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IV. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Przegląd polskich opracowań naukowych

Jakub Pokrzywniak, Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, 
gazowej lub ciepłowniczej oraz obowiązek jej zawarcia, Wydawnictwo 
Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ss. 344, ISBN 978-83-264-4436-4.

Monografi a jest pierwszą w Polsce omawiającą tytułowe zagadnienie. W pracy 
poruszone zostały w sposób kompleksowy teoretycznoprawne i praktyczne aspekty 
związane z modelem i kwalifi kacją prawną umowy o przyłączenie do sieci z usta-
wowym obowiązkiem jej zawarcia. Postawę ustaleń autora stanowi analiza orzecz-
nictwa i poglądów doktryny. Zamieszczone w opracowaniu rozważania osadzone 
zostały także w ramach prawa unijnego.

Jednym z zagadnień opisywanych w książce jest relacja przepisów ustawy Prawo 
energetyczne dotyczących obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci do 
rozwiązań prawa unijnego. Autor zajmuje się także problemem uzależnienia przez 
polskiego ustawodawcę obowiązku przyłączenia do sieci od spełnienia przesłanek 
o charakterze ekonomicznym i technicznym. Przesłanki te szczegółowo analizuje, 
dokonując ich rozróżnienia oraz oceny ich spełniania. Monografi a zawiera ponadto 
analizę zagadnień proceduralnych związanych z rozstrzyganiem sporów między 
przedsiębiorstwami energetycznymi a podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie 
do sieci. W tej części publikacja jest interesująca nie tylko z punktu widzenia prawa 
prywatnego, ale także publicznego. Zakres kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki i kontrola jego decyzji jest przedmiotem prac z zakresu publicznego 
prawa gospodarczego. Dlatego poglądy przedstawiane przez cywilistę uznać należy 
za istotne dla rozwoju nauki prawa publicznego. Kluczowym zagadnieniem mo-
nografi i są rozważania nad naturą obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie do 
sieci, a zwłaszcza podjęcie próby odpowiedzi na pytanie o zasadność traktowania 
tego obowiązku jako publicznoprawnego albo cywilnego. W tej mierze autor stoi na 
stanowisku, że obowiązek ten ma złożoną naturę. Należy się zgodzić z poglądem, 
iż traktowanie obowiązku przyłączenia do sieci wyłącznie w kategoriach stosunku 
cywilnoprawnego byłoby nieuzasadnione. Szerzej traktują o tym rozważania za-
warte w rozdziale ósmym. Rozdział ostatni dotyczy prawnorzeczowych skutków 
umowy o przyłączenie.
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190 Przegląd piśmiennictwa

Książka jest adresowana do prawników zajmujących się prawem energetycz-
nym, menedżerów przedsiębiorstw energetycznych oraz pracowników instytucji 
i urzędów zajmujących się rynkiem energetycznym.

Anna Trela

Ewa Szewczyk, Marek Szewczyk, Generalny akt administracyjny, 
Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, 
ss. 252, ISBN 978-83-264-3216-3.

W 2014 r. na rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja z zakresu nauki 
prawa administracyjnego pt. Generalny akt administracyjny. Autorzy dokonują w niej 
analizy istoty generalnego aktu administracyjnego, a także przedstawiają propozycje 
wyodrębnienia jego rodzajów, opierając się na przeglądzie obecnych uregulowań 
prawnych, stanowisku judykatury oraz doktryny. Punktem wyjścia do rozważań 
poczynionych przez Ewę Szewczyk oraz Marka Szewczyka stała się instytucja 
aktu administracyjnego, dotychczas kojarzonego w literaturze oraz orzecznictwie 
głównie, a właściwie tylko, z indywidualnym aktem administracyjnym. 

W monografi i zbadany został wątek wydawania przez organy administracji 
publicznej aktów administracyjnych o charakterze generalnym, które odnoszą się 
nie do podmiotów indywidualnych, ale do niezindywidualizowanych grup adre-
satów znajdujących się w konkretnej sytuacji. Głos w dyskusji jest zatem próbą 
przełamania paradygmatu, zgodnie z którym władcze czynności administracyj-
ne o charakterze jednostronnym dzielą się na dwie grupy, tj. akty normatywne 
o charakterze generalno-abstrakcyjnym oraz akty administracyjne posiadające 
walor indywidualno-konkretny. E. Szewczyk i M. Szewczyk przekonują czytelnika, 
że pomiędzy dwiema kategoriami wskazanymi powyżej jest trzecia, a bardziej 
precyzyjnie – że na akt administracyjny składają się jego dwa oblicza. Pierwsze 
z nich kryje się pod hasłem „indywidualny akt administracyjny”, drugie natomiast 
sprowadza się do terminu „generalny akt administracyjny”. Autorzy przyjmują, 
iż kryterium odróżniającym akt indywidualny od aktu generalnego jest sposób 
określenia adresata.

Podstawą wyodrębnienia nowej kategorii aktów administracyjnych stało się 
również rozróżnienie czynności tworzenia prawa, której wynikiem jest powsta-
nie aktu normatywnego, od aktów stosowania prawa. Akt normatywny powstaje 
bowiem w wyniku aktu stanowienia prawa, a jego ustanowienie nie wymaga 
subsumcji. Jak przekonują autorzy, inaczej sprawa wygląda w przypadku gene-
ralnego aktu administracyjnego. W monografi i został wyprowadzony wniosek, że 

„[g]eneralny akt administracyjny od aktu normatywnego różni się tym, iż powsta-
nie generalno-konkretnej normy postępowania odbywa się w drodze zastosowania 
generalno-abstrakcyjnej normy postępowania w konkretnym stanie faktycznym” 
[s. 103]. Tymczasem mostem łączącym dwie postacie aktów administracyjnych, 
generalnego i  indywidualnego, jest to, że oba powstają w efekcie stosowania 
prawa i są „[k]reowane na podstawie upoważnienia do ustanowienia konkretnej 
normy, a nie abstrakcyjnej” [s. 104].
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