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Wykaz skrótów
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cia i korzystania z przyłączy (BGBI. I, s. 2477
z późn. zm.)
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Wstęp

Przedmiotem niniejszej pracy są dwie grupy zagadnień: pierwsza
dotyczy obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci przewidzia-
nego w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059), a druga obejmuje analizę i kwalifikację
stosunku prawnego wynikającego z tej umowy. Rozważania prowadzone
są z perspektywy prawa prywatnego, aczkolwiek nie da się uniknąć
pewnych uwag dotyczących prawa publicznego, prawo energetyczne
jest bowiem dziedziną, w której szczególnie wyraźny jest styk norm
prywatno- i publicznoprawnych oraz ich wzajemne oddziaływanie.
Można powiedzieć, że normy cywilnoprawne są osadzone w ich publicz-
noprawnym kontekście.

Zagadnienie obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie, a także
stosunku wynikającego z tej umowy nie doczekało się jeszcze w Polsce
monografii. Było ono wprawdzie przedmiotem rozważań w komenta-
rzach lub w artykułach naukowych, ale dotyczyły one wybranych zagad-
nień. Nie można jednak nie docenić znaczenia dotychczasowych po-
święconych mu publikacji, w tym w szczególności komentarzy, mono-
grafii oraz artykułów autorstwa A. Walaszek-Pyzioł i W. Pyzioła, czy
komentarza do ustawy – Prawo energetyczne autorstwa J. Baehra,
E. Stawickiego i J. Antczaka oraz komentarza pod redakcją M. Swory
i Z. Murasa. Cenne uwagi na temat obowiązku zawarcia umowy
o przyłączenie i stosunku wynikającego z tej umowy znaleźć można
również w opracowaniach innych autorów, które są powołane w dalszej
części książki.

Doniosłość omawianej problematyki dla praktyki obrotu wydaje
się oczywista. Niemalże codziennie zawieranych jest wiele umów
o przyłączenie. Na tym tle powstaje także niemało sporów, które roz-
strzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, a także sądy (w razie od-
wołania się przez stronę od decyzji regulatora). Zagadnienie umowy
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o przyłączenie rodzi jednak również wiele interesujących problemów
teoretycznych. Powstają przykładowo pytania, czy obowiązek zawarcia
umowy o przyłączenie przewidziany w ustawie – Prawo energetyczne
ma charakter publicznoprawny czy prywatnoprawny? Kiedy w ogóle
należy mówić o publicznoprawnym, a kiedy o prywatnoprawnym
obowiązku kontraktowania (jakie są kryteria ich rozróżnienia)? Jakie
skutki rodzi naruszenie obowiązku zawarcia tej umowy? Co jest istotą
świadczenia wynikającego z umowy o przyłączenie? Czy umowa
o przyłączenie kreuje zobowiązanie do świadczenia o charakterze jed-
norazowym (jak umowa o dzieło) czy też trwałym (stałe utrzymywanie
technicznej sprawności przyłącza)? Jak należy kwalifikować stosunek
przyłączenia – jako nazwany czy jako nienazwany? Czy można uznać
go za szczególną postać któregoś ze zobowiązań nazwanych? Niniejsza
praca zawiera próbę odpowiedzi na te pytania.

Rozważania zawarte w książce koncentrują się na aktualnych
przepisach, to jest na wspomnianej już ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.
– Prawo energetyczne (oraz wydanych na jej podstawie aktach wyko-
nawczych). Uwzględniono również ustawę z dnia 21 czerwca 2013 r.
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
w wersji uchwalonej przez Sejm i przekazanej do Senatu. Nie jest nato-
miast ambicją niniejszej pracy dokonywanie analizy historycznoprawnej,
stąd też odwołania do wcześniejszych ustaw ograniczyłem do niezbęd-
nego minimum.

Monografia nie ma charakteru prawnoporównawczego. Nie da się
jednak zrezygnować ze skonfrontowania przepisów prawa polskiego
z przepisami ustawodawstw obcych. Jako punkt odniesienia wybrałem
prawo niemieckie, francuskie i angielskie. Inspirująca może być także
literatura obca, przy czym szczególnie przydatna jest tu doktryna nie-
miecka, która obfituje w komentarze i artykuły, dotyczące m.in. kwestii
przyłączeń do sieci. Literatura angielska jest znacznie bardziej skąpa
(można by żartobliwie stwierdzić, że również w tym aspekcie ujawnia
się słynna brytyjska wstrzemięźliwość), podobnie rzecz ma się z piśmien-
nictwem francuskim, w którym prawem energetycznym zajmują się
przede wszystkim autorzy opracowań dotyczących prawa administra-
cyjnego. Oczywiście w książce zawarto też rozważania dotyczące kwestii
przyłączenia do sieci na gruncie prawa Unii Europejskiej.

