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Instytucja kontroli w polskim prawie
energetycznym na przykładzie
art. 11 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne
Maciej M. Sokołowski

Niniejsze opracowanie jest analizą odnoszącą się do
charakteru i prawnych ram instytucji kontroli wskazanej w art. 11 ust. 4 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne1) (zwanej dalej „ustawą – Prawo
energetyczne”). Autor, poprzez porównanie ww.
przepisu z innymi uregulowaniami istniejącymi w ramach reżimu samej ustawy – Prawo energetyczne,
jak i poza nią, stara się wskazać obszar polskiego
prawa energetycznego będący, w jego ocenie, niewystarczająco unormowany i wymagający podjęcia
przez ustawodawcę działań legislacyjnych, które zostaną przedstawione w dalszej części wywodu.
Jako punkt wyjścia rozważań należy przyjąć projekt zmian ustawy – Prawo energetyczne oraz innych
ustaw przedłożony w marcu 2009 r. Radzie Ministrów przez Ministra Gospodarki2). Projekt ten implementuje dyrektywę 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 stycznia 2005 r. dotyczącą działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych3) oraz transponuje do polskiego systemu prawa
uregulowania służące umożliwieniu realizacji zmienionego rozporządzenia nr 1228/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z 26 czerwca 2003 r. w sprawie
warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej4) wprowadzonych decyzją Komisji z 9 listopada 2006 r.5)
Projekt wprowadza unormowania, które niewątpliwie należy uznać za pozytywne. W szczególności
do takich należy zaliczyć te, które wpływają na bezpieczeństwo energetyczne państwa. Do takich autor
opracowania zalicza zarówno zmiany natury formalnej np. wprowadzenie do ustawy – Prawo energetyczne definicji uzupełniających pojęcie bezpieczeń-

1) Tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.

2)

3)
4)
5)

(jeżeli w dalszej części niniejszego artykułu brak jest powołania się na ustawę przy odpowiednim numerze artykułu,
chodzi o ustawę – Prawo energetyczne).
Projekt wraz z uzasadnieniem jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki – http://www.mg.gov.pl/Prawo/Projekty+aktow+prawnych/Energetyka/.
Dz. Urz. UE L 33 z 4.02.2006 r.
Dz. Urz. UE L 176 z 15.07.2003 r.
Dz. Urz. UE L 312 z 11.11.2006 r.

stwa energetycznego (art. 3 pkt 16 ustawy – Prawo
energetyczne), tj. bezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej, bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej, równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię, czy zagrożenia dostaw energii elektrycznej6), jak i zmiany
materialnoprawne wynikające z dodanych do treści
ww. ustawy art. 11c-11f, odnoszących się do podstawowego narzędzia przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej, jakim w polskim porządku prawnym dysponuje aparat państwowy7).
Opisywanym instrumentem jest skonstruowana
przez art. 11 ustawy – Prawo energetyczne możli-

