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[Wprowadzenie]
Obowiązek zakupu energii z OZE regulowany przepisami ustawy prawo energetyczne 1 (dalej
„PE”) nałożony na sprzedawców z urzędu zdążył już spowodować spory z wytwórcami
energii z OZE w zakresie bilansowania handlowego dostarczanej energii. Ustawa o
odnawialnych źródłach energii2 (dalej: ”uOZE”) miała rozstrzygnąć problemy dotyczące
świadczenia usług bilansowania przez podmioty zobowiązane do zakupu energii wytworzonej
w odnawialnych źródłach energii, jednak brak precyzji ustawodawcy nie rozwiązał ich
ostatecznie. Nikłe są przy tym szanse rychłego uchwalenia proponowanej nowelizacji
uOZE3, która miała zacząć obowiązywać przed dniem wejścia w życie nowego systemu
wsparcia (1 stycznia 2016 r.). Zasadne wydaje się zatem określenie jak mają się kształtować
relację pomiędzy wytwórcą energii z OZE i sprzedawcą zobowiązanym na gruncie uOZE,
przed wejściem w życie nowelizacji uOZE, jak i po jej wejściu w życie w aktualnie
proponowanym kształcie. W celu przedstawienia obiektywnego obrazu problemu w
pierwszym rzędzie niezbędne jest określenie, czym jest usługa bilansowania handlowego i
jakie ma ona znaczenie dla realizacji umowy sprzedaży.
[Po co wytwórcy podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe?]
Obowiązek wskazania w umowie dystrybucyjnej podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe (POB) dla sprzedawców i wytwórców wynika z art. 5 ust. 2 PE Nie
mają takiego obowiązku odbiorcy przyłączeni do sieci dystrybucyjnej – co wynika z faktu, że
za bilansowanie handlowe odbiorców odpowiadają zawsze sprzedawcy (samodzielnie lub
przez wybranego przez sprzedawcę POB)4. Niezależnie od tego,, wyjaśnienia wymaga
kwestia z czego ten obowiązek wynika i jaki jest skutek braku POB po stronie wytwórcy dla
wykonania umów sprzedaży energii elektrycznej.
Analizując wspomniany problem, zacząć należy od wskazania, że umowa sprzedaży jest
umową o charakterze konsensualnym5 (tj. dla jej zawarcia wystarczające jest złożenie
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012, poz. 1059, ze zm.)
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 poz. 478)
3 Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródeł energii z dnia 24.08.2015 r.
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12272506/12290027/12290028/dokument183518.pdf
4 M. Gutowski, K. Smagieł, w: M. Swora, Z. Muras; Prawo Energetyczne – Komentarz. Warszawa 2010 s. 463
5 K. Smagieł w: M. Swora, Z. Muras; Prawo Energetyczne – Komentarz. Warszawa 2010, s. 183.
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stosownych oświadczeń woli stron). Ponieważ wymogi określone w art. 5 pr. en. nie stanowią
essentialia negoti umowy sprzedaży energii elektrycznej6, brak określenia POB przez strony
w umowie nie wpływa na jej ważność. Należy jednak pamiętać, że ze względu na treść 155 §
2 k.c. w zw. z art. 555 k.c. następuje odroczenie przesunięcia rzeczowego skutku umowy
sprzedaży7, tj. przeniesienie własności następuje nie wcześniej niż z momentem przeniesienia
posiadania energii.
Wskazuje się, że przejście własności energii elektrycznej następuje w momencie przejścia
przez licznik8. Pogląd ten jednak musi zostać zmodyfikowany w związku ze zmianami jakie
nastąpiły na rynku energii elektrycznej. O ile dawniej na rynku stroną umowy sprzedaży
energii elektrycznej był odpowiednio wytwórca lub sprzedawca oraz przedsiębiorstwo
zintegrowane pionowo, o tyle obecnie co do zasady9, nie następuje fizyczne przekazanie
energii pomiędzy instalacjami stron umowy. W wyniku rozdziału działalności operatorskiej,
sprzedawca dostarcza energię do sieci należącej do operatora, a odbiorca odbiera ją w innym
punkcie sieci. W zasadzie sprzedaż energii, należy obecnie uznać za przekazanie prawa do
pobrania energii z systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego. W związku z tym za słuszny
należy uznać wyrażony przez Sąd Najwyższy pogląd, że przekazanie posiadania następuje
zgodnie z zasadami określonymi w umowie, a do jego przeniesienia znajdą zastosowanie
zasady ogólne k.c.10 Z tego właśnie względu każdy użytkownik przyłączony do krajowego
systemu elektroenergetycznego musi posiadać podmiot, który odpowiada za bilansowanie
handlowe danego punktu przyłączenia. Należy bowiem uznać, że stosując odpowiednio art.
350 k.c. – przejście własności nastąpi poprzez umowę między stronami i zawiadomienie
operatora systemu przesyłowego, który jest odpowiedzialny za prowadzenie centralnego
mechanizmu bilansowania handlowego. Wykonanie umowy sprzedaży i przeniesienie
własności energii w takim ujęciu, możliwe jest jedynie w punkcie systemu przesyłowego lub
dystrybucyjnego, zgodnie z zasadami określonymi w IRiESP i IRiESD.
