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prZedSięBiorca enerGetycZny 
Jako Spółka doMinUJąca W śWietLe 
praWa Spółek HandLoWycH

Tematem niniejszego artykułu jest pozycja przedsiębiorcy energetyczne-
go jako spółki dominującej w rozumieniu przepisów prawa spółek handlowych1. 
Ustawodawstwo polskie zawiera definicję podmiotu dominującego w przepisach 
licznych aktów prawnych2, jednakże definicją legalną relewantną dla dalszych 
rozważań będzie definicja zawarta w art. 4 § 1 pkt. 4) K.s.h., według której spół-
ką dominującą jest spółka handlowa w przypadku, gdy: 

dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu a) 
wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użyt-
kownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na 
podstawie porozumień z innymi osobami, lub 
jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków za-b) 
rządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni 
zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 
jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady c) 
nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spół-
dzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. 
zm.), zwana dalej K.s.h.

2 Zobacz w szczególności: art. 3 ust. 1 pkt. 37) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunko-
wości (Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.); art. 1a ust.1 pkt. 1) lit. b) ustawy z dnia 
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 
z późn. zm.), art. 4 pkt. 3) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz.U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.); art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1996 r. o łą-
czeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej (Dz.U. z 1996 r., nr 90, poz. 
406 z późn. zm.); art. 4 pkt. 14) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt. 8) ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1376).
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członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej d) 
spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), 
lub
dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobo-e) 
wej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na 
podstawie porozumień z innymi osobami, lub 
wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo f) 
spółdzielni zależnej, w szczególności na podstawie umów określonych w art. 
7 K.s.h.3
Zgodnie z obowiązującą w polskim prawie spółek zasadą numerus clau-

sus spółek handlowych, spółkami tymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spół-
ka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna oraz dwie spółki kapitałowe4 – 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna5. Tym samym spółką 
dominującą w świetle przepisów K.s.h. może być wyłącznie jedna z wyżej wy-
mienionych spółek handlowych, a więc spółek zarówno utworzonych, jak i dzia-
łających zgodnie z przepisami tegoż kodeksu. 

Do powstania spółek handlowych wszystkich typów konieczne jest spełnie-
nie wymogów określonych odpowiednimi przepisami K.s.h., a więc w szczegól-
ności dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowe-
go6. Do powstania spółek kapitałowych niezbędne jest ponadto zawarcie umowy 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7 albo zawiązanie spółki akcyjnej, w tym 
podpisanie statutu przez założycieli8 oraz wniesienie przez wspólników (akcjona-
riuszy) wkładów na pokrycie kapitału zakładowego i ustanowienie zarządu, jak 
również rady nadzorczej, która jest organem obligatoryjnym w spółce akcyjnej9 
i fakultatywnym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością10. 

3 Na podstawie katalogu zawartego w art. 4 § 1 pkt. 4) K.s.h. Michał Romanowski wyróżnił czte-
ry typy dominacji: udziałową – polegającą na przejęciu kontrolnego pakietu głosów w organie 
stanowiącym innego podmiotu (lit. a) i e), zarządczą – wiążącą się z prawem powoływania więk-
szości członków organów zarządzających innego podmiotu (lit. b) i c), osobową – polegającą na 
unii personalnej (lit. d) oraz kontraktową – powstającą na podstawie umowy (lit. f); M. Roma-
nowski: Pojęcie spółki dominującej w Kodeksie spółek handlowych. „Państwo i Prawo” 2004, 
nr 5, s. 79.

4 Art. 4 § 1 pkt. 2) K.s.h.
5 Art. 1 § 2 K.s.h.
6 Zob. art. 251, art. 94, art. 109 §1, art. 134 §1, art. 163 pkt. 5) oraz art. 306 pkt. 4) K.s.h. w zw. 

z art. 4. § 1 pkt. 8) K.s.h.
7 Art. 163 pkt.1) K.s.h.
8 Art. 306 pkt. 1) K.s.h.
9 Art. 306 pkt. 2) i 3) K.s.h.
10 Art. 163 pkt. 2)-4) K.s.h.
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Po myśli art. 3 pkt. 12 ustawy11 przedsiębiorstwem energetycznym jest pod-
miot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarza-
nia, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi, 
jednakże przedmiotem zainteresowania autorki są wyłącznie przedsiębiorstwa 
działające na rynku energii elektrycznej. Ustawowa definicja przedsiębiorstwa 
energetycznego sprzeczna jest z przepisami kodeksu cywilnego stanowiącego, 
że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych 
i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej12. 

