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URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 Marek Woszczyk 

 

 

Informacja (nr 14 /2013) 

w sprawie 

uzależniania przez sprzedawców z urzędu, podpisania z wytwórcami energii 
odnawialnej umowy sprzedaży energii elektrycznej - od uprzedniego podpisania  

z nimi umowy o świadczenie usługi operatora handlowo-technicznego 

 

 

 

W związku z docierającymi do mnie skargami od wytwórców energii odnawialnej na 

działania sprzedawców z urzędu, polegające na uzależnianiu podpisania umowy  

sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, której 

zawarcie jest konsekwencją obowiązku wynikającego z art. 9a ust. 6 ustawy z dnia  

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059), od podpisania z nimi 

umowy o świadczenie usługi operatora handlowo-technicznego, uprzejmie informuję co 

następuje.  

 

Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne, sprzedawca z urzędu jest 

obowiązany, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 9, do 

zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii przyłączonych 

do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej znajdującej się na terenie, obejmującym obszar 

działania tego sprzedawcy, oferowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne, które 

uzyskało koncesję na jej wytwarzanie lub zostało wpisane do rejestru, o którym mowa 

w art. 9p ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne. Zakup ten odbywa się po średniej cenie 

sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym, o której mowa 

w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy - Prawo energetyczne. 

Pod pojęciem sprzedawcy z urzędu należy rozumieć przedsiębiorstwo energetyczne 

posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące 

usługi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie 
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domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy (art. 3 pkt 29 ustawy - Prawo 

energetyczne). Procedura wyłonienia przez Prezesa URE - w drodze przetargu albo 

wyznaczenia - sprzedawcy z urzędu została uregulowana w art. 9i ustawy - Prawo 

energetyczne. Jednocześnie stosownie do brzmienia art. 10 ustawy z dnia 8 stycznia 

2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne i zmianie niektórych ustaw                                

(Dz. U. z 2010 r., Nr 21, poz. 104) do dnia wyłonienia sprzedawcy z urzędu, podmiotem 

obowiązanym do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach 

energii, o którym mowa w art. 9a ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne, przyłączonych do 

sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, jest podmiot wykonujący zadania sprzedawcy 

z urzędu. 

Norma prawna określona w art. 9a ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne, reguluje 

kwestie publicznoprawnego obowiązku zakupu energii elektrycznej, a więc materii 

związanej sensu largo z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy sprzedawcą z urzędu, 

a podmiotem (wytwórcą) wytwarzającym energię w odnawialnym źródle energii. 

Powyższy przepis obliguje sprzedawcę z urzędu do zakupu - po średniej cenie sprzedaży 

energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku kalendarzowym - 

oferowanej energii elektrycznej od wytwórcy (posiadającego koncesję lub wpis do 

rejestru) przyłączonego do sieci na obszarze jego działania. Przedmiotowa regulacja pełni 

zatem funkcję gwarancyjną, przejawiającą się w spoczywającym na sprzedawcy z urzędu 

publicznoprawnym obowiązku zakupu oferowanej energii elektrycznej oraz w obowiązku 

zakupu energii po określonej cenie. Elementy umowy sprzedaży jakie powinny w niej 

zostać określone zostały zawarte w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne. Nie 

należy do nich kwestia bilansowania handlowego, a tym samym stawianie takiego 

wymogu przy zawieraniu umowy sprzedaży jest nieuprawnione. 

 

Odrębną kwestię stanowi natomiast konieczność uregulowania zasad bilansowania na 

potrzeby umowy o świadczenie usług dystrybucji. Stosownie do brzmienia art. 5 ust. 2a 

pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, umowa o świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej, której stroną jest użytkownik systemu niebędący podmiotem 

odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, powinna zawierać także, w przypadku gdy 

użytkownikiem systemu jest przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem 

energii elektrycznej i przyłączone do sieci dystrybucyjnej, oznaczenie przez to 

przedsiębiorstwo podmiotu odpowiedzialnego za jego bilansowanie handlowe, który ma 

zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem 

systemu dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone jest to przedsiębiorstwo, 
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oraz zasady zmiany tego podmiotu. Komentowany przepis dotyczy elementów umowy 

o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Z przepisu tego wynika, że kwestia 

wyboru podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe - w sytuacji gdy 

użytkownik systemu nie posiada statusu podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 

handlowe - leży w gestii przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego działalność 

gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej i przyłączonego do sieci 

dystrybucyjnej. W konsekwencji podkreślenia wymaga, iż wytwórca posiada prawo 

(inicjatywę) wyboru podmiotu odpowiedzialnego za jego bilansowanie handlowe. 

Warunkiem skutecznej realizacji przez wytwórcę ww. prawa podmiotowego jest 

wyłącznie obligo posiadania przez podmiot, wskazany jako odpowiedzialny za 

bilansowanie handlowe, stosownej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego. 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż regulacje prawne dotyczące kwestii 

ustalania podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe są związane 

z przedmiotem umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, a nie umowy 

sprzedaży, której obowiązek zawarcia – przez sprzedawcę z urzędu lub podmiot pełniący 

taką funkcję - wynika z normy określonej w art. 9a ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne.  

Jest to obowiązek publicznoprawny zabezpieczony zarówno możliwością rozstrzygania 

sporów, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, jak i możliwością 

wymierzenia równolegle kary, o której mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1a ustawy - Prawo 

energetyczne, za jego nieprzestrzeganie.  

W związku z powyższym działania sprzedawców z urzędu polegające na 

uzależnianiu podpisania, z wytwórcami energii odnawialnej umowy sprzedaży 

energii elektrycznej, od zawarcia z nimi umowy o świadczenie usługi operatora 

handlowego, w mojej ocenie nie znajdują uzasadnienia. Wytwórcy mają bowiem 

prawo wyboru innego operatora handlowo-technicznego, bądź w uzasadnionych 

przypadkach mogą te funkcje wypełniać samodzielnie. 

Jednocześnie informuję, że wytwórcy energii odnawialnej mogą zgłaszać wnioski  

o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu dotyczącego odmowy zawarcia umowy sprzedaży 

energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, w trybie art. 8 ust. 1 

ustawy - Prawo energetyczne, do właściwych Oddziałów Terenowych URE. 
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