Ze względu okoliczność, że zawsze występuje różnica pomiędzy ilością energii elektrycznej
zaplanowaną do wytworzenia lub odbioru, a rzeczywistym wykonaniem (dalej:
„niezbilansowanie”), niezbędne było utworzenie mechanizmu zapewniającego zasady
Należy zwrócić uwagę na wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 sierpnia 2014 r., III SK 56/13,
pogląd o realnym charakterze umowy sprzedaży. Z poglądem tym nie sposób się zgodzić co do samego
charakteru umowy (wykluczałoby to np. obrót giełdowy), należy natomiast zgodzić się, że przy wykładni
pojęć pr. en. dotyczących sprzedaży – w szczególności obowiązków publicznoprawnych związanych ze
sprzedażą – niezbędne jest uwzględnienie realnego aspektu umowy sprzedaży, tj. przeniesienia jej
posiadania i faktycznej realizacji Umowy tak też: Tak też F. Elżanowski w: M. Swora, Z. Muras; Prawo
Energetyczne – Komentarz., Warszawa 2010, s. 1302
6 J. Pokrzywniak, Uwagi o pojęciu umowy kompleksowej w rozumieniu art. 5 Prawa energetycznego, PUG
2006, nr 3, s. 21, Wyrok Sądu Antymonopolowego (obecnie SOKiK) z dnia 24.05.2004 r., XVII Ame 23/00,
LEX nr 56379
7 W. Katner, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 7: Prawo zobowiązań – część szczegółowa J. Rajski (red.),
Warszawa 2011, s.13-14
8 W. Kartner, op. cit., s.94; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 sierpnia 2014 r., III SK 56/13.
9 Z zastrzeżeniem wyjątków w postaci umowy sprzedaży bezpośrednio na rzez OSD, sprzedaży na rzecz
OSD nieobjętego unbundlingiem (art. 9d ust. 7 PE) oraz sprzedaży linią bezpośrednią.
10 wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2002 r., V CKN 1183/00, LEX nr 407049
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rozliczeń z tego tytułu – centralnego mechanizmu bilansowania handlowego. W mechanizmie
tym uczestniczą POB na podstawie umowy o bilansowanie handlowe zawartej z OSP,
odpowiadając za bilansowanie fizycznych punktów we własnym imieniu lub na rzecz innych
podmiotów (na podstawie odrębnej umowy świadczenia usługi bilansowania handlowego).
Zgodnie z definicją bilansowania handlowego (art. 3 pkt. 40 PE), przedmiotem tej umowy jest
– zgłaszanie OSP umów sprzedaży oraz dokonanie rozliczeń z tytułu niezbilansowania 11.
Przedmiotem umowy o świadczenie usług bilansowania handlowego jest zatem realizacja
tych czynności w zastępstwie innego uczestnika rynku, który nie pełni samodzielnie roli POB.
Powyższa konstatacja pozwala zatem określić, jakie znaczenie ma dla umowy sprzedaży
energii, bilansowanie handlowe. Należy bowiem pamiętać, że każda umowa sprzedaży energii
elektrycznej ,choćby realizowana wyłącznie w ramach danej sieci dystrybucyjnej, musi być
zgłoszona do realizacji OSP12. Zgodnie zaś z definicją bilansowania handlowego, takiego
zgłoszenia może dokonać wyłącznie podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowego
(lub posiadający POB). Jeżeli wytwórca energii z OZE nie posiada POB (lub nie pełni tej roli
samodzielnie), równocześnie nie jest w stanie przenieść posiadania energii na swojego
odbiorcę i wykonać zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dotyczy to także
najmniejszych źródeł, zgłaszanych zbiorczo na rynku bilansującym. Choć jednostki takie nie
uczestniczą bezpośrednio w rynku bilansującym i są uczestnikami rynku detalicznego
(URDw), to są one przypisywane do jednostki grafikowej swojego POB13. W takim
przypadku przeniesienie posiadania 14 następuje:
a) na bieżąco „przy przejściu przez licznik”, gdy kupujący pełni funkcję POB dla
wytwórcy lub
b) wraz ze złożeniem stosownych zgłoszeń umów sprzedaży (ZUSE) przez POB (w
przypadku gdy każda ze stron posiada własnego POB) w oparciu o grafiki planowanej
produkcji wytwórcy.
W tym drugim przypadku, przeniesienie własności dotyczy jednak takiej ilości energii jaka
została zaplanowana i zgłoszona do sprzedaży, a nie energii faktycznie wyprodukowanej
przez wytwórcę.

[Obowiązek zakupu energii z OZE a bilansowanie handlowe]

Należy uznać, że obowiązek zakupu energii z OZE jest odrębny i niezależny od kwestii
bilansowania handlowego tego wytwórcy – o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
Obowiązek realizacji przez przedsiębiorstwo energetyczne pewnych działań, traktowany jest
A. Walaszek-Pyzioł, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 9: Prawo zobowiązań – umowy nienazwane W.
Kartner (red.), Warszawa 2011, s.475
12 idem.
