
      Warszawa, dnia 26 września 2018 r. 

 

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  nr 74/2018 
w sprawie ciągłości dostaw energii elektrycznej i paliwa gazowego do odbiorców 

końcowych po zaprzestaniu działalności Energii dla firm S.A. i Energetycznego 
Centrum S.A. 

 
W związku zaprzestaniem działalności przez przedsiębiorstwa energetyczne Energia dla firm S.A. 
i Energetyczne Centrum S.A. w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego, 
informuję, iż Urząd Regulacji Energetyki na bieżąco monitoruje sytuację na rynku detalicznym 
energii ze szczególnym uwzględnieniem interesów odbiorców końcowych.  
 
Poniżej przedstawiam ogólne zasady pozwalające na zachowanie ciągłości dostaw energii 
elektrycznej i paliwa gazowego w przypadku utraty przez odbiorców dotychczasowego 
sprzedawcy. 
 
Odbiorcy energii elektrycznej 
 
W przypadku zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę 
odbiorcy – właściwi Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD), uruchamiają  tzw. „sprzedaż 
rezerwową” w celu zapewnienia odbiorcom ciągłości realizacji dostaw do czasu wybrania przez 
odbiorcę nowego sprzedawcy energii elektrycznej.  
 
Sprzedawca rezerwowy jest wskazywany w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej lub umowie kompleksowej. 
 
Konsekwencją uruchomienia sprzedaży rezerwowej może być rozliczanie zużytej energii 
elektrycznej wg. wyższych cen w porównaniu do standardowych ofert sprzedaży energii 
elektrycznej. 
 
W tej sytuacji wskazane jest, aby odbiorcy bez zbędnej zwłoki dokonali wyboru nowego 
sprzedawcy. Lista sprzedawców, działających na terenie danego OSD jest udostępniana na jego 
stronie internetowej oraz w siedzibie spółki. 
Szczegółowe informacje dotyczące ofert sprzedaży energii elektrycznej dostępne są na stronach 
internetowych poszczególnych sprzedawców.  
 
Dla odbiorców w gospodarstwach domowych przy podjęciu decyzji o wyborze nowego 
sprzedawcy przydatny może się okazać kalkulator zamieszczony na stronie internetowej URE 
http://ure.gov.pl/ftp/ure-kalkulator/ure/formularz_kalkulator_html.php. 
 
Przedsiębiorstwa energetyczne Energia dla firm S.A. i Energetyczne Centrum S.A. poinformowały, 
że w związku ze złożeniem w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy X Wydział 
Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosku o upadłość - nie ma 
konieczności wypowiadania przez odbiorców dotychczasowej umowy. 
 
 
 
Odbiorcy paliwa gazowego 
 
Celem zachowania ciągłości dostaw paliwa gazowego do odbiorców, w sytuacji zaprzestania 
dostarczania paliwa gazowego przez dotychczasowego sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie 
tego sprzedawcy, Minister Energii rozporządzeniem z dnia 21 września 2018 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, powołał 
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tzw. „sprzedawcę awaryjnego”. Sprzedawca awaryjny przejmie obowiązki dotychczasowego 
sprzedawcy, bez konieczności interwencji odbiorcy w tym zakresie. Sprzedaż do gospodarstw 
domowych będzie rozliczana na podstawie cen i stawek zawartych w taryfie zatwierdzonej przez 
Prezesa URE. Ponadto, odbiorcy przysługuję prawo do zmiany sprzedawcy, poprzez 
wypowiedzenie umowy sprzedaży awaryjnej i zawarcie nowej umowy z wybranym przez siebie 
sprzedawcą. Lista sprzedawców paliwa gazowego dostępna jest na stronie internetowej Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 

 
 
 
 

 