6) Wg ww. projektu w art. 3 ustawy – Prawo energetyczne

przewiduje się dodanie pkt 16a-16d w brzmieniu:
16a) bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej – zdolność systemu elektroenergetycznego do zapewnienia
bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz
równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię;
16b) bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej –
nieprzerwana praca sieci elektroenergetycznej, a także spełnianie wymagań w zakresie parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym dopuszczalnych
przerw w dostawach energii elektrycznej odbiorcom
końcowym, w możliwych do przewidzenia warunkach
pracy tej sieci;
16c) równoważenie dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię – zaspokojenie możliwego do przewidzenia bieżącego i perspektywicznego
zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną
i moc, bez konieczności podejmowania działań mających na celu wprowadzenie ograniczeń w jej dostarczaniu i poborze;
16d) zagrożenie dostaw energii elektrycznej – stan systemu elektroenergetycznego lub jego części, uniemożliwiający zapewnienie bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej lub równoważenie dostaw energii
elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię.
7) Odnośnie do zmian, które mogą uzupełnić polskie prawo
energetyczne, jeżeli projekt nowelizacji zostanie uchwalony, należy pozytywnie ocenić unormowania dotyczące przywrócenia możliwości nałożenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary pieniężnej na podmiot, który nie stosuje się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii
określonych przez art. 11 i następne.
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wość wprowadzenia przez Radę Ministrów, na
wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, na czas oznaczony,
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego
części ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub
ciepła. Rządowy projekt rozszerza znacznie powyższą materię poprzez nałożenie na operatora
systemu przesyłowego elektroenergetycznego
i operatora systemu połączonego elektroenergetycznego dodatkowych obowiązków8), jak i przyznanie tym podmiotom określonych kompetencji9)
– w tym, co jest dość radykalną zmianą, umożliwienie operatorom wprowadzenia ograniczenia
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części do czasu wejścia wymienionego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów (jednakże nie dłużej niż
na 72 godziny).
Warto zaznaczyć, iż mimo rozległych zmian
dotyczących wprowadzania przedmiotowych
ograniczeń, przedstawiona nowelizacja w ogóle
nie odnosi się w zakresie swoich uregulowań do
art. 11 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, co
autor niniejszego opracowania uważa za błąd.
W ocenie autora obecna sytuacja normatywna zaistniała w ramach art. 11 ust. 4 wymaga podjęcia
przed ustawodawcę odpowiednich działań legislacyjnych – rządowy projekt mógłby być dobrym środkiem prowadzącym do ich przeprowadzenia i sfinalizowania.
Wskazany przepis wprowadza bowiem wyłącznie
lakoniczny zapis dotyczący kontroli wprowadzanych
obostrzeń, w myśl którego „ograniczenia (…) podlegają kontroli w zakresie przestrzegania ich stosowania”. Wedle brzmienia art. 11 ust. 5 przedmiotowe
uprawnienia kontrolne powierza się Prezesowi
Urzędu Regulacji Energetyki (zwanemu dalej „Prezesem URE”), wojewodom oraz inspekcjom gospodarki energetycznej, właściwym w sprawach regulacji
gospodarki paliwami i energią dla organów o szcze-

8) Np. powiadamianie ministra właściwego ds. gospodarki

oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wystąpieniu zagrożenia dostaw energii elektrycznej, podjętych działaniach
i środkach w celu usunięcia tego zagrożenia i zapobiegnięciu jego negatywnym skutkom; przedkładanie ministrowi
właściwemu ds. gospodarki oraz Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki raportu zawierającego ustalenia dotyczące
przyczyn powstałego zagrożenia dostaw energii elektrycznej, zasadności podjętych działań i zastosowanych środków
w celu jego usunięcia.
9) Np. możliwość wprowadzania ograniczeń w świadczonych
usługach przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej,
w zakresie niezbędnym dla usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej; wydawanie odpowiednim służbom wytwórcy poleceń uruchomienia, odstawienia, zmiany obciążenia lub odłączenia od sieci jednostki
wytwórczej centralnie dysponowanej.
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gólnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa,
o czym stanowi art. 21a10).
Podmiotowo natomiast unormowania art. 11 dotykają stosunkowo szerokiej kategorii uczestników
rynku energii. Są nimi mianowicie sprzedawcy paliw
stałych, dostawcy oraz odbiorcy energii elektrycznej
lub ciepła11).
Zaistniały na gruncie art. 11 stan wymaga wnikliwej analizy z uwagi, iż dotyczy on ingerencji w sferę
praw jednostek – w tym wypadku przedsiębiorców
operujących w sektorze energetycznym. Jak bowiem
trafnie zauważa Zbigniew Cieślak, kontrola oznacza
stan pozaorganizacyjnej zależności podmiotów, której istota polega na prawnym upoważnieniu organu
kontrolującego do wiążącej oceny działania i jego
skutków, podjętego przez organ kontrolowany. Wiążąca ocena działania obejmuje z reguły także możliwość kierowania do podmiotu kontrolowanego tzw.
wniosków pokontrolnych12). W analizowanym przypadku będzie to ingerencja w zasadę wolności działalności gospodarczej (jako że kontrola dotyczy m.in.
ograniczenia sprzedaży paliw stałych oraz dostarczania i poboru energii elektrycznej lub ciepła), która
z racji swojego charakteru, w demokratycznym państwie prawnym, podlega szczególnej ochronie. Zgodnie z art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z 1997 r., „ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy
i tylko ze względu na ważny interes publiczny”.

