej,
� sytuacji ekonomicznej przedsiêbiorstw energetycznych,
� konkurencyjnoœci cenowej energii elektrycznej,
� oceny skutecznoœci podejmowanych dzia³añ w zakresie bezpieczeñstwa zaopatrzenia

energiê elektryczn¹,
� przewidywanego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹,
� planowanych lub bêd¹cych w budowie nowych mocy Ÿróde³ energii elektrycznej.
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2. Rola Ministra Gospodarki w kontekœcie

polityki energetycznej kraju

Minister Gospodarki ma bardzo istotny wp³yw na kszta³towanie polityki energetycznej
kraju. W Ministerstwie Gospodarki jest bowiem opracowywany raz na 4 lata dokument
Polityka energetyczna pañstwa obejmuj¹cy: ocenê realizacji polityki energetycznej pañstwa
za poprzedni okres; czêœæ prognostyczn¹ obejmuj¹c¹ okres nie krótszy ni¿ 20 lat oraz
program dzia³añ wykonawczych na okres najbli¿szych 4 lat zawieraj¹cy instrumenty jego
realizacji. Rada Ministrów, na wniosek Ministra Gospodarki, przyjmuje politykê ener-
getyczn¹ pañstwa. Obecnie obowi¹zuje polityka energetyczna pañstwa [15] nakreœlona do
2025 r. przy czym opracowano ju¿ jej projekt obejmuj¹cy horyzont do 2030 r.

W œwietle art. 14, ustawy [2], polityka energetyczna okreœla: bilans paliwowo-ener-
getyczny kraju, zdolnoœci wytwórcze krajowych Ÿróde³ paliw i energii, zdolnoœci prze-
sy³owe, efektywnoœæ energetyczn¹ gospodarki, dzia³ania w zakresie ochrony œrodowiska,
rozwój wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii, wielkoœci i rodzaje zapasów paliw,
kierunki restrukturyzacji i przekszta³ceñ w³asnoœciowych sektora paliwowo-energetycz-
nego, kierunki prac naukowo-badawczych oraz wspó³pracê miêdzynarodow¹.

Minister Gospodarki opracowuj¹c dokument Polityka energetyczna pañstwa przed-
stawia cele, program i instrumenty realizacji polityki energetycznej pañstwa. Technicznie
realizacja celów nakreœlonych przez Ministra Gospodarki wype³niana jest przez przedsiê-
biorstwa energetyczne, na które Minister Gospodarki ma wp³yw poœredni, natomiast
Minister Skarbu i Prezes URE bezpoœredni.

Przyk³adowo Minister Gospodarki nakreœla w ramach polityki energetycznej pañstwa
kierunki rozwoju m.in. krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) w tym systemu
przesy³owego, systemów dystrybucji itp. Cele te realizowane s¹ przez spó³ki nadzorowane
przez Ministra Skarbu – operatora systemu przesy³owego (OSP) i operatorów systemów
dystrybucyjnych (OSD), które swoje plany rozwoju uzgadniaj¹ z Prezesem URE – nad-
zorowanym przez Ministra Gospodarki.

3. Ocena regulacji prawnych dotycz¹cych

Ministra Gospodarki i propozycje rozwi¹zañ

Zadania i obowi¹zki Ministra Gospodarki w kontekœcie bezpieczeñstwa energetycznego
zosta³y zdefiniowane i okreœlone w sposób w³aœciwy w ustawie Prawo Energetyczne.
Minister Gospodarki posiada jednak ograniczone mo¿liwoœci realizacji powierzonych
obowi¹zków z zakresu bezpieczeñstwa energetycznego. Wynika to g³ównie z u³o¿enia
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stosunków w³aœcicielskich w przedsiêbiorstwach energetycznych, które w zale¿noœci od
udzia³u w nich pañstwa, podlegaj¹ nadzorowi w³aœcicielskiemu Ministra Skarbu. W sytuacji
wyst¹pienia awarii np. sieci przesy³owej, Minister Gospodarki jest o niej jedynie informo-
wany, bez mo¿liwoœci wyegzekwowania podjêcia stosownych dzia³añ przez operatora
systemu w celu likwidacji tej awarii. Na dzia³ania te ma wp³yw poœredni poprzez wydanie
rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego szczegó³owe zasady funkcjonowania sieci (rozporz¹dzenie
systemowe [4]).

