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PRAWNE WARUNKI PRZY CZENIA  
ODNAWIALNYCH RÓDE  ENERGII

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Streszczenie 

Wymogi przewidziane dla Polski, dotycz ce udzia u energii pochodz cej ze ró-

de  odnawialnych na poziomie 15% w ko cowym zu yciu energii w 2020 r., w po -

czeniu z obowi zuj cym systemem wsparcia dla energetyki odnawialnej, spowodowa y

wzrost zainteresowania inwestycjami w OZE. Post powania administracyjne zwi zane

z takimi inwestycjami ujawni y niedoskona o ci obowi zuj cego w tym zakresie prawa, 

dotycz ce w szczególno ci etapu uzyskiwania warunków przy czenia. Obowi zuj ce

Prawo energetyczne zawiera regulacyjne braki w zakresie kompletno ci wniosku o wy-

danie warunków przy czenia oraz kolejno ci rozpatrywania takich wniosków, a tak e

jednoznacznie nie przes dza o ich charakterze prawnym. Kwestie te maj  zosta  szcze-

gó owo uregulowane w nowej ustawie Prawo energetyczne oraz w ustawie o odnawial-

nych ród ach energii, które obecnie stanowi  przedmiot prac legislacyjnych w ramach 

planowanego trójpaku energetycznego. 

S owa kluczowe: prawo energetyczne, warunki przy czenia, ród a odnawialne 

                                                          

  E-mail: jakub.kasnowski@interia.pl. 
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Wprowadzenie 

Parlament Europejski i Rada dyrektyw  nr 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze róde  odnawialnych 

zmieniaj ca i w nast pstwie uchylaj ca dyrektywy 2001/77/WE oraz 

2003/30/WE (dalej: dyrektywa 2009/28/WE) wskaza y w Za czniku nr I przy-

sz e wymagania stawiane pa stwom cz onkowskim dotycz ce poziomu udzia u

energii pochodz cej ze róde  odnawialnych (dalej: OZE) w ko cowym zu yciu 

energii1. W przypadku Polski udzia  OZE zosta  okre lony na poziomie 15% 

w 2020 roku. Postawione wymagania, obrazuj ce zapotrzebowanie na ród a

energii odnawialnej w najbli szych latach, wraz z zagwarantowanym poziomem 

wsparcia inwestycji, spowodowa y wzrost zainteresowania tego typu inwesty-

cjami. Znacz cy wzrost mocy pochodz cej ze róde  odnawialnych, b d cy 

wynikiem rosn cego zainteresowania inwestorów, uwydatni  istotne niedosko-

na o ci regulacji prawnych dotycz cych etapu wnioskowania o okre lenie wa-

runków przy czenia2. Niew tpliwie nale  do nich zagadnienia daty oraz kom-

pletno ci wniosku o wydanie warunków przy czenia, kolejno ci rozpatrywania 

wniosków oraz charakteru prawnego warunków przy czenia.

Obecnie prowadzone s  prace legislacyjne nad tak zwanym trójpakiem 

energetycznym, w którego ramach odr bn  regulacj , obok ustaw Prawo ener-

getyczne (dalej: nowe PE) i Prawo gazowe, ma stanowi  ustawa o odnawial-

nych ród ach energii (dalej: ustawa o OZE), a tak e ustawa wprowadzaj ca.

Zagadnienia b d ce przedmiotem niniejszego opracowania, ogólnie dotycz ce

warunków przy czenia, zostan  uregulowane w nowym PE3. W odniesieniu do 

róde  odnawialnych znajd  one zastosowanie na podstawie odes ania zawarte-

go w art. 36 pkt 1 projektu ustawy o OZE4.

                                                          
1 Krajowe cele ogólne w zakresie udzia u energii ze róde  odnawialnych w ko cowym

zu yciu energii brutto w 2020 r.
2  Minister Gospodarki, Raport okre laj cy cele w zakresie udzia u energii elektrycznej 

wytwarzanej w odnawialnych ród ach energii znajduj cych si  na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, w krajowym zu yciu energii elektrycznej na lata 2010–2019, Warszawa 2011, 
www.mg.gov.pl, data pobrania: 2.09.2012, s. 8–10. 

3  Projekt ustawy z dnia 8 pa dziernika 2012 r. – Prawo energetyczne, wersja 1.24, 
www.rcl.gov.pl, data pobrania: 9.06.2013. 

4  Projekt ustawy z dnia 9 pa dziernika 2012 r. o odnawialnych ród ach energii, wersja 
2.0.2., www.rcl.gov.pl, data pobrania: 9.06.2013. 
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1. Pierwsze stwo OZE 

Zgodnie z art. 9 c ust. 6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo ener-

getyczne5 (dalej: PE): „Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze 

swojego dzia ania, jest obowi zany zapewni  wszystkim podmiotom pierw-

sze stwo w wiadczeniu us ug przesy ania lub dystrybucji energii elektrycznej 

wytworzonej w odnawialnych ród ach energii”. Mo liwo  przesy u wytwo-

rzonej energii elektrycznej stanowi dla wytwórców jeden z najistotniejszych 

elementów inwestycji. Pojemno  sieci operatorów jest bowiem ograniczona. 