Natomiast przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 
prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową13. Tym 
samym ustawodawca powinien posługiwać się pojęciem „przedsiębiorca energe-
tyczny”, albowiem stroną umowy jest podmiot prawa (przedsiębiorca), a nie ze-
spół składników14. Tak zdefiniowanemu przedsiębiorcy energetycznemu i jego 
pozycji prawnej jako spółki dominującej w specyficznej strukturze przedsiębior-
stwa zintegrowanego pionowo zostaną poświęcone dalsze rozważania. 

W rozumieniu przepisów Prawa energetycznego przedsiębiorstwem zinte-
growanym pionowo15 (PZP) jest bądź to przedsiębiorstwo energetyczne, bądź 
grupa takich przedsiębiorstw, zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ener-
gii elektrycznej oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tej energii, których wzajemne 
relacje są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 
20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw16. W myśl 
tego przepisu koncentracja następuje z chwilą trwałej zmiany kontroli, przy czym 
podstawę tej kontroli stanowią prawa, umowy lub jakiekolwiek inne środki, któ-
re oddzielnie bądź wspólnie i uwzględniając okoliczności faktyczne lub prawne 
dają możliwość wywierania decydującego wpływu na przedsiębiorstwo, w szcze-
gólności przez (a) własność lub prawo użytkowania całego lub części aktywów 
przedsiębiorstwa, bądź (b) prawa lub umowy przyznające decydujący wpływ na 
skład, głosowanie lub decyzje organów tego przedsiębiorstwa. Natomiast zgodnie 
z art. 2 pkt. 21) dyrektywy 2009/72/WE17 przedsiębiorstwo zintegrowane piono-

11 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r., nr 89, poz. 625 z późn. 
zm.), zwana dalej „Prawem energetycznym”.

12 Art. 55 ¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), 
zwana dalej „Kodeksem cywilnym” lub „K.c”.

13 Art. 43¹ K.c.
14 Zobacz: M. Czarnecka, T. Ogłódek: Prawo energetyczne. Komentarz. Warszawa 2012, s. 121.
15 Art. 3 pkt. 12a) Prawa energetycznego.
16 Dz. Urz. WE L 24 z 29.01.2004 r., zwane dalej „Rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004”.
17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca 

wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE; 
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wo oznacza przedsiębiorstwo energetyczne lub grupę przedsiębiorstw energetycz-
nych, w których ta sama osoba lub te same osoby są uprawnione, bezpośrednio 
lub pośrednio, do sprawowania kontroli, a dane przedsiębiorstwo lub grupa przed-
siębiorstw prowadzi co najmniej jedną z następujących działalności: działalność 
przesyłową lub działalność dystrybucyjną oraz co najmniej jedną z następujących 
działalności: działalność w zakresie wytwarzania lub działalność w zakresie do-
staw energii elektrycznej. Reasumując, przedsiębiorstwem zintegrowanym piono-
wo jest takie przedsiębiorstwo lub ich grupa, w których minimum jeden podmiot 
zajmuje się transportem energii elektrycznej bądź to sieciami przesyłowymi18, 
bądź sieciami dystrybucyjnymi19, oraz minimum jeden podmiot jest wytwórcą 
energii elektrycznej lub dostawcą tej energii, a więc przedsiębiorstwem obrotu, 
a zarazem w przedsiębiorstwie tym (ich grupie) ta sama osoba (fizyczna lub praw-
na), bezpośrednio lub pośrednio, trwale20 sprawuje kontrolę. Podmiot sprawują-
cy kontrolę w rozumieniu wyżej powołanych norm Prawa energetycznego to na 
gruncie K.s.h. spółka dominująca.

