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Bezpieczeństwo energetyczne
(od redaktor numeru)
Oddaję do rąk Państwa numer iKAR-a poświęcony prawu energetycznemu. Niniejszy zeszyt związany jest z I Ogólnopolską Konferencją Naukową pn. „Bezpieczeństwo i regulacja na
rynku energetycznym” zorganizowaną z okazji pięciolecia działalności Naukowego Koła Prawa
Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego, która odbyła się
24 maja 2017 r. w Łodzi.
Numer otwiera artykuł Adama Szafrańskiego, w którym analizuje on prawne uwarunkowania
realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze energetyki ze szczególnym
uwzględnieniem elektromobilności i wskazaniem podstawowych barier rozwoju elektromobilności
w Polsce. W kolejnym artykule Filip M. Elżanowski, Piotr Manteuffel podjęli próbę oceny koncesji
udzielanej przez Prezesa URE jako instrumentu prawnego służącego zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Natomiast Marcin Kraśniewski przybliżył nową formę realizacji obowiązku
utrzymywania zapasów gazu ziemnego, czyli umowę biletową i zaprezentował nowelizację ustawy
o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.
W kolejnym artykule Marta Urbańska-Arendt, analizując orzecznictwo od roku 2010 do dnia dzisiejszego, przedstawiła wpływ Europejskiej Komisji Praw Człowieka na uwzględnianie „winy” jako
przesłanki dopuszczalności nakładania kar pieniężnych w orzecznictwie dotyczącym deliktów
prawa antymonopolowego i energetycznego. Przemysław Zdyb odniósł się w swoim artykule do
problematyki wymierzania – w drodze decyzji administracyjnej – administracyjnych kar pieniężnych za niewykonywanie obowiązków o charakterze publicznoprawnym przewidzianych w ustawie – Prawo energetyczne w świetle nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego z dnia
7 kwietnia 2017 r. Natomiast Jarosław Sroczyński przedstawił nowe rozwiązania prawne w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sektorze energetycznym i omówił
główne cechy postępowania przed Koordynatorem ds. negocjacji. Magdalena Porzeżyńska zaprezentowała wpływ proponowanych zmian dyrektywy 2009/28/WE w ramach „pakietu zimowego” w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych na bezpieczeństwo rynku
energetycznego w Polsce. Powyższe artykuły stanowią rozwinięcie tez referatów wygłoszonych
na konferencji w Łodzi.
W kolejnej części iKAR-a z „Warsztatów studenckich” opublikowano dwa artykuły, których
autorzy są laureatami I ogólnopolskiego konkursu „Student i energia” zorganizowanego przez
Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu
Łódzkiego z okazji pięciolecia jego działalności. Celem konkursu była popularyzacja prawa
energetycznego wśród studentów, a także rozwijanie aktywności naukowej i zawodowej studentów w zakresie regulacji sektorów infrastrukturalnych. Wojciech Modzelewski w swoim artykule
dokonał analizy pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sektorze energetycznym. Natomiast Mateusz Sokół przedstawił problematykę korytarzy przesyłowych w Stanach
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Zjednoczonych Ameryki jako jeden z elementów mających zapewnić szeroko pojęte bezpieczeństwo
energetyczne.
Poza recenzją dr. hab. Bartłomieja Nowaka jednej z najnowszych monografii Ilony Przybojewskej
z zakresu bezpieczeństwa energetycznego szczególnej uwadze polecam sprawozdanie
z I Ogólnopolskej Konferencji Naukowej pn. „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”
sporządzone przez Marcina Kraśniewskiego, Wojciecha Modzelewskiego i Mateusza Sokoła.
Dużą satysfakcję sprawia, że problematyka prawa energetycznego cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem nie tylko naukowców, lecz także studentów.
Życzę owocnej lektury!
dr Marzena Czarnecka
Katedra Prawa i Ubezpieczeń UE Katowice
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