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Czy	ciepło	jest	nam	jeszcze	potrzebne?
(od redaktorów prowadzących)

Energetyczne numery iKAR-a na stałe wpisały się w serię regulacyjną czasopisma, stano-
wiąc cenne źródło wiedzy dla praktyków i teoretyków. Sektor energetyczny nie stanowi monolitu 
i stałej struktury, ale wręcz przeciwnie – dzieli się na kilka sektorów, których transformacja prze-
biega w sposób zróżnicowany, a jednocześnie, wraz z ogólnymi tendencjami w światowej polityce 
klimatycznej, coraz bardziej intensywny, wpływający na dotychczasowy sposób funkcjonowania 
gospodarek państw na świecie i samych obywateli. Procesy te nie omijają rzecz jasna energetyki 
cieplnej, która stanowi istotny komponent energetyki, zwłaszcza energetyki w Polsce. Dokonując 
przeglądu ostatnich publikacji naukowych, w tym także artykułów publikowanych na łamach iKAR-a,  
oraz tematów krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, można zauważyć, że na 
przestrzeni ostatnich lat problematyka badań nad prawem i ekonomią w zakresie sektora energe-
tycznego koncertuje się na zagadnieniach związanych z konkurencją i bezpieczeństwem na rynku 
energii elektrycznej i gazu ziemnego. Szczególne miejsce w tych badaniach zajmują zagadnienia 
dotyczące odnawialnych źródeł energii. Redaktorzy niniejszego numeru, przygotowując założenia 
programowe, zadali sobie pytanie, czy ciepło jest nam jeszcze potrzebne? Energetyka cieplna 
pozostaje bowiem poza głównym nurtem badań naukowych. Trudno jest jednak uznać, że sektor 
ciepłownictwa stanowi niezmienną sferę aktywności gospodarczej. Na zmiany w tym sektorze 
wskazują coroczne dane publikowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z których jasno 
wynika, że struktura organizacyjna i właścicielska zmienia się rokrocznie. Jednocześnie należy 
odnotować działania samych organów administracji gospodarczej, w tym zwłaszcza Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec warszawskich przedsiębiorstw ciepłowni-
czych. Sektor ciepłowniczy nie pozostaje także poza sferą zainteresowania Skarbu Państwa, 
który kreuje politykę zmierzającą do koncentracji tej gałęzi gospodarki. Same przedsiębiorstwa 
ciepłownicze zaś stają przed istotnymi wyzwaniami inwestycyjnymi i modernizacyjnymi, ograni-
czającymi ich negatywny wpływ na środowisko naturalne, poprawiającymi jakość świadczonych 
usług i wreszcie samą rentowność tych podmiotów.

Redaktorzy niniejszego numeru uznali, że tematyka energetyki cieplnej powinna być podję-
ta na łamach iKAR-a. Ciepło wymaga bowiem swoistego „odkurzenia” i „przypomnienia”, co jest 
celem niniejszego numeru. Numer powstał w przekonaniu, że będzie stanowił przyczynek do dal-
szych badań naukowych w zakresie sektora ciepłowniczego. Kwestię ciepłownictwa redaktorzy 
sygnalizują także z racji utworzenia w roku 2020, w ramach Centrum Studiów Antymonopolowych 
i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, wyspecjalizowanej komórki jaką jest Laboratorium 
Klimatyczno-Energetyczne. Badania naukowe w zakresie energetyki nie powinny bowiem pozosta-
wiać na uboczu ciepłownictwa, które jest jednym z naczyń połączonych w sektorze energetycznym.

Numer 6(9)/2020 otwiera artykuł Marcina Kraśniewskiego na temat konkurencji i monopolu 
w sektorze ciepła systemowego (Dylematy sektora ciepła systemowego, czyli kilka słów o kon-
kurencji i monopolu w ciepłownictwie). W artykule Autor stawia tezę o występowaniu w polskim 
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sektorze ciepła systemowego monopolu naturalnego. W artykule podjął się on określenia wzajem-
nych relacji pomiędzy prawem energetycznym i prawem antymonopolowym, a także wzajemnych 
relacji pomiędzy Prezesem URE i Prezesem UOKiK. Szczególną uwagę Autor przypisał także 
samemu rozumieniu teoretycznej konstrukcji prawnej, jaką jest regulacja gospodarcza sektora.