10) Zgodnie z tym przepisem organami właściwymi w spra-

wach regulacji gospodarki paliwami i energią dla:
– jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony
Narodowej lub przez niego nadzorowanych, jednostek organizacyjnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz jednostek organizacyjnych więziennictwa podległych Ministrowi Sprawiedliwości
są inspekcje gospodarki energetycznej powoływane przez
właściwych ministrów w uzgodnieniu z Prezesem URE,
– jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego są inspekcje gospodarki energetycznej powoływane przez Szefów tych Agencji w uzgodnieniu
z Prezesem URE.
11) Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń
w sprzedaży paliw stałych oraz dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. Nr 133, poz. 924) przewiduje jednak pewne wyłączenia stosowania ograniczeń, podyktowane ważnym interesem publicznym, względem pewnych podmiotów. W § 6 ust. 1 rozporządzenia stwierdza się,
iż ograniczeniom w dystrybucji energii elektrycznej nie podlegają odbiorcy indywidualni, których wielkość mocy umownej została ustalona poniżej 300 kW (głównie gospodarstwa
domowe), odbiorcy z sektora użyteczności publicznej (szpitale i inne obiekty ratownictwa medycznego) oraz odbiorcy
strategiczni (media, porty lotnicze, ważne obiekty kolejowe,
wojskowe, energetyczne, obiekty mające istotne znaczenie
dla gospodarki oraz ochrony środowiska).
12) Z. Cieślak, Podstawowe instytucje prawa administracyjnego,
w: Prawo administracyjne, Z. Niewiadomski (red.), Warszawa 2005, s. 85.
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Wskazane przesłanki zostały dookreślone przez Trybunał Konstytucyjny, który odniósł się zarówno do
płaszczyzny materialnej ograniczenia wolności działalności gospodarczej13), jak i do płaszczyzny formalnej dotyczącej dopuszczalności wprowadzania opisywanych ograniczeń „tylko w drodze ustawy”. Jako iż,
w kontekście art. 11, pierwsza z wymienionych przesłanek nie wzbudza kontrowersji, autor opracowania
skupi się na przeanalizowaniu wymogu zachowania
formy ustawy w przypadku ograniczania swobody
działalności gospodarczej.
W kwestii wprowadzania przedmiotowych ograniczeń Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż wyżej wymieniony warunek jest „(…) zbliżony do sformułowania art. 31 ust. 3 Konstytucji ustanawiającego ogólne
przesłanki ograniczania praw i wolności („mogą być
ustanawiane tylko w ustawie”), co pozwala przyjąć,
że znaczenie prawne i skutki tych unormowań
w znacznej mierze mogą się pokrywać. Nie zachodzi
jednak pełna identyczność. Sformułowanie „w drodze
ustawy” wskazuje, że do ograniczenia wolności dojść
może przy wykonywaniu ustawy, bez której konstruowanie ograniczenia nie może mieć miejsca, ale która
może jedynie legitymować ograniczenie dokonane –
na podstawie ustawy – w rozporządzeniu. Sformułowanie „tylko w ustawie” wskazuje na wolę ustrojodawcy zasadniczego wykluczenia możliwości, którą
otwiera formuła „w drodze ustawy”14).
Mimo iż, w przytoczonym wyroku Trybunał zróżnicował sposób postrzegania konstytucyjnych praw
i wolności wskazując, że działalność gospodarcza „(…)
może podlegać różnego rodzaju ograniczeniom
w stopniu większym niż prawa i wolności o charakterze osobistym bądź politycznym” oraz, że „(…) w zakresie regulowania wolności działalności gospodarczej Konstytucja nie nakazuje kompletności regulacji
ustawowej”, wciąż należy pamiętać, iż przedmiotowe
ograniczenia muszą znajdować swoje oparcie w normie rangi ustawowej, czy też podustawowej, wydanej
na podstawie upoważnienia ustawowego, co w przedmiotowej sprawie zauważył Trybunał.
Stąd też rzeczą wartą uwagi jest fakt, iż oprócz
przyznania wyżej wymienionym organom kompetencji kontrolnych, ustawa – Prawo energetyczne
w żadnym miejscu nie dookreśla materii kompetencji kontroli wyróżnionych w art. 11 ust. 4 i 5, przez
co wydawane na podstawie art. 11 ust. 6 rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych
zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła nie zawiera w tej kwestii
żadnych postanowień.