Zwiêkszenie efektywnoœci zarz¹dzania wymaga wyposa¿enia Ministra Gospodarki w in-
strumenty umo¿liwiaj¹ce sprawowanie nad przedsiêbiorstwami energetycznymi realnego,
a nie tylko merytorycznego nadzoru. Szczególnie jest to istotne w odniesieniu do klu-
czowego dla funkcjonowania KSE przedsiêbiorstwa – operatora systemu przesy³owego.

W obecnej sytuacji Minister Gospodarki powinien podejmowaæ dzia³ania legislacyjne
wspieraj¹ce realizacjê inwestycji w zdolnoœci wytwórcze i przesy³owe elektroenergetyki.
Wa¿ne jest wyposa¿enie Ministra Gospodarki w narzêdzia prawne umo¿liwiaj¹ce nadzór
i egzekwowanie odpowiednich dzia³añ inwestycyjnych przez przedsiêbiorstwa energe-
tyczne np. w celu poprawy bezpieczeñstwa energetycznego. Przy czym nale¿y przewidzieæ
okresowe korygowanie narzêdzi wspierania inwestycji w okreœlone przedsiêwziêcia np.
rozdzielenie op³at za œwiadectwa pochodzenia od cen energii, ulgi podatkowe itp.

Minister Gospodarki ponadto powinien okreœliæ za³o¿enia do polityki wspierania in-
westowania w nowe Ÿród³a wytwórcze, zw³aszcza w zakresie zezwoleñ emisyjnych.
Obecnie bowiem inwestor musi sam zapewniæ sobie zezwolenia emisyjne (zastêpowanie
starych Ÿróde³ nowymi) lub liczyæ na przychylnoœæ administratora przydzia³u zezwoleñ
w przysz³oœci, natomiast np. w Niemczech inwestor ma zapewnienie o przydziale zezwoleñ
na 10–14 lat [12].

W odniesieniu do inwestycji sieciowych Minister Gospodarki powinien okreœliæ zasady
promowania i sposób pozyskania œrodków inwestycyjnych od inwestorów prywatnych
zgodnie z zasad¹ tzw. merchant line, czyli mo¿liwoœci uzyskania szczególnych uprawnieñ
od regulatora w zakresie dostêpu do nowych lub podwy¿szonych mocy przesy³owych na
zasadach wy³¹cznoœci.

Minister Gospodarki powinien dokonaæ zmian w strukturze taryfy za us³ugi przesy³owe,
która obecnie rozk³ada na wszystkich odbiorców koszty bilansowania i usuwania ograniczeñ
systemowych, a przez to nie generuje w³aœciwych sygna³ów ekonomicznych dla uczest-
ników rynku. Struktura nie uwzglêdnia topografii i nierównomiernego rozwoju polskiego
systemu elektroenergetycznego.

System taryfowy powinien promowaæ wytwarzanie energii w Ÿród³ach rozproszonych,
zlokalizowanych w pobli¿u miejsc ich odbioru. Obecnie koszty systemowe nie s¹ wyod-
rêbnione i przeniesione na uczestników rynku w postaci op³aty rynkowej. Oznacza to, ¿e
taka sama porcja energii wyprodukowana w dowolnym punkcie sytemu ma jednakow¹
wartoœæ (model tzw. miedzianej p³yty). Powoduje to nieoptymalne korzystanie z ogra-
niczonych zasobów sieciowych i brak sygna³ów lokalizacyjnych dla nowych mocy wy-
twórczych i du¿ych centrów odbiorczych. Podjêcie dzia³añ, w kierunku wprowadzenia
zró¿nicowania op³at za korzystanie z sieci przesy³owych z uwzglêdnieniem lokalizacji
Ÿróde³ energii elektrycznej i odbiorców, bêdzie wprawdzie skutkowa³o zró¿nicowaniem cen
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energii elektrycznej na obszarze kraju, ale pozwoli na stymulowanie podejmowania opty-
malnych decyzji lokalizacyjnych w zakresie inwestycji w Ÿród³a energii [13]. Bêdzie to
bardzo korzystne z punktu widzenia bezpieczeñstwa energetycznego.