Od dnia 3 maja 2005 roku21 przedsiębiorstwa energetyczne zostały zobligo-
wane do zapewnienia niezależności operatorom systemu przesyłowego (OSP), 
operatorom systemu dystrybucyjnego (OSD) i operatorom systemu połączonego 
(OSPoł.) wchodzącym w skład przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo. Spo-
śród wskazanych przez ustawę warunków, jedynie obowiązek zapewnienia nie-
zależności pod względem formy prawnej wszedł w życie dopiero od dnia 1 lipca 
2007 roku. Celem tych regulacji wprowadzonych pierwotnie przez normodawcę 
unijnego22 było stworzenie wewnętrznego rynku energii elektrycznej, zaś środ-

Dz.Urz. WE L 211 z 14.8.2009 r., zwana dalej „Dyrektywą 2009/72/WE”.
18 Sieciami przesyłowymi elektroenergetycznymi są sieci najwyższych napięć (NN) o napięciu 

200 kV lub wyższej.
19 Sieciami dystrybucyjnymi są sieci wysokich (WN), średnich (SN) i niskich napięć (nn), za któ-

rych ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego.
20 Konrad Kohutek zwrócił uwagę na przesłankę „trwałości” zmiany kontroli w rozumieniu prze-

pisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 podkreślając, iż nie stanowią koncentracji takie 
zdarzenia (transakcje), wskutek których danemu podmiotowi (grupie podmiotów) zostaje zapew-
niona jedynie krótkotrwała możliwość sprawowania kontroli nad innym podmiotem. Tym samym 
nie dochodzi do zamiany kontroli w przypadku krótkotrwałej kontroli czy władztwa nad innym 
przedsiębiorcą, które nie dają trwałej możliwości wywierania wpływu na jego politykę gospo-
darczą. K. Kohutek: Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 
2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw; LEX/el., 2005.

21 W tej dacie weszła w życie nowelizacja artykułu 9d Prawa energetycznego w brzmieniu nadanym 
ustawą z 4 marca 2005 roku o zamianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. nr 62, poz. 552).

22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/54/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE; 
Dz.Urz. UE L 176 z 15.07.2003 r., zwana dalej „Dyrektywą 2003/54/WE”, oraz Dyrektywa 
2009/72/WE.
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kiem wiodącym do jego realizacji skuteczne zapewnienie niedyskryminacyjnego 
dostępu do sieci operatorów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego wszystkim 
uczestnikom rynku. Ustawodawca uznał, iż zagrożeniem dla rynku są przedsię-
biorstwa zintegrowane pionowo, w których strukturach istaniały przedsiębiorstwa 
sieciowe, działające w warunkach tzw. monopolu naturalnego na obszarze wła-
snej sieci23. Remedium stanowić miało rozdzielenie działalności operatorów sys-
temów (OSP, OSD i połączonego) od wszelkich innych rodzajów działalności, 
zwane unbundlingiem. 

Warunkiem zapewnienia owej niezależności jest kumulatywne spełnienie 
przez każdego operatora, istniejącego w strukturze przedsiębiorstwa zintegrowa-
nego pionowo, trzech przesłanek, a mianowicie:

posiadanie niezależności prawnej,1) 
zapewnienie rozdziału funkcjonalnego operatora od innych rodzajów działal-2) 
ności,
prowadzenie oddzielnej księgowości dla działalności związanej z wykonywa-3) 
niem funkcji operatora oraz innych rodzajów działalności.
Jak stanowi Prawo energetyczne, operator powinien pozostawać pod wzglę-

dem formy prawnej i organizacyjnej niezależny od innych działalności, niezwią-
zanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej24. Tym samym opera-
tor powinien być odrębnym podmiotem prawa. Wobec faktu, iż wszystkie spółki 
handlowe, bez względu na fakt posiadania lub nieposiadania osobowości praw-
nej25 posiadają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, przeto nie-
wątpliwie są odrębnymi podmiotami prawa. Ustawodawca w art. 9k przesądził, 
iż operator systemu przesyłowego działa w formie spółki akcyjnej, którego jedy-
nym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, nie wprowadzając żadnych przepisów 
szczególnych co do formy prawnej operatorów systemów dystrybucyjnych. Tym 
samym ustawodawca pozostawił przedsiębiorcom energetycznym swobodę co do 
wyboru formy prawnej, w której może działać OSD.26 Ustawodawca zarazem nie 
ograniczył się do zapewnienia odrębności prawnej OSD, albowiem postanowił 
równocześnie, że w celu zapewnienia niezależności operatorów muszą być speł-
nione następujące warunki, a mianowicie:

23 Z. Muras w: Prawo energetyczne. Komentarz. Red. M. Swora, Z. Muras. Warszawa 2010, s. 637 
i nast. 

24 Art. 9d ust. 1 Prawa energetycznego.
25 Osobami prawnymi są wyłącznie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.
26 M. Czarnecka i T. Ogłódek stoją na stanowisku, iż przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo mają 

swobodę wyboru formy prawnej przedsiębiorstwa sieciowego, jednakże swoboda ta jest ograni-
czona wymogiem zapewnienia wystarczającej niezależności osób odpowiedzialnych za zarzą-
dzanie OSD. M. Czarnecka, T. Ogłódek: Op. cit., s. 293.
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osoby odpowiedzialne za zarządzanie nie mogą uczestniczyć w strukturach 1) 
zarządzania przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo lub przedsiębiorstwa 
energetycznego zajmującego się także działalnością gospodarczą niezwiąza-
ną z energią elektryczną ani być odpowiedzialne – bezpośrednio lub pośred-
nio – za bieżącą działalność w zakresie wykonywanej działalności gospodar-
czej innej niż wynikająca z zadań operatorów;
osoby odpowiedzialne za zarządzanie systemem elektroenergetycznym po-2) 
winny mieć zapewnioną możliwość niezależnego działania;
operatorzy powinni mieć zapewnione prawo podejmowania niezależnych de-3) 
cyzji w zakresie zarządzanego majątku koniecznego do ich działania, w tym 
eksploatacji, konserwacji, remontów lub rozbudowy sieci;
kierownictwo przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo nie powinno wyda-4) 
wać operatorom poleceń dotyczących ich bieżącego funkcjonowania ani po-
dejmować decyzji w zakresie budowy sieci lub jej modernizacji, chyba że te 
polecenia lub decyzje dotyczyłyby działań operatorów, które wykraczałyby 
poza zatwierdzony plan finansowy lub równoważny dokument27.
Pierwsza z przesłanek oznacza, iż żadna z osób odpowiedzialnych za zarzą-

dzanie w przedsiębiorstwie sieciowym nie może zarazem być członkiem zarządu 
lub innego organu pełniącego funkcje zarządcze28 przedsiębiorstwa zintegrowane-
go pionowo lub przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się obok działalno-
ści koncesjonowanej jakimkolwiek innym rodzajem działalności, niż działalność 
wynikająca z funkcji operatora. Zakaz powyższy dotyczy członków zarządu lub 
rady administrującej w systemie monistycznym29. Tak więc zgodnie z terminolo-
gią zaproponowaną przez Michała Romanowskiego Prawo energetyczne wprowa-
dziło bezwzględny zakaz dominacji osobowej w stosunku do operatorów.

Zapewnienie możliwości niezależnego działania osobom zarządzającym sys-
temem elektroenergetycznym wymaga spełnienia licznych warunków. Osoby ta-
kie nie powinny być w żaden sposób uzależnione ekonomicznie od innych spółek 
wchodzących w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo (PZP), a tym 
samym nie mogą świadczyć na ich rzecz ani pracy, ani żadnych usług na pod-

27 Art. 9d ust. 2 Prawa energetycznego.
28 Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodar-

czych i spółce europejskiej (Dz.U. z 2005 r., nr 62, poz. 551), jeżeli w statucie spółki europejskiej 
przyjęto system monistyczny, zgodnie z art. 38 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 
8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (Dz.Urz. UE L 294 z 10.11.2001 r.), 
to w takim przypadku w spółce europejskiej ustanawia się radę administrującą.

29 W literaturze przedmiotu wyrażono pogląd, iż zakaz powyższy dotyczy nie tylko członków za-
rządu, ale także innych osób piastujących funkcje zarządcze dowolnego szczebla: Tak w szcze-
gólności: M. Czarnecka, T. Ogłódek: Op. cit., s. 297; Z. Muras w: M. Swora, Z. Muras: Op. cit., 
s. 656.
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stawie umowy cywilnoprawnej. Zarazem ich wynagrodzenie nie może być uza-
leżnione ani od wyniku PZP, ani od wyniku spółek obrotu lub zajmujących się 
wytwarzaniem, a jedynie od wyniku spółki operatora. Nie powinny być również 
z innych przyczyn zainteresowane wynikami ekonomicznymi pozostałych spółek 
wchodzących w skład PZP, i to zarówno spółki holdera, jak i spółek siostrzanych 
zajmujących się czy to wytwarzaniem energii elektrycznej, czy to jej sprzeda-
żą. Nie powinny zatem posiadać akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnic-
twa w zysku tych spółek. Wreszcie przyczyny uzasadniające odwołanie ich ze 
stanowiska powinny zostać wskazane w umowie bądź statucie spółki operatora30. 
W świetle powyższych konstatacji oczywistym jest, że Prawo energetyczne istot-
nie ogranicza również możliwość zawarcia przez operatora z inną spółką wcho-
dzącą w skład PZP umowy będącej źródłem dominacji kontraktowej. 

