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Przedmowa

Energia i jej nośniki napędzają życie i gospodarkę w sensie dosłownym. Komentowane
praktycznie wszystkie ustawy dotyczące energetyki, tj. ustawa – Prawo energetyczne, ustawa
o odnawialnych źródłach energii, ściśle powiązana z ustawą o odnawialnych źródłach
energii ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, ustawa o rynku mocy,
ustawa o efektywności energetycznej, ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej
w morskich farmach wiatrowych, ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji. Prezentowana w Komentarzu tematyka ważna jest również dla odbiorców
energii w każdej postaci, albowiem komentowane regulacje prawne wpływają na ich decyzje
ekonomiczne i życiowe. Dotyczy to zarówno wielkich odbiorców z sektora przemysłowego,
małych i średnich przedsiębiorstw, rolników, rzemieślników, sektora komunalnego, sektora usług
publicznych, a także każdego gospodarstwa domowego.

Ustawodawca stworzył system prawny, niestety nie zawsze spójny, składający się zarówno
z norm o charakterze administracyjnym, jak i norm typowo cywilnoprawnych, jakim jest
regulacja umowna stosunków między przedsiębiorcami energetycznymi i odbiorcami. Normy
Prawa energetycznego i innych komentowanych ustaw stworzyły samodzielną gałąź prawa
wyodrębnioną nie za pomocą administracyjnej czy cywilistycznej metody regulacji, ale
za pomocą przedmiotu regulacji.

Prawo energetyczne, wraz z powstałymi komentowanymi ustawami pozostaje w kręgu
zainteresowań prawnych zarówno osób zajmujących się na co dzień prawem publicznym, jak
i tych zajmujących się prawem cywilnym. Przewaga ilościowa norm prawa administracyjnego,
powoduje, iż zwykle umieszcza się Prawo energetyczne w zakresie dyscypliny prawniczej, jaką
jest prawo gospodarcze publiczne. Należy jednak pamiętać, iż przedsiębiorstwa energetyczne,
działają tak jak inne podmioty gospodarcze w otoczeniu rynkowym, a stosunki zobowiązaniowe
na rynku między jego uczestnikami regulowane są przez normy o charakterze umownym.

Zmiany w gospodarce światowej wywołane przez pandemię COVID-19, a następnie
tragiczne wydarzenia związane z napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 24.2.2022 r.
spowodowały zerwanie łańcuchów dostaw, w szczególności surowców energetycznych. Wielki
kryzys energetyczny spowodował konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych. Intencją
ustawodawcy było równoważenie metodami administracyjnymi interesów przedsiębiorstw
energetycznych i odbiorców. Ustawodawca uznał, że szczególna ochrona należna jest odbiorcy
w gospodarstwie domowym. Przygotowana nowa redakcja komentarza jest próbą wyjaśnienia
i uporządkowania zmian ustawodawczych wprowadzonych w latach 2019–2022. Autorzy
starali się sprostać zadaniu zachowania aktualności i spójności odnowionego komentarza,
do ostatniej chwili wprowadzając zmiany i poprawki związane z kolejnymi nowelizacjami.
Niestety na obszerną i już uprzednio wielokrotnie zmienianą materię ustawową, nakładają się
kolejne daleko idące nowelizacje. Budowany od ponad 20 lat rynek energii, zastał dotknięty
niespotykaną deregulacją administracyjną wprowadzoną z potrzeby zapobieżenia skutkom
kryzysu. Przywrócenie równowagi rynkowej w energetyce będzie się wiązało w przyszłości,
z koniecznością derogacji lub zmiany wielu norm wprowadzonych w szybkim procesie
legislacyjnym.

Komentarz skierowany jest do praktyków życia gospodarczego, zarówno tych reprezen-
tujących odbiorców, jak i sektor energetyczny. Adwokaci i radcowie prawni zainteresowani,
z przyczyn zawodowych, Prawem energetycznym – w zamyśle Autorów powinni znaleźć
odpowiedź na wiele praktycznych pytań. Komentarz może być również wykorzystany przez
teoretyków i studentów prawa. Adresatem komentarza są również przedstawiciele nauk
i zawodów związanych z techniką, ekonomią i finansami. Wiele zagadnień z zakresu Prawa
energetycznego i innych komentowanych ustaw, wpływa bezpośrednio, poprzez zasady i normy
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regulacyjne na zasady eksploatacji i użytkowania urządzeń energetycznych, podejmowane
decyzje inwestycyjne, tak po stronie odbiorców energii, jak i po stronie przedstawicieli sektora
energetycznego.

W czasie oddawania tekstu komentarza do druku Sejm uchwalił ustawę z 1.12.2022 r.
o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją
na rynku gazu (Druk sejmowy Nr 2804) i została ona przekazana do Senatu. Autorzy dołączają
Aneks do Komentarza z omówieniem tej ustawy, pragnąc, aby Czytelnicy mogli się zapoznać
z najbardziej aktualną wersją przepisów. Niestety można odnieść wrażenie, z uwagi na ogrom
zmian, iż pisząc – komentuje się przepisy, które ulegną zmianie, zanim książka trafi do
Czytelników, albo nawet szybciej.

Do pracy nad komentarzem zostali zaproszeni praktycy życia gospodarczego, adwokaci
i radcowie prawni. Ze świata nauki propozycję pracy nad komentarzem z zapałem przyjęli
znakomici profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy, reprezentujący ośrodki akademickie
z całego kraju. Zaangażowany w pracę nad komentarzem zespół Autorów zaprezentował nowe
spojrzenie na wiele zagadnień.

Wszelkie uwagi, a także propozycje, które mogą być przez Autorów przemyślane
i uwzględnione w kolejnych wydaniach proszę kierować do dr hab. Marzeny Czarneckiej
na adres: marzena.czarnecka@ue.katowice.pl

Marzena Czarnecka i Tomasz Ogłódek
Warszawa, październik 2022 r.
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