Minister Gospodarki powinien dokonaæ zmian zasad rynku hurtowego i bilansuj¹cego
oraz wprowadziæ rynek dnia bie¿¹cego.

Modyfikacja zasad funkcjonowania rynku hurtowego, w tym przede wszystkim rynku
bilansuj¹cego powinna byæ realizowana w celu rozwoju mechanizmu bilansowania
w kierunku rynkowej wyceny produktów rynkowych (np. energia czynna, rezerwy mocy,
us³ugi regulacyjne) oraz rynkowych metod udostêpniania ograniczonych zasobów sie-
ciowych uwzglêdniaj¹cych lokalizacyjne aspekty bilansowania systemu. Ewolucja rynku
bilansuj¹cego powinna u³atwiæ prowadzenie bilansowania handlowego przez uczestników
rynku i doprowadziæ do racjonalizacji cen energii elektrycznej oraz kosztów energii do-
starczanej w warunkach wymuszonych wzglêdami bezpieczeñstwa pracy systemu.

Mo¿liwoœæ realizacji przez Ministra Gospodarki przedstawionych wczeœniej dzia³añ
i wyposa¿enie go w konieczne do ich realizacji narzêdzia prawne wymaga nowelizacji
ustawy [2] oraz rozporz¹dzenia taryfowego i systemowego we wspomnianych wczeœniej
obszarach.

4. Zadania, rola i kompetencje Ministra Skarbu

Minister Skarbu Pañstwa obok Ministra Gospodarki posiada wp³yw na kszta³towanie
polityki zwi¹zanej z bezpieczeñstwem energetycznym kraju. Odpowiada bowiem za prze-
kszta³cenia w³asnoœciowe sektora paliwowo-energetycznego. Okreœla kierunki jego re-
strukturyzacji i przekszta³ceñ w³asnoœciowych. Ponadto sprawuje nadzór w³aœcicielski nad
przedsiêbiorstwami energetycznymi nale¿¹cymi w ca³oœci lub czêœci do Skarbu Pañstwa.
Przedsiêbiorstwa te prowadz¹c koncesjonowan¹ dzia³alnoœæ w zakresie: wytwarzania
energii elektrycznej, operatora systemu przesy³owego, operatora systemu dystrybucyjnego,
obrotu energi¹ elektryczn¹ decyduj¹ o poziomie bezpieczeñstwa energetycznego kraju.
Szczególna rola w tym wzglêdzie jako najwa¿niejszemu i kluczowemu podmiotowi przy-
pada OSP.

W roku 2007, m.in. dziêki dzia³aniom Ministra Skarbu, dokonano znacz¹cych zmian na
rynku energii elektrycznej oraz w strukturze sektora elektroenergetycznego. Zmieni³a siê
struktura podmiotowa rynku na skutek dokonanej konsolidacji i wyodrêbnienia prawnego
operatorów systemów dystrybucyjnych oraz wydzielenia operatora systemu przesy³owego.
Przy czym potrzeba konsolidacji by³a uzasadniana g³ównie wzglêdami bezpieczeñstwa
energetycznego, koniecznoœci¹ poprawy efektywnoœci ekonomicznej funkcjonowania elek-
troenergetyki i wzmocnieniem polskich przedsiêbiorstw energetycznych na rynku euro-
pejskim. Potrzeba wydzielenia OSP i restrukturyzacji prawnej dotychczasowych spó³ek
dystrybucyjnych wi¹za³a siê z koniecznoœci¹ wype³nienia nakazu prawnego wydzielenia
dzia³alnoœci operatorskiej ze struktur przedsiêbiorstw zintegrowanych pionowo, wynika-
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j¹cego z nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne (zwi¹zanej ze zharmonizowaniem z za-
pisami dyrektywy [1]).