Dodatkowo zastanawiającym jest, iż na gruncie
ustawy – Prawo energetyczne w art. 10 ust. 2 (pod
względem systemowym umiejscowionym w tym samym rozdziale co art. 11 – Rozdział 2. „Dostarczanie
paliw i energii”) ustawodawca wprowadza kompleksowe uregulowanie dotyczące kontroli w zakresie zgodności wielkości zapasów paliw z wielkościami określonymi w odpowiednim rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki15). Kontrolę, o której mowa
w art. 10 ust. 2, przeprowadza się na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Prezesa URE, które powinno zawierać: oznaczenie osoby dokonującej
kontroli, nazwę kontrolowanego przedsiębiorstwa
energetycznego oraz określenie zakresu kontroli. Zgodnie z art. 10 ust. 4 osoby
upoważnione przez PreKontrolę
zesa URE do dokonywania kontroli są uprawprzeprowadza
nione do wstępu na tesię na podstawie ren nieruchomości i do
miejsc, gdzie są gromapisemnego
dzone i utrzymywane zapasy i analizy dokumenupoważnienia
tów dotyczących ewiwydanego przez dencjonowania zapasów.
Art. 10 ust. 5 ustanawia
Prezesa URE
natomiast obowiązek
sporządzenia protokołu
z przeprowadzonej kontroli i przedstawienia go organom kontrolowanego przedsiębiorstwa. Co więcej,
wskazane już rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych doprecyzowuje opisywaną problematykę.
W nawiązaniu do powyższego warto przytoczyć
wypowiedzi przedstawicieli doktryny prawa publicznego gospodarczego. Jak słusznie twierdzi Kazimierz Strzyczkowski, ograniczeń zasady wolności
nie można domniemywać, gdyż muszą być one jasno
sprecyzowane w aktach prawnych o randze ustawowej lub w aktach prawnych wydanych na podstawie
i w celu wykonania ustawy. W jego ocenie wszelkie
wątpliwości wyłaniające się przy wykładni obowiązujących przepisów należy tłumaczyć favorem libertatis 16). W podobny sposób do przedmiotowej kwestii odnosi się również Cezary Kosikowski, który do
stwierdzenia, iż kompetencji kontrolnych nie można
domniemywać, dodaje tezę, w myśl której nie można podmiotów kontrolowanych pozostawiać bez
ochrony prawnej, gdyż niebezpieczeństwo nadużywania kompetencji kontrolnych jest realne17). Autor

”

15) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecz-

13) Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17.12.2003 r., sygn.

akt SK 15/02.
14) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25.07.2005 r., sygn.

akt P 24/05.

nej z 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz. U. Nr 39, poz. 338).
16) K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa
2007, s. 78.
17) Zob. C. Kosikowski, Polskie publiczne prawo gospodarcze,
Warszawa 2002, s. 338.
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niniejszego opracowania obawia się, iż zaistniała na
gruncie art. 11 ust. 4 sytuacja, z uwagi na swój ogólnikowy charakter, może do takiego stanu prowadzić.
Z kolei Krystyna Pawłowicz trafnie wskazuje, że
brak ustawowych definicji przenosi możliwość ich
interpretowania do uznania organu, co z kolei nie
odpowiada standardom państwa prawnego, z uwagi
na fakt, iż organ stosujący prawo w relacjach z jednostką zaczyna sam nadawać temu prawu treść18).
Z racji powyższego należy zatem postawić następujące pytanie: czy pominięcie szczegółowych uregulowań odnoszących się do materii kontroli wynikającej z art. 11 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne jest rozwiązaniem zgodnym ze wskazanymi postanowieniami Konstytucji, czy też wymaga odpowiedniej modyfikacji?
W kwestii formalnej od razu należy wykluczyć
możliwość posłużenia się wnioskowaniem per analogiam, stosując przepisy zawarte w art. 10. Ze
względu na restrykcyjną istotę instrumentu wskazanego w art. 11 oraz sam charakter kontroli, będącej
przecież działalnością organu administracji publicznej w sferze imperium, wychodzącą w tym wypadku
daleko poza sferę wewnętrzną administracji, takie
działanie wymaga literalnego określenia jego ustawowych ram, które następnie mogą być uszczegółowione w akcie o randze podstawowej (jak słusznie
czyni to ustawodawca w art. 10). Domniemanie
kompetencji organu, lub stosowanie ich odpowiednio, bez konkretnego ustawowego upoważnienia mo-

