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OPINIA PRAWNA 

nt. interpretacji pojęcia „odbiorcy uprawnionego” w rozumieniu art. 2 pkt 2 lit. 
d ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających 

na celu graniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych 
odbiorców w 2023 r. 

 
 

I. PRZEDMIOT OPINII 
 
Przedmiotem niniejszej opinii jest ustalenie zakresu pojęciowego „odbiorcy uprawnionego” 
w rozumieniu art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach 
nadzwyczajnych mających na celu graniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz 
wsparcie niektórych odbiorców w 2023 r. 
 
II. PODSTAWY PRAWNE 
 

1. Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu 
graniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 
2023 r. (tj. Dz.U. z 2022 poz. 2243; dalej: ustawa); 

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 1990 nr 16 poz.95 
ze zm.; dalej: u.s.g.); 

3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 646 
ze zm.; dalej: u.p.p.); 

4. Statut Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 r. (dalej: Statut); 
5. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 1995 nr 47poz. 713 

ze zm.; dalej: u.p.ł.). 
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III. STAN FAKTYCZNY 
 

W związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej w Polsce przyjęto ustawę 
mającą na celu ograniczenie wysokość cen energii elektrycznej. W tej ustawie wskazano 
szczegółowo jakie podmioty mogą korzystać z uprawnień w niej przewidzianych.  

Koło łowieckie „Jedność” wystąpiło z zapytaniem czy kwalifikuje się jako podmiot 
„odbiorca uprawniony”, a zatem ma możliwość korzystania z przewidzianych w treści 
ustawy uprawnień. 
 
STAN PRAWNY 
 
1. Zgodnie z treścią art. 33 u.p.ł. koła łowieckie posiadają osobowość prawną i ponoszą 
odpowiedzialność za swoje zobowiązania.  

W § 23 ust. 2 Statutu wskazano, że koło łowieckie może prowadzić działalność 
gospodarczą, rolniczą i edukacyjną, jak również prowadzić działalność pożytku 
publicznego.  Natomiast już w § 18 ust. 2 Statutu wskazano, że koło łowieckie prowadzi 
działalność na podstawie przepisów ustawy, Statutu oraz uchwał Zrzeszenia i koła. 

 
2. Ustawodawca ściśle określił jakie podmioty mogą korzystać z uprawnień 
przewidzianych w związanych z ograniczeniem wysokości cen energii elektrycznej. Do 
podmiotów „odbiorca uprawniony” zalicza się: 
 

a) odbiorcę uprawnionego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii 
elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. 
U. poz. 2127), w przypadku, gdy zużywa energię elektryczną powyżej 
maksymalnych limitów zużycia energii elektrycznej określonych w art. 3 ust. 1, art. 
4 ust. 2, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 oraz z uwzględnieniem art. 11 tej ustawy, 

b) przedsiębiorcę będącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim 
przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 
Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 
974 i 1570), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby 
podstawowej działalności, 

c) innego niż podmiot określony w lit. a, będącego małym albo średnim 
przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 
z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w 
celu rozwiązania problemu wysokich cen energii (Dz. Urz. UE LI 261 z 7.10.2022, 
str. 1), producenta rolnego będącego osobą fizyczną wpisaną do ewidencji 
producentów, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o 
krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001), lub osobą 
fizyczną prowadzącą dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 
3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. 
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U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), w zakresie, w jakim zużywa energię 
elektryczną na potrzeby prowadzonej działalności, 

d) jednostkę samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący na rzecz tej jednostki 
usługi, w tym samorządowy zakład budżetowy, samorządową jednostkę budżetową 
oraz spółki, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), w zakresie, 
w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych 
i zadań własnych, w tym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, 
z zakresu: 

–     dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 
–     wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania 
ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 

–     transportu zbiorowego, 
–     ochrony zdrowia, 
–     pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 
–     wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
–     budownictwa mieszkaniowego, 
–     edukacji publicznej, 
–     kultury, w tym bibliotek i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i 

opieki nad zabytkami, 
–     porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania 
magazynu przeciwpowodziowego, 

–     utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych, 

–     polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 
medycznej i prawnej, 

–     współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1327, 1265 i 1812), 

–     kultury fizycznej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185), 

e)     podmiot będący: 
–     podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na 
potrzeby udzielania tych świadczeń, 

–     jednostką organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2268, z późn. zm.), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na 
potrzeby świadczenia pomocy społecznej, 
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–     noclegownią albo ogrzewalnią, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim 
zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, 

–     jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 
rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140), w 
zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej 
działalności, 

–     podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), 
w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej 
działalności, 

–     podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym 
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), w 
zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej 
działalności, 

–     podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym 
opiekunem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o 
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324, 1383 i 
2140), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby 
podstawowej działalności, 

–     kościołem lub innym związkiem wyznaniowym, o którym mowa w art. 2 pkt 
1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700), w zakresie, w jakim zużywają energię 
elektryczną na potrzeby działalności niegospodarczej, 

–     podmiotem prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie, w jakim 
zużywa energię elektryczną na potrzeby tej działalności, 

–     centrum, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 
1818), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby 
podstawowej działalności, 