Zgodnie z dokumentem rz¹dowym Program dla elektroenergetyki z 27 marca 2006 r.
[17], utworzono:
� PGE – Polsk¹ Grupê Energetyczn¹ S.A., w której sk³ad wesz³y: PSE S.A. (po wy-

dzieleniu OSP), BOT S.A., Elektrownia Dolna Odra S.A. oraz Spó³ki Dystrybucyjne:
LUBZEL S.A., ZEORK S.A., Rzeszowski Zak³ad Energetyczny S.A., £ódzki Zak³ad
Energetyczny S.A., Zak³ad Energetyczny £ódŸ-Teren S.A., Zak³ad Energetyczny
Warszawa-Teren S.A., Zamojska Korporacja Energetyczna S.A., Zak³ad Energetyczny
Bia³ystok S.A.;

� Tauron Polska Energia S.A., w którego sk³ad wesz³y: PKE S.A., Elektrownia Stalowa
Wola S.A., EnergiaPro S.A., ENION S.A.;

� ENERGA S.A., w której sk³ad wesz³y: Koncern Energetyczny ENERGA S.A. i Zespó³
Elektrowni Ostro³êka S.A.;

� ENEA SA, w której sk³ad wesz³y spó³ki energetyczne ENEA S.A. i Elektrownia Ko-
zienice S.A.
Obecna struktura podmiotowa i stopieñ koncentracji dzia³alnoœci energetycznej zo-

sta³y wiêc ukszta³towane przez wczeœniejszy proces konsolidacji poziomej (w okresie
2002–2005), a nastêpnie pionowej przedsiêbiorstw energetycznych nale¿¹cych do Skarbu
Pañstwa.

Przedsiêbiorstwo energetyczne PSE - Operator S.A., którego Skarb Pañstwa jest wy-
³¹cznym akcjonariuszem zosta³o operatorem systemu przesy³owego na obszarze kraju.
Koncesja zosta³a przyznana na okres od 1 stycznia 2008 r. do 1 lipca 2014 r.

W ramach przekszta³ceñ dokonano wyodrêbnienia prawnego operatorów systemów
dystrybucyjnych. Celem tych przekszta³ceñ by³o osi¹gniêcie stanu, w którym osoby odpo-
wiedzialne za zarz¹dzanie OSD bêd¹ odpowiedzialne wy³¹cznie za dzia³alnoœæ wynikaj¹c¹
z zadañ operatora, bez koniecznoœci wprowadzania dodatkowych rozwi¹zañ formalno-
-prawnych ograniczaj¹cych ich prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce z przepisów kodeksu spó³ek
handlowych, w zwi¹zku z koniecznoœci¹ realizacji postanowieñ przepisów szczególnych,
jakimi w tym zakresie s¹ przepisy ustawy [2].

Zastosowane rozwi¹zania polega³y m.in. na dokonaniu zmian w statutach spó³ek poprzez
wprowadzenie do Statutu OSD postanowieñ dotycz¹cych:
� zakazu uczestnictwa i odpowiedzialnoœci OSD – za bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ w zakresie

wykonywanej dzia³alnoœci gospodarczej innej ni¿ wynika to z zadañ OSD,
� przekazania innym osobom (prawnym lub fizycznym), odrêbnym od OSD, wyko-

nywania praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z akcji (udzia³ów) posiadanych przez OSD
w innych podmiotach (na czas wykonywania funkcji OSD) [18].
Przedsiêbiorstwa energetyczne bêd¹ce operatorami systemów dystrybucyjnych zakoñ-