Ustawowe uregulowanie pierwsze stwa przesy u energii z OZE przed ród ami 

konwencjonalnymi stanowi implementacj  postanowie  przytoczonej na wst -

pie dyrektywy 2009/20/WE oraz stanowi  ma, obok systemu dop at, oczywist

zach t  dla potencjalnych inwestorów. Pierwsze stwo energii pochodz cej

z OZE nale y rozumie  jako ci cy na operatorze systemu przesy owego (da-

lej: OSP) i dystrybucyjnego (dalej: OSD) obowi zek zapewnienia pierwsze -

stwa odbioru energii elektrycznej pochodz cej z odnawialnych róde 6. Zasada 

ta odnosi si  zatem do energii pochodz cej ze róde  ju  istniej cych. Operator 

sieci w przypadku ograniczonej mo liwo ci przesy u energii elektrycznej 

w pierwszej kolejno ci powinien podj  dzia ania zmierzaj ce do zapewnienia 

us ug przesy ania lub dystrybucji energii elektrycznej pochodz cej z OZE, a do-

piero w nast pnej kolejno ci energii pochodz cej ze róde  konwencjonalnych. 

Nale y zaznaczy , e art. 33 ust. 1 projektu ustawy o OZE zasad  pierwsze -

stwa odnosi do przy czenia instalacji OZE przed ród ami konwencjonalnymi.  

Dalsza cz  opracowania dotyczy  b dzie wniosku o wydanie warunków 

przy czenia. Zaznaczy  nale y, e chocia  proces wydawania warunków przy-

czenia na podstawie obowi zuj cego PE ma charakter uniwersalny, to jednak 

zdecydowana wi kszo  post powa  dotyczy przy czania OZE. Wynika to 

przede wszystkim ze specyfiki inwestycji w ród a konwencjonalne oraz z cha-

rakteru podmiotów realizuj cych takie inwestycje. 

                                                          
5  Dz.U. 2006, nr 89, poz. 625 z pó n. zm.  
6  M. Czarnecka, T. Og ódek, Prawo energetyczne – Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 

2009, s. 237.
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2. Warunki przy czenia – wymagania wniosku 

Etapem poprzedzaj cym przy czenie do sieci, które nast puje na podsta-

wie zawartej umowy o przy czenie, jest uzyskanie przez zainteresowanego tak 

zwanych warunków przy czenia. Zgodnie z art. 7 ust. 3 a PE wydanie warun-

ków nast puje na wniosek podmiotu ubiegaj cego si  o przy czenie, z o onego

w przedsi biorstwie energetycznym, do którego sieci wnioskodawca ubiega si

o przy czenie. Regulacja ta odpowiada tre ci § 4 Rozporz dzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegó owych warunków funk-

cjonowania systemu elektroenergetycznego7 (dalej: rozporz dzenie). Zabieg 

taki z punktu widzenia zasad starannej legislacji zosta  w literaturze oceniony 

krytycznie8.

Wzór wniosku o wydanie warunków przy czenia zgodnie z § 6 ust. 2 roz-

porz dzenia ustala oraz udost pnia przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si

przesy aniem lub dystrybucj . Wniosek o wydanie warunków przy czenia po-

winien spe nia  okre lone wymagania. Zosta y one sformu owane § 7 tego roz-

porz dzenia. Oprócz oznaczenia wnioskodawcy i okre lenia mocy przy cze-

niowej dla ka dego miejsca dostarczania energii elektrycznej wniosek powinien 

zawiera  przewidywane roczne zu ycie energii elektrycznej, przewidywany 

termin rozpocz cia dostarczania energii elektrycznej lub jej poboru, okre lenie

parametrów technicznych i charakterystyki ruchowej oraz technicznej przy -

czanych urz dze , a tak e okre lenie minimalnej mocy wymaganej dla zapew-

nienia bezpiecze stwa osób i mienia w przypadku wprowadzenia ogranicze

w dostarczaniu i poborze energii oraz informacje techniczne dotycz ce zak óce

wprowadzanych przez urz dzenia. Wymagania wobec zainteresowanych s

zró nicowane, w zale no ci od zaliczenia wnioskodawcy do okre lonej grupy 

przy czeniowej, co nast puje na podstawie kryteriów okre lonych w § 3 ust. 1 

rozporz dzenia. W przypadku wytwórców energii elektrycznej wniosek 

o wydanie warunków przy czenia powinien dodatkowo zawiera  dane i infor-

macje przewidziane w § 7 ust. 2 rozporz dzenia, a dotycz ce okre lenia mak-

symalnej rocznej ilo ci wytwarzanej energii i ilo ci tej energii dostarczanej do 

sieci, mocy zainstalowanej, zakresu dopuszczalnych zmian obci e  oraz liczb

                                                          
7  Dz.U. 2007, nr 93, poz. 623. 
8  M. Nowaczek-Zaremba, D. Nowak, Komentarz do art. 7 ustawy, w: Prawo energetycz-

ne, red. M. Swora, Z. Muras, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 530. 
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przy czanych jednostek wytwórczych. Jednocze nie nale y zaznaczy , e