13 pkt. 2.1.5.1.9 IREiSP
14 W tym przypadku poprzez przejście władztwa nad energią, należy rozumieć możliwość rozliczenia
niezbilansowania z uwzględnienia energii elektrycznej wyprodukowanej w tej jednostce.
11
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jako ograniczenie wolności gospodarczej15. Nie powinno zaś budzić wątpliwości, że
ograniczenie wolności gospodarczej może nastąpić wyłącznie w drodze wyraźnego przepisu
ustawowego. Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe ponosi bowiem koszty
związane z odchyleniem wytwórcy od planowanej produkcji, niezależnie od wielkości i
miejsca przyłączenia wytwórcy (rzecz jasna przynajmniej w odniesieniu do kosztów
zmiennych świadczonej usługi proporcjonalnie do wielkości produkcji) 16. Nie można również
uznać, że usługa bilansowania handlowego jest bezpośrednio związana z obowiązkiem
zakupu. Rynek usług bilansujących jest zaś rynkiem konkurencyjnym . Za wykonanie umowy
sprzedaży powinien zatem–w braku wyraźnego przepisu - odpowiadać wytwórca. Zasady
wynagrodzenia na rzecz POB z tego tytułu musi zaś określać zawarta z nim przez wytwórcę
umowa. W pełni należy przy tym z zgodzić się z poglądem wyrażonym przez Prezesa URE w
informacji 14/201317. W komunikacie tym wskazano, że sprzedawca z urzędu (sprzedawca
zobowiązany) nie może uzależniać zawarcia umowy sprzedaży od zawarcia z nim umowy o
świadczenie usługi bilansowania handlowego. Należy przy a tym zastrzec, że o ile wskazanie
podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe nie jest niezbędne do zawarcia
umowy sprzedaży, to wytwórca musi taki podmiot posiadać, aby móc realizować umowę
sprzedaży i przenieść własność sprzedawanej energii elektrycznej.

Nie powinno podlegać wątpliwości, że sprzedawca z urzędu (zobowiązany) nie powinien
ponosić odpowiedzialności za brak realizacji umowy przez wytwórcę. W tym stanie rzeczy
musi zastanawiać stanowisko Prezesa URE wyrażone w jednej ze spraw 18, gdzie de facto
Prezes URE uznał, że sprzedawca z urzędu powinien w przypadku braku POB po stronie
wytwórcy kupować energię od wytwórcy i ewentualnie odrębnie dochodzić wynagrodzenia z
tytułu rozliczenia bilansowania handlowego. Stanowisko to wydaje się błędne – zgłoszenie
umowy do OSP jest bowiem ex definitione jednym z dwóch elementów usługi bilansowania
handlowego a tym samym – bez posiadania przez wytwórcę własnego POB i zgłoszenia
umowy, sprzedawca z urzędu nie ma czego rozliczać, bowiem to wytwórca nie realizuje
sprzedaży. Przenosząc interpretację Prezesa URE na grunt koncepcji rzeczy materialnych,
oznaczałoby to, że w przypadku gdy ustawa nakłada na jakiś podmiot obowiązek zakupu
danego towaru oznaczonego co do gatunku, a uprawniony po zawarciu umowy sprzedaży nie
chce wydać tych rzeczy, podmiot zobowiązany powinien udać się na posesję uprawnionego i
– nie zwracając uwagi na właściciela – rzeczy zabrać, a ewentualnie wystąpić z roszczeniem o
zwrot kosztów transportu.

Por. wyrok TK z dnia 25 lipca 2006 r. P 24/05, OTK-A 2006/7/87.
Dotyczy to również sytuacji gdy wytwórca nie przedstawia grafików produkcji do swojego POB – jeżeli
umowa z POB dopuszcza taką możliwość oznacza to jedynie, że to POB musi planować produkcję w
imieniu odbiorcy (w tym zbiorczo dla wielu wytwórców) co może wręcz zwiększyć błąd planowanego
odchylenia.
17 Informacja 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.
18 http://gramwzielone.pl/trendy/14107/producenci-zielonej-energii-wygrali-sprawe-z-tauronem
15
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Stanowisko Prezesa URE można jedynie usprawiedliwić wydaniem go przed wejściem w
życie uOZE -ewentualny spór co do zakresu obowiązku bilansowania handlowego, został
bowiem rozstrzygnięty przez ustawodawcę dopiero z uchwaleniem uOZE, gdzie
wprowadzono obowiązek bilansowania handlowego przez sprzedawcę zobowiązanego, w
odniesieniu do konkretnej grupy wytwórców energii z uOZE. Stanowi to zaś wyraźną
przesłankę, że w poprzednim stanie prawnym takiego obowiązku nie było.
