Kto może pomóc
odbiorcom przemysłowym
?
Formy współpracy między przedsiębiorstwami
energetycznymi a odbiorcami energii oraz
prezentacja koncepcji zmian w prawie
energetycznym wpływających na sytuację
rynkową odbiorców energii.
Małgorzata Nowaczek –Zaremba
Południowo‐Wschodni Oddział Terenowy URE
z siedzibą w Krakowie

Stalowa Wola, 23 kwiecień 2009
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Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami a odbiorcą
(przedsiębiorstwo przemysłowe – grupa taryfowa poza G):
Działania podejmowane w ramach obowiązujących umów

z
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‐ rozłożenie płatności na raty

z

‐ umorzenie części zaległości

z

‐ odroczenie terminu płatności

z

‐ zmiana umowy sprzedaży, umowy kompleksowej, umowy o
świadczenie usługi dystrybucyjnej

z
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Minimalne elementy umowy:
- sprzedaży : postanowienia określające miejsce dostarczenia

paliw gazowych lub energii do odbiorcy i ilości tych paliw lub
energii w podziale na okresy umowne, moc umowną oraz
warunki wprowadzania jej zmian, cenę lub grupę taryfową
stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzenia zmian tej
ceny i grupy taryfowej, sposób prowadzenia rozliczeń,
wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów
jakościowych obsługi odbiorców, odpowiedzialność stron za
niedotrzymanie warunków umowy, okres obowiązywania
umowy i warunki jej rozwiązania.(art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy –
Prawo energetyczne)

-

umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw
gazowych lub energii: postanowienia określające : moc
umowną i warunki wprowadzenia jej zmian, ilość przesyłanych
paliw gazowych lub energii w podziale na okresy umowne,
miejsca dostarczania paliw gazowych lub energii do sieci i ich
odbioru z sieci, standardy jakościowe, warunki zapewnienia
niezawodności i ciągłości dostarczania paliw gazowych lub
energii, stawki opłat lub grupę taryfową stosowane w
rozliczeniach oraz warunki wprowadzania zmian tych stawek i
grupy taryfowej, sposób prowadzenia rozliczeń, parametry
techniczne paliw gazowych lub energii oraz wysokość bonifikaty
za niedotrzymanie parametrów oraz standardów jakościowych
obsługi odbiorców, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie
warunków umowy oraz okres obowiązywania umowy i warunki
jej rozwiązania. (art. 5 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo energetyczne)
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Umowa kompleksowa
- umowa kompleksowa dotycząca dostarczania
paliw lub energii może zawierać postanowienia
umowy o świadczenie usług przesyłania lub
dystrybucji i postanowienia umowy sprzedaży
(art. 5 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne)

Zmiany w umowach zawartych pomiędzy odbiorcami energii
(przedsiębiorstwa przemysłowe ) a dostawcami energii :
Zakres:
z
‐ zmniejszenie zamówionej mocy i opłat za zamówioną
z
moc w przypadku spadku zapotrzebowania odbiorców na
z
energię o określonej ilości mocy
z
‐ czas trwania umowy
z

Spór na tle zmiany
z

‐ negocjacje stron
‐ ostatecznie sąd powszechny

Zmiana zasad realizacji umowy z powodu nadzwyczajnych zmian stosunków , która grozi jednej ze stron
rażącą stratą.

Art. 3571 Kodeksu Cywilnego:
Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia
byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron
rażącą stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może
po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć
sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu
umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron,
kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.
.

Cena – element umowy
1) Charakter ceny w zatwierdzanych taryfach dla
ciepła, energii elektrycznej i gazu: Stawki opłat wynikające z taryfy
zatwierdzonej przez Prezesa URE mają charakter ceny sztywnej
w rozumieniu art.537 § KC.
-

-

Jeżeli zatem wyłoni się kwestia stosowania innych stawek, niż to wynika
z zatwierdzonej taryfy, czego zresztą nie można generalnie wykluczyć,
ustalenie w umowie takich stawek może być jedynie następstwem
odpowiednio niższych lub wyższych standardów jakościowych obsługi
odbiorców w porównaniu do przyjętych w taryfie zatwierdzonych przez
Prezesa URE
Wyrok Sądu Okręgowego w warszawie – Sądu Antymonopolowego
(obecnie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) z dnia 24 maja 2000r.,
sygn. akt. XVII Ame 23/00

2) Taryfy niezatwierdzane przez Prezesa URE – spór :
- Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
- sąd powszechny
- przedsiębiorstwa koncesjonowane, które zostały zwolnione
z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzania:
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* art. 28 ustawy – Prawo energetyczne
* działanie zgodne z warunkami udzielonej koncesji rażące naruszenie warunków koncesji –
sankcje z art. 58 ust. 2 72 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej – cofnięcie koncesji
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Projektowane zmiany w Prawie energetycznym
(projekt z dnia 12.03.2009r., www.mg.gov.pl)
1) likwidacja barier dla odbiorców poprzez krótka,
jednolitą i jak najmniej uciążliwą procedurę zmiany
sprzedawcy
- obecnie zatwierdzana zmiany procedury dla OSD
- brak kontroli dla przedsiębiorstw energetycznych
zajmujących się dystrybucją, nie będących
operatorami

z

Projekt :

a) na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem
lub dystrybucją paliw lub energii nałożono obowiązek
umożliwienia zmiany sprzedawcy, przy zachowaniu
obiektywnych i przejrzystych zasad zapewniających równe
traktowanie użytkowników systemu.
b) wypowiedzenie umowy bez dodatkowych kosztów
c) obowiązki nałożone na sprzedawcę paliw gazowych lub energii
w stosunku do odbiorców końcowych
- sporządzanie oferty sprzedaży określające warunki sprzedaży
- publikowanie informacji o ofertach sprzedaży paliw gazowych
lub energii

2) Nowe narzędzia dla Prezesa URE
Obowiązki regulacyjne
-

-

-

a) sprzedaż określonej ilości energii elektrycznej lub wielkości
mocy wytwórczych na warunkach określonych przez Prezesa
URE
b) niestosowanie cen wyższych niż określone przez Prezesa
URE w odniesieniu do danego zakresu rynku (cena
maksymalna)
c) zastąpienie ceny sprzedaży energii elektrycznej ustalonej
przez dane przedsiębiorstwo – w taryfie niepodlegajacej
zatwierdzeniu w trybie art. 47 - ceną określoną przez Prezesa
URE
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- Obowiązki regulacyjne mogą być nałożone przez Prezesa
URE po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ds. gospodarki
- Decyzja nakładająca obowiązki regulacyjne posiada rygor
natychmiastowej wykonalności
- Przedsiębiorstwo energetyczne, na które nałożono obowiązki
składa Prezesowi URE informacje o ich realizacji
- Możliwość zniesienia lub zmiany nałożonych obowiązków lub
zastąpienie innymi obowiązkami w sytuacji ustania lub zmiany
okoliczności uzasadniających nałożenie obowiązków

3) wprowadzenie obowiązku sprzedaży pewnej części
wyprodukowanej energii elektrycznej w drodze
otwartego przetargu lub na giełdzie towarowej.
Obowiązek dotyczyłby przedsiębiorstw
energetycznych wytwarzających energię elektryczną:
-

-

- wchodzących w skład przedsiębiorstwa
zintegrowanego pionowo
- mających prawo do otrzymywania środków na
pokrycie kosztów osieroconych na podstawie
ustawy o KDT

dziękujemy za uwagę

Stalowa Wola, 23 kwiecień 2009r.