w przypadku wniosku o okre lenie warunków przy czenia farm wiatrowych, 

oprócz wszystkich wymienionych ju  wymaga , w § 7 ust. 3 rozporz dzenia

przewidziano dodatkowo wymóg zawarcia danych i informacji dotycz cych 

specyfikacji technicznej turbin wiatrowych oraz charakterystyk  mocy turbiny 

wiatrowej w funkcji pr dko ci wiatru. Zaznaczy  nale y, e do chwili ukazania 

si  projektu ustawy o OZE oraz okre lenia wspó czynników korekcyjnych  

w ustawie wprowadzaj cej, inwestycje w energetyk  wiatrow  stanowi y naj-

szybciej rozwijaj  si  cz  sektora OZE. Mo liwe jest równie  zawarcie we 

wniosku dodatkowych informacji. Wymaganymi za cznikami – na podstawie 

§ 7 ust. 5 rozporz dzenia – s  dokumenty potwierdzaj ce tytu  prawny wnio-

skodawcy do korzystania z obiektu, w którym b d  u ywane przy czane urz -

dzenia, instalacje lub sieci, plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okre laj cy 

usytuowanie obiektu, a tak e wyci g ze sprawozdania z bada  jako ci energii 

elektrycznej wytworzonej przez turbiny wiatrowe. Nast pnie wnioskodawca, 

zgodnie z art. 7 ust. 8 c PE, jest zobowi zany do wniesienia zaliczki w ci gu

14 dni od dnia z o enia wniosku o okre lenie warunków przy czenia pod rygo-

rem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wysoko  wniesionej zaliczki na 

poczet op aty za przy czenie do sieci wynosi 30 z  za ka dy kilowat mocy 

przy czeniowej okre lonej we wniosku o okre lenie warunków przy czenia,

jednak nie mo e przekracza  3 mln z . Warto doda , e w nowym PE w art. 10 

ust. 1 i 2 nie przewidziano zmiany stawek zaliczki. Pierwotnie celem wprowa-

dzenia obowi zku zap aty zaliczki by o wyeliminowanie zjawiska blokowania 

mocy przesy owych sieci przez inwestorów ubiegaj cych si  o wydanie warun-

ków przy czenia bez rzeczywistego zamiaru ich realizacji9. Zgodnie z art. 7 

ust. 8 g PE, przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si  przesy aniem lub dys-

trybucj  energii elektrycznej jest obowi zane wyda  warunki przy czenia.

Zgodnie z pkt 2 wspomnianego przepisu termin na ich wydanie wynosi  

„150 dni od dnia z o enia wniosku o okre lenie warunków przy czenia przez 

wnioskodawc  przy czanego do sieci o napi ciu znamionowym wy szym ni

1 kV, a w przypadku przy czania ród a – od dnia wniesienia zaliczki”. Zgod-

nie z art. 7 ust. 8 i PE warunki przy czenia s  wa ne dwa lata od dnia ich dor -

czenia i stanowi  warunkowe zobowi zanie przedsi biorstwa do zawarcia 

umowy przy czeniowej.

                                                          
9 Ibidem, s. 533.
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Tak w uproszczeniu wygl da proces ubiegania si  zainteresowanego wy-

twarzaniem energii elektrycznej z OZE o wydanie warunków przy czenia.

W praktyce z etapem tym wi  si  pewne istotne niedogodno ci, które maj

przes dzi  i uregulowa  zapisy ustaw projektowanych w ramach tak zwanego 

trójpaku energetycznego. Niedogodno ci wynikaj ce z obowi zuj cego PE 

dotycz  przede wszystkim braku szczegó owych regulacji prawnych odnosz -

cych si  do okre lenia daty z o enia wniosku o wydanie warunków przy cze-

nia i jego kompletno ci, w tpliwo ci zwi zanych z kolejno ci  rozpatrywania 

wniosków oraz z charakterem prawnym wydawanych warunków przy czenia.

Zagadnienia te zostan  omówione w tej kolejno ci.

3. Data z o enia wniosku o wydanie warunków przy czania 

Precyzyjne okre lenie daty z o enia wniosku o wydanie warunków przy -

czenia jest istotne z dwóch g ównych powodów. Pierwszym z nich jest okre le-

nie biegu terminów do wydania warunków przy czenia, drugim – kompletno

z o onego wniosku. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 a PE: „Podmiot ubiegaj cy si  o przy czenie do 

sieci sk ada wniosek o okre lenie warunków przy czenia do sieci”. Ustalenie 

momentu, od którego mamy do czynienia ze z o onym wnioskiem, jest istotne 

dla organu wydaj cego wspomniane warunki z punktu widzenia na o onych 

wymogów dotycz cych terminów. Dla zainteresowanego ich wydaniem mo-

ment z o enia wniosku jest natomiast szczególnie istotny z perspektywy ewen-

tualnych roszcze  w przypadku przekroczenia tych terminów przez organ, 

a tak e z powodu ci cego na nim obowi zku wp aty zaliczki na poczet op aty 

za przy czenie do sieci. Zgodnie z art. 7 ust. 8 c PE: „Zaliczk  wnosi si  w ci -

gu 14 dni od dnia z o enia wniosku o okre lenie warunków przy czenia, pod 

rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia”. Jednocze nie ust. 8 h przy-