[Bilansowanie handlowe a obowiązek zakupu energii z OZE w uOZE]
W dniu 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie rodział IV uOZE, a wraz z nim nowe zasady
dotyczące obowiązku zakupu energii z uOZE przez sprzedawcę zobowiązanego 19 oraz
bilansowania takiej energii. Wytwórców w uOZE można podzielić z punktu widzenia
obowiązku zakupu i bilansowania na następujące grupy:
a) Wytwórcy w nowych20 instalacjach OZE o mocy zainstalowanej poniżej 500 kW,
którzy wygrali aukcję (art. 92 uOZE), o której mowa w art. 71 i n. uOZE co do
których ustawodawca wskazał na obowiązek bilansowania i pokrywania kosztów
przez sprzedawcę zobowiązanego.
b) Wytwórcy co do których ustawodawca ustalił, że cena za energię z OZE objętą
obowiązkiem zakupu „nie zawiera opłaty za bilansowanie handlowe”., w skład której
wchodzą:
a. niebędący przedsiębiorcą wytwórca energii w mikroinstalacji lub z biogazu
rolniczego w mikroinstalacji, (art. 41 ust. 1 pkt. 1 w zw. z. ust. 9 uOZE );
b. będący przedsiębiorcą wytwórca energii elektrycznej w starej lub
zmodernizowanej mikroinstalacji (art. 41 ust. 1 pkt. 2 w zw. z ust 9 uOZE);
c. stare instalacje odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja o mocy o
mocy zainstalowanej poniżej 500 kW, w tym energii elektrycznej wytworzonej
w okresie rozruchu technologicznego tej instalacji (art. 42 ust. 1 pkt 1 w zw. z
art. 43 ust. 2 uOZE);
d. zmodernizowane instalacje odnawialnego źródła energii innej niż
mikroinstalacja o mocy zainstalowanej poniżej 500 kW (art. 42 ust. 1 pkt 2 w
zw. z art. 43. ust. 2 uOZE);
e. nowe instalacje odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej poniżej
500 kW w okresie rozruchu technologicznego , nie dłużej niż przez 90 dni,
licząc od dnia pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej wytworzonej z
odnawialnych źródeł energii do sieci właściwego operatora, z wyłączeniem
19
20

zgodnie z art. 196 uOZE do czasu jego wyznaczenia jego funkcję pełni sprzedawca z urzędu
Ustawa dokonuje podziału niezależnie od wielkości instalacji OZE, według następujących kategorii:
a) energia elektryczna została wytworzona w instalacji (w tym mikroinstalacji) po raz pierwszy
przed dniem 1 stycznia 2016 r. (data wejścia w życie rozdziału IV) – dalej „instalacje stare”
b) energia elektryczna wytwarzana jest w instalacji (w tym mikroinstalacji) zmodernizowanej po
dniu 1 stycznia 2016 r. - dalej „instalacje zmodernizowane”
c) energia elektryczna została wytworzona w tej instalacji (w tym mikroinstalacji) po raz pierwszy
po dniu 1 stycznia 2016 r. - dalej „instalacje nowe”
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instalacji spalania wielopaliwowego oraz dedykowanej instalacji spalania
wielopaliwowego. (art. 42 ust. 5 w zw. z art. 43. ust. 2 uOZE).
c) Wytwórcy co do których ustawodawca nie wypowiedział się co do obowiązku
bilansowania handlowego, w skład której wchodzą:
a. będący przedsiębiorcą wytwórca energii elektrycznej w nowej mikroinstalacji
(art. 41 ust. 1 pkt. 3 uOZE).
b. wytwarzający energię w nowych instalacjach o mocy zainstalowanej powyżej
500 kW, które nie wygrały aukcji21
c. wytwarzający energię w instalacjach o mocy zainstalowanej powyżej 500 kW.
W odniesieniu do pierwszej z kategorii kwestia odpowiedzialności za bilansowanie handlowe
oraz pokrycia jego kosztów przez sprzedawcę zobowiązanego nie budzi wątpliwości wobec
wyraźnie sformułowanego obowiązku ustawowego.
Wątpliwości musi budzić natomiast znaczenie sformułowania, że cena energii nie zawiera
opłaty za bilansowanie handlowe. Należy zgodzić się z poglądem, że najprawdopodobniej
celem ustawodawcy było wprowadzenie zasady nieodpłatnego bilansowania tych kategorii
źródeł22. Można o tym wnioskować z uzasadnienia autopoprawek MG23 jak i kierunku zmian
w nowelizacji uOZE. Nie sposób zgodzić się jednak z poglądem24, że taki cel ustawodawcy
może stanowić wystarczającą przesłankę do nałożenia na sprzedawców z urzędu obowiązku
bilansowania wytwórców. Wykładnia literalna nie powinna budzić wątpliwości; skoro cena
nie zawiera opłaty za bilansowanie handlowe, to od ceny regulowanej sprzedawca
zobowiązany może potrącić opłatę za bilansowanie handlowe jeżeli świadczy taką usługę.
