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PRAWO ELEKTRYCZNE  



SKĄD SIĘ WZIĘŁA JEDNA USTAWA 
DLA CAŁEJ ENERGETYKI?

 Przed wojną istniała osobna ustawa dla energii 
elektrycznej (ustawa elektryczna z 1922r.)

W 1962r. Uchwalono ustawę o gospodarce paliwo-
energetycznej obejmującą energię elektryczną, gaz 
ziemny i ciepło.

 1984r ustawa o gospodarce energetycznej zakres jw.

 1997r. Prawo energetyczne zakres jw.



EWOLUCJA PRAWA 
ENERGETYCZNEGO

 Ponad 100 nowelizacji ustawy od 1997r.  Przyczyny:

 rozwój sektora energetycznego,

 członkostwo Polski w UE: 

 ujednolicanie rynku energii elektrycznej i gazu przez Unię 
Europejską.

 Polityka energetyczna UE - rozwój OZE, efektywności 
energetycznej itd.

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego.



PRAWO ENERGETYCZNE 2019  

 Brak spójności ustawy:

 niespójna terminologia,

 przepisy dla różnych podsektorów dodawane w 
przypadkowych miejscach,

 brak jednostek legislacyjnych (np. art. 5ab, art. 9h ust. 
3o, art.23w itd).

mamy dziś prawo energetyczne sensu largo – wiele 
ustaw regulujących sektor energetyczny a także wiele 
ustaw dla poszczególnych podsektów.



JEDNA CZY WIELE USTAW?

 Jedna ustawa = jednolite podejście. Prawo energetyczne 
jako konstytucja dla energetyki. Inne ustawy lex specialis.

 Sektorowe ustawy umożliwią bardziej precyzyjne 
regulowanie spraw na poziomie samej ustawy, co jest 
zgodne z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego.

 UE reguluje sprawy sektorowo – wiele ustaw łatwiejsza 
implementacja dyrektyw UE.



PREZES URE

Miejsce w administracji – ranga obecna, czy 
konstytucyjna?

Utrzymać jedną osobę, czy zastąpić Komisją?

 Jeden regulator dla podsektorów, czy wielu regulatorów?

 Kompetencje – utrzymać, ograniczyć, rozszerzyć?

 Kto kontroluje decyzje regulatora – utrzymać obecny 
system (SOKiK, Sąd Apelacyjny, Sąd Najwyższy), czy droga 
stricte administracyjna (WSA, NSA)?



WNIOSKI

7

Prawo energetyczne z uwagi na upływ czasu i wiele 
nowelizacji wymaga pilnego zastąpienia nowymi 
ustawami.

Ustawy sektorowe z punktu widzenia zasad tworzenia 
prawa mają zdecydowanie więcej zalet niż wad.

Zawartość merytoryczna prawa również przemawia za 
ustawami sektorowymi np. prawem gazowym, 
elektroenergetycznym itd.

Nowe ustawy powinny stać się instrumentem nowej 
polityki energetycznej i służyć jej realizacji.
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