toczonego przepisu nak ada na przedsi biorstwo energetyczne obowi zek pi-

semnego potwierdzenia z o onego przez wnioskodawc  wniosku, okre laj c

w szczególno ci dat  jego z o enia. Powstaje pytanie, czy skoro niew tpliwie

istotnym dla rozpatrzenia wniosku jest uiszczenie wymaganej zaliczki, termin 

na jej wp at  liczony b dzie od momentu fizycznego z o enia wniosku czy 

wniosku kompletnego, a zatem takiego, który spe nia wszystkie wymagania 

formalne i którego z o enie zosta o potwierdzone przez przedsi biorstwo ener-
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getyczne. Wed ug niektórych autorów interpretacja literalna wspomnianego 

przepisu mog aby wskazywa  na moment fizycznego z o enia wniosku10. Inten-

cj  ustawodawcy by o jednak przyj cie, e chodzi o wniosek kompletny – „nie 

ma potrzeby podkre la  w ustawie, e wniosek ma by  kompletny, gdy  je eli

pismo nie b dzie zawiera o jakiego  elementu, nie b dzie mo na go traktowa

jako wniosku”11. W doktrynie pogl d ten jest aprobowany. Przyjmuje si , e

bieg wspomnianych terminów rozpoczyna si  od momentu z o enia przez zain-

teresowany podmiot kompletnego wniosku12. Warto doda , e w Instrukcji ru-
chu i eksploatacji sieci przesy owej (dalej: IRiESP) Polskich Sieci Energetycz-

nych Operator SA (dalej: PSE Operator SA) w rozdziale II.B.1.2.2.1. lit. c okre-

lono jako dat  z o enia wniosku „dat  otrzymania przez OSP kompletnego 

wniosku”13. Równie  w wydanym przez PSE Operator SA przewodniku w pkt 

2.3 lit. d jako dat  z o enia wniosku okre lono „dat  otrzymania przez OSP 

kompletnego wniosku, tj. spe niaj cego wymagania ustawy i IRiESP”14.

Mo liwe wyst pienie problemów interpretacyjnych zwi zanych z precy-

zyjnym okre leniem daty z o enia wniosku oraz faktu jego z o enia ma rozwi -

za  regulacja art. 8 ust. 6 nowego PE. Istnienie tego problemu potwierdza uza-

sadnienie do projektu, w którym wskazano, e planowana zmiana ma na celu 

„usuni cie mo liwych w tpliwo ci interpretacyjnych co do tego, kiedy i czy 

w ogóle wniosek zosta  z o ony, tym bardziej e od tej daty liczony jest termin 

wydania warunków przy czenia oraz wniesienia zaliczki na poczet op aty za 

przy czenie do sieci”15.

                                                          
10  P. Cio kowski, M. Andruszkiewicz, Terminy w procedurze okre lania warunków przy-

czenia, www.cire.pl, data pobrania: 11.08.2012.
11  Uzasadnienie uchwa y Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energe-

tyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Druk nr 2622, Warszawa, 18 grudnia 2009 r., 
www.orka.sejm.gov.pl, data pobrania: 6.09.2012. 

12  S.M. Nowaczek-Zaremba, D. Nowak, op.cit., s. 533. 
13  PSE Operator SA, Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesy owej, wersja 2.0, tekst 

obowi zuj cy od 1 stycznia 2012 r., www.pse-operator.pl, data pobrania: 6.09.2012. 
14  PSE Operator SA, Przy czanie do sieci przesy owej – przewodnik, www.google.pl, da-

ta pobrania: 6.09.2012. 
15  Uzasadnienie do projektu ustawy Prawo energetyczne, www.cire.pl, data pobrania: 

5.09.2012.



Jakub Kasnowski 12

4. Kolejno  rozpatrywania wniosków o wydanie warunków przy czenia 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 PE: „Przedsi biorstwo energetyczne […] jest obo-

wi zane do zawarcia umowy o przy czenie do sieci z podmiotami ubiegaj cy-

mi si  o przy czenie do sieci na zasadzie równoprawnego traktowania”. Ze 

sformu owanej zasady równego traktowania w doktrynie zosta  wyinterpreto-

wany obowi zek operatorów do rozpatrywania z o onych wniosków o wydanie 

warunków przy czenia na podstawie obiektywnych kryteriów16. Powszechnie 

za takie kryterium przyjmuje si  moment z o enia wniosku – st d tak istotne 

jest zagadnienie jego kompletno ci. Celem regulacji art. 7 ust. 1 PE jest wpro-

wadzenie zakazu dyskryminacji podmiotów ubiegaj cych si  o przy czenie do 

sieci. Na o enie na przedsi biorstwo energetyczne, do którego ma zosta  przy-

czone nowe ród o energii odnawialnej, obowi zku równego traktowania 

podmiotów staraj cych si  o takie przy czenie ma na celu zakaz preferencyj-

nego traktowania dostawców lub odbiorców energii, czyli takiego, w którym 

przedsi biorstwo dokonuje wyboru na podstawie istotnych ze swojego punktu 

widzenia kryteriów, na przyk ad wybiera podmioty generuj ce wi ksze zyski17.

Obowi zuj ca regulacja nie wyra a wprost zasady first come, first served.

W obowi zuj cym stanie prawnym kolejno  rozpatrywania wniosków odbywa 

si  na podstawie obiektywnego kryterium zapewniaj cego równoprawne trak-

towanie i stanowi regu  wyinterpretowan  z art. 7 ust. 1 PE. Warto doda , e

art. 11 ust. 1 nowego PE przewiduje expressis verbis obowi zek przedsi bior-

stwa energetycznego rozpatrywania wniosków wed ug kolejno ci ich wp ywu18.

