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ERYK KOSIŃSKI 

PRZEDMOWA

Energetyka (sektor energetyczny), rozumiana jako wytwarzanie energii z dostęp-
nych źródeł (nośników) pierwotnych oraz przesyłanie, dystrybucja i magazynowanie 
źródeł energii (gaz ziemny, ropa naftowa itd.) oraz wytworzonej energii (elektrycznej 
i cieplnej) – stanowi współcześnie jeden z najistotniejszych (jeśli nie w istocie najistot-
niejszy) sektorów gospodarki. Dzieje się tak za sprawą praktycznego pełnego uzależ-
nienia wszystkich pozostałych jej sektorów i administracji publicznej, sektorów usług 
publicznych (ochrona zdrowia czy szkolnictwo) od stałych i nieprzerwanych dostaw 
energii. W różnej postaci są one także konieczne do utrzymania określonego, mini-
malnego standardu życia ludności. Podkreślić należy, że właściwe funkcjonowanie 
sektora energetycznego wymaga zaangażowania państwa, w tym także zagwaranto-
wania odpowiednio skonstruowanych podstaw prawnych. Jest to szczególnie istotne 
w przypadku Ukrainy, która ostatnio podjęła się dzieła wprowadzenia nowoczesnej, 
kompleksowej regulacji sektora energetycznego.

Niniejsze opracowanie zawiera tłumaczenia na język polski oraz angielski trzech 
podstawowych ukraińskich aktów prawnych regulujących sektor energetyczny:  
1) ustawy Ukrainy nr 2019-VIII z dnia 13 kwietnia 2017 r. o rynku energii elektrycz-
nej, 2) ustawy Ukrainy nr 329-VIII z dnia 9 kwietnia 2015 r. o rynku gazu ziemnego, 
oraz 3) ustawy Ukrainy nr 1540-VIII o Komisji Narodowej ds. Regulacji Państwowej 
w zakresie Energetyki i Usług Komunalnych. Wskazane akty prawne poprzedza wy-
bór przepisów Konstytucji Ukrainy (dokonany przez redaktora naukowego niniejszej 
pracy), określających „konstytucję gospodarczą” Ukrainy, tj. te przepisy Konstytucji, 
które odnoszą się do ustroju gospodarczego państwa. Zauważyć trzeba, że tłumacze-
nia wymienionych aktów prawnych są kluczowe dla zrozumienia ukraińskiej reformy 
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regulacyjnej w sektorze energetycznym przez przedstawicieli różnych środowisk, 
zarówno świata nauki, jak i praktyki spoza Ukrainy.

Na skutek różnorodnych przemian społecznych, politycznych, strukturalno-or-
ganizacyjnych i własnościowych w wielu państwach, w tym na Ukrainie, w sekto-
rze energetycznym prowadzą działalność wielkie państwowe (czy postpaństwowe) 
przedsiębiorstwa, zajmujące pozycję monopolu naturalnego. Zatem w celu pełnego 
otwarcia rynku, liberalizacji sektora oraz zagwarantowania konkurencji na określo-
nym poziomie konieczne jest wprowadzenie dobrej i skutecznej regulacji sektoro-
wej. Regulacja sektorowa to szczególna ingerencja państwa w gospodarkę, w sektory 
sieci infrastrukturalnych, zarówno przedsiębiorców tych sektorów, jak i odbiorców 
i konsumentów dóbr i usług oraz innych podmiotów powiązanych z sektorem, cha-
rakteryzująca się przede wszystkim określonymi celami (cele regulacyjne), których 
osiągnięciu (realizacji) służą specyficzne, odpowiednio konstruowane i dobierane, 
środki prawne. Cele te to przede wszystkim: promowanie efektywnej konkurencji 
na rynku, maksymalizacja efektywności gospodarczej, maksymalizacja efektywności 
zarządzania, gwarancje ochrony konsumentów (odbiorców w gospodarstwach do-
mowych, przede wszystkim tzw. odbiorców wrażliwych – odbiorców ubogich), bez-
pieczeństwo państwa w sferze energetycznej (bezpieczeństwo energetyczne), w tym 
zapewnienie stałych i nieprzerwanych dostaw energii, oraz ochrona środowiska natu-
ralnego1. Jak pokazuje historia Ukrainy od uzyskania niepodległości, zaangażowanie 
państwa w sektorze elektroenergetycznym, jego charakter oraz stopień intensywności 
zależne były od sytuacji politycznej wewnątrz kraju oraz od stosunku władz krajo-
wych do Unii Europejskiej. 