Z kolei Marcin Ziarkowski podjął się tematu Szans i kierunków transformacji ciepłownictwa 
systemowego w Polsce. W artykule przedstawił kierunki rozwoju ciepłownictwa systemowego 
w Polsce oraz wskazał szanse i zagrożenia, jakie wiążą się z tym rozwojem. Artykuł dostarcza 
argumentów przemawiających za bardziej wolnorynkowym podejściem do ciepłownictwa, oczy-
wiście przy uszanowaniu wszelkich proekologicznych zobowiązań ciążących na Polsce jako kraju 
członkowskim Unii Europejskiej.

Kolejne opracowanie pt. Uproszczona metoda zatwierdzania taryf dla kogeneracji – uprawnienie 
czy obowiązek? przygotował Zdzisław Muras. Celem artykułu jest przedstawienie pojawiających się 
w praktyce stosowania prawa wątpliwości związanych z zakresem stosowania tzw. uproszczonej 
metody zatwierdzania taryf dla ciepła dla jednostek kogeneracyjnych. Autor, po przeprowadzeniu 
szerokiej kwerendy literatury przedmiotu i orzecznictwa, podjął próbę wypracowania najbardziej 
jednoznacznego podejścia do zarysowanego przedmiotu badania.

W artykule zatytułowanym Nowy system wsparcia dla energii wytwarzanej z wysokospraw-
nej kogeneracji – wybrane aspekty prawne Michał Bałdowski i Michał Maruszak przedstawili 
zagadanie wsparcia dla kogeneracji, w tym zwłaszcza system wsparcia dla małych i istniejących 
jednostek wytwórczych oparty na gwarantowanej pomocy. Autorzy pozytywnie oceniają przyjęte 
rozwiązania prawne w tym zakresie, ale jednocześnie wskazują i tłumaczą wady ustawy z dnia 
14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Problematyce pozyskania nowych klientów przez sprzedawcę energii, w tym energii cieplnej 
w Polsce, a także wpływu RODO na ten proces poświęcony jest następy artykuł autorstwa Pawła 
K. Domagały pt. Pozyskanie nowego klienta przez sprzedawcę energii. W opracowaniu proces 
pozyskiwania nowych klientów został przedstawiony w ramach trzech etapów: pozyskania da-
nych potencjalnego klienta, przekazania oferty zawarcia umowy sprzedaży energii oraz zawarcia 
takiej umowy. 

Przegląd prawa i orzecznictwa nie jest natomiast poświęcony zagadnieniom wyłącznie z za-
kresu energetyki cieplnej. W tej części znajdują się prace dotyczące zagadnień mających cha-
rakter kluczowy i pośredni dla funkcjonowania ciepłownictwa. Część́ przeznaczona na przegląd 
prawa i orzecznictwa zawiera bowiem opracowanie dotyczące wpływu pandemii SARS-CoV-2 
oraz zasady solidarności energetycznej na sektor energetyczny w Polsce i Unii Europejskiej. 
Pierwsze z nich pt. Pandemia koronawirusa a regulacje prawne w energetyce przygotowali Karolina 
Wcisło-Karczewska i Jan Sakławski. Drugie z nich pt. Rozwój zasady solidarności energetycznej 
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości przygotował Jakub Faszcza. 

W Przeglądzie piśmiennictwa zamieszczono trzy recenzje. Pierwszą recenzję książki pt. 
Regulacja sektora energetycznego w Unii Europejskiej oraz na Ukrainie. Cele i prawne środki 
regulacji sektora energetycznego autorstwa Eryka Kosińskiego przygotował Mirosław Pawełczyk. 
Drugą recenzję monografii pt. Pomoc państwa na produkcję energii ze źródeł odnawialnych w pra-
wie Unii Europejskiej autorstwa Magdaleny Porzeżyńskiej przygotowała Marzena Czarnecka. 
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Natomiast trzecią recenzję zagranicznego opracowania pt. Routledge Handbook of Energy Law 
przygotował Marcin Kraśniewski.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Autorom artykułów i innych materiałów zamieszczonych 
w numerze. Szczególne podziękowania kierujemy także do Recenzentów, których praca pozwo-
liła na udoskonalenie kształtu naszej publikacji. Mamy nadzieję, że przytoczone teksty pomogą 
Państwu w pracy naukowej, dydaktycznej oraz zawodowej.

Życzymy Państwu inspirującej lektury!
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