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Regulacje prawa energetycznego w teorii i praktyce 
– aktualne problemy 

(od redaktor prowadzącej) 

Energetyka stanowi podstawę wszelkiej działalności gospodarczej, a tym samym bazę roz-
woju gospodarczego państw. Obecnie niemożliwe jest normalne funkcjonowanie społeczeństw 
bez stałych dostaw energii. 

Oddajemy do rąk Pań stwa numer iKAR-a w całoś ci poś więcony regulacji sektora energetyki 
oraz problemom interpretacyjnym, powstałym na gruncie przepisów ustawy – Prawo energetyczne. 
Zaprezentowane artykuły dotyczą zagadnień związanych z energią elektryczną i ciepłem. Niestety 
żaden z Autorów nie zdecydował się na omówienie problematyki związanej z rynkiem gazu, mimo 
że rynek ten rozwija się coraz bardziej dynamicznie.

Numer otwiera artykuł Mateusza Radzińskiego poświęcony najbardziej restrykcyjnej formie 
unbundlingu, tj. rozdziałowi własnościowego przedsiębiorstw energetycznych zintegrowanych 
pionowo oraz wpływowi tego instrumentu regulacyjnego na działalność inwestorów fi nansowych 
w kontekście nowych regulacji prawnych wprowadzonych w ramach tzw. trzeciego pakietu ener-
getycznego. Artykuł Michała Krzykowskiego to próba oceny hiszpańskich rozwiązań prawnych 
w zakresie wsparcia odnawialnych źródeł energii. Opracowanie to może również stanowić podłoże 
dla dyskusji nad ustanowieniem skutecznego systemu wsparcia sektora OZE w aspekcie właśnie 
zakończonego procesu legislacyjnego nad ustawą o odnawialnych źródłach energii. Regulacje 
zawarte w tej ustawie omówił zaś Michał Motylewski (w części Przegląd prawa i orzecznictwa). 
Bezspornym jest, że ustawa o OZE to jeden z najważniejszych, w ostatnich latach, aktów praw-
nych kształtujących rynek energii w Polsce. Paweł Hawranek i Dariusz Michalski w swoim artykule 
poruszyli kwestię wpływu Dyrektywy MiFID II na rynek energii oraz na strukturę przedsiębiorstw 
elektroenergetycznych. Rozpatrzyli również zagadnienie zakresu podmiotowego nowej dyrektywy, 
jej relację do zakresu stosowania rozporządzenia EMIR oraz wynikające z tego konsekwencje 
dla przedsiębiorstw elektroenergetycznych. Jeden z artykułów został poświęcony rynkowi ciepła, 
w którym Ilona Szwedziak-Bork podjęła próbę oceny zasadności wprowadzenia na rynek ciepła 
regulacji dotyczących dostępu strony trzeciej (Third Party Access). Zasada ta skutecznie reali-
zowana jest na rynkach energii elektrycznej i paliw gazowych, aczkolwiek powstaje wątpliwość 
czy specyfi ka rynków ciepła pozwala na jej pełne stosowanie. W trzech ostatnich artykułach 
Autorzy zajęli się kwestami dotyczącymi praw konsumentów. Piotr Suski omówił nową regulację 
dotyczącą praw konsumenta z perspektywy przedsiębiorstw energetycznych, zajmujących się 
sprzedażą lub dystrybucją energii elektrycznej. Analizie poddano zakres zastosowania przepi-
sów nowej ustawy, obowiązki informacyjne, szczególny tryb zawierania umów przez telefon oraz 
konsumenckie prawo do odstąpienia. W następnym artykule Marzena Czarnecka przeanalizo-
wała relację ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o prawach konsumenta w aspekcie ustalania 
ceny za energię elektryczną w przypadku zawierania umów na czas określony. W artykule tym 
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m.in. przedstawiono możliwości automatycznego przedłużania umów zawartych z konsumentem 
na rynku energii elektrycznej. W ostatnim artykule Grzegorz Kinelski omówił kluczowe aspekty 
opracowywania produktów i modeli produktowych oraz ich rozwoju na tle zmian prawa i organiza-
cji rynku energetycznego, w szczególności w zakresie wdrażania konkurencyjnego rynku energii. 
Opisał on również procesy wdrażania produktów oraz ich obsługi na rynku energii w segmencie 
konsumentów przez przedsiębiorców działających na tym rynku. Ponadto w tym numerze iKAR-a, 
podobnie jak w poprzednich, znalazły się dwie glosy Agnieszki Cybulskiej i Joanny Krukowskiej-
Korombel do wyroków Sądu Najwyższego z zakresu działalności przedsiębiorców energetycznych 
zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej. 

W tym miejscu pozwolę sobie, jako redaktor prowadząca, podziękować wszystkim Autorom 
opracowań opublikowanych w niniejszym numerze iKAR-a. Mam nadzieję, że przedstawione 
opracowania przyczynią się do poszerzenia horyzontów w zakresie regulacji energetyki. Ponadto 
chciałabym podziękować recenzentom za ich bezinteresowny trud w sporządzeniu recenzji za-
wierających sugestie dotyczące treści prezentowanych opracowań, które bez wątpienia wpłynęły 
na wysoki poziom merytoryczny numeru. 
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