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Regulacja i bezpieczeństwo w energetyce
(od redaktorów prowadzących)

Oddajemy do rąk Państwa nowy numer iKAR-a poświęcony zagadnieniom regulacji i bezpie-
czeństwa na rynku energetycznym. Podobnie jak w poprzednim roku, bezpośrednim asumptem 
do wydania tego numer były referaty wygłoszone przez prelegentów podczas Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej pn. „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”, która odbyła 
się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 23–24 maja 2019 roku. 
Wydarzenie stanowi swoiste novum w kalendarzu konferencji akademickich. Tegoroczna edycja 
była debatą przedstawicieli ośrodków akademickich i instytucji międzynarodowych z siedmiu 
państw europejskich. Zawartość tego zeszytu nie ogranicza się jednak do tematów zaprezen-
towanych podczas konferencji, ale obejmuje najważniejsze i najnowsze zagadnienia z szeroko 
rozumianej regulacji i bezpieczeństwa w sektorze energetycznym. Zagadnienia stanowiące 
myśl przewodnią całego numeru zostały omówione w ujęciu nie tylko prawnym, lecz także 
ekonomicznym. 

Swoistym wprowadzeniem do problematyki regulacji na rynku energetycznym jest artykuł 
przygotowany przez Mariusza Goleckiego pt. W poszukiwaniu optymalnego prawodawcy. Dylematy 
regulacji i deregulacji z perspektywy ekonomicznej analizy prawa, który przedstawił różne koncep-
cje regulacji w ramach nurtu neoinstytucjonalnej ekonomii. Artykuł może stanowić punkt wyjścia 
dla zarysowania integralnego modelu regulacji i deregulacji, uwzględniającego komplementarny 
charakter władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej.

W kolejnym artykule Rafał Dzikowski i Władysław Mielczarski przedstawili zagadnienie Poprawy 
bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój energetyki regionalnej. Autorzy opisali tworze-
nie regionalnych obszarów bilansowania, które stają się czynnym elementem działania systemu 
elektroenergetycznego poprawiającym znacznie bezpieczeństwo energetyczne.

W opracowaniu pt. „Usługa” na infrastrukturalnych rynkach paliw i energii w świetle swobody 
przedsiębiorczości i swobody usług Zdzisław Muras opisał pojawiające się w praktyce stosowania 
prawa wątpliwości związane z zakresem pojęcia „usługa” na energetycznych rynkach infrastruk-
turalnych w kontekście regulacji europejskich i krajowych.

Z kolei Paweł Hawranek, Dariusz Michalski i Daniel Borkowski opisali Wpływ wejścia w życie 
MiFID II na ryzyko funkcjonowania spółek energetycznych w Polsce. W artykule Autorzy przedsta-
wili ryzyko, z którym przedsiębiorstwa energetyczne musiały się zmierzyć w związku z wejściem 
w życie dyrektywy MiFID II i którym powinny zarządzać począwszy od 2018 roku. 

W artykule zatytułowanym Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej w świetle prawa 
ochrony konkurencji i konsumentów Jarosław Sroczyński i Agnieszka Staszek przedstawili za-
gadnienie zawierania umów o przyłączenie do sieci ciepłowniczej z perspektywy prawa ochrony 
konkurencji i konsumentów. Autorzy omówili w nim obowiązki spoczywające na przedsiębior-
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stwie energetycznym, przede wszystkim obowiązek przyłączenia do sieci ciepłowniczej nowych 
odbiorców. 

Kolejne opracowanie, pt. Wniosek o certyfi kację jednostki rynku mocy do aukcji głównej i au-
kcji dodatkowych jako element prawidłowości rynku mocy przygotował Marcin Kraśniewski. Autor 
omówił zakresy: przedmiotowy i podmiotowy wniosku, a także dokonał analizy natury prawnej 
„Regulaminu Rynku Mocy” oraz wskazał na teoretyczne i praktyczne aspekty wniosku z punktu 
widzenia przedsiębiorstwa energetycznego. 

Problematyce budowy infrastruktury niezbędnej do zwiększenia liczby pojazdów napędza-
nych paliwami alternatywnymi poświęcony jest następny artykuł autorstwa Jarosława Gresera pt. 
Obowiązki operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych w zakresie 
rozwoju infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego.

W opracowaniu pt. Nowe instrumenty wsparcia wytwarzania energii elektrycznej oparte 
na stałej cenie zakupu – zagadnienia wybrane Marcin Trupkiewicz przeanalizował dwa nieza-
leżne oraz rozłączne mechanizmy umożliwiające przekazywanie pomocy publicznej na wytwa-
rzanie energii elektrycznej z OZE: wykorzystanie stałej ceny zakupu jako ceny gwarantowanej 
oraz sprzedaży energii na rynku oraz dodatkowe wyrównanie wytwórcy różnicy między śred-
nimi cenami energii elektrycznej a poziomem stałej ceny zakupu w postaci prawa do pokrycia 
ujemnego salda.

Michał Bałdowski w artykule pt. Ustawa o kontroli niektórych inwestycji jako mecha-
nizm zapewniający bezpieczeństwo energetyczne dokonał analizy najważniejszych instru-
mentów prawnych uregulowanych ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych in-
westycji.

Przedmiotem opracowania Pawła K. Domagały pt. RODO a proces zmiany sprzedawcy energii 
elektrycznej i nieprawidłowości z nim związane jest przedstawienie procedury zmiany sprzedawcy 
energii elektrycznej w Polsce oraz rozwiązań zawartych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie 
Danych (RODO) w kontekście zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży energii elektrycznej 
i zwiększenia poziomu ochrony odbiorców energii. 

Część́ przeznaczona na przegląd prawa i orzecznictwa zawiera opracowanie Ignacio 
Herrera-Anchustegui i Marcina Kraśniewskiego na temat wpływu presji konkurencji na stosowanie 
reguł pomocy publicznej. Autorzy dokonali przeglądu dyrektywy 2014/25 i decyzji wyłączających 
wybrane zamówienia sektorowe spod jej stosowania. 

W części „Z warsztatów studenckich” znajdują się trzy opracowania przygotowane przez 
studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzkiego: Wiktorię Pogorzałę i Michała 
Pytkowskiego pt. Decyzja o wstrzymaniu użytkowania dużego obiektu energetycznego spalania – 
ważenie interesu publicznego i prywatnego; Mateusza Czubę i Michała Wieleca pt. Opodatkowanie 
elektrowni wiatrowych w Polsce – wybrane aspekty oraz Macieja Groblewskiego i Michała Patera 
pt. Status prawny hulajnóg elektrycznych i ich użytkowników – projektowane rozwiązania i wzorce 
zagraniczne.

W numerze zamieszczono również̇ sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
„Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym” (23–24 maja 2019 r., Łódź).  

Serdecznie dziękujemy wszystkim Autorom artykułów i innych materiałów zamieszczonych 
w numerze 5(8)/2019. Szczególne podziękowania kierujemy także do Recenzentów, których praca 
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pozwoliła na udoskonalenie kształtu naszej publikacji. Mamy nadzieję , że przytoczone teksty 
pomogą̨ Państwu w pracy naukowej, dydaktycznej oraz zawodowej. 

Życzymy Państwu owocnej lektury! 

Katowice–Warszawa, 1 września 2019 r.
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