Choć, jak wspomniano, praca koncentruje się na regulacjach
prawnych zawartych w ustawie – Prawo energetyczne, to jednak czy-
nione są pewne odwołania do innych przepisów, w szczególności do
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prawa telekomunikacyjnego i do przepisów dotyczących zaopatrzenia
w wodę i odprowadzenia ścieków. Odwołania te mają na celu przede
wszystkim porównanie rozwiązań przyjętych w prawie energetycznym
z rozwiązaniami przewidzianymi w innych ustawach normujących
działalność sieciową. Zabieg ten pozwala przede wszystkim na
wszechstronną ocenę i głębszą analizę rozwiązań będących głównym
przedmiotem zainteresowania niniejszej książki. W tym kontekście
można by jednak zadać pytanie, czy nie byłoby uzasadnione podjęcie
próby zrekonstruowania ogólnego modelu stosunku przyłączenia
opartego o wszystkie wyżej wymienione przepisy. Próby tej jednak
poniechałem, gdyż bliższa analiza poszczególnych unormowań poka-
zuje występowanie pomiędzy nimi istotnych różnic, które nie pozwalają
na ich wspólny opis. Różnice te zostaną zanalizowane w dalszej części
pracy. W tym miejscu można jedynie wskazać tytułem przykładu, że
w prawie telekomunikacyjnym obowiązek przyłączenia może wynikać
z umowy, która ma kompleksowy charakter (umowa o świadczenie
usług telekomunikacyjnych), obejmując również inne świadczenia
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w tym i te spełniane dzięki
uprzedniej realizacji przyłączenia (usługi telekomunikacyjne takie jak
np. inicjowanie i odbieranie połączeń). Tymczasem ustawa – Prawo
energetyczne rozróżnia umowę o przyłączenie i umowy o świadczenie
usług przesyłania lub dystrybucji, a także umowę sprzedaży i tzw.
umowę kompleksową. Są to odrębne umowy, z których wynikają różne
świadczenia (skądinąd bardzo interesującą kwestią jest relacja między
nimi). Z kolei przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowa-
dzaniu ścieków w ogóle nie zawierają odrębnej regulacji dotyczącej
umowy o przyłączenie do sieci (choć statuują obowiązek przyłączenia).
Prawo energetyczne przewiduje również szczególne, niewystępujące
na gruncie innych regulacji sieciowych zasady odpłatności za przyłącze-
nie.

Na koniec chciałbym podziękować wszystkim osobom, które słu-
żyły mi radą podczas pisania niniejszej książki, a w szczególności po-
święciły swój czas na konsultowanie ze mną wybranych zagadnień.
Życzliwych i pomocnych osób było tak wiele, że zrezygnowałem z ich
wymieniania, nie chcąc nikogo pominąć.

Jakub Pokrzywniak
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Uzasadnienie obowiązku zawarcia umowy

o przyłączenie, a także jego unormowanie

w ustawie – Prawo energetyczne na tle prawa UE

oraz Konstytucji

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie przepisów statu-
ujących obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci przedsię-
biorstwa energetycznego w prawie polskim na tle prawa UE i polskiej
Konstytucji1. Chodzi o zarysowanie kształtu regulacji prawnej. Szcze-
gółowa treść tego obowiązku, a zwłaszcza przesłanki jego powstania,
zostaną omówione w rozdziale następnym. Zacząć należy jednak od
uzasadnienia wprowadzenia tego obowiązku do ustawodawstwa.

1.1. Uzasadnienie wprowadzenia do ustawodawstwa
obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie

Rozważania rozpocząć należy od pytania o to, jakie względy spra-
wiły, że kwestia obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie wymagała
szczególnej regulacji prawnej. Dziś odpowiedź wydaje się oczywista.
Możliwość korzystania energii elektrycznej, a także – w niektórych
państwach, w tym w Polsce – z gazu ziemnego czy z ciepła (tam, gdzie
istnieją sieci ciepłownicze) dostarczanych za pomocą sieci wydaje się

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78,
poz. 483 z późn. zm.).
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wszakże czymś naturalnym2. Z czego jednak to przekonanie wynika?
Udzielenie odpowiedzi nie jest możliwe bez przedstawienia – choćby
w najogólniejszym zarysie – ewolucji podejścia państwa do sektora
przedsiębiorców eksploatujących sieci energetyczne. Oczywiście obo-
wiązek zawarcia umowy o przyłączenie występuje również w unormo-
waniach dotyczących innych sektorów infrastrukturalnych, przedmio-
tem dalszych rozważań jest jednak wyłącznie problematyka prawa
energetycznego, choć są one częściowo aktualne również w odniesieniu
do prawa telekomunikacyjnego3 czy regulacji dotyczących zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków.