że być zakwestionowane z powodu sprzeczności
z art. 7 Konstytucji, czyli zasadą legalizmu (podobnie
art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego19),
w świetle którego organy władzy publicznej działają
na podstawie i w granicach prawa). Stąd też samo
tylko przyznanie organowi kompetencji kontrolnych,
jak w wypadku art. 11, jest zbyt szeroką formułą.
Rozwiązania opisywanej sytuacji należałoby raczej poszukiwać w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Już w art. 57 wymienionej ustawy pojawiają się szczegółowe unormowania dotyczące kontrolowania działalności gospodarczej. Jednakże dotyczą one wyłącznie kontroli przeprowadzanych przez organ koncesyjny, więc na
gruncie ustawy – Prawo energetyczne, można by je
zastosować wyłącznie do podmiotów posiadających
wymienioną koncesję. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej enumeratywnie wymienia w art. 46
ust. 1 katalog przedmiotowy działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. Punkt 3. tego
przepisu wskazuje na działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, monitorowania,
przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią,
stąd w nawiązaniu do art. 11 może znaleźć zastosowanie w przypadku kontroli ograniczeń obrotu i dystrybucji paliw stałych i energii elektrycznej. Kontrola wprowadzania ograniczeń w dostawach ciepła pozostaje poza zakresem jego uregulowań.
Właściwą odpowiedź odnoszącą się do analizowanej problematyki zdają się przynosić uregulowania zawarte w Rozdziale 5. „Kontrola przedsiębior-

18) Zob. K. Pawłowicz, Przedsiębiorca wobec Najwyższej Izby

Kontroli. Studium publicznoprawne, Warszawa 2005, s. 157.