Trudno w tym przypadku dopuścić interpretację przełamującą granice wykładni językowej,
jest to bowiem przepis ograniczający zakres wolności gospodarczej, co więcej – powiązany z
ewentualną sankcją za brak realizacji zakupu.. Do wykładni tego przepisu powinna zatem
znaleźć zastosowanie zasada zakazu rozszerzającej interpretacji wyjątków od zasady wolności
gospodarczej i nakaz zawężającej wykładni w kwestii interpretacji wyjątków oraz przepisów
szczególnych25. Należy też w pełni zgodzić się z poglądem, że jeżeli zamiar projektodawcy, a
następnie ustawodawcy, nie został odpowiednio wyrażony w przepisach ustawy, to nie jest
dopuszczalne ustalanie treści przepisu (rekonstrukcja normy prawnej) na podstawie
uzasadnienia projektu ustawy, wbrew postanowieniom obowiązującej ustawy.” 26. Z tego
względu normy tej nie sposób traktować inaczej niż ustawowego superfluum,
potwierdzającego, że cena energii z tytułu sprzedaży nie może być obniżana, co nie stoi na
z wyłączeniem okresu rozruchu technologicznego o którym mowa powyżej
Tak też: M. Szambelańczyk, Wyzwania dla energetyki wiatrowej, Czysta Energia 4/2015
http://www.cire.pl/pliki/2/wyzwania_dla_energetyki_wiatrowej.pdf
23 Poprawki Ministerstwa Gospodarki zgłoszone podczas Podkomisji w dn. 9.10.2014 r. dostępne pod
adresem:
http://www.toe.pl/pl/wybrane-dokumenty/rok-2014?download=1320:poprawki-mgzgloszone-podczas-podkomisji-w-dn-9-10-2014-r
24
M. Szambelańczk, Bilansowanie handlowe jednostek wytwórczych na tle ustawy o OZE,
http://spalaniebiomasy.pl/pl/component/content/article/1-aktualnosci/3347-maciej-szambelaczykbilansowanie-handlowe-jednostek-wytworczych-na-tle-ustawy-o-oze.html
25 W. Jakimowicz, Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków 2006 s. 337.
26 Uchwała 7 sędziów NSA W-wa z dnia 26 czerwca 2014 r. I OPS 15/13, LEX nr 1475308.
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przeszkodzie odrębnemu porozumieniu z wytwórcą w zakresie świadczenia usługi
bilansowania handlowego i otrzymywania przez sprzedawcę zobowiązanego wynagrodzenia z
tego tytułu. Ostatecznym potwierdzeniem poprawności takiej interpretacji stanie się zresztą
wejście w życie nowelizacji uOZE, która ma zrealizować zamiar ustawodawcy.
W odniesieniu do ostatniej kategorii wymienionej powyżej, nie powinno budzić wątpliwości,
że brak regulacji pozytywnej oznacza brak obowiązku bilansowania. Z całą pewnością
omówiona powyżej wątpliwość co do „niezawarcia” w cenie regulowanej opłaty za
bilansowanie handlowe nie może uprawniać do wnioskowania a contrario, iż w pozostałych
przypadkach cena regulowana taką opłatę zawiera. Rozumowanie a contrario ma charakter
pomocniczy, dotyczy regulacji o charakterze zamkniętym i nie może prowadzić do
sprzeczności z pozostałymi rodzajami wykładni. Celem takiego wnioskowania jest
wywiedzenie z pewnej istniejącej normy, innej normy na podstawie wnioskowania.
Niezbędne jest zatem dokonanie wykładni przepisu, a dopiero potem z niego można
wyprowadzać wnioskowanie. Skoro zaś przepis ten literalnie ma charakter superfluum
ustawowego, to wnioskowanie a contrario z takiego przepisu prowadzi automatycznie do
błędnej wykładni.
W aktualnym stanie prawnym należy zatem uznać, że obowiązek bilansowania dotyczy
jedynie nowych wytwórców w instalacjach OZE o mocy poniżej 500 kW, którzy wygrali
aukcję.
[obowiązek bilansowania a zasady rozliczeń w mikroinstalacjach]
Od sformułowanej powyżej zasady należy wskazać wyjątki wynikające z zasad bilansowania.
W przypadku mikroinstalacji należących do wytwórców nie będących przedsiębiorcami w
większości przypadków, wytwórcy ci funkcjonować będą jako odbiorcy posiadający jeden
punkt poboru energii, a więc obowiązek bilansowania spoczywać będzie na ich sprzedawcy.
Ponadto w odniesieniu do niebędącego przedsiębiorcą wytwórcy w mikroinstalacji oraz
będącego przedsiębiorcą wytwórcy w nowej mikroinstalacji, zastosowanie znajdzie art.. 41
ust. 14 uOZE, zgodnie z którym tacy wytwórcy rozliczają się ze sprzedawcą zobowiązanym
netto za półrocze na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej. Praktycznie wyklucza
to bilansowanie takich podmiotów przez inne POB. Ponownie należy więc wskazać, że POB
przy umowie sprzedaży do odbiorców końcowych w sieci dystrybucyjnej jest zawsze
sprzedawca. Wobec powyższego należy uznać, że z wyjątkiem będących przedsiębiorcami
wytwórców w starych i zmodernizowanych mikroinstalacjach, wytwórcy w mikroinstalacjach
nie będą mogli być obciążani opłatami za bilansowanie handlowe od 1 stycznia 2016 roku. Ze
względu na fakt, że sama kwestia bilansowania netto mikroinstalacji również budzi ogromne
wątpliwości – nie można wykluczyć, że ukształtuje się praktyka zawierania dwóch odrębnych
umów sprzedaży. W takim przypadku, sprzedawca z urzędu będzie mógł próbować
wprowadzać opłaty za bilansowanie w umowie sprzedaży energii z odbiorcą, w której nałoży
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opłaty za bilansowanie handlowe. Takie rozwiązanie wydaje się jednak sprzeczne z istotą
bilansowania netto.