–     kołem gospodyń wiejskich, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 
listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 poz. 2256), w 
zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby swojej 
działalności, 

–     podmiotem prowadzącym działalność archiwalną, o której mowa w art. 
22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie, w jakim zużywa energię 
elektryczną na potrzeby tej działalności, 
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–     specjalistycznym ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, o 
których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), w 
zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej 
działalności, 

–     spółdzielnią inwalidów lub spółdzielnią niewidomych, o których mowa w art. 
181a § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 
2021 r. poz. 648), w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na 
potrzeby podstawowej działalności, 

–     podmiotem leczniczym będącym jednostką organizacyjną publicznej służby 
krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 
r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 
974), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby realizacji 
zadań wynikających z tej ustawy, 

–     ochotniczą strażą pożarną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 
grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 
2022 r. poz. 1301 i 1964), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną 
na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie, 

–     placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 
i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie w 
jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, 

–     rodzinnym domem pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, albo mieszkaniem chronionym, o 
którym mowa w art. 53 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają energię 
elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, 

–     centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 
2022 r. poz. 218 i 1812), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na 
potrzeby podstawowej działalności, 

–     klubem integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie, w jakim zużywa 
energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, 

–     warsztatem terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 
1700 i 1812) albo zakładem aktywności zawodowej, o których mowa w art. 
29 ust. 1 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na 
potrzeby podstawowej działalności, 

–     organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim 
zużywają energię elektryczną na potrzeby działalności pożytku publicznego, 
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–     spółdzielnią socjalną w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 
o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 
1812 i 2140), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby 
podstawowej działalności, 

–     związkiem zawodowym, o którym mowa w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854), w zakresie, w jakim 
zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, 

–     podmiotem prowadzącym działalność w zakresie kultury fizycznej w 
rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, w 
zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej 
działalności, 

–     schroniskiem dla zwierząt w rozumieniu art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572), w zakresie, 
w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, 

–     azylem dla zwierząt, o którym mowa w art. 5 pkt 1e ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726 i 
2185), ogrodem botanicznym, o którym mowa w art. 5 pkt 10 tej ustawy, 
ogrodem zoologicznym, o którym mowa w art. 5 pkt 11 tej ustawy, lub 
ośrodkiem rehabilitacji zwierząt, o którym mowa w art. 5 pkt 13 tej ustawy, 
w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej 
działalności, 

–     okręgowym ośrodkiem wychowawczym, zakładem poprawczym lub 
schroniskiem dla nieletnich, o których mowa w art. 343 ustawy z dnia 9 
czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700), w 
zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej 
działalności. 

 
3. Szczególną uwagę należy zwrócić na lit. b i lit d art. 2 pkt 2 określających „odbiorców 
uprawnionych”. Zgodnie z art. 2 pkt 2 lit. b odbiorcą uprawnionym jest przedsiębiorca, 
który według u.p.p. posiada status mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorcy. 
Przedsiębiorcą według u.p.p. jest m.in. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacja niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje osobowość prawną. 
Według u.p.p.  status: 
 

1) mikroprzedsiębiorcy przysługuje przedsiębiorcy jeżeli zostaną spełnione łącznie 
następujące warunki - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch 
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 1) zatrudniał 
średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz; 2) osiągnął roczny obrót netto ze 
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w 
złotych 2 milionów euro; 
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2) małego przedsiębiorcy przysługuje przedsiębiorcy jeżeli zostaną spełnione łącznie 
następujące warunki - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch 
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 1) zatrudniał 
średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz; 2) osiągnął roczny obrót netto ze 
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w 
złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą; 

3) średniego przedsiębiorcy przysługuje przedsiębiorcy jeżeli zostaną spełnione łącznie 
następujące warunki - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch 
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 1) zatrudniał 
średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz; 2) osiągnął roczny obrót netto ze 
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w 
złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym 
przedsiębiorcą. 
 

4. Pewne trudności może nieść ze sobą rozumienie art. 2 pkt 2 lit. d ustawy. Według 
przytoczonej litery „odbiorcą uprawnionym” jest: 
 

1) jednostka samorządu terytorialnego 
2) podmiot świadczący na rzecz jednostki samorządu terytorialnego usługi, w tym 

samorządowy zakład budżetowy, samorządowa jednostka budżetowa oraz 
określone spółki (art., 9 ust. 1 oraz 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 
gospodarce komunalnej)  
- jednakże w zakresie w jakim zużywają energię na potrzeby związane z 
wykonywaniem zadań zleconych i własnych, w tym usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym w zakresie sprecyzowanym w dalszej treści li. d pkt 2 art. 
2 ustawy. 
 
Analizując wszelkie podmioty, którym przysługuje statut odbiorców uprawnienia 

według ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na 
celu graniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 
2023 r. jako ewentualnie przedsiębiorcę o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b, ewentualnie 
lit. d. Zgodnie z art. 2 pkt 2 lit. b odbiorcą uprawnionym jest przedsiębiorca, który według 
ustawy - Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162) posiada status mikro-, małego-, bądź 
średniego przedsiębiorcy.  

