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Słowo wstępne

Współcześnie energia stanowi kluczowe, jeśli nawet nie najważniejsze, 
dobro dla życia człowieka. Z kolei gaz ziemny stanowi jedno z najistotniej-
szych źródeł energii zarówno dla przemysłu, jak i  dla gospodarstw domo-
wych (ludności). Tak więc regulacja prawna sektora energetycznego, w  tym 
sektora gazu ziemnego, stanowi ważne pole badawcze. Podkreślenia wymaga, 
że w  sektorze gazu ziemnego w  Polsce zachodzą obecnie poważne zmiany 
strukturalne, wywołane zmianą uwarunkowań prawnych w zakresie szeroko 
rozumianego obrotu gazem, w tym jego przesyłania i dystrybucji.

Niniejsza publikacja stanowi zbiór artykułów ukazujących w  sposób 
kompleksowy regulacje prawne mające bezpośredni wpływ na proces prze-
kształceń zachodzących na rynku gazu ziemnego w Polsce, określanych po-
wszechnie mianem „liberalizacji rynku gazu”. Przedstawiony obraz zmian 
nie obejmuje wyłącznie omówienia zagadnień związanych z  obowiązkiem 
publicznej sprzedaży gazu ziemnego, a więc tzw. gazowym obligiem giełdo-
wym, stanowiącym synonim liberalizacji, ale zawiera także szeroką analizę 
regulacji prawnych wprowadzonych w  ramach III pakietu liberalizacyjne-
go, mających fundamentalne znaczenie dla rozwoju konkurencyjnego rynku 
gazu. Przedmiotem prowadzonych rozważań są zarówno kwestie związane 
z hurtowym rynkiem gazu ziemnego, jak również szereg innych zagadnień 
dotyczących m.in. nowych instrumentów regulacji sektorowej, bezpieczeń-
stwa energetycznego państwa, poszukiwania i  wydobycia gazu ziemnego, 
importu gazu z zagranicy, czy w końcu zagadnień dotyczących gazowej in-
frastruktury energetycznej.

W celu uzyskania możliwie najpełniejszego obrazu zachodzących prze-
mian, do udziału w publikacji zaproszeni zostali eksperci: przedstawiciele na-
uki prawa, przedstawiciele organów administracji publicznej, przedsiębiorstw 
energetycznych oraz praktyki prawniczej. Jesteśmy przekonani, że dzięki ta-
kiemu gremium, naukowe ujęcie problemów prawnych wzbogacone o aspekty 
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praktyczne zyskało nowy wymiar, umożliwiając lepsze zrozumienie relacji za-
chodzących między prawem i gospodarką.

* * *
Niniejsza monografia stanowi kontynuację tematyki będącej przedmio-

tem obrad prowadzonych podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej zaty-
tułowanej „Konkurencja na rynku gazu. Uwarunkowania prawne”, która odbyła 
się w  dniach 6–7.8.2013 r. na Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja zorganizowana została przez 
Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego UAM, Koło Naukowe Prawa Ener-
getycznego i Regulacji Sektorowej UAM oraz Okręgową Izbę Radców Praw-
nych w Poznaniu. Moderatorami dyskusji byli prof. dr hab. Anna Walaszek-Py-
zioł, prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, prof. dr hab. Marek Szewczyk i prof. dr hab. 
Krystian Ziemski. Wszystkim tym osobom, Autorom wygłoszonych referatów 
a także uczestnikom dyskusji chcemy gorąco podziękować za interesujące wnio-
ski i postulaty. Dzięki nim powstała idea niniejszej publikacji.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Gospodarki, Minister 
Skarbu Państwa, Minister Sprawiedliwości, Prezes Urzędu Regulacji Energe-
tyki, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezydent Miasta 
Poznania oraz Wojewoda Wielkopolski. Podziękowania nie tylko za wsparcie 
naszej inicjatywy, ale także za osobisty udział w konferencji kierujemy w stronę 
Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka, Starosty Powiatu Poznańskiego Jana 
Grabkowskiego, JM Rektora Bronisława Marciniaka oraz Dziekana Wydziału 
Prawa i Administracji prof. dr. hab. Romana Budzinowskiego.

Inicjatywa zorganizowania konferencji oraz dbałość, by jej przebieg 
spełniał najwyższe organizacyjne standardy, to zasługa dr. Piotra Lissonia 
i  mgr.  Piotra Tatarkiewicza. Za zaangażowanie przy organizacji konferencji 
szczególne podziękowania kierujemy do studentów z Koła Naukowego Prawa 
Energetycznego i Regulacji Sektorowej UAM.

W  realizacji konferencji i  wydaniu książki pomogli sponsorzy: PKN 
ORLEN S.A., PGNiG S.A., PSG sp. z  o.o. Oddział w Poznaniu (dawniej 
Wielkopolska Spółka Gazownictwa), Towarowa Giełda Energii S.A. oraz 
kancelarie prawne: GJW, KKŁW, SSW, T-Legal, WKB oraz W&W.

Mamy nadzieję, że niniejsza monografia okaże się ważnym źródłem wiedzy 
o zmianach zachodzących na rynku gazu zarówno dla szerokiego grona przed-
stawicieli biznesu, jak i praktyki prawniczej związanej z branżą energetyczną, 
a ponadto stanie się przyczynkiem do prowadzenia dalszych badań naukowych. 
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