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ROZLICZANIE ZA DOSTARCZANE CIEPŁO – DWIE PŁASZCZYZNY BUDZĄCE 

EMOCJE 
 

 Niniejsze opracowanie zostało stworzone w celu przybliżenia 
tematyki rozliczeń za dostarczane ciepło. Kwestie tych rozliczeń uregulowane zostały w 
ustawie – Prawo energetyczne1) oraz w rozporządzeniu wykonawczym do tej ustawy2). 
Przepisy te mają charakter szczególny (w omawianym tu zakresie), w stosunku do przepisów 
Kodeksu cywilnego3), ustawy o cenach4) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej5).  

Rozliczanie za dostarczane ciepło budzi wiele emocji zwłaszcza wśród użytkowników 
mieszkań lub lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych. Nie jest dla nich 
zrozumiałym, dlaczego przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające ciepło do użytkowanych 
przez nich lokali, nie uwzględnia ich próśb dotyczących np.: żądania rozpoczęcia dostarczania 
ciepła, czy reklamacji w zakresie rozliczeń za dostarczane ciepło. Przecież w ich ocenie są 
odbiorcami ciepła, albowiem ciepło dostarczane jest do ich lokalu mieszkalnego czy 
użytkowego. Patrząc z perspektywy potocznego znaczenia wyrazu „odbiorca”, trudno nie 
przyznać im racji, albowiem zgodnie ze słownikiem języka polskiego wyraz ten oznacza 
osobę uprawnioną do odbioru czegoś6), jednakże patrząc na definicję legalną zawartą w u-Pe 
– podmioty te odbiorcami nie są. Unormowania związane z rozliczaniem kosztów zakupu 
m.in. ciepła wprowadzone zostały do u-Pe nowelą z 26 maja 2000 r.7) Konstrukcja art. 45a u-
Pe w mojej ocenie wyraźnie wskazuje na dwie płaszczyzny, w jakich odbywają się 
rozliczenia za dostarczane ciepło.  

Pierwsza z nich dotyczy relacji przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające ciepło – 
odbiorca, w rozumieniu u-Pe, którą to relację określa art. 45a ust. 1 i 3 tej ustawy. Przepisy te 
zawierają ogólne regulacje dotyczące rozliczeń za dostarczane ciepło, natomiast szczegółowe 
unormowania tej kwestii zawarte zostały w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. I tak, 
przepis art. 45a ust. 1 u-Pe stanowi, że przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie cen i 
stawek opłat zawartych w taryfie lub cen i stawek opłat ustalanych na rynku konkurencyjnym, 

                                                 
1) Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) – dalej: „u-
Pe”. 
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 
kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) – dalej: 
„rozporządzenie taryfowe”. 
3) Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
4) Ustawa z 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). 
5) Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Por. Maja Czarzasty, Ryszard Taradejna, Wybrane 
problemy prawne rozliczeń za ciepło dostarczane do lokali w budynkach wielolokalowych, Biuletyn URE Nr 
6/2007. 
6) www.pwn.pl 
7) Por. art. 1 pkt 16 ustawy z 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2000 r. Nr 48, 
poz. 555). 
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o którym mowa w art. 49 ust. 1 u-Pe8), wylicza opłaty za dostarczane do odbiorcy paliwa 
gazowe, energię elektryczną lub ciepło. Art. 45 ust. 3 u-Pe stanowi natomiast, że 
przedsiębiorstwo energetyczne udziela upustów lub bonifikat za niedotrzymanie standardów 
jakościowych obsługi odbiorców w wysokości określonej w taryfie lub w umowie.  