5. Charakter prawny warunków przy czenia 

Zgodnie z art. 7 ust. 8 i zd. 2 PE: „Warunki przy czenia s  wa ne dwa la-

ta od dnia ich dor czenia. W okresie wa no ci warunki przy czenia stanowi

warunkowe zobowi zanie przedsi biorstwa energetycznego do zawarcia umo-

wy o przy czenie do sieci elektroenergetycznej”. Okres dwóch lat wa no ci

warunków przy czenia zosta  tak e uregulowany w § 8 ust. 7 rozporz dzenia,

                                                          
16  P. Cio kowski, M. Andruszkiewicz, op.cit.
17  M. Czarnecka, T. Og ódek, op.cit., s. 154. 
18  Projekt ustawy z dnia 8 pa dziernika 2012 r. Prawo energetyczne… 
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wkraczaj c w materi  regulacji ustawowej i okre laj c pocz tek biegu wspo- 

mnianego terminu od dnia ich okre lenia. Rozbie no  ta stanowi istotne nie-

doci gni cie legislacyjne. W tpliwo ci powstaj  w odniesieniu do charakteru 

prawnego warunków przy czenia. Na podstawie obowi zuj cych przepisów 

w literaturze wyró niono kilka mo liwych koncepcji: 1) przyj to, e warunki 

przy czenia s  dokumentem o charakterze informacyjnym; 2) s  ofert  w ro-

zumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) zawarcia umowy o przy -

czenie do sieci; 3) s  bezwarunkowym zobowi zaniem przedsi biorstwa do 

z o enia o wiadczenia woli o zawarciu umowy o przy czenie o ile nadal istnie-

j  techniczne i ekonomiczne warunki przy czenia oraz 4) s  bezwarunkowym 

zobowi zaniem si  przedsi biorstwa energetycznego do z o enia o wiadczenia

woli o zawarciu umowy o przy czenie19. Obowi zuj ce przepisy nie przes dza-

j  jednoznacznie, która z koncepcji jest w a ciwa20. Regulacja art. 7 ust. 8 i PE, 

zdawa oby si , dopuszcza mo liwo  odmowy zawarcia umowy w okresie 

obowi zywania wydanych warunków przy czenia, co wiadczy oby o braku 

ich bezwzgl dnie wi cego charakteru21.

Koncepcja traktuj ca warunki przy czenia jako dokument o charakterze 

informacyjnym opiera si  na zakresie regulacji przyk adowej ich zawarto ci na 

podstawie § 8 rozporz dzenia22. Zdaniem autora tego pogl du, „nabieraj  one 

[warunki przy czenia – dop. J.K.] waloru warunkowego zobowi zania dopiero 

wtedy, gdy rozpatrujemy je przez pryzmat art. 7 ust. 1 PE i tym samym uto sa-

miamy z istnieniem technicznych warunków przy czenia do sieci i dostarcza-

nia paliw lub energii, oraz spe niania przez daj cego zawarcia umowy warun-

ków przy czenia do sieci i odbioru”23. Nale y stwierdzi , e zgodnie z wy-

k adni  systemow , nakazuj c  ca o ciowe traktowanie systemu prawa24, nie 

mo na mówi  o warunkowo ci zobowi zania warunków przy czenia zale nej

                                                          
19  M. Szambela czyk, Zasady pod czenia do sieci w projekcie nowelizacji Prawa ener-

getycznego, „Czysta Energia” 2009, nr 4, www.czystaenergia.pl, data pobrania: 28.08.2012.  
20 Ibidem, autor uznaje, e „nie znajduj  potwierdzenia ani w obecnych, ani w propono-

wanych przepisach”. 
21 Ibidem.
22 . Bartuszek, Charakter prawny warunków przy czenia, „Biuletyn Urz du Regulacji 

Energetyki” 2010, nr 5, s. 4. 
23 Ibidem.
24 Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 971;  

S. Wronkowska, Podstawowe poj cie prawa i prawoznawstwa, Ars boni et aequi, Pozna  2005, 
s. 89; L. Morawski, Wst p do prawoznawstwa, Dom Organizatora, Toru  2011, s. 146–148. 
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od ich interpretacji w kontek cie art. 7 ust. 1 PE. Wydane przez przedsi bior-

stwo energetyczne warunki przy czenia podlegaj  re imowi obowi zuj cych 

norm prawnych jako spójnej ca o ci i na tej podstawie nale y oceni , czy maj

charakter zobowi zania warunkowego, czy nie. Jednocze nie warto zaznaczy ,

e dokument o charakterze informacyjnym nie ma charakteru wi cego. Nie-

w tpliwe taki maj  wydawane przez przedsi biorstwa energetyczne warunki 

przy czenia. Ponadto, w okresie obowi zywania wydanych warunków przy -

czenia i w sytuacji istnienia technicznych i ekonomicznych warunków okre lo-

nych w art. 7 ust. 1 PE, przedsi biorstwo energetyczne ma obowi zek zawarcia 

umowy o przy czenie z wnioskodawc , który spe ni  warunki niezb dne do 

przy czenia25. Niew tpliwie dokument o charakterze informacyjnym nie kreo-

wa by takiego obowi zku.