[rozliczenia w przypadku wyboru POB]
Istotnym problemem dla wyboru innego POB niż sprzedawca zobowiązany, będą z jednej
strony przepisy nakazujące ustalanie ilości energii z OZE objętej obowiązkiem zakupu na
podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych (art. 43 ust. 3
uOZE), a z drugiej – przepisy warunkujące istnienie obowiązku zakupu od zaoferowania
przez wytwórcę energii całości wyprodukowanej energii z OZE za okres kolejnych 90 dni
kalendarzowych (art. 42 ust. 2 uOZE). Jak wspomniano w przypadku wyboru przez wytwórcę
innego POB niż sprzedawca zobowiązany będzie faktycznie dostarczał sprzedawcy
zobowiązanemu, ilość energii wskazanej w grafiku planowanej produkcji (która zostanie
dostarczona przez POB wytwórcy na rzecz sprzedawcy zobowiązanego poprzez zgłoszenie
ZUSE), niezależnie od faktycznej wielkości produkcji zmierzonej urządzeniami pomiaroworozliczeniowymi. Nie wydaje się jednak, aby ten fakt uniemożliwiał prawnie wytwórcy wybór
POB. Celem przepisu art. 42 ust. 2 uOZE była eliminacja zachowań polegających na
oferowaniu przez wytwórców energii po cenie regulowanej wyłącznie w godzinach niskiego
zapotrzebowania i sprzedaż po cenie rynkowej wyższej od regulowanej w godzinach szczytu.
Brak jest jednak podstaw do twierdzenie, że celem przepisu było prawne wyeliminowanie
możliwości świadczenia usług bilansowania przez innego POB. O takim ograniczeniu można
– moim zdaniem – mówić w sytuacji gdyby bilansowanie handlowe przez innego niż
sprzedawca zobowiązany wykluczało per se możliwość spełnienia tych warunków przez
wytwórcę. Wydaje się, że taka sytuacja nie występuje, choć jednocześnie przepisy te będą
skutkować daleko idącymi ograniczeniami przy rozliczaniu sprzedaży za pośrednictwem
wybranego POB.
W przypadku zgłoszenia sprzedaży ilości wyższej od faktycznej wielkości produkcji,
obowiązek zakupu dotyczyć będzie wyłącznie energii rzeczywiście wyprodukowanej w
instalacji OZE, zaś ewentualne rozliczenie zgłoszonej nadwyżki może nastąpić na podstawie
odrębnych ustaleń stron co do ceny . Przepis art. 43 ust. 3 uOZE dotyczący ustalania zakresu
obowiązku w oparciu o wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego, należy więc przede
wszystkim intepretować jako określenie granic obowiązku sprzedawcy zobowiązanego.
Z kolei w przypadku zgłoszenia przez wytwórcę niższej produkcji niż faktycznie
zrealizowana, sprzedawca zobowiązany dokona zakupu jedynie energii faktycznie sprzedanej
i dostarczonej przez wytwórcę za pośrednictwem jego POB. Zgodnie jednak z art. 42 ust. 2
uOZE w przypadku gdy wytwórca zgłosi grafik na poziomie niższym niż faktyczna produkcja
nie zostanie spełniony warunek dla istnienia obowiązku zakupu, tj. zaoferowania całości
wyprodukowanej energii za okres 90 dni. Nie wydaje się właściwe utożsamianie tej instytucji
z warunkiem w rozumieniu art. 89 i n. k.c., jeżeli kwalifikować ten przepis na gruncie prawa
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cywilnego można go potraktować jedynie jako warunek prawny (conditio iuris)27
zawieszający umowę sprzedaży do czasu ziszczenia się warunku. Taka interpretacja prowadzi
to do sytuacji, w której wytwórca musi realizować umowę w celu ziszczenia się warunku
prawnego (oferować energię przez „grafikowanie” produkcji powyżej wartości rzeczywistej
przez kolejne 90-dniowe okresy), zaś sprzedawca zobowiązany jest zobowiązany do zapłaty
za nią dopiero po zakończeniu każdego z okresów sprzedaży. Możliwą alternatywą jest
przyjęcie, że przepis ten skutkuje bezpośrednio wyłącznie na gruncie prawa
administracyjnego. W takim ujęciu należałoby go traktować jako zależną od wytwórcy
okoliczność decydującą o istnieniu obowiązku publicznoprawnego po stronie sprzedawcy
zobowiązanego, która tym samym powinna stanowić element zobowiązań wytwórcy w
umowie sprzedaży energii z OZE. Wskutek niedotrzymania przez wytwórcę takiego
zobowiązania i braku obowiązku publicznoprawnego, sprzedawca zobowiązany powinien być
uprawniony do częściowego odstąpienia od umowy za okres poprzednich 90 dni. W
przypadku zatem gdy w którymkolwiek grafiku handlowym, POB wytwórcy przekaże
sprzedawcy z urzędu niższą ilość energii niż rzeczywiście wyprodukowana, może skutkować
to albo rozliczeniem stron na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, albo
rozliczeniem umownym. W praktyce jednak znaczenie będzie miała przede wszystkim treść
umowy sprzedaży z wytwórcą. Należy uznać za dopuszczalne ustalenie przez sprzedawcę
zobowiązanego i wytwórcę ceny mającej zastosowanie w takim przypadku i swoistej
konwersji umowy sprzedaży w ramach obowiązku zakupu energii z OZE na „zwykłą” umowę
sprzedaży. Cena w takiej umowie powinna być ustalona poprzez odwołanie się do
rzeczywistej ceny energii np. na rynku bilansującym z ewentualną korektą. Taka korekta
powinna z jednej strony inkorporować koszty sprzedawcy związane ze szczególnym trybem
obsługi takiej umowy, eliminując tym samym ryzyko korzystania przez wytwórcę z takiego
rozliczenia jako opcji w zależności od cen energii w poprzednim kwartale. Z drugiej strony
wysokość korekty nie może prowadzić do niezasadnego wzbogacenia sprzedawcy
zobowiązanego kosztem wytwórcy. Praktycznym problemem w zakresie tego przepisu jest
również kwestia kontroli realizacji obowiązku wytwórcy przez sprzedawcę zobowiązanego.