Druga płaszczyzna dotyczy relacji między odbiorcą w rozumieniu u-Pe a użytkownikiem 
lokalu mieszkalnego lub użytkowego w budynkach wielolokalowych. Wytyczne w zakresie 
sposobu rozliczania kosztów zakupu ciepła zawarte zostały w art. 45a ust. 2 i 4-12 u-Pe. 
Pamiętać przy tym należy, że wpływ na wzajemne stosunki między użytkownikami lokali w 
budynkach wielolokalowych a właścicielami bądź ich zarządcami mogą wywierać także 
przepisy regulujące status zarówno użytkowników lokali, jak i właścicieli bądź zarządców 
budynków, np. przepisy dotyczące spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, 
towarzystw budownictwa społecznego lub komunalnych zakładów budżetowych9). Punktami 
stycznymi dla tych płaszczyzn są: towar, jakim jest ciepło, który dostarczony zostaje do 
danego lokalu w tym budynku oraz odbiorca w rozumieniu u-Pe, którym będzie właściciel 
bądź zarządca tego budynku. 

W tym miejscu należałoby wyjaśnić podstawowe pojęcia, które będą wykorzystywane 
przy omawianiu rozliczeń za dostarczane ciepło. 

Generalnie rzecz ujmując – zgodnie z definicją zamieszczoną w art. 3 pkt 13 u-Pe, 
odbiorcą jest każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię, w tym i ciepło, na 
podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym. Zatem odbiorcą może być zarówno 
osoba fizyczna10), jak i przedsiębiorca, a także inny podmiot. Dla statusu odbiorcy nie ma 
znaczenia, czy pobrane paliwo lub energia zużyte zostaną na własny użytek11), czy też zostaną 
one odsprzedane dalej. Istotne natomiast jest, aby dany podmiot miał zawartą z 
przedsiębiorstwem energetycznym umowę12), albowiem podmioty pobierające paliwa 
gazowe, energię elektryczną czy też ciepło bez takiej umowy nie posiadają statusu odbiorcy. 
Tym samym, jeżeli umowa na dostarczanie ciepła zawarta zostaje pomiędzy 
przedsiębiorstwem energetycznym a właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego, to 
z całą stanowczością trzeba podkreślić, że odbiorcą tego ciepła będzie właściciel budynku 
bądź podmiot nim zarządzający, a nie będą odbiorcami w rozumieniu u-Pe użytkownicy 
poszczególnych mieszkań, bądź lokali użytkowych.  

                                                 
8) Zgodnie z art. 49 u-Pe Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany dalej: „Prezesem URE”) może zwolnić 
przedsiębiorstwo energetyczne z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi, że działa ono 
w warunkach konkurencji, albo cofnąć udzielone zwolnienie w przypadku ustania warunków uzasadniających 
zwolnienie. W przypadku ciepła wskazać należy, że przedsiębiorstwa te generalnie działają w warunkach 
monopolu naturalnego, więc trudno tu mówić o rynku konkurencyjnym. Wprawdzie zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorców prawa 
do korzystania z usług przesyłowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 17, poz. 158), z 1 stycznia 2003 r. odbiorcy ciepła stali 
się podmiotami uprawnionymi do korzystania z usług przesyłowych, to praktycznie nadal nie występują 
warunki, które umożliwiłyby powstanie lokalnych konkurencyjnych rynków ciepła (por. sprawozdanie Prezesa 
URE za 2003 r. – Biuletyn URE Nr 3/2004) − szerzej na ten temat: Witold Cherubin, Lokalne rynki i plany 
zaopatrzenia w energię, Biuletyn URE Nr 5/2003. 
9) Szerzej na ten temat w: Maja Czarzasty, Ryszard Taradejna, Wybrane problemy prawne rozliczeń za ciepło …, 
op. cit.  
10) W przypadku ciepła może to być na przykład podmiot (także osoba fizyczna) zamieszkujący domek 
jednorodzinny, do którego dostarczane jest ciepło na podstawie umowy zawartej między nim a dostarczającym 
ciepło przedsiębiorstwem energetycznym. 
11) Pojęcie odbiorcy końcowego definiuje art. 3 pkt 13a u-Pe: odbiorca końcowy – odbiorca dokonujący zakupu 
paliw lub energii na własny użytek. 
12) Dostarczanie odbiorcom ciepła winno odbywać się na podstawie umowy (umowy sprzedaży, umowy o 
świadczenie usług przesyłania i dystrybucji, ewentualnie umowy kompleksowej) zwanej dalej „umową na 
dostarczanie ciepła”, spełniającej warunki, o których mowa w art. 5 u-Pe. Umowa zawarta między odbiorcą, a 
przedsiębiorstwem energetycznym winna w szczególności regulować zasady rozliczeń z tytułu dostawy ciepła, 
jak również tryb dokonywania ich zmian – w tym warunki wprowadzania do stosowania nowych cen. 
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Postawmy teraz pytanie: czy podmiot użytkujący lokal mieszkalny bądź użytkowy 
mieszczący się w budynku wielolokalowym może podpisać indywidualną umowę z 
przedsiębiorstwem energetycznym? W wyroku z 7 maja 2004 r.13) Sąd Najwyższy stwierdził, 
że właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym „nie jest uprawnionym 
odbiorcą, bo (...) lokal mieszkalny nie stanowi w pełni samodzielnej struktury, która mogłaby 
funkcjonować niezależnie od urządzeń wspólnych; w szczególności odpowiednie urządzenie 
pomiarowe (ciepłomierz w węźle cieplnym), które stanowi techniczną podstawę umownych 
rozliczeń z przedsiębiorstwem energetycznym, znajduje się poza lokalem wnioskodawczyni i 
nie jest przystosowane do pomiaru ciepła dostarczanego do lokalu wnioskodawczyni. (...) 
urządzenia centralnego ogrzewania służące do ogrzewania poszczególnych lokali oraz całego 
budynku wyposażonego w jednolity system grzewczy są objęte «współwłasnością 
przymusową» właścicieli lokali (...). Składnikiem tzw. współwłasności przymusowej w 
danym przypadku jest instalacja grzewcza integralnie wmontowana w cały budynek, która w 
związku z tym stanowi urządzenie służące wszystkim właścicielom lokali i to nie tylko w 
zakresie doprowadzenia ciepła do poszczególnych lokali, ale także do wspólnych części 
budynku”. Zatem, w przypadku budynków wielolokalowych, w których instalacje centralnego 
ogrzewania zostały wykonane w układzie tradycyjnym, tj. każdy z lokali jest zasilany w 
ciepło z kilku pionów centralnego ogrzewania przechodzących przez wszystkie kondygnacje, 
w których urządzenia służące do pomiaru ciepła (ciepłomierze – układy pomiarowo-
rozliczeniowe) zainstalowane są w węźle cieplnym budynku, a także w przypadku, gdy 
pomiar zużycia ciepła odbywa się za pomocą tzw. podzielników kosztów, które pod 
względem technicznym nie stanowią urządzeń pomiarowych zużywanego ciepła, nie można 
zawrzeć indywidualnej umowy na sprzedaż i świadczenie usług przesyłowych i 
dystrybucyjnych ciepła. Odmiennie może wyglądać sytuacja w przypadku użytkowników 
lokali w budynkach wielolokalowych wybudowanych w ostatnich latach, tam bowiem często 
instalacja ciepłownicza wybudowana jest w sposób umożliwiający indywidualny pomiar 
zużycia ciepła w poszczególnych lokalach mieszkalnych lub użytkowych za pomocą 
ciepłomierzy. Z powyższego jednak nie wynika wprost, że użytkownik takiego lokalu jest 
odbiorcą w rozumieniu u-Pe. Wydaje się, że samo zainstalowanie ciepłomierza nie będzie 
stanowiło samodzielnej przesłanki do orzeczenia umowy przez Prezesa URE, w przypadku 
zaistnienia sporu wynikłego na tle odmowy zawarcia umowy sprzedaży, świadczenia usług 
przesyłowych i dystrybucyjnych lub umowy kompleksowej14). Za powyższą tezą przemawia 
art. 45a ust. 8 pkt 1 lit. a tiret pierwsze u-Pe, który daje możliwość rozliczenia kosztów 
zakupu ciepła przy zastosowaniu metody wykorzystującej wskazania ciepłomierza. 

Przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu u-Pe jest podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, 
przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi15).  

Zgodnie zaś z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej16) – pod pojęciem 
działalności gospodarczej rozumiemy zarobkową działalność m.in. wytwórczą, handlową, 
usługową, a także działalność zawodową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły17). 
Nie jest więc przedsiębiorstwem energetycznym podmiot wytwarzający ciepło na własne 
potrzeby, albowiem nie prowadzi on wówczas działalności gospodarczej w celach 

                                                 
13) Sygn. akt III SK 37/04. 
14) „Umowa kompleksowa” to umowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie 
usług przesyłowych lub dystrybucyjnych paliw lub energii (por. art. 5 ust. 3 u-Pe). 
15) Por. art. 3 pkt 12 u-Pe. 
16) Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. 
zm.). 
17) Por. art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 
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zarobkowych18). W przypadku sprzedaży z zarobkiem nadwyżki ciepła innym podmiotom, 
podmiot taki uzyskałby status przedsiębiorstwa energetycznego19). Przedsiębiorstwem 
energetycznym generalnie nie są również administratorzy budynków wielolokalowych. 
Odpowiedzialni są oni jedynie za dokonanie rozliczenia kosztów zakupu paliw gazowych, 
energii elektrycznej czy ciepła na poszczególne lokale, bez pobierania za tę czynność 
dodatkowych opłat20). 

Pozostaje jeszcze wyjaśnienie pojęcia kosztów zakupu paliw gazowych, energii 
elektrycznej lub ciepła dostarczanych do budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i 
użytkowe, zamieszkałe lub użytkowane przez osoby nie będące odbiorcami. Ceny i stawki 
opłat, po uwzględnieniu udzielonych odbiorcy upustów i bonifikat21) stanowią bazę 
wyjściową do rozliczenia kosztów zakupu. W odniesieniu do ciepła, pod tymi pojęciami 
rozumie się ceny i stawki opłat zawarte w taryfach przedsiębiorstw prowadzących działalność 
gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło – opracowanych zgodnie z zasadami 
określonymi w u-Pe oraz w rozporządzeniu taryfowym22). Pod pojęciem ceny rozumie się 
cenę za zamówioną moc cieplną, cenę ciepła i cenę nośnika ciepła. Natomiast pod pojęciem 
stawek opłat rozumie się stawki opłat stałych za usługi przesyłowe oraz stawki opłat 
zmiennych za usługi przesyłowe, a w przypadku przedsiębiorstwa obrotu ciepłem – stawki 
opłat za obsługę odbiorców23). 

 
Wracając do meritum zagadnienia, w przypadku rozliczeń za dostarczane ciepło mamy do 

czynienia z następującymi poniższymi sytuacjami. 
Pierwszy przypadek dotyczy relacji przedsiębiorstwo energetyczne – odbiorca. I tak, 

przedsiębiorstwo energetyczne wylicza – na postawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie, 
w sposób określony w rozporządzeniu taryfowym – opłaty, które ma ponieść odbiorca za 
dostarczane mu ciepło, a odbiorca reguluje należności w sposób określony w umowie. 

Drugi przypadek dotyczy rozliczeń za ciepło dostarczane do budynku, w którym znajdują 
się lokale mieszkalne i użytkowe, zamieszkałe lub użytkowane przez osoby nie będące 
odbiorcami. Wówczas rozliczanie kosztów zakupu ciepła będzie odbywało się na dwóch 
poziomach. Pierwszy poziom dotyczy rozliczenia pomiędzy przedsiębiorstwem 
energetycznym a odbiorcą (przedsiębiorstwo energetyczne wylicza – na postawie cen i stawek 
opłat zawartych w taryfie, w sposób określony w rozporządzeniu taryfowym – opłaty, które 
                                                 
