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Każda transformacja społeczna, czy gospodarcza musi zmierzyć się z zastanym modelem 

organizacji, który funkcjonuje w oparciu o zastane ramy prawne. 

Zgodnie z art. 87 Konstytucji źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej 

Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, 

a na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. 

Miejscem stanowiącym oparcie dla tworzenia prawa jest suwerenne państwo, czyli 

organizacja społeczna nie mająca zwierzchności nadrzędnej.  To ono w sposób wynikający 

z ustroju i tradycji kształtuje porządek prawny w państwie zatrzymując te kompetencje na 

szczeblu centralnym lub dzieląc się nimi ze swoimi mniejszymi jednostkami administracyjnymi.  

Suwerenne państwa angażując się w relacje prawne z innymi suwerennymi państwami tworzą 

ramy prawne oddziałujące zwrotnie na swój porządek wewnętrzny. 

W oparciu o powyższy przepis Konstytucji i ich znaczenie dla tworzenia prawa w Polsce 

wyodrębniamy cztery poziomy źródeł prawa kształtujące porządek prawny, który ma 

zastosowanie także w elektroenergetyce: 

• poziom międzynarodowy (światowy) wynikający z zawartych przez Polskę konwencji 

międzynarodowych (np. Porozumienie Paryskie), 

• poziom Unii Europejskiej stanowiący kwalifikowaną formę poziomu 

międzynarodowego, powodującego przeniesienie części kompetencji suwerennego 

państwa na organizację międzynarodową jaką jest Unia Europejska, oddziałująca za 

pomocą prawa bezpośrednio stosowanego w krajach członkowskich (np. 

rozporządzenia w sprawie kodeksów sieciowych) i dyrektyw wymagających 

transpozycji do prawnego porządku wewnętrznego, 

• poziom centralny państwa w formie ustaw sejmowych i rozporządzeń wydawanych na 

podstawie ustaw, 

• prawo miejscowe, czyli akty wydawane przez samorządy i organy państwa niższego 

rzędu w oparciu o ustawowe upoważnienia. 

Obecnie mamy do czynienia z dominacją tradycyjnego prawotwórstwa na poziomie państwa. 

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej rośnie znaczenie poziomu Unii Europejskiej 

wpływającego przede wszystkim na polski porządek prawny za pomocą dyrektyw 

implementowanym w formie ustaw krajowych.  Po prawie wyłącznej roli poziomu centralnego 

suwerennego państwa wiek dwudziesty nadał poziomowi międzynarodowemu rosnącą z 

każdą dekadą rolę. Poziom lokalny jest najmniej wykorzystywany ze wszystkich poziomów. 



Na gruncie energetyki wyżej opisana struktura jest obecnie prawie w całości regulowana na 

poziomie państwa, nawet w sprawach z natury swojej lokalnych takich jak zaopatrzenie w 

ciepło. Ostatnie lata pośrednio wskazują jednak na rosnące znaczenie organizacji 

społeczeństwa na szczeblu lokalnym w sprawach na razie pośrednio, ale jednak związanych z 

energetyką. Przykładem tego chociażby jest polityka antysmogowa, realizowana dzięki 

nadanym ustawami gminom uprawnieniom w tym zakresie. 

Cele TETIP, przejawiające się w prymacie rozwiązań elektroprosumenckich, wymagają 

przypisania dużo większej roli poziomowi lokalnemu.  Z racji centralnej roli państwa jako 

suwerena, źródłem uprawnień prawotwórczych na poziomie lokalnym jest władza 

ustawodawcza na poziomie centralnym państwa. Prawo elektryczne powinno delegować na 

poziom lokalny niezbędne uprawnienia dla samorządów szczebla gminnego i powiatowego. 

Przykładem takiego rozwiązania może być chociażby tworzenie lokalnych sandboxów. 

Przedstawiony wyżej obraz braku równowagi pomiędzy poszczególnymi poziomami prawa nie 

jest sam w sobie naganny. Przedstawia on sposób organizacji społeczeństwa dla celów 

zaspokajania jego potrzeb na obecnym etapie jego rozwoju. Zmiana tego sposobu w ramach 

TETIP pociągnie za sobą zmianę, która zmniejszy nierównowagę na rzecz większego znaczenia 

rozwiązań na poziomie lokalnym.  Uwarunkowania gospodarki światowej będę powodowały 

dalszy wzrost znaczenia poziomu światowego i poziomu UE wraz ze spodziewaną rosnącą 

integracją w ramach UE.  