Zobowi zaniowy charakter warunków przy czenia oddaje niew tpliwie

koncepcja warunków przy czenia jako oferty w rozumieniu przepisów cz ci

ogólnej k.c.26. Zgodnie z tym pogl dem warunki przy czenia czyni  zado

wymaganiom stawianym ofercie zgodnie z art. 66 k.c. Kierowane s  do kon-

kretnego podmiotu, stanowi  form  o wiadczenia woli zak adu energetycznego 

w zakresie obj tym tymi warunkami, zawieraj  szczegó owy opis przedmiotu 

umowy, a tak e po rednio pozwalaj  ustali  cen  przy czenia27. Problem zwi -

zany z ustaleniem essentialia negotii w postaci odp atno ci stanowi jeden  

z argumentów krytyków koncepcji warunków przy czenia jako oferty w rozu-

mieniu KC28. Poniewa  zgodnie z § 8 ust. 6 rozporz dzenia: „warunki przy -

czenia s  przekazywane wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przy cze-

nie”, ciekaw  koncepcj  wydaje si  uznanie przekazywanego projektu jako 

zaproszenia do rokowa , opart  na tym, e przekazywana umowa stanowi jedynie 

projekt i nie jest w praktyce podpisana przez przedsi biorstwo energetyczne29.

                                                          
25  M. Prusak, Nie mo na odmówi  zawarcia umowy o przy czenie farmy wiatrowej, data 

publikacji: 14.07.2009, www.biznes.gazetaprawna.pl, data pobrania: 2.09.2012. 
26  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93  

z pó n. zm. 
27  G.J. W siewski, K. Kahl, Co uregulowa  w prawie energetycznym, data publikacji: 

26.06.2009, www.rp.pl, data pobrania: 2.09.2012. 
28  A. Walaszek-Pyzio , W. Pyzio , Obowi zek zawarcia umowy o przy czenie do sieci 

elektroenergetycznej – w z owe zagadnienia prawne, „Przegl d Ustawodawstwa Gospodarczego” 
2006, nr 12, s. 9; G.J. W siewski, K. Kahl, op.cit.; . Bartuszek, op.cit., s. 4. 

29 . Bartuszek, op.cit., s. 10.  
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Kolejna z przytoczonych koncepcji traktuje wydawane przez przedsi bior-

stwo energetyczne warunki przy czenia jako bezwarunkowe zobowi zanie

przedsi biorstwa do z o enia o wiadczenia woli o zawarciu umowy o przy -

czenie, o ile nadal istniej  techniczne i ekonomiczne warunki przy czenia.

Punktem wyj cia tej koncepcji jest za o enie, e skoro przedsi biorstwo energe-

tyczne mo e odmówi  wydania warunków przy czenia z powodu braku tech-

nicznych i ekonomicznych warunków na etapie sk adania wniosku, to tym bar-

dziej mo e tego dokona  przed zawarciem samej umowy o przy czenie. W tym 

wypadku warunkowo  zobowi zania przedsi biorstwa energetycznego odnosi 

si  do sytuacji, gdy w okresie dwóch lat od wydania warunków przy czenia ma 

doj  do zawarcia umowy przy czeniowej, jednak przedsi biorstwo ze wzgl -

du na zmian  okoliczno ci odmawia zawarcia umowy z powodu braku tech-

nicznych lub ekonomicznych warunków przy czenia. Warunkowe zobowi za-

nie przedsi biorstwa energetycznego polega w tym przypadku na tym, e cho-

cia  zosta y wydane warunki przy czenia, konieczne jest, aby w momencie 

zawierania umowy warunki techniczne i ekonomiczne wci  istnia y, to jest, 

aby istnia a mo liwo  przy czenia róde  o danej mocy, przy planowanych 

wcze niej inwestycjach30. Warto doda , e przytoczona koncepcja jest we-

wn trznie sprzeczna. Jak s usznie zauwa ono, w przypadku zakre lenia wymo-

gu istnienia warunków technicznych i ekonomicznych – o ile nadal istniej , nie 

mo na mówi  o bezwarunkowo ci zobowi zania przedsi biorstwa energetycz-

nego31. Z powodu tej sprzeczno ci niektórzy autorzy, formu uj c koncepcje 

dotycz ce charakteru prawnego warunków przy czenia, okre laj  je jako „wa-

runkowe zobowi zanie przedsi biorstwa energetycznego do zawarcia umowy 

o przy czenie do sieci, o ile w dniu zawarcia umowy o przy czenie b d  ist-

nie  techniczne i ekonomiczne warunki przy czenia”32. Istnienie technicznych 

i ekonomicznych warunków przy czenia jest szeroko komentowanym w litera-

turze zagadnieniem33.