68

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 4 (66) 1 lipca 2009

19) Tekst jedn. z 2000 r., Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.
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cy” ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Art. 77 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, iż w zakresie nieuregulowanym
w Rozdziale 5. stosuje się przepisy ustaw szczególnych (co w zasadzie jest unormowaniem zasady lex
specialis derogat legi generali). Wskazane zatem
w ww. ustawie komplementarne uregulowanie dotyczące przedmiotu kontroli może znaleźć zastosowanie na gruncie art. 11 ustawy – Prawo energetyczne. I taką konkluzją można by zakończyć niniejsze rozważania.
Autor opracowania zamierza jednak poddać
w wątpliwość powyższy tok rozumowania. W świetle
art. 77 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zakres przedmiotowy kontroli działalności
przedsiębiorcy oraz organy upoważnione do jej przeprowadzenia określają odrębne ustawy. Z pewnością
ustawa – Prawo energetyczne szczegółowo wskazuje podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli, co autor wykazał na wstępie. Pewne nieścisłości pojawiają się jednak odnośnie zakresu przedmiotowego kontroli. Przywoływany już art. 11 ust. 4 odnosi się wyłącznie do kwestii kontroli w zakresie
przestrzegania stosowania wprowadzanych ograniczeń, co chociażby w porównaniu do zakresu przedmiotowego art. 10 (przeprowadzenie kontroli w zakresie zgodności wielkości zapasów paliw z wielkościami określonymi w rozporządzeniu), nakazuje
uznać regulacje art. 11 ust. 4, za bardzo szerokie.
W sferze formalnej – wymóg określenia przedmiotowego zakresu kontroli nie może być spełnionym,
gdyż nie odnosi się do płaszczyzny materialnej wspomnianych ograniczeń. Równie dobrze zwrot dotyczący kontroli stosowania ograniczeń (będący w istocie
„prawniczym pustosłowiem”), ustawodawca mógł
zastąpić sformułowaniem odnoszącym się do kontroli stosowania postanowień ustawy – Prawo energetyczne, czy nawet idąc krok dalej, kontroli przestrzegania prawa w ogóle. Stąd też w ocenie autora
niniejszej analizy niedookreślenie „zakresu przedmiotowego kontroli działalności gospodarczej” wskazanego w art. 77 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wydaje się uniemożliwiać bezpośrednie zastosowanie uregulowań tej ustawy odnośnie przedmiotowej kontroli występującej w ramach
reżimu ustawy – Prawo energetyczne.
Kolejny argument przemawiający za wypracowaniem nowego rozwiązania ustawodawczego badanej
problematyki przynoszą przytaczane już unormowania art. 10. Fakt, iż ustawodawca wypracował
model kontroli właściwy dla ustawy – Prawo energetyczne, różny od powyższego rozwiązania istniejącego na gruncie ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej, w świetle poruszanej na wstępie kwestii złożoności systemu prawa energetycznego, rozbudowanego o liczne akty okołoustawowe, budzi
aprobatę. Jednakże niezastosowanie przez ustawodawcę wspomnianych uregulowań do całości usta-

wy – Prawo energetyczne, czy chociaż do art. 11,
jest posunięciem co najmniej niezrozumiałym. Kontrola bowiem, jako instytucja prawna (w przeciwieństwie do kontroli będącej funkcją kierowania)
powinna być w całości normatywnie wyznaczona.
W obowiązującym prawie określa się ściśle zakres
kontroli, jej kryteria, sposób, skutki, procedury weryfikacji jej wyników oraz niekiedy zakres i sposób
wykorzystania wyników kontroli20).
Również od strony technicznej kontrola ograniczeń uregulowanych w art. 11 wskazuje na zasadność
posłużenia się rozwiązaniem przyjętym w art. 10. Nawet jeżeli przyjmiemy, iż w kwestii związanej
z ograniczeniami w przedmiocie dostarczania i poboru energii elektrycznej kontrola może mieć wyłącznie „biurowy” charakter polegający na zweryfikowaniu przez organ posiadanych dokumentów
i statystyk dotyczących poboru energii z krajowego
systemu elektroenergetycznego, wciąż nie można
zapominać, iż art. 11 reguluje również kontrolę
sprzedaży paliw stałych, której to sposób przeprowadzenia nie musi opierać się jedynie na dostarczanych przez operatorów lub przedsiębiorców informacjach. Co więcej, nie można a priori założyć, iż
operacyjne działanie kontrolera w każdym wypadku
nie przyniesie żadnego pozytywnego dla danego postępowania rezultatu w postaci znalezienia nowego
źródła dowodowego, czy też uprawdopodobnienia
pewnych okoliczności21).
Dlatego też już samo uzupełnienie art. 11 o postanowienie, które umożliwiłoby odpowiednie stosowanie uregulowań przewidzianych w art. 10 wydaje
się być rozwiązaniem wystarczającym i zgodnym
z art. 7 Konstytucji oraz art. 6 K.p.a. Oczywiście inną
możliwością jest stworzenie oddzielnej procedury
kontrolnej dla tego przepisu, łącznie z wydaniem
stosownego rozporządzenia, czy nawet wypracowanie całościowej odrębnej regulacji materii kontroli
dotyczącej prawa energetycznego, czego zwolennikiem jest autor niniejszej analizy.
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20) Z. Cieślak, op. cit., s. 85.
21) Np. w postaci odnalezienia na terenie przedsiębiorstwa do-

kumentów świadczących o celowym nieprzestrzeganiu
określonego stopnia zasilania poprzez wydane wewnętrzne
instrukcje, które mogą przysłużyć się w toczącym się następnie postępowaniu.
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