Uwagi odnoszące się do zakazu posiadania akcji lub udziałów w innych spół-
kach PZP przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem sieciowym dotyczą rów-
nież spółki operatora. Operator traci bowiem niezależność zarówno w przypad-
ku, gdy wynikami ekonomicznymi wytwórcy lub sprzedawcy zainteresowany jest 
członek zarządu operatora, jak i sam operator. Tym samym wykluczyć należy sy-
tuację dominacji udziałowej, w której spółką dominującą byłby OSP, OSD lub 
OSPoł. Jeżeli natomiast w tym samym typie dominacji operator będzie podmio-
tem zależnym, to podmiot w stosunku do niego dominujący będzie ograniczony 
co do możliwości: (a) jakiegokolwiek wpływania na decyzje spółki zależnej doty-
czące zarządzanego majątku, w tym eksploatacji, konserwacji, remontów lub roz-
budowy sieci, (b) wydawania poleceń spółce zależnej dotyczących jej bieżącego 
funkcjonowania. Wobec kodeksowych zakazów wydawania przez radę nadzorczą 
i walne zgromadzenie spółki akcyjnej31 (radę nadzorczą spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością)32 wiążących poleceń zarządowi spółki, ostatnie z wymienio-
nych ograniczeń może znaleźć zastosowanie jedynie w przypadku, gdyby opera-
torem była zależna spółka osobowa. 

Również w przypadku dominacji zarządczej spółka dominująca będzie do-
znawała ograniczeń co do możliwości dokonywania zmian w składzie zarządu 
spółki zależnej, albowiem wynikające z art. 203 § 1 i art. 370 § 1 K.s.h. prawo 
do odwołania członka zarządu spółki kapitałowej zostało ograniczone na gruncie 
prawa energetycznego przez nakaz określenia w umowie spółki lub statucie przy-
czyn umożliwiających odwołanie członka zarządu przed upływem kadencji. 

30 M. Czarnecka, T. Ogłódek: Op. cit., s. 297 i nast.
31 Art. 3751 K.s.h.
32 Art. 219 § 2 K.s.h.
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Wprowadzając tak liczne ograniczenia ustawodawca zapewnił ochronę praw 
właścicielskich spółki dominującej w dominacji typu udziałowego w odniesieniu 
do rentowności aktywów zarządzanych przez podmiot zależny, w szczególności 
poprzez prawo do zatwierdzania rocznych planów finansowych i ustalania ogra-
niczeń poziomu całkowitego zadłużenia. Jeżeli zważy się, iż polskie prawo spółek 
handlowych zapewnia zarządom spółek kapitałowych daleko idącą autonomię, 
zaś Prawo energetyczne dostrzegło konieczność zapewnienia ochrony praw wła-
ścicielskich, to okazuje się, że jedynym rzeczywistym ograniczeniem spółki do-
minującej w stosunku do wchodzącej w skład PZP spółki zależnej – operatora sie-
ci są określone w statucie (umowie spółki) ograniczenia możliwości odwołania 
członków zarządu w trakcie kadencji. Rzeczywiste ograniczenia dotyczą zaś owej 
spółki zależnej oraz osób zarządzających tą spółką. 
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tHe enerGy enterpreneUr aS a parent coMpany 
in LiGHt oF [poLiSH] corporate LaW

Summary

Commercial companies code includes the legal definition of the company describing 
different types of dominance. Both the European and Polish lawmaker wishing to create 
a competitive market of electric energy introduced numerous restrictions concerning verti-
cally integrated companies. The subject matter of the following article is the attempt to an-
swer the question whether every kind of dominance can be applicable to a capital group in 
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the electric energy sector which is a vertically integrated enterprise and furthermore, how 
the restrictions concerning the energy law influence the position of the dominant compa-
ny in a vertically integrated enterprise.