                                                          
30  M. Prusak, op.cit.
31 . Bartuszek, op.cit., s. 7. 
32  M. Prusak, op.cit.
33 S.M. Nowaczek-Zaremba, D. Nowak, op.cit., s. 520–523; A. Walaszek-Pyzio , W. Py-

zio , op.cit., s. 4–7; M. Czarnecka, T. Og ódek, op.cit., s. 154–155; M. Janowska, M. Pawe czyk, 
P. Sokal, R. Walczak, w: Prawo energetyczne – komentarz, red. M. Pawe czyk, Iuris, Pozna
2012, s. 204–206; J. Baehr, E. Sawicki, w: J. Baehr, E. Sawicki, J. Antczak, Prawo energetyczne 
– komentarz, Zakamycze 2003, s. 93. 
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Rozwa aj c ostatni  z przytoczonych koncepcji, zgodnie z któr  warunki 

przy czenia stanowi  bezwarunkowe zobowi zanie si  przedsi biorstwa ener-

getycznego do z o enia o wiadczenia woli o zawarciu umowy o przy czenie,

nale y si  odnie  do funkcji warunków przy czenia. W uzasadnieniu wyroku 

z 25 czerwca 2009 roku34 S d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wymie-

niaj c funkcje, jakie pe ni  wydawane warunki przy czenia, wskaza , e „sta-

nowi  [one – dop. J.K.] potwierdzenie przez przedsi biorstwo energetyczne 

istnienia technicznych i ekonomicznych warunków do przy czenia” oraz sta-

nowi  zaproszenie „do z o enia przedsi biorstwu energetycznemu o wiadczenia

woli przez podmiot ubiegaj cy si  o przy czenie, które powoduje po stronie 

przedsi biorstwa energetycznego obowi zek zawarcia umowy o przy czenie

do sieci zgodnej z tymi warunkami technicznymi oraz na warunkach przewi-

dzianych w projekcie umowy przy czeniowej, która jest do czona do warun-

ków przy czenia”.

Funkcja warunków przy czenia zosta a równie  poruszona w uzasadnie-

niu wyroku z dnia 26 kwietnia 2012 roku35, w którym S d Apelacyjny w War-

szawie stwierdzi :

[…] w ocenie S du Apelacyjnego powód, wydaj c zainteresowanemu 

warunki przy czenia wraz z projektem umowy o przy czenie, który 

opracowa , sam ustali , e istniej  zarówno techniczne, jak i ekonomiczne 

warunki przy czenia, a wi c przes anki okre lone w art. 7 ust. 1 ustawy 

– PE, pozwalaj ce na zawarcie umowy o przy czenie.

To sam powód z o y  o wiadczenie zainteresowanemu, e istnieje 

mo liwo  przy czenia do sieci wnioskowanego obiektu i przekaza  wa-

runki przy czenia wraz z projektem umowy o przy czenie, a wydane 

przez przedsi biorstwo energetyczne warunki przy czenia spe niaj  kilka 

funkcji: stanowi  potwierdzenie przez to przedsi biorstwo istnienia tech-

nicznych i ekonomicznych warunków przy czenia […] oraz stanowi

zaproszenie do z o enia przedsi biorstwu energetycznemu o wiadczenia

woli przez podmiot ubiegaj cy si  o przy czenie, które powoduje po 

stronie przedsi biorstwa energetycznego obowi zek zawarcia umowy  

o przy czenie do sieci o tre ci zgodnej z tymi warunkami technicznymi 

oraz na warunkach przewidzianych w projekcie umowy przy czeniowej,

za czonej do wydanych warunków przy czenia. Zatem kwestionowanie 

przez powoda istnienia warunków technicznych i ekonomicznych nie 

znajduje adnego uzasadnienia prawnego i jest sprzeczne z dotychczaso-

                                                          
34  Sygn. akt XVII AmE 205/08. 
35  Sygn. akt VI ACa 1500/11. 
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wymi dzia aniami i o wiadczeniami powoda, podejmowanymi na etapie 

wydawania warunków przy czenia. […] Zatem wydanie przez przedsi -

biorstwo energetyczne warunków przy czenia wraz z projektem umowy 

o przy czenie stanowi potwierdzenie mo liwo ci przy czenia do sieci 

podmiotu ubiegaj cego si  o takie przy czenie zgodnie z tymi warunka-

mi, skutkuj ce obowi zkiem zawarcia tej umowy po stronie przedsi bior-

stwa energetycznego w okresie wa no ci warunków przy czenia, a wi c

w okresie dwuletnim od dnia ich okre lenia. Nadto nale y podnie , e

powód wyda  warunki przy czenia zainteresowanemu na podstawie eks-

pertyzy oddzia ywania FW [farmy wiatrowej – dop. J.K.] S. na sie , spo-

rz dzonej przez Politechnik  […], potwierdzaj cej mo liwo  przy cze-

nia do sieci. 

Przytoczony obszerny fragment uzasadnienia wyroku jednoznacznie 

wskazuje kierunek, w którym zmierza orzecznictwo w odniesieniu do okre le-

nia charakteru prawnego warunków przy czenia. Niew tpliwe w orzeczeniu 

tym odrzucono koncepcj  warunków przy czenia jako dokumentu o charakte-

rze informacyjnym. Wydanie warunków przy czenia potwierdza istnienie 

technicznych i ekonomicznych warunków w momencie ich wydawania, jak 

równie  w okresie ich obowi zywania. St d s d okre li  zobowi zanie przed-

si biorstwa energetycznego do zawarcia umowy o przy czenie w sytuacji 

obowi zywania wcze niej wydanych przez to przedsi biorstwo warunków przy-

czenia. Jednocze nie formu uj c funkcje warunków przy czenia, s d stwier-

dzi , e „stanowi  [one – dop. J.K.] zaproszenie do z o enia przedsi biorstwu

energetycznemu o wiadczenia woli przez podmiot ubiegaj cy si  o przy cze-

nie”, które ma charakter wi cy dla przedsi biorstwa energetycznego, to jest 

powoduje powstanie obowi zku zawarcia umowy o przy czenie z zaintereso-

wanym.  