18) Pamiętać należy, że odbiorca – właściciel lub zarządca budynku wysokość opłat dla osób zamieszkujących 
lub użytkujących lokale w budynku wielolokalowym, do których ciepło dostarczane jest z własnych źródeł i 
instalacji cieplnych, ustala w taki sposób, aby zapewniały wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę 
kosztów zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła (por. art. 45a ust. 5 u-Pe). 
19) W wyroku z 22 grudnia 1999 r. (sygn. akt XVII Ama 39/99) Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd 
Antymonopolowy (obecnie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) stwierdził, że „Spółdzielnia 
mieszkaniowa, wytwarzając energię cieplną i następnie sprzedając ją innym podmiotom, jest przedsiębiorstwem 
energetycznym w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy – Prawo energetyczne”. 
20) Por. art. 45a ust. 6 u-Pe. 
21) I tak, § 39 rozporządzenia taryfowego określa wysokość bonifikat przysługujących odbiorcy w przypadku 
niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne warunków umowy sprzedaży ciepła lub umowy o 
świadczenie usług przesyłania i dystrybucji albo umowy kompleksowej. 
22) Wskazać tu należy, że zgodnie z rozporządzeniem taryfowym wszystkie przedsiębiorstwa ciepłownicze, a 
więc zarówno te koncesjonowane jak i te nie koncesjonowane, mają obowiązek opracowania taryfy dla ciepła 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (por. § 4 ust. 2 rozporządzenia taryfowego: 
przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą, która nie wymaga uzyskania koncesji, lub 
zwolnione przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzania 
opracowuje taryfę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i rozporządzeniu oraz wprowadza ją do 
stosowania przy zawieraniu umów z odbiorcami). 
23) W przypadku lokalnych źródeł ciepła, w zależności m.in. od tego, czy są lub nie wyposażone w układ 
pomiarowo-rozliczeniowy, wyróżniać będziemy stawki opłaty miesięcznej lub sezonowej, albo też stawki opłaty 
za zamówioną moc cieplną i za ciepło. 
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ma ponieść odbiorca za dostarczane mu ciepło, a odbiorca reguluje należności w sposób 
określony w umowie). Drugi poziom dotyczyć będzie rozliczenia całkowitych kosztów 
zakupu ciepła pomiędzy odbiorcą ciepła będącym właścicielem lub zarządcą budynku 
wielolokalowego albo też podmiotem przez niego zobowiązanym do przeprowadzenia tej 
czynności na podstawie odrębnej umowy24), a użytkownikiem danego lokalu. Istotne jest, aby 
wysokość pobieranych od osób nie będących odbiorcami kosztów zakupu ciepła zapewniała 
wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę tych kosztów25). Jednocześnie u-Pe 
pozostawia właścicielom lub zarządcom budynków swobodę w wyborze metody rozliczania 
kosztów zakupu ciepła, przy czym wybrana metoda powinna uwzględniać współczynniki 
wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, tzw. współczynniki korekcyjne, wynikające z 
położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków 
eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulować energooszczędne 
zachowania oraz zapewniać ustalanie opłat, pobieranych od osób nie będących odbiorcami w 
rozumieniu u-Pe, w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej26). 

W przypadku lokali mieszkalnych i użytkowych podział kosztów może być dokonywany 
na podstawie wskazania ciepłomierzy, wskazania urządzeń wskaźnikowych – tzw. 
podzielników kosztów27), w odniesieniu do powierzchni lub kubatury tych lokali, a w 
stosunku do części wspólnych budynku wielolokalowego proporcjonalnie do powierzchni lub 
kubatury zajmowanych lokali. W przypadku kosztów związanych z przygotowaniem ciepłej 
wody użytkowej, podział kosztów może być dokonany na podstawie wskazań wodomierzy 
ciepłej wody28) zainstalowanych w lokalach lub liczby osób stale zamieszkujących dany 
lokal29). 