czy³y w pe³ni proces przekszta³ceñ. Przy czym znaczna czêœæ z nich podlega³a znacznym
przekszta³ceniom w ramach grup kapita³owych m.in. w zakresie usytuowania spó³ek w tych
grupach. Koniecznoœæ tych przekszta³ceñ, wynika³a z faktu, ¿e struktura organizacyjna,
w której spó³ki bêd¹ce OSD by³y uczestnikami grup kapita³owych, by³a akceptowalna
jedynie w okresie przejœciowym [18].
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5. Ocena regulacji prawnych dotycz¹cych Ministra Skarbu

i propozycje rozwi¹zañ

Minister Skarbu Pañstwa realizuj¹c okreœlony model przekszta³ceñ w³asnoœciowych
sektora paliwowo-energetycznego ma istotny wp³yw na ró¿norodne aspekty zwi¹zane
z bezpieczeñstwem energetycznym. Zastosowana konsolidacja dzia³alnoœci energetycznej
pogorszy³a warunki konkurencji na rynku krajowym, a szczególnie mo¿liwoœci rozwoju
konkurencji na rynku hurtowym. Wobec zmniejszaj¹cych siê nadwy¿ek mocy zainsta-
lowanych w systemie elektroenergetycznym (w szczególnoœci w godzinach szczytowego
obci¹¿enia) udzia³ w rynku dwóch najwiêkszych grup energetycznych: PGE- Polska Grupa
Energetyczna S.A. i Tauron Polska Energia S.A. jest na tyle istotny, ¿e spó³ki te mog¹
wykorzystywaæ pozycjê dominuj¹c¹ i dyktowaæ warunki cenowe [14]. Zakres i poziom
konkurencyjnoœci w sektorze energii i paliw stanowi jedno z istotnych ekonomicznych
uwarunkowañ bezpieczeñstwa energetycznego.

Minister Skarbu Pañstwa sprawuj¹c nadzór w³aœcicielski nad przedsiêbiorstwami ener-
getycznymi nale¿¹cymi w ca³oœci lub czêœci do Skarbu Pañstwa, dziêki swoim przedsta-
wicielom w radach nadzorczych spó³ek energetycznych, ma wp³yw na obsadê ich zarz¹dów
i prowadzon¹ przez nie dzia³alnoœæ. Bezpieczeñstwo energetyczne powinno stanowiæ jeden
z priorytetów dzia³añ realizowanych przez zarz¹dy przedsiêbiorstw energetycznych z udzia-
³em Skarbu Pañstwa, a obszar i skala podejmowanych dzia³añ w tym zakresie powinna
stanowiæ jeden z wa¿nych elementów oceny zarz¹dów tych spó³ek.

Wnioski

Inicjatywa ustawodawcza w ramach Rady Ministrów dotycz¹ca zagadnieñ energetyki
i opracowywanie rozporz¹dzeñ do ustawy Prawo Energetyczne stanowi kluczow¹ kompe-
tencjê Ministra Gospodarki, umo¿liwiaj¹c¹ mu poœredni wp³yw na sektor elektroenerge-
tyczny i oddzia³ywanie na przedsiêbiorstwa energetyczne.

Kompetencje Ministra Gospodarki w odniesieniu do przedsiêbiorstw energetycz-
nych nale¿¹cych w ca³oœci lub czêœci do Skarbu Pañstwa ograniczaj¹ siê praktycz-
nie jedynie do sprawowania nadzoru merytorycznego i monitoringu, bowiem przed-
siêbiorstwa te pod wzglêdem nadzoru w³aœcicielskiego podlegaj¹ Ministrowi Skarbu
Pañstwa.