Wydanie warunków przy czenia na podstawie art. 7 ust. 8 e PE jest po-

przedzone sporz dzeniem ekspertyzy wp ywu tych urz dze , instalacji lub sieci 

na system elektroenergetyczny. Wymóg ten dotyczy jednostek wytwórczych, 

których moc zainstalowana jest wi ksza ni  2 MW, lub urz dze  odbiorcy ko -

cowego o cznej mocy przy czeniowej wi kszej ni  5 MW. Sporz dzenie

ekspertyzy na podstawie przytoczonego przepisu le y po stronie przedsi bior-

stwa energetycznego zajmuj cego si  przesy aniem lub dystrybucj  energii 

elektrycznej. Ekspertyza jest podstaw  do wydania lub odmowy wydania wa-

runków przy czenia i obejmuje dwuletni okres, na który warunki te s  wyda-

wane. Jednocze nie ekspertyza, w której stwierdza si  istnienie warunków tech-

nicznych i ekonomicznych koniecznych do przy czenia jednostek wytwór-
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czych zainteresowanego podmiotu, zak ada istnienie tych kryteriów przez okres 

obowi zywania warunków przy czenia. Wydanie zatem warunków przy cze-

nia powoduje powstanie zobowi zania po stronie przedsi biorstwa energetycz-

nego do zawarcia w okresie ich wa no ci umowy o przy czenie. Pogl d ten 

potwierdza przytoczone uzasadnienie orzeczenia oraz g osy w doktrynie36. Na-

le y stwierdzi , e wymóg sporz dzenia ekspertyzy i obarczenie wydawanych 

warunków przy czenia okresem ich wa no ci mija yby si  z celem w sytuacji, 

gdy przedsi biorstwo energetyczne bada oby istnienie technicznych i ekono-

micznych warunków przy czenia w momencie ich wydawania, a nast pnie

w dwuletnim okresie obowi zywania mog oby odmówi  zawarcia umowy 

o przy czenie z powodu ich braku.

Nowe PE w art. 15 ust. 2 zak ada, e „warunki przy czenia, w okresie ich 

wa no ci, stanowi  zobowi zanie przedsi biorstwa energetycznego do zawarcia 

umowy o przy czenie do sieci elektroenergetycznej lub do sieci ciep owniczej

z podmiotem, któremu zosta y one wydane, lub z jego nast pc  prawnym”. 

Usuni cie sformu owania „warunkowe” niew tpliwe u atwi jednoznaczne usta-

lenie charakteru prawnego warunków przy czenia.

Zako czenie 

Kolejno  rozpatrywania wniosków, ich kompletno  oraz charakter praw-

ny warunków przy czenia stanowi  istotne zagadnienia szczególnie z perspek-

tywy podmiotów zainteresowanych wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE. 

Poniewa  dost p do sieci elektroenergetycznych jest ograniczony, data z o enia

wniosku o wydanie warunków przy czenia, a tak e kolejno  rozpatrywania 

tych wniosków mog  by  decyduj ce dla mo liwo ci podj cia dzia alno ci po-

legaj cej na wytwarzaniu energii elektrycznej ze róde  odnawialnych. Równie

z o one zagadnienie charakteru prawnego warunków przy czenia, szeroko 

komentowane w literaturze, ma istotne znaczenie dla inwestorów chc cych 

podj  dzia ania ukierunkowane na realizacj  inwestycji w OZE. Poniewa

inwestycje te cz sto wi  si  z wysokimi nak adami finansowymi, po dane

jest usuni cie w tpliwo ci powsta ych na tle wymienionych zagadnie , mog

one bowiem powodowa  niepewno  po stronie inwestora. Za pozytywne nale-

                                                          
36  M. Prusak, op.cit.
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y uzna  zmiany projektowane przez ustawodawc  w ramach nowych ustaw PE 

i ustawy o OZE. Aktualne wersje projektów tych ustaw zdaj  si  wyja nia

w tpliwo ci, które powsta y na gruncie obowi zuj cej regulacji.

LEGAL TERMS AND CONDITIONS
OF THE RENEWABLE ENERGY SOURCES

ELECTRICAL GRID CONNECTION 

Summary

Requirement established for Poland, regarding participation of electric energy 

produced in renewable energy source at the 15% level of national electricity 

consumption in addition to country support system for renewable energy, caused 

increased interest in renewable energy investments. Administrative proceedings 

regarding such investments exposed legal system imperfections concerning especially 

the stage of the petition for terms of grid connection. Current Energy Law does not 

completely regulate the matter of the petition completion, order of consideration of 

petitions and the legal nature of such petition. Mentioned stage is about to be changed 

because of the new Energy Law and Renewable Energy Sources Act which are 

currently undergoing legislative process as a part of the Polish energy three-pack. 

Translated by Jakub Kasnowski 
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