Wybrana przez właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego metoda rozliczania 
całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale winna być wprowadzona przez 
niego w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń30), który powinien zostać podany do 
wiadomości zainteresowanych osób, w terminie 14 dni od dnia jego wprowadzenia do 
stosowania31). Regulamin ten powinien dopuszczać zamienne stosowanie – w przypadku 
stosowania metody wykorzystującej wskazania podzielników kosztów rozliczania opłat za 
ciepło dla lokali mieszkalnych lub użytkowych na podstawie ich powierzchni lub kubatury 
oraz określać warunki stosowania zamiennego rozliczania32). 

Na użytkownikach lokali, w których zainstalowane są ciepłomierze lub podzielniki 
kosztów oraz wodomierze ciepłej wody ciąży obowiązek udostępnienia swoich pomieszczeń 

                                                 
24) U-Pe nie nakłada na właściciela lub zarządcę osobistego wykonania rozliczenia kosztów zakupu ciepła, a 
jedynie czyni go odpowiedzialnym za tę czynność. Tym samym podmiot ten może zlecić prowadzenie tych 
rozliczeń innej osobie lub jednostce organizacyjnej, na podstawie odrębnej umowy. Powyższe wyraźnie 
wyartykułowane było w pierwotnym brzmieniu tego przepisu (por. art. 1 pkt 16 ustawy z 26 maja 2000 r. o 
zmianie u-Pe − Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 555). 
25) Por. art. 45a ust. 4 u-Pe. 
26) Por. art. 45a ust. 9 u-Pe. 
27) Szczegółowe informacje w zakresie podzielników kosztów w: Ida Fiłoniuk, Prawne uwarunkowania 
stosowania podzielników kosztów ogrzewania i rozliczenia kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych, 
Biuletyn URE Nr 2/2003. 
28) Szerzej na temat charakteru wodomierzy w: Krzysztof Cichowski, Rozliczenie kosztów dostaw ciepła dla 
użytkowników lokali, Biuletyn URE Nr 2/2000. 
29) Por. art. 45a ust. 8 u-Pe. 
30) Ustalonego i wprowadzonego do stosowania zgodnie z przepisami regulującymi status właściciela lub 
zarządcy budynku. 
31) Por. art. 45a ust. 10 u-Pe. 
32) Por. art. 45a ust. 12 u-Pe. 
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w celu zainstalowania lub wymiany tych urządzeń oraz umożliwienia dokonania ich kontroli, 
a także odczytu wskazań33).  

Należy podkreślić, że Prezes URE nie jest uprawniony do władczego wkraczania zarówno 
w stosunki pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym a odbiorcą ciepła, jak i pomiędzy 
tym odbiorcą a osobami zamieszkującymi bądź użytkującymi poszczególne lokale, 
regulowane postanowieniami łączącej ich umowy. I tak, w wyroku z 12 września 2003 r. 
(sygn. akt I CKN 504/01) Sąd Najwyższy stwierdził, że „Przyszły odbiorca może w 
postępowaniu przed Prezesem URE domagać się ustalenia treści umowy i w tym zakresie 
droga postępowania cywilnego jest wyłączona. Prezes URE nie ma jednak jurysdykcji w 
sprawach dotyczących umów już zawartych”34). Nie należy do kompetencji Prezesa URE 
rozstrzyganie w sprawach związanych z realizacją zawartej między stronami umowy, w 
tym w sprawach rozliczeń z tytułu dostaw ciepła. Sprawy takie – jako sprawy cywilne – 
podlegają właściwości sądu powszechnego, stosownie do art. 1 i art. 2 § 1 Kodeksu 
postępowania cywilnego35).  
 
 

Autorka jest pracownikiem Południowego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w 
Katowicach, uczestnikiem forum konsumenckiego STREFA ODBIORCY, współmoderatorem 

na warsztatach w grupie ciepłownictwa 

                                                 
33) Por. art. 45a ust. 11 u-Pe. 
34) Podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 7 października 2004 r. (sygn. akt III SK 56/04), a także 
Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z 24 marca 2005 r. (sygn. 
akt XVII Ame 14/04). 
35) Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. 
zm.). 


