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OD AUTORA 

Obowiązująca od dnia 5 grudnia 1998 r. ustawa – Prawo energetyczne do-
czekała się kilkudziesięciu nowelizacji. Obejmuje ona swoimi regulacjami trzy
sektory: energii elektrycznej, ciepła i gazu. Ciepłownictwo w widoczny sposób
odstaje od pozostałych sektorów, ponieważ nie dotyczą go dyrektywy unijne
wymuszające kolejne zmiany. W ostatnich latach nie pojawił się także trend do
zmiany dostawcy ciepła, jak to miało miejsce przy energii elektrycznej i gazie.
Ciepło sieciowe dostarczane jest lokalnie.

Ostatnie najistotniejsze zmiany dotyczące umów będących przedmiotem
publikacji wprowadzono przed dekadą. Od tego czasu nie ma wielu zmian
w przepisach, a prawnicza literatura poświęcona dostarczaniu ciepła przez przed-
siębiorstwa ciepłownicze nie jest zbyt obfita. Nie ma też na rynku monografii
dotyczącej umów sprzedaży ciepła i tę lukę stara się wypełnić niniejsza pozycja.

W przyszłości nastąpi nieuchronna zmiana przepisów, jednak analiza istnie-
jącego projektu ustawy zastępującego prawo energetyczne nasuwa spostrzeże-
nie, że zmiany nie przyniosą dla umów zaopatrzenia w ciepło (i w ogóle dla
ciepłownictwa) istotnych zmian.

Niniejsza monografia jest adresowana do przedsiębiorstw ciepłowniczych –
koncesjonowanych, jak i niekoncesjonowanych – prawników obsługujących te
przedsiębiorstwa, gmin prowadzących dostawę ciepła poprzez sieć oraz odbior-
ców ciepła, spośród których najważniejsi to zarządcy budynków wielolokalo-
wych oraz inni przedsiębiorcy.





Rozdział I

UMOWA KOMPLEKSOWA – PODMIOTY, DEFINICJE

1. Pojęcie umowy kompleksowej

Postanowienia dotyczące umów kompleksowych wprowadzono do prawa
energetycznego w roku 2005. Zgodnie z art. 5 ust. 1 tej ustawy dostarczanie
energii (ciepła) odbywa się na podstawie umowy zawierającej postanowienia
umowy sprzedaży ciepła oraz umowy o świadczenie usług przesyłania lub dy-
strybucji ciepła. Są to więc dwie różne umowy, które mogą być zawierane przez
odbiorcę z dwoma przedsiębiorstwami energetycznymi.

Obowiązkowymi elementami umowy sprzedaży ciepła są: miejsce dostar-
czenia ciepła do odbiorcy i ilość ciepła w podziale na okresy umowne, moc
umowna oraz warunki wprowadzania jej zmian, cena lub grupa taryfowa stoso-
wana w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej,
sposób prowadzenia rozliczeń, wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standar-
dów jakościowych obsługi odbiorców, odpowiedzialność stron za niedotrzyma-
nie warunków umowy, okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania
(art. 5 ust. 2 pkt 1 pr. energ.).

Obowiązkowymi elementami umowy o świadczenie usług przesyłania lub
dystrybucji ciepła są: moc umowna i warunki wprowadzania jej zmian, ilość
przesyłanego ciepła w podziale na okresy umowne, miejsca dostarczania ciepła
do sieci i jego odbioru z sieci, standardy jakościowe, warunki zapewnienia nie-
zawodności i ciągłości dostarczania ciepła, stawki opłat lub grupa taryfowa sto-
sowana w rozliczeniach oraz warunki wprowadzania zmian tych stawek i grupy
taryfowej, sposób prowadzenia rozliczeń, parametry techniczne ciepła oraz wy-
sokość bonifikaty za niedotrzymanie tych parametrów oraz standardów jakoś-
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ciowych obsługi odbiorców, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warun-
ków umowy oraz okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania (art. 5
ust. 2 pkt 2 pr. energ.)1.

Rozwiązanie polegające na zawieraniu dwu odrębnych umów ma wiele wad,
wśród których w literaturze wymienia się np. konieczność utrzymywania pod-
wójnych służb windykacyjnych przez przedsiębiorstwa energetyczne, względnie
zawarcia przez te przedsiębiorstwa umowy o wspólne prowadzenie inkasa wie-
rzytelności. Z kolei odbiorca, jako strona dwóch stosunków zobowiązaniowych,
może skierować roszczenie powstałe w związku z niewykonaniem lub nienale-
żytym wykonaniem zobowiązania do niewłaściwego przedsiębiorcy energetycz-
nego, ponieważ mając do wyboru przedsiębiorstwo świadczące usługi przesy-
łowe/dystrybucyjne i przedsiębiorstwo obrotu, błędnie określi podmiot, wobec
którego ma to roszczenie2.