Jak stwierdza C.W. Jones, póki przedsiębiorcy gazowi i elektroener-
getyczny byli kontrolowanymi przez państwo monopolistami, przyjmo-
wano założenie, że będą działać w interesie publicznym, w związku
z tym będą też stawiać ochronę konsumentów przed dążeniem do
osiągnięcia zysku, zwłaszcza gwarantując możliwość przyłączenia do
sieci i gotowość obsługiwania również niezyskownych klientów, stosując
rozsądne ceny, chroniąc środowisko i utrzymując bezpieczeństwo oraz
ciągłość dostarczania. Jak dalej zauważa ów autor, wskutek wprowadze-
nia mechanizmów rynkowych pojawiło się jednak niebezpieczeństwo,
że przedsiębiorcy, zmuszeni mierzyć się z konkurencją i dążący
w związku z tym do obniżenia kosztów, nie będą skłonni realizować
przyłączeń do sieci i zapewniać zaopatrzenia w odległych rejonach za
odpłatnością w rozsądnej wysokości. Stąd też przekonanie, że prawo
musi przewidywać określone regulacje w tej materii4. Należy jednak
uczynić w tym miejscu zastrzeżenie, że mimo postępującej liberalizacji
rynków energetycznych przedsiębiorcy sieciowi nadal działają (według
powszechnie przyjętego poglądu5) w warunkach monopolu naturalnego
– liberalizacja dotyczy bowiem innych segmentów rynków niż przesy-

2 Warto zwrócić uwagę na wyrok TK z dnia 25 lipca 2006 r., P 24/05 (OTK-A 2006,
nr 7, poz. 87), w którym stwierdzono, że „dostęp do zasobów energetycznych ma podsta-
wowe znaczenie z punktu widzenia istnienia społeczeństwa i poszczególnych jednostek,
suwerenności i niepodległości państwa – a zatem zapewnienia wolności i praw człowieka
i obywatela. Dysponowanie zasobami energetycznymi warunkuje możliwość urzeczywist-
nienia dobra wspólnego, o którym mówi art. 1 Konstytucji”.

3 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800 z późn. zm.), zob. zwłaszcza dalsze rozważania na temat usługi powszechnej.

4 C.W. Jones (ed.), EU Energy Law, vol. 1, wyd. 1, Leuven 2004, s. 113–114.
5 Zob. np. S. Dow, Energy Law in the United Kingdom (w:) M.M. Roggenkamp,

C. Redgwell, I. Del Guayo, A. Ronne (eds.), Energy Law in Europe, National, EU and
International Regulation, wyd. 2, Oxford 2007, s. 1215.
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łanie i dystrybucja. W związku z tym to nie mechanizmy konkurencyjne
mogą wymuszać na nich obniżanie kosztów. Taki skutek mogą mieć
natomiast np. procesy prywatyzacyjne. Wszakże prywatny właściciel
sieci może mieć naturalną tendencję do maksymalizacji zysków zwią-
zanych z działalnością sieciową. To z kolei może prowadzić do ograni-
czenia inwestycji, zwłaszcza tych, które nie przynoszą znaczących zy-
sków.

Podobnie rzecz ujmuje M. Szydło. Zauważa on, że państwa trady-
cyjnie uznawały się za zobowiązane do zapewniania ludności świadczeń
takich jak dostarczanie prądu, gazu czy innych świadczeń związanych
z eksploatacją sieci infrastrukturalnych. Początkowo państwa wpływały
na prowadzenie działalności podmiotów świadczących te dobra
i usługi przez system koncesyjny, a zatem przez system upoważnień
dla prywatnych przedsiębiorców do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej, postrzeganej – z uwagi za zaspokajanie potrzeb społecz-
nych – jako wykonywanie zadań administracji publicznej. Koncesje
nakładały przy tym określone powinności na przedsiębiorców. Po
drugiej wojnie światowej zaczęto coraz wyraźniej odchodzić od tego
systemu na rzecz organizowania przez samo państwo zaspokojenia
potrzeb ogółu społeczeństwa. W tym celu państwo tworzyło przedsię-
biorstwa publiczne. Gdy realizacja wspomnianych funkcji odbywała
się przy pomocy przedsiębiorstw publicznych, państwo mogło wywierać
istotny wpływ na ich działalność zaspokajającą potrzeby społeczne,
a zwłaszcza w łatwy sposób reagować na ewentualne nieprawidłowości.
Niemniej pod koniec XX w., wraz z liberalizacją rynków infrastruktu-
ralnych wymuszoną przez prawo wspólnotowe, rozpoczął się inny
proces, polegający na prywatyzacji przedsiębiorstw infrastrukturalnych
lub też na tworzeniu nowych takich przedsiębiorstw przez prywatnych
inwestorów. Zabiegi prywatyzacyjne, a także wchodzenie na rynek no-
wych prywatnych podmiotów przejmujących część zadań wykonywa-
nych dotąd wyłącznie przez przedsiębiorców publicznych sprawiły, że
w miejsce regulacji wykonywania zadań publicznych za pomocą instru-
mentów właścicielskich wejść musiała regulacja władcza. Polega ona
na tym, że wraz z dopuszczeniem podmiotów prywatnych do wykony-
wania owych zadań państwo nakłada na te podmioty określone obo-
wiązki dotyczące jakości, ceny itp. Zarazem państwo tworzy mechani-
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