Jeżeli sprzedawca z urzędu nie będzie na zasadach określonych w IRiESD otrzymywał takich
danych od OSD, będzie musiał umownie zapewnić sobie możliwość dostępu do
rzeczywistych danych o produkcji, bądź od wytwórcy, bądź OSD, w celu oceny czy
obowiązek zakupu faktycznie na nim spoczywa. Choć określenie zasad rozliczeń na wypadek
niedotrzymania warunku obowiązkowego zakupu w umowie sprzedaży nie może być uznane
za warunek istnienia samego obowiązku, to wytwórca powinien być zainteresowany ich
określeniem w umowie sprzedaży. W braku postanowień w tym zakresie jedyną możliwością
dochodzenia wynagrodzenia za energię dostarczoną przez okres 90 dni poprzedzających
ujemną różnicę w ilości prognozowanej energii i energii faktycznie wyprodukowanej, może
być bowiem postępowanie sądowe określające wysokość wzbogacenia sprzedawcy
zobowiązanego.
Brak przy tym podstaw, aby twierdzić, że nie dotrzymanie warunku przez wytwórcę
powoduje wygaśnięcie obowiązku sprzedawcy zobowiązanego na przyszłość. Należy uznać,
27
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że sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu energii, jeżeli tylko wytwórca zobowiąże
się do sprzedaży całości energii w kolejnych 90 dniowych okresach. W braku stosownego
przepisu niedotrzymanie przez wytwórcę warunku, o którym mowa w art. 42 ust. 2 uOZE, nie
może powodować generalnej utraty prawa do sprzedaży energii na rzecz sprzedawcy
zobowiązanego po cenie urzędowej.
Powyższe wymogi nakładają więc na wytwórcę dokonującego wyboru własnego POB
obowiązek stosunkowo dokładnego planowania produkcji i dbałości o to, aby przedstawiana
do rozliczeń w grafikach handlowych energia, w żadnym razie nie była niższa niż faktyczna
produkcja. Sprzedawcy zobowiązani będą natomiast musieli odpowiednio zmodyfikować
umowy sprzedaży zawierane z odbiorcami z OZE zapewniając praktyczną realizację przepisu
art. 41 ust. 2 uOZE. W praktyce ze względu na trudny do osiągnięcia poziom precyzji w
planowaniu produkcji oraz negatywne skutki niedotrzymania planowanej produkcji, może to
realnie prowadzić do braku możliwości wyboru POB przez wytwórcę energii z OZE, który
chciałby swoją produkcję sprzedać w całości po cenie „urzędowej” do sprzedawcy
zobowiązanego. Ekonomiczna zasadność posiadania „zewnętrznego” POB będzie zaś zależała
przede wszystkim od ceny rozliczenia energii dostarczanej przez wytwórcę ponad zakres
obowiązku sprzedawcy. Wytwórca w celu uniknięcia utraty prawa do rozliczenia po cenie
regulowanej, będzie bowiem musiał cały czas przedkładać plany produkcji zapewniające, że
rzeczywista produkcja nie okaże się wyższa.
[projekt nowelizacji uOZE]
Wskazane niekonsekwencje, nielogiczności i oczywiste błędy uOZE, mają z założenia zostać
usunięte przez projekt nowelizacji uOZE. W projekcie dla wszystkich starych,
zmodernizowanych oraz będących w fazie rozruchu instalacji uOZE o mocy poniżej 500 kW
(w tym mikroinstalacji), przewidziano recypowanie rozwiązania przewidzianego w uOZE dla
nowych instalacji o mocy zainstalowanej powyżej 500 kW, które wygrały aukcje (pkt. 10 lit
d-e oraz pkt 11 lit. b projektu nowelizacji).