W „zwykłym” obrocie, kiedy mamy do czynienia z odbiorcą końcowym
ciepła, czyli zużywającym ciepło, a nie przesyłającym je do innego odbiorcy,
zawieranie dwóch umów występuje rzadko, przepis art. 5 ust. 3 pr. energ. umoż-
liwia bowiem zawieranie jednej umowy, tzw. umowy kompleksowej, która jest
kompleksem dwóch umów – umowy sprzedaży ciepła i umowy o świadczenie
usług przesyłania lub dystrybucji ciepła, i w praktyce takie łączne umowy do-
minują. W odniesieniu do odbiorcy końcowego, na jego żądanie, art. 5a ust. 3
pr. energ. nakazuje takie umowy kompleksowe zawierać.

Strony dosyć często zawierają umowę zatytułowaną jako umowa sprzedaży
ciepła, chociaż po analizie jej treści można stwierdzić, że mamy do czynienia
z umową kompleksową. Ten swoisty „błąd” wynika stąd, że pojęcie umowy
kompleksowej wprowadzono do ustawy – Prawo energetyczne dopiero 3 maja
2005 r., natomiast umowy starsze, zawierane ok. 2001 r. (w związku z ówczes-
nym obowiązkiem koncesji dostosowania umów w określonym terminie), nie są
określane jako umowy kompleksowe, mimo że takie umowy faktycznie stano-
wią.

1 Według SN: „Umowa o usługi przesyłowe jest umową nazwaną, regulowaną »innymi
przepisami« w rozumieniu art. 750 k.c. Przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne wyznaczają zakres swobody kontraktowania tej umowy przed przepisami Ko-
deksu cywilnego” (teza 1), wyrok z dnia 9 marca 2004 r., III SK 18/04, OSNP 2004, nr 24,
poz. 429.

2 M. Czarnecka, T. Ogłódek, Prawo energetyczne. Komentarz, Warszawa 2009, s. 108.
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Drugi powód niewprowadzenia powszechnie aktualnej nazwy „umowa kom-
pleksowa” do tytułów tych umów jest taki, że przedsiębiorstwa ciepłownicze nie
przeniosły wprost postanowień prawa energetycznego do swoich wzorców
umów stosowanych po wyżej wskazanej dacie. Pewna trudność polega na tym,
że z przepisów nie wynika jasno, jak ta „podwójna” umowa się nazywa, zaś
użycie tylko zwrotu „umowa kompleksowa” nie wskazuje, o jaki rodzaj energii
czy w ogóle o jaki rodzaj umowy chodzi.

W dalszym ciągu pozostają więc w obrocie bądź też są zawierane aktualnie
umowy, których treść odpowiada umowie kompleksowej, a które nazywane są
inaczej, np. umowa sprzedaży ciepła, umowa o dostarczanie ciepła, umowa
o dostawę ciepła. Nazwa umowy oraz użyte w jej treści zwroty nie mają decy-
dującego znaczenia dla oceny, jakiego rodzaju stosunek prawny łączy strony.
O tym, z jaką umową mamy do czynienia, przesądza jej treść, a nie tytuł. W jed-
nym z orzeczeń Prezesa URE w treści umowy poprawiono zwrot „umowa sprze-
daży ciepła” na „umowa kompleksowa na dostawę ciepła”, bowiem dostawca
ciepła nie tylko wytwarzał ciepło, ale również przesyłał je do budynku wspólnoty
mieszkaniowej, co uzasadniało zmianę projektu umowy3. Jest to nazwa najlepiej
oddająca charakter tej umowy, a można by ją ulepszyć poprzez zastąpienie wy-
razu „dostawa” słowem „dostarczanie”, bo takim słownictwem posługuje się
art. 5 ust. 3 pr. energ. Dostawa jest, mówiąc ściśle, innym typem umowy
(art. 605 i n. k.c.), której nie należy włączać do niniejszych rozważań, ponieważ
nie powinno się stosować przepisów dotyczących dostawy w kwestiach nieure-
gulowanych w umowie kompleksowej. Dlatego w tytule publikacji przyjęto na-
zwę „umowa kompleksowa o dostarczanie ciepła”. Prowadzone w dalszej części
rozważania dotyczyć będą umowy kompleksowej także wtedy, gdy mowa będzie
tylko o sprzedaży lub dostarczaniu ciepła.

Nie jest precyzyjny wyrażony literaturze pogląd, zgodnie z którym umowa
kompleksowa, o której mowa w art. 5 ust. 3 pr. energ., to w zasadzie umowa
sprzedaży paliw lub energii, w której określono, że miejscem wydania rzeczy
jest miejsce odbioru tych paliw lub energii przez odbiorcę z sieci4, ponieważ nie
jest to jedyny element, który różni umowy sprzedaży od umów przesyłowych.

3 Wyrok SOKiK z dnia 30 grudnia 2010 r., XVII AmE 131/09. http:// www. cire. pl/ pliki/
6/ 09_ XVIIAmE13109_ An. pdf.

4 J. Pokrzywniak, Uwagi o pojęciu umowy kompleksowej w rozumieniu art. 5 Prawa
energetycznego, PUG 2006, nr 3, s. 20–21.
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