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    Warszawa, dnia 14 listopada 2018 r. 

 

 

 

 

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 90/2018 

w sprawie zmiany cen energii w umowach sprzedaży energii elektrycznej zawartych  

z odbiorcami innymi niż gospodarstwa domowe 

 

W związku z informacjami przekazywanymi przez odbiorców energii elektrycznej innych niż 

gospodarstwa domowe, dotyczącymi wzrostu cen energii elektrycznej w trakcie trwania umowy 

uprzejmie informuję, co następuje. 

Oferta przedsiębiorstw skierowana do odbiorców innych niż gospodarstwa domowe nie podlega 

obowiązkowi przedkładania Prezesowi URE do zatwierdzenia taryfy w obrocie energią 

elektryczną1 - jest to oferta rynkowa, która może być dowolnie kształtowana przez tego 

sprzedawcę. Należy również nadmienić, że przedsiębiorstwa energetyczne mają możliwość 

zarządzania ryzykiem związanym ze zmianą cen energii elektrycznej, którą nabywają celem 

realizacji kontraktów zawartych z odbiorcami końcowymi. Przykładem może być zakup tej energii 

(np. w ilości pokrywającej część zawartych kontraktów z odbiorcami końcowymi) w kontraktach 

terminowych (np. rocznych lub kwartalnych) z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. W tym 

kontekście warto wskazać, że istotny wzrost cen energii elektrycznej jest obserwowany począwszy 

od drugiego kwartału bieżącego roku, a dotyczy produktów (energii elektrycznej) z dostawą  

w trzecim kwartale bieżącego roku i później. Odzwierciedleniem obecnej sytuacji na rynku energii 

elektrycznej mogą być ceny energii elektrycznej notowane na Towarowej Giełdzie Energii S.A. 

Odnosząc się do kwestii dotyczącej możliwości jednostronnej zmiany ceny przez sprzedawcę  

podczas trwania umowy wyjaśniam, iż sprzedawca rozlicza odbiorcę na podstawie zapisów 

zawartej umowy. Zatem, jeżeli postanowienia obowiązującej umowy zawierają możliwość zmiany 

ceny w trakcie trwania umowy (w przypadkach określonych w tej umowie np. zmiany warunków 

rynkowych), spółka jest uprawniona do zmiany ceny energii elektrycznej, po urzeczywistnieniu się 

tych warunków. Jeżeli umowa nie zawiera postanowień określających możliwość zmiany ceny 

energii podczas trwania umowy, wzrost ceny nie jest zasadny. Niemniej jednak, ocena treści 

postanowień umownych jak również kwestie roszczeń opartych na tych umowach jako sprawy 

cywilne, podlegają ocenie według przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) i zgodnie z art. 1 i art. 2 § 1 ustawy z dnia 17 listopada  

1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.), są rozpoznawane 

przez sądy powszechne. Do badania treści umów zawartych w wyżej wymienionym zakresie, 

Prezes URE nie posiada kompetencji.  

                                                            

1 Prezes URE zatwierdza cenę energii elektrycznej wyłącznie dla odbiorców w grupach taryfowych G, w tym odbiorcom  

w gospodarstwach domowych - wobec sprzedawców pełniących funkcje sprzedawcy z urzędu. 



 

2 

Odnosząc się do podnoszonego przez odbiorców innych niż gospodarstwa domowe problemu 

możliwości wstrzymania dostaw energii elektrycznej przez sprzedawcę wyjaśniam, iż na postawie 

art. 6b ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 poz. 755 z póź. zm.) „przedsiębiorstwo 

energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw 

gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje,  

z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za 

świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po 

upływie terminu płatności”. 

Ponadto odbiorca ma prawo wystąpić do sądu powszechnego na podstawie art. 730 § 1 Kodeksu 

postępowania cywilnego z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia wynikającego  

z zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym umowy. Zgodnie z art. 737 Kodeksu postępowania 

cywilnego: „Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi 

inaczej. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby 

rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku.” 

 

  


