
 
 
 
 

Komunikat Nr 8 
w sprawie nałożonego na wytwórców obowiązku sprzedaży energii na warunkach 

konkurencyjnych, określonych w art. 49a ustawy – Prawo energetyczne 
 
 
 

Biorąc  pod  uwagę  cel  przepisów  art.  49a  wprowadzonych  do  ustawy  –  Prawo 
energetyczne  nowelizacją  z  dnia  8  stycznia  2010  r.  o  zmianie  ustawy    Prawo 
energetyczne oraz o zmianie  niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 104,) zwaną dalej 
„ustawą  zmieniającą”,  poniżej  przedstawiam  wytyczne,  którymi  będę  się  kierował, 
oceniając  wykonanie  przez  przedsiębiorstwa  energetyczne  obowiązku  za  2010  r., 
wynikającego  z  tej  nowelizacji,  mającego  na  celu  zwiększenie  płynności 
i transparentności  rynku  energii  elektrycznej  oraz  zapewniającego  możliwość 
korzystania  z pomocy publicznej  z  tytułu   przedterminowego  rozwiązania kontraktów 
długoterminowych.  

1. Obowiązek sprzedaży energii elektrycznej określony w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy 
zmieniającej dotyczy energii elektrycznej, która została wytworzona w okresie 
od dnia 9 sierpnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.  

Ustawa zmieniająca weszła w życie po upływie 30 dni od dnia  jej ogłoszenia,  tj. 
dnia 11 marca 2010 r., z wyjątkiem m. in. art. 1 pkt. 37 (dodano nim art. 49a do 
ustawy – Prawo energetyczne), który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od 
dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej,  tj.  dnia 9  sierpnia 2010  r.  (art.  22 ustawy 
zmieniającej).  Zgodnie  z  art.  19  i  art.  22  ustawy  zmieniającej  przedsiębiorstwa 
wytwórcze są zobowiązane do sprawozdania z wykonania obowiązków  za okres 
od dnia 9 sierpnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 

2. Obowiązek  dotyczy  energii  niesprzedanej  do  dnia  wejścia  ustawy  w  życie,  co 
oznacza, że obowiązek dotyczy energii wytworzonej od dnia 9 sierpnia 2010 r., 
z zastrzeżeniem wyłączeń przewidzianych w ustawie zmieniającej.  

Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu przepisu art. 19 ustawy zmieniającej 
następuje  z  momentem  wyprodukowania/wydania/odebrania  energii 
elektrycznej. Moment ten odpowiada terminowi, w którym następuje skuteczne 
zaciągnięcie  zobowiązań  przez  strony  umowy  sprzedaży.  Specyfika  sprzedaży 
energii  elektrycznej  wskazuje,  iż  w  przypadku  zobowiązań  sprzedawcy 
i kupującego zaciągniętych na przyszłość (a więc z określeniem wydania energii 
w przyszłości) mamy do  czynienia  ze  sprzedażą energii nie  istniejącej w  chwili 
zawarcia  umowy.  Fizyczne  właściwości  energii  elektrycznej,  które 
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uniemożliwiają  jej magazynowanie  oraz  istota  sprzedaży powodują,  iż wydanie 
energii  elektrycznej  za  pomocą  systemu  elektroenergetycznego  przez 
sprzedawcę (niezależnie od  tego   czy    jest również    jej   wytwórcą) następuje w 
tym  samym  momencie,  co  wytworzenie  tej  energii  elektrycznej.  Tak  więc 
z chwilą  zaciągnięcia  zobowiązań  przez  strony  umowy  sprzedaży  energii 
z zastrzeżeniem, że jej dostawa nastąpi  w przyszłości, przedmiot sprzedaży 
nie  istnieje. Na  podstawie  przepisu  art.  555  k.c.  do  oceny  charakteru  umowy 
sprzedaży  energii  elektrycznej,  w  tym  momentu  zawarcia  umowy  należy  
stosować odpowiednio   przepisy dotyczące sprzedaży   rzeczy   przyszłej. Należy 
zatem uznać, że umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym, że rzecz 
powstanie.  W  przypadku  sprzedaży  rzeczy  przyszłej  spodziewanej  obowiązek 
zapłaty  nastąpi  tylko  wtedy,  gdy  warunek  się  ziści.  Zatem  zobowiązanie 
sprzedawcy  wywoła  skutki  prawne  przewidziane  w  treści  umowy  oraz 
w przepisach prawa cywilnego od chwili  jego złożenia, natomiast  zobowiązanie 
kupującego  stanie  się  skuteczne  dopiero  z  momentem  wytworzenia  przez 
sprzedawcę  energii  elektrycznej  objętej  umową. W  związku  z  powyższym,  pod 
pojęciem  „energii  elektrycznej  niesprzedanej”  należy  rozumieć  energię 
elektryczną, która nie została wytworzona i, co za tym idzie, nie została wydana 
kupującemu. 

3. Art.  49a  ust.  5  pkt  3  ustawy  –  Prawo  energetyczne,  odnosi  się  do  energii 
elektrycznej  wytworzonej  w  kogeneracji,  o  której  mowa  w  art.  3  pkt  33 
ustawy – Prawo energetyczne.  

4. Art. 49a ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne nie uprawnia do sumowania  ilości 
energii elektrycznej niepodlegajacej przedmiotowemu obowiązkowi, spełniającej 
jednocześnie  przesłanki  określone  w  art.  49a  ust.  5  pkt  2  i  pkt  3  ustawy,  tj. 
podwojenia  ilości  energii  w  przypadku  wytworzenia  danej  ilości  energii 
elektrycznej, posiadającej  jednocześnie  cechy pozwalające  zaliczyć  ją do energii 
wytworzonej  w  odnawialnym  źródle  energii  oraz  do  energii  wytworzonej  w 
kogeneracji.  

 

Jednocześnie  informuję,  że  przygotowanie  wytwórców  do  wdrożenia  powyższych 
przepisów  będzie  przedmiotem  oceny  przez  Prezesa  URE  oraz  działania  na  gruncie 
przepisów służących ochronie interesów odbiorców i konkurencji. 
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