W 2018 r. minęło 13 lat od zakończenia pomarańczowej rewolucji, rozpoczętej 
manifestacjami i strajkami 21 listopada 2004 r., które były odpowiedzią na fałszer-
stwa w wyborach prezydenckich na Ukrainie oraz ogłoszoną w tym dniu prawdo-
podobną wygraną Wiktora Janukowycza. Pomarańczowa rewolucja zakończyła się 
zwycięstwem w wyborach Wiktora Juszczenki, ogłoszonym ostatecznie 10 stycznia 
2005 r. Historia jednak szybko zatoczyła koło. W roku 2010 Janukowycz wygrał wy-
bory prezydenckie, stając się następcą Juszczenki na urzędzie prezydenta Ukrainy. 
Dwuznaczna i zachowawcza polityka Janukowycza w stosunku do Unii Europejskiej 
osiągnęła swój punkt kulminacyjny 21 listopada 2013 r. wraz z jego deklaracją o za-
wieszeniu procesu negocjacji z Unią Europejską, dotyczących umowy stowarzysze-
niowej. Stało się to bezpośrednią przyczyną demonstracji politycznych, trwających 
nieprzerwanie do lutego 2014 r. Protesty, odbywające się początkowo na centralnym 
placu Kijowa – placu Niepodległości (Майдан Незалежності), rozszerzyły się na 
całą Ukrainę. W samym Kijowie liczba demonstrantów dochodziła do miliona. Ofiary 

1 E. Kosiński, Regulacja prokonkurencyjna nową funkcją państwa? Rozważania na przykładzie re-
gulacji sektora elektroenergetycznego Unii Europejskiej, w: B. Popowska (red.), Funkcje współczesnej 
administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, Poznań 2006, s. 183 i nn.
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starć z milicją (Berkutem) liczono w setkach. Protesty przeistoczyły się w narodową 
rewolucję, zwróconą przeciwko prezydentowi Janukowyczowi. Nazywano ją „eu-
rorewolucją” (Є́врореволю́ція) bądź „rewolucją godności” (Революція гідності). 
W następstwie długotrwałych protestów, nieudanych prób ich krwawego stłumienia 
oraz nacisków ze strony państw Zachodu w lutym 2014 r. Wiktor Janukowycz ogłosił 
przedterminowe wybory prezydenckie. Ukraiński parlament – Rada Najwyższa Ukra-
iny – 22 lutego 2014 r. pozbawił Janukowycza urzędu. Dzień później przewodniczący 
Rady Najwyższej Ukrainy Ołeksandr Turczynow został wybrany na stanowisko peł-
niącego obowiązki prezydenta. Janukowycz uciekł do Rosji, gdzie przebywa po dziś 
dzień. W wyborach prezydenckich 2014 r. wygrał Petro Poroszenko.

Prounijne nastawienie Ukrainy i narodu ukraińskiego, zapoczątkowane w 2005 r. 
wraz z wyborem Wiktora Juszczenki na prezydenta Ukrainy, poprzez rewolucję 
2013–2014 r. (Euromajdan), zaowocowało podpisaniem 21 marca 2014 r. w Brukseli 
Traktatu stowarzyszeniowego pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkow-
skimi a Ukrainą. 

Niestabilna sytuacja polityczna była szczególnie dotkliwa dla ukraińskiego sek-
tora energetycznego. Energetyka stanowi jeden z największych problemów społecz-
nych, politycznych i gospodarczych Ukrainy od uzyskania niepodległości. Problem 
ten nasilił się szczególnie po eurorewolucji. W zakresie produkcji energii elektrycz-
nej Ukraina jest względnie niezależna od zewnętrznych dostaw, głównie za sprawą 
własnej energetyki jądrowej oraz elektroenergetyki i ciepłownictwa węglowego (nie-
mniej należy zauważyć, że niezmiennie od lat ponad 50 procent paliwa jądrowego 
pochodzi z importu). Jednakże w przypadku zaopatrzenia w gaz ziemny Ukraina 
w dużej mierze jest uzależniona od dostaw z zagranicy. W przeszłości gaz importo-
wano głównie z Federacji Rosyjskiej. Podkreślenia wymaga fakt, że gaz ziemny pełni 
bardzo istotną rolę w miksie energetycznym Ukrainy – stanowi 30 procent zużycia 
energii pierwotnej. Wskazana zależność od importu gazu ziemnego odgrywa nadal 
istotną rolę, niezależnie od spadającego poziomu dostaw z zagranicy oraz zużycia 
gazu ziemnego na Ukrainie. O ile jeszcze w 2007 r. z importu pochodziło 84 procent 
zużywanego gazu, o tyle już w 2016 – tylko 33 procent. Z kolei w 1991 r. zużyto 
118,2 mld m3 gazu ziemnego, a w 2016 – „jedynie” 33,3 mld m3.