Minister Gospodarki przedstawia cele, program i instrumenty realizacji polityki energe-
tycznej pañstwa w ramach dokumentu Polityka energetyczna pañstwa. Technicznie re-
alizacja celów nakreœlonych przez Ministra Gospodarki wype³niana jest przez przedsiê-
biorstwa energetyczne, na które ma on wp³yw poœredni.
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Minister Gospodarki z racji u³o¿enia stosunków w³aœcicielskich w przedsiêbiorstwach
energetycznych posiada ograniczone mo¿liwoœci realizacji powierzonych obowi¹zków
z zakresu bezpieczeñstwa energetycznego.

Zwiêkszenie efektywnoœci zarz¹dzania w obszarze bezpieczeñstwa przez Ministra
Gospodarki wymaga znowelizowania przepisów ustawy Prawo Energetyczne dotycz¹cych
Ministra Gospodarki w zakresie przyznania Ministrowi Gospodarki instrumentu prawnego
daj¹cego mo¿liwoœæ sprawowania realnego nadzoru nad kluczowym dla funkcjonowania
KSE przedsiêbiorstwem – operatorem systemu przesy³owego oraz instrumentu do kszta³-
towania, nadzoru i egzekwowania odpowiednich dzia³añ inwestycyjnych przez przedsiê-
biorstwa energetyczne np. w celu poprawy bezpieczeñstwa energetycznego.

Minister Gospodarki mo¿e swoimi dzia³aniami przyczyniæ siê poœrednio do poprawy
bezpieczeñstwa energetycznego m.in. poprzez wprowadzenie systemu taryfowego promu-
j¹cego wytwarzanie energii w Ÿród³ach rozproszonych, zlokalizowanych w pobli¿u miejsc
ich odbioru oraz poprzez modyfikacjê zasad funkcjonowania rynku hurtowego w kierunku
rynkowej wyceny produktów rynkowych (np. energia czynna, rezerwy mocy, us³ugi re-
gulacyjne) oraz rynkowych metod udostêpniania ograniczonych zasobów sieciowych
uwzglêdniaj¹cych lokalizacyjne aspekty bilansowania systemu. Wymaga to odpowiednich
zmian i nowelizacji rozporz¹dzenia taryfowego i systemowego.

Minister Skarbu Pañstwa realizuj¹c okreœlony model restrukturyzacji i przekszta³ceñ
w³asnoœciowych sektora paliwowo-energetycznego oraz sprawuj¹c nadzór w³aœcicielski nad
przedsiêbiorstwami energetycznymi ma istotny wp³yw na ró¿norodne aspekty zwi¹zane
z bezpieczeñstwem energetycznym.

Obszar podejmowanych dzia³añ z zakresu bezpieczeñstwa energetycznego powinien
stanowiæ jeden z wa¿nych elementów oceny zarz¹dów przedsiêbiorstw energetycznych
z udzia³em Skarbu Pañstwa, przez przedstawicieli w ich radach nadzorczych delegowanych
przez Ministra Skarbu Pañstwa.
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Waldemar DO£ÊGA

The role of the Minister of Economy
and the Minister of Treasure in view of past law regulations

in aspect of energy security

Abstract

In this paper, analysis and evaluation of possibilities and effectiveness of past law regulations for
assurance of energy security in relation to central organs of government – The Minister of Economy
and The Minister of Treasure is shown. It was made in frames of ordered research project no.
PBZ-MEiN-1/2/2006 „National energy security” by Consortium of Universities of Technology:
Gdañsk, Silesian, Warsaw and Wroc³aw.

Law regulations for assurance of energy security which are contained in the Energy Law have
multi-plane character and concern, among other things, The Minister of Economy by virtue of
statutory tasks and responsibility for national energy policy and correct function of power industry and
The Minister of Treasure by virtue of property supervision for energy enterprises and responsibility
for property transformations in power industry. In this paper, analysis and evaluation of law re-
gulations in aspect of energy security for each listed entities of the civil service is shown moreover,
law solutions for improvement of existing state are proposed.

KEY WORDS: power system, energy security, law, Minister of Economy, Minister of Treasure


