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Modele umów (kontraktowania) i płatności 
w ciepłownictwie 

 

1 Podsystemy ciepłownicze  
 

• Wytwarzanie – aktywa wytwarzające ciepło do dystrybucji. Ogólnie obejmuje rozwój, 

budowę, eksploatację i utrzymanie centrum energetycznego.  

• Dystrybucja – główny system ciepłowniczy służący do transportu ciepła od źródła do węzła 

ciepłowniczego.  

• Dostawa do klienta – eksploatacja i obsługa węzła cieplnego, przez który ciepło jest 

przesyłane do wewnętrznej sieci dystrybucyjnej wody grzewczej i ciepłej wody użytkowej 

klienta (budynku). Obejmuje również pomiary i rozliczenia.  

2 Uwarunkowania własnościowe w ciepłownictwie  
Warunki dostaw / kontraktów i kryteriów inwestycyjnych zależą od posiadanych przez 

organizację aktywów rzeczowych i ich pozycji w łańcuchu usług ciepłowniczych. 

• Produkcja własna / dostawa własna. Organizacja jest właścicielem wszystkich aktywów. 

Obsługuje się samodzielnie, aby zaspokoić własne zapotrzebowanie na ciepło. Odmianą 

tego modelu jest sytuacja, w której wiele organów sektora publicznego wspólnie posiada 

sieć ciepłowniczą, która jest wykorzystywana wyłącznie do zasilania własnych budynków.  

• Produkcja własna / dostawa stronom trzecim. Pojedyncza organizacja (np. samorząd 

lokalny) jest właścicielem aktywów wytwórczych i sieci dystrybucyjnej oraz dostarcza ciepło 

do zestawu własnych budynków i budynków będących własnością stron trzecich. 

• Produkcja stron trzecich / dostawa własna. Majątek wytwórczy i sieć dystrybucyjna należą 

do różnych właścicieli. Właściciel sieci zaopatruje własne budynki. 

• Produkcja stron trzecich / dostawa stron trzecich. Majątek wytwórczy i sieć dystrybucji 

podlegają odrębnej własności. Budynki zasilane przez sieć również podlegają innej 

własności. W ten sposób można sformułować wiele różnych umów na dostawy ciepła, które 

mogą mieć odmienne warunki. 

3  Taryfy ciepłownicze 
Taryfy ciepłownicze zależą od wielu czynników i muszą być starannie wyspecyfikowane w 

zależności od projektu. Zwykle ta taryfa składa się z kilku składników:  

• Opłata za przyłączenie. Jednorazowa opłata za nowe przyłączenie lub nowego klienta do 

sieci. Opłaty za przyłączenie są czasami uchylane lub obniżane w celu przyciągnięcia nowych 
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klientów lub ponoszone przez deweloperów w ramach ogólnego pakietu mediów dla działki 

budowlanej; 

• Element stały – miesięczna / roczna stała kwota, jest niezależna od ilości ciepła / chłodu 

zużywanego przez klienta w ciągu roku, lecz zależna od mocy zamówionej [PLN/MW]; 

• Element zmienny – opłata, która zmienia się w zależności od ilości ciepła zużytego przez 

klienta, rejestrowanego przez ciepłomierz. 

Istnieje wiele podejść do strukturyzowania taryf. Na przykład niektórzy dostawcy oferują niższą 

cenę klientom, którzy mogą zapewnić niższą temperaturę powrotu, co pomaga w ogólnej 

wydajności sieci. Innym może być oferowana złożona taryfa: niższe stawki za spełnienie 

wymagań obciążenia podstawowego i wyższe za obciążenie szczytowe. Kluczową kwestią jest 

to, że ustalenia dotyczące opłat powinny być przejrzyste. W przypadku odbiorców hurtowych 

można stosować gwarantowane minimalne roczne zużycie ciepła. Oznacza to, że jeśli 

zapotrzebowanie klienta spadnie poniżej uzgodnionego minimum, nadal będzie musiał zapłacić 

uzgodnioną kwotę. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka dostawcy inwestycji w źródło ciepła i/lub 

infrastrukturę sieciową. Wyznaczenie gwarantowanego minimalnego zużycia daje dostawcy (i 

jego inwestorom) pewność, że niezależnie od rzeczywistego zapotrzebowania odbiorcy w 

danym roku, uzyska od odbiorcy dochód wystarczający na pokrycie kosztów stałych (w tym 

obsługi zadłużenia). Należy również rozważyć, czy zbyt niska płatność w jednym roku może 

zostać zrekompensowana płatnościami w innych latach, w których faktycznie dostarczone 

ciepło przekroczyło gwarantowane minimum, co pomogłoby zmniejszyć ryzyko klienta. 

 