Problemem Ukrainy jest nie tylko uzależnienie od importu źródeł energii, lecz 
także przestarzała, nieefektywna infrastruktura oraz dawny, trwający od dekad, sys-
tem organizacji i zarządzania sektorem energetycznym (państwowe przedsiębiorstwa 
zintegrowane pionowo, monopoliści na rynkach). Opisany stan rzeczy jest niezgodny 
ze zobowiązaniami, które Ukraina przyjęła 1 lutego 2011 r. wraz z przystąpieniem 
do Wspólnoty Energetycznej (Energy Community), w tym w zakresie implementa-
cji unijnych przepisów i zasad dotyczących energetyki (acquis communautaire Unii  
Europejskiej). Obejmuje to zobowiązanie do otwarcia, liberalizacji oraz zagwaranto-
wania konkurencji na rynku energetycznym Ukrainy.
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Przyjęte przez Ukrainę obowiązki zaowocowały, choć nie obyło się bez trudno-
ści, przyjęciem nowych, dostosowanych do prawa unijnego, ustaw regulacyjnych 
w zakresie sektora energetycznego zebranych w niniejszym opracowaniu. W zakre-
sie elektroenergetyki uchylona została ustawa Ukrainy nr 575/97-ВР z dnia 16 paź-
dziernika 1997 r. o elektroenergetyce, a następnie kolejna ustawa Ukrainy nr 663-VІІ 
z dnia 24 października 2013 r. o zasadach funkcjonowania rynku energii elektrycznej 
Ukrainy – zastąpiła je nowa ustawa Ukrainy nr 2019-VIII z dnia 13 kwietnia 2017 r. 
o rynku energii elektrycznej. W zakresie regulacji sektora gazu ziemnego w 2015 r. 
przyjęto nową ustawę Ukrainy nr 329-VIII z dnia 9 kwietnia 2015 r. o rynku gazu 
ziemnego, która zastąpiła ustawę Ukrainy nr 2467-VI z dnia 8 lipca 2010 r. o podsta-
wowych zasadach funkcjonowania rynku gazu ziemnego. Z kolei w zakresie podsta-
wy prawnej funkcjonowania organu regulacyjnego uchwalono 22 września 2016 r. 
ustawę Ukrainy nr 1540-VIII o Komisji Narodowej ds. Regulacji Państwowej w za-
kresie Energetyki i Usług Komunalnych. Wcześniej zakres działania, kompetencje 
i ustrój organu regulacyjnego unormowane były w różnych aktach prawnych.

Wskazać należy, że poza niniejszym opracowaniem znalazło się szereg istotnych 
ustaw, np. ustawa Ukrainy nr 290 z dnia 15 maja 1996 r. o transporcie rurociągo-
wym (Закон України „Про трубопровідний транспорт” від 15 травня 1996 р., 
№ 290) czy ustawa Ukrainy nr 30 z dnia 20 kwietnia 2000 r. o monopolach natu-
ralnych (Закон України „Про природні монополії” від 20 квітня 2000 р., № 30). 
Ograniczenie liczby tłumaczonych tekstów wynikało z ograniczonej objętości pracy. 
Niemniej należy podkreślić, że przedmiotowy wybór obejmuje ustawy podstawowe 
i kluczowe dla funkcjonowania sektora energetycznego w obszarze elektroenergetyki 
(sektor elektroenergetyczny) oraz gazu ziemnego (sektor gazu ziemnego).

Niniejsza praca powstała jako efekt badań naukowych prowadzonych w ramach 
projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki nr 2016/21/B/HS5/00054, umowa 
nr UMO-2016/21/B/HS5/00054, pt. „Regulacja sektora energetycznego w Unii Eu-
ropejskiej oraz na Ukrainie. Porównanie celów i prawnych środków regulacji sektora 
energetycznego”. Kierownikiem grantu jest redaktor naukowy niniejszej publikacji, 
którą opracowano w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Eryk Kosiński
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