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Przedmowa

„Prąd” dla konsumenta powinien być jak powietrze  
– ma o nim nie myśleć, ma go mieć … 

G. Lot

Współcześnie energia stanowi istotny czynnik gwarantującym rozwój społecz-
no-gospodarczy każdego kraju oraz poprawę jakości życia społeczeństwa. Trud-
no sobie wyobrazić funkcjonowanie przeciętnego konsumenta bez energii elek-
trycznej. Można wręcz powtórzyć za twórcami prawa unijnego, iż w obecnych 
czasach człowiekowi potrzebne do życia są nie tylko chleb i woda, ale również 
energia elektryczna i ciepło.

Konsument, jako odbiorca energii elektrycznej powinien być traktowany 
w szczególny sposób, winien być chroniony poprzez przepisy prawa, jednak 
trudno sobie wyobrazić przedsiębiorców energetycznych prowadzących działal-
ność gospodarczą bez zysku. Powodem faktycznej nierówności tych podmiotów 
nie jest jednak chęć zysku, ale zróżnicowany poziom wiedzy (informacji) wyni-
kający z tego, że jedne podmioty na rynku energii elektrycznej czyli przedsię-
biorcy dokonują dostarczania energii elektrycznej i ciepła stale, inne zaś – czy-
li konsumenci okazjonalnie. W związku z tym można zaobserwować światową 
tendencję do tworzenia instrumentów ochrony podmiotu słabszego czyli konsu-
menta. Oczywiście ma to szczególne znaczenie na rynku usług masowych takich 
jak energia i gaz czy też dostarczanie wody. Przeciętny konsument powinien być 
w sposób jasny i przejrzysty poinformowany o przysługujących mu prawach, jak 
również o ciążących na nim obowiązkach. Jest to szczególnie istotne w sytuacji 
gdy powszechnym stało się prawo do zmiany sprzedawcy energii, jednakże nadal 
musi on korzystać z usług lokalnego dystrybutora. W związku z tym należy pa-
miętać, że energia stała się produktem, który sprzedawcy działając w warunkach 
konkurencji rynkowej starają się sprzedać odbiorcom. Wobec tego częstym bywa 
dołączanie do energii innych usług, które „ów prąd” mają uatrakcyjnić w warun-
kach rynkowych. Godnym uwagi jest również fakt, że możliwość zmiany sprze-
dawcy ciągle jest instytucją nieznaną przez przeciętnego konsumentai budzi kon-
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trowersje. Rynek energii jako taki, poprzez sam fakt sprzedaży tak specyficznego 
produktu jakim jest energia elektryczna spowodował, że Autorzy artykułów za-
mieszonych w niniejszej monografii starali się udzielić odpowiedzi na najbardziej 
kontrowersyjne pytania dotyczące funkcjonowania konsumenta na tym rynku.

Monografia w części została poświęcona konkurencji na rynku energii i aspek-
tom ekonomicznym tego zagadnienia, badania przeprowadzone przez Sławomira 
Smyczka i Zbigniewa Jurczyka dają obraz, jak bardzo konsumenci są nieświado-
mi przysługujących im praw, a sprzedawcy i dystrybutorzy mają szczególne obo-
wiązki wynikające z przepisów prawa. Kolejne artykuły Tomasza Ogłódka, Joan-
ny Krukowskiej-Korombel poświęcone są aspektom umownym to znaczy rodzajom 
i formom zawieranych umów o dostarczanie energii z konsumentami. Dalej arty-
kuły współautorów Borysa Budki i Adama Koczyka oraz Jerzego Gramatyki opisują 
problematykę klauzul abuzywnych i nieuczciwych praktyk rynkowych narusza-
jących zbiorowe interesy konsumentów w umowach zawieranych na tym rynku. 
Istotnym niezwykle zagadnieniem jest odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną 
konsumentowi przez energię elektryczną, czym zajął się Grzegorz Matusik. Arty-
kuł Jarosława Sroczyńskiego jest próbą analizy jakie korzyści uzyskują konsumen-
ci w związku z wydawaniem decyzji zobowiązujących przez UOKiK, w przypadku 
naruszenia ich zbiorowych interesów. Łukasz Mroczyński-Szmaj opisał, jaką rolę 
na rynku energii pełni Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii. Artykuł Jolanty Skrago 
dotyczy nowej praktyki na rynku, bardzo ważnej z punktu widzenia konsumenta, 
czyli zmiany sprzedawcy. Wobec nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne mającej 
miejsce we wrześniu 2013 r. istotne znaczenie ma sposób rozwiązywania sporów 
w energetyce czym zajął się Radosław Walaszczyk. Ostatnie trzy artykuły poświę-
cone są trudnym sytuacjom życiowym konsumentów: Marzena Czarnecka opisała 
nową kategorię konsumentów na rynku energii – odbiorców wrażliwych, a Alek-
sandra Lubicz-Posochowska zajęła się upadłością konsumencką. Ostatni artykuł 
napisany przez Tadusza Czarnotę i Jacka Nowaka dotyczy pasywnej postawy kon-
sumentów w przypadku upadłości przedsiębiorcy energetycznego.

Redaktor i Autorzy wyrażają nadzieję, że monografia będzie stanowić dopiero 
początek dyskusji na temat roli konsumentów na rynku energii i pozwoli na lepsze 
zrozumienie tego zagadnienia zarówno przez konsumentów, jak i przedsiębiorców 
energetycznych.

Monografia jest adresowana do odbiorców konsumentów pragnących posze-
rzyć swoją wiedzę na temat rynku energii w Polsce, do prawników zajmujących 
się tą problematyką, oraz do przedsiębiorców energetycznych.

W publikacji przyjęto stan prawny na dzień 10.12.2013 r.

Warszawa, 10.12.2013 r.
Marzena Czarnecka