Przez zadania zlecone rozumie się, zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 1 ustawy o 
samorządzie gminnym, ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i 
przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów. O zadaniach zleconych 
samorządowi terytorialnemu stanowi art. 166 ust. 2 Konstytucji, zgodnie z którym: „Jeżeli 
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wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu 
terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa tryb przekazywania 
i sposób wykonywania zadań zleconych”. Zasadniczo gmina wykonuje zadania własne w 
imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, na zasadach określonych przez ustawy, 
korzystając z samodzielności chronionej na drodze sądowej. Art. 166 ust. 1 Konstytucji 
stanowi natomiast, że: „zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty 
samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania 
własne”. Ustawodawca w treści art. 8 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wprost 
wskazał jakiego zakresu zadań mogą dotyczyć zadania zlecone, tj. Administracji rządowej, 
organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów. 

W art. 7 ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca w sposób ścisły określił jakie 
to zadania własne gminy w szczególności obejmują sprawy. 

W art. 6 ustawy o samorządzie gminnym zastrzeżono, że do zakresu działania gminy 
należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz 
innych podmiotów. Wyrażona została w ten sposób konstytucyjna zasada domniemania na 
rzecz gminy wszystkich zadań publicznych w obrębie samorządności terytorialnej, 
niezastrzeżonych na rzecz innych j.s.t. Gmina, jako instytucjonalny przejaw 
decentralizacji, stanowi przykład ustrojowo prawnej konstrukcji systemu organizacyjnego 
administracji publicznej, występującego pomiędzy podmiotami prawa publicznego na 
wyższych i niższych szczeblach struktury organizacyjnej państwa, w którym organy 
usytuowane na niższych stopniach nie są hierarchicznie podporządkowane organom 
wyższego stopnia. Nie bez znaczenia są tutaj także konstytucyjne zasady ustrojowe: 
samorządu terytorialnego i decentralizacji władzy publicznej, które wynikają z art. 15 ust. 
1 i art. 16 ust. 2 Konstytucji, i stanowią, że ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej 
zapewnia decentralizację władzy publicznej, a samorząd terytorialny uczestniczy w 
sprawowaniu władzy publicznej, wykonując przysługującą mu w ramach ustaw istotną 
część zadań publicznych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.  
 
IV. SUBSUMPCJA 
 
W konsekwencji opisanego stanu prawnego należy wskazać, co następuje. 
 

1. Zgodnie z obowiązującym prawem koło łowieckie jest jednostką organizacyjną 
posiadającą osobowość prawną. Nadto, koło łowieckie, jeżeli prowadzi działalność 
gospodarczą kwalifikuję się jako przedsiębiorca w rozumieniu u.p.p. 
 

2. By móc skorzystać z uprawnień wynikających z ograniczeniem cen maksymalnych 
energii elektrycznej, koło łowieckie musi się mieścić w zakresie podmiotowym 
wskazanym w art. 2 pkt 2. 
 

3. Zgodnie z art. 2 pkt 2 lit. b odbiorcą uprawnionym jest przedsiębiorca, który według 
ustawy - Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162) posiada status mikro-, małego-, 
bądź średniego przedsiębiorcy 
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4. Przez podmiot świadczący usługi w rygorze art. 2 pkt 2 lit. d ustawy należy rozumieć 

podmiot, który świadczy usługi w zakresie zadań zleconych i zadań własnych 
jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności mowa tu o usługach 
świadczonych w interesie gospodarczym w zakresie określonym in fine lit. d. 

 
V. PODSUMOWANIE 

 
Odpowiadając na pytanie sformułowane w treści maila z dnia 25 listopada należy wskazać, 
co następuje. 
 

Analizując podmioty wymienione w treści art. 2 pkt 2 ustawy istnieją dwie 
możliwości klasyfikacji, a mianowicie jako podmiot, o którym mowa w lit. b, albo jako 
podmiot opisany w lit. d ustawy.  

Zatem by można było koło łowieckie zaklasyfikować jako przedsiębiorca opisanego 
art. 2 pkt 2 lit. b ustawy należy ustalić, czy przysługuje mu status mikro-, małego czy też 
średniego przedsiębiorcy, pod warunkiem, iż koło takie prowadzi działalność gospodarczą 
(vide – pkt 3 części „stan prawny”).  

Natomiast by zaklasyfikować koło łowieckie jako „odbiorca uprawniony” opisany 
treścią art. 2 pkt 2 lit. d ustawy konieczne jest ustalenie: 

 
1. Czy świadczy usługi na rzecz jednostki samorządu terytorialnego? 
2. Czy świadczone usługi mieszczą się w treści zadań zlecony bądź własnych 

jednostki, a w szczególności czy nie stanowią usług świadczonych w interesie 
gospodarczym w zakresie określony w lit. d (vide – pkt 4 części „stan prawny”)? 
 

Jeżeli koło łowieckie jest podmiotem świadczącym usługi w warunkach opisanych wyżej (tj. 
spełnia przesłanki z art. 2 pkt 2 lit. b lub d ustawy) jest „odbiorcą uprawnionym” 
określonym w treści lit. d pkt 2 art. 2 ustawy 
 
W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt.  
 

r. pr. dr Jakub Pokoj 
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