
Wprowadzenie 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematyka szeroko rozumianego prawa energetycznego stanowi 

przedmiot nieustannych analiz. Wymuszone s  one z jednej strony obszer-

no ci  i stopniem zawi o ci regulacji prawa energetycznego, z drugiej – 

zmieniaj cymi si , kszta tuj cymi rozwi zania krajowe regulacjami europej-

skimi. Pakiet Dyrektyw przyj tych przez Komisj  Europejsk  i Rad  w 2009 r.1, 

zobowi za  prawodawców pa stw cz onkowskich do ich implementacji do 

prawa krajowego. Próby takiej implementacji dokonano w Polsce dopiero 

pod naciskiem Komisji Europejskiej w lipcu 2013 r.2, drog  nowelizacji 

ustawy Prawo energetyczne, któr  to nowelizacj  wprowadzono ca y szereg 

zupe nie nowych rozwi za , jak równie  szereg modyfikacji rozwi za  do-

tychczasowych.  

Monografia stanowi zbiór tematycznie powi zanych opracowa , 

przedmiotem których s  najwa niejsze zagadnienia z zakresu szeroko ro-

zumianego prawa energetycznego. Autorzy, poruszaj c wybrane zagadnie-

nia, uwzgl dniaj  sytuacj  powsta  w wyniku nowelizacji Ustawy Prawo 

energetyczne, dokonanej w lipcu 2013 roku.  

Prób  ogólnej oceny nowelizacji i powsta ego w jej wyniku nowego pra-

wa energetycznego podj  prof. UAM dr hab. K. Ziemski w opracowaniu 

stanowi cym niejako wprowadzenie w problematyk .  

W opracowaniu autorstwa dr. hab. M. Swory oraz dr. Z. Murasa poru-

szone zosta y kwestie statusu odbiorcy przemys owego. Jest to nowy twór 

wprowadzony do Ustawy Prawo energetyczne, a szczególne zainteresowa-

nie autorzy zwrócili na relacj  pomi dzy koncepcj  odbiorcy przemys owe-

go a koncepcj  odbiorcy energoch onnego, wyodr bnionego przez ustawo-

dawc  ze wzgl du na kryterium zu ycia energii elektrycznej oraz udzia u jej 

kosztów w produkcie w a ciwym. Autorzy w opracowaniu wskazuj  uza-

________________ 

1 Bli ej na temat tych aktów patrz opracowanie K. Ziemskiego, s. 7 i nast. 
2 Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych 

innych ustaw, Dz.U. 2013 poz. 984. 
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sadnienie dla wprowadzenie tego typu regulacji oraz podejmuj  prób  jej 

oceny. W opracowaniu szeroko uwzgl dniono aspekty statusu odbiorcy 

energoch onnego w wietle prawa unijnego, a tak e relacje pomi dzy poj -

ciami odbiorca energoch onny a odbiorc  przemys owym w prawie krajowym.  

W wietle dokonanych ustale  zaprezentowano poj cie odbiorcy przemy-

s owego w Ustawie Prawo energetyczne, wskazuj c jak  rol  odgrywa kry-

terium energoch onno ci dla okre lenia statusu odbiorcy przemys owego  

w Ustawie Prawo energetyczne. 

W opracowaniu P. Cio kowskiego oraz M. Andruszkiewicza dotycz cym 

korytarzy przesy owych poruszono zagadnienia od dawna wymagaj ce 

uregulowania, jako bardzo istotne z punktu widzenia bezpiecze stwa ener-

getycznego, w tym bezpiecze stwa dostaw energii. Zagadnieniami szcze-

gólnie interesuj cymi autorów s  kwestie ogranicze  mo liwo ci budowy 

oraz modernizowania infrastruktury sieciowej z punktu widzenia inwesto-

rów.  

Opracowaniami stanowi cymi w wielu aspektach dope nienie zagadnie  

dotycz cych nowelizacji prawa energetycznego s : praca dr J. Pokrzywniaka, 

który przedmiotem publikacji uczyni  kwestie dotycz ce przy czania odna-

wialnych róde  energii oraz kolejny tekst autorstwa P. Cio kowskiego  

i M. Andruszkiewicza tak e po wi cone problematyce przy czenia do sieci 

odnawialnych róde  energii, donios ej z punktu widzenia potencjalnych in-

westorów. 

Z opracowaniami powy szymi tematycznie powi zana jest praca  

dr F. El anowskiego oraz J. Piechy, w której autorzy skoncentrowali si  na 

najistotniejszych barierach inwestycyjnych dotycz cych budowy morskich 

farm wiatrowych. Kwestie czy inwestowa  w fermy wiatrowe oraz w jaki 

sposób pogodzi  sprzeczne interesy b d ce przedmiotem ochrony prawa 

europejskiego od dawna s  dyskutowane w Polsce. W publikacji poruszane 

s  tak e zagadnienia bardziej szczegó owe, istotne z punktu widzenia osi g-

ni cia zamierze  prawodawcy unijnego. 

Tekst B. Derskiego dotyczy systemu wsparcia OZE w wietle obecnych 

rozwi za . W opracowaniu dokonano próby oceny skuteczno ci tego sys-

temu.  

Problemami omawianymi w niniejszej pracy s  tak e niezwykle istot-

ne, cho  dotychczas niedoceniane jako przedmiot zainteresowa  doktry-

ny, zagadnienia takie jak wdra anie rynku mocy jako instrumentu maj -

cego wspiera  budow  nowych róde  wytwarzania w sektorze elektro-

energetycznym autorstwa J. Zimmer-Czekaja. Autor opracowania na ten 

temat zaprezentowa  wnikliw  i szeroko uargumentowan  analiz  za-

gadnienia. 
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Na ko cu wreszcie wskaza  nale y na opracowanie M. Soko owskiego  

w którym poruszane s  kwestie oceny regulacji prawnych maj cych s u y  

poprawie efektywno ci energetycznej w Unii Europejskiej oraz tekst autor-

stwa P. Tatarkiewicza, przedmiotem którego jest sprawa dost pu do gmin-

nych dróg publicznych na potrzeby lokowania sieci energetycznych – na 

przyk adzie rozwi za  przyj tych w Republice Federalnej Niemiec. 

 

 Redaktor naukowy 

prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski 

 

 
  