W przypadku wejścia w życie projektu nowelizacji w obecnym kształcie, na sprzedawcy
zobowiązanym ciążył będzie obowiązek bilansowania handlowego oraz pokrycia kosztów
tego bilansowania poprzez przeniesienie ich w taryfie dla wszystkich instalacji OZE o mocy
zainstalowanej poniżej 500 kW (w tym mikroinstalacji), z wyjątkiem nowych instalacji po
okresie rozruchu technologicznego, które nie wygrały aukcji. Jednocześnie oznacza to, że
oprócz wspomnianego wyjątku, sprzedawca zobowiązany nie będzie musiał, ani nie będzie
ponosił kosztów bilansowania handlowego instalacji OZE o mocy zainstalowanej powyżej
500 kW. Ewentualne bilansowanie handlowe takich instalacji OZE przez sprzedawcę
zobowiązanego, będzie mogło być realizowane na podstawie odrębnej umowy. W dalszym
ciągu aktualny pozostanie problem zasad realizacji przez wytwórcę obowiązku zaoferowania
całości energii wyprodukowanej w ciągu 90 dni w przypadku starych i zmodernizowanych
źródeł o mocy zainstalowanej powyżej 500 kW.
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[pokrycie kosztów bilansowania]
Niewątpliwie uOZE nie rozwiązuje problemów w zakresie bilansowania handlowego
sprzedawców z uOZE. Jedynym rozwiązaniem wydaje się dobrowolne przyjęcie przez
sprzedawców zobowiązanych praktyki bilansowania wytwórców w instalacjach o mocy
zainstalowanej poniżej 500 kW (z wyłączeniem instalacji nowych, niebędących
mikroinstalacjami). Pojawia się jednak pytanie czy Prezes URE uwzględni te koszty przy
kalkulacji taryf, ze względu na brak przepisu wyraźnie upoważaniającego do takiego
działania? Kwestia ta jest dyskusyjna, jeszcze bardziej dyskusyjny jest jednak sam system
rozliczenia za pośrednictwem taryfy. W przeciwieństwie do taryf w obszarze dystrybucji i
przesyłu, taryfa dla sprzedaży energii elektrycznej dotyczy obecnie wyłącznie taryfy „G”. W
efekcie kosztami bilansowania OZE obciążeni będą przede wszystkim odbiorcy w
gospodarstwach domowych. Pomijając dyskusyjną kwestię czy wobec faktycznego stanu
konkurencji taryfa „G”, pozwala bezpośrednio przenosić koszty, wątpliwości może budzić
wymóg, aby każda jednostka energii elektrycznej sprzedawana odbiorcom końcowym była w
tej samej wysokości obciążona tymi kosztami. Przyjmując literalną wykładnię tego przepisu
oznacza to, że w taryfie przeniesiona zostanie jedynie część kosztów bilansowania OZE,
stanowiąca procent udziału odbiorców w taryfie „G” w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa
energetycznego. Pozostała część kosztów, wobec faktu obciążenia wyłącznie sprzedawców
zobowiązanych, spowoduje praktyczny brak możliwości przeniesienia tych kosztów – gdyż
na rynku konkurencyjnym sprzedawca zobowiązany nie będzie mógł podnieść z tego powodu
ceny. Biorąc pod uwagę fakt nierównomiernego rozłożenia OZE na terytorium kraju,
spowoduje to obniżenie konkurencyjności sprzedawców z urzędu działających na terenie
OSD z dużą ilością OZE i nierówne obciążenie przedsiębiorstw w zakresie obciążeń
publicznoprawnych. Należy uznać, że takie rozwiązanie jest niezgodne zarówno z zasadą
równości jak i art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/72/WE, która przewiduje, że obowiązki w
zakresie użyteczności publicznej nałożone na przedsiębiorstwa energetyczne (w tym w
zakresie odnawialnych źródeł energii) muszą być jasno określone, przejrzyste,
niedyskryminacyjne, weryfikowalne i gwarantować wspólnotowym przedsiębiorstwom
energetycznym równość dostępu do konsumentów krajowych. Z tych względów należy de
lege ferenda uznać, że rozliczenie kosztów obowiązkowego bilansowania powinno
następować przez opłatę OZE.
[podsumowanie]
Podsumowując powyższe rozważania, należy uznać, że zapewnienie sobie przez wytwórcę
POB lub pełnienie tej roli samodzielnie jest niezbędne dla realizacji zawieranych przez nich
umów sprzedaży, w tym umów sprzedaży w ramach obowiązku zakupu energii z OZE.
Wytwórca nie posiadający POB nie jest bowiem w stanie przenieść posiadania, a co za tym
idzie własności energii elektrycznej, bowiem każda umowa sprzedaży energii elektrycznej
wymaga zgłoszenia jej w ramach centralnego mechanizmu bilansowania handlowego przez
sprzedawcę. Do zgłoszenia umów sprzedaży w ramach centralnego mechanizmu
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bilansowania handlowego uprawniony jest wyłącznie uczestnik rynku bilansującego, który
sam pełni rolę POB lub takiego POB posiada. Jednocześnie samą umowę o świadczenie usług
bilansowania handlowego, należy uznać za odrębną od sprzedaży energii elektrycznej usługę,
której obowiązek świadczenia może być nałożony wyłącznie w drodze wyraźnