
Przedmowa

Współczesne życie społeczne i gospodarcze wspomagane jest licznymi
rozwiązaniami technologicznymi. Korzystanie z tych rozwiązań wiąże się
z koniecznością wykorzystywania paliw i energii. Komentowana ustawa
– Prawo energetyczne reguluje jeden z najważniejszych działów gospo-
darki. Paliwa i energia są dobrami rzadkimi i użytecznymi – jak mawiają
ekonomiści, dobrem strategicznym – jak często powtarzają politycy. Praw-
nicy paliwa, energię i zasady obrotu nimi postrzegają w zależności
od przyjętej metody regulacji: bądź jako przedmiot stosunków cywil-
noprawnych, bądź jako przedmiot stosunków administracyjnoprawnych.
Ustawodawca krajowy łączy w ustawie – Prawo energetyczne cywil-
noprawną i administracyjnoprawną metodę regulacji. Połączenie prawa
prywatnego i publicznego w jednym akcie prawnym jest charakterystyczne
dla tych gałęzi prawa, które zostały wykreowane nie ze względu na przy-
jętą metodę regulacji, lecz jej zakres przedmiotowy. Ustawodawca uznaje,
iż relacje między przedsiębiorstwem energetycznym a odbiorcą są typo-
wymi relacjami cywilnoprawnymi. Uznając paliwa i energię za niezwykle
ważne dla bezpieczeństwa państwa, ustawodawca zastrzega szeroki wpływ
regulatora narzędziami charakterystycznymi dla prawa administracyjnego.
Już samo połączenie cywilnoprawnej i administracyjnej metody regulacji
stawia przed autorami opracowań z zakresu prawa energetycznego trudne
zadanie. Normy prawa administracyjnego i cywilnego zawarte w prawie
energetycznym należy uznać za uzupełniające się. W prawie cywilnym
mówi się o swobodzie umów, autonomii woli stron, samoobsługowym
charakterze norm. W prawie administracyjnym obowiązuje reguła, iż re-
gulacja administracyjna może wynikać jedynie z wyraźniej ustawowej
kompetencji. Zderzenie w jednym akcie normatywnym cywilnoprawnej
i administracyjnej metody regulacji prowadzi do konieczności ustalenia
przez adresata normy prawnej, jakie prawa i obowiązki na nim ciążą i czy
może posłużyć się w danym stanie faktycznym zasadami ogólnymi rzą-
dzącymi prawem cywilnym czy administracyjnym. Autorzy, opracowując
komentarz, starali się ułatwić czytelnikowi to zadanie.

Literatura przedmiotu w zakresie prawa energetycznego nie należy do
zbyt bogatych. Nie ulega wątpliwości, iż ten dział prawa zasługuje na
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rzetelne opracowanie monograficzne. Komentarze do prawa energetycz-
nego wydane uprzednio stanowiły inspirację dla autorów, zdaniem których
szczególnie ważne jest pionierskie dzieło prof. dr hab. Anny Waleszek-
-Pyzioł i prof. dr hab. Wojciecha Pyzioła. Nadto warto zwrócić uwagę na
opracowanie dr. Jerzego Baehra i dr. Edwarda Staweckiego oraz komentarz
dr. Henryka Palarza. Do najnowszych pozycji należy zaliczyć komentarz
pod red. Z. Murasa i M. Swory. Po oddaniu książki do druku ukazał się
komentarz pod red. M. Pawełczyka.

Autorzy objęli treścią komentarza nowelizację ustawy, najnowszy do-
robek doktryny i orzecznictwa. Zainteresowanie wydaniem I komentarza
było inspiracją i dopingiem dla autorów.

Zamiarem autorów było przedstawienie zagadnień ogólnych, w zakre-
sie umów regulujących obrót paliwami i energią oraz świadczenie usług
przesyłowych, w taki sposób, aby czytelnik nie musiał sięgać do opraco-
wań z zakresu prawa cywilnego. W podobny sposób przedstawiono normy
admnistracyjnoprawne. Podana literatura pozwala na uzupełnienie wiedzy
w interesującym czytelnika zakresie.

Książka ta jest skierowana zarówno do praktyków z przedsiębiorstw
energetycznych, jak i do odbiorców paliw i energii. Niewątpliwie bę-
dzie również ciekawą lekturą dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz
zainteresowanych problematyką energetyki studentów politechniki, prawa
i ekonomii.

Komentarz przedstawia stan prawny na dzień 1.7.2012 r.

Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek
Warszawa, maj 2012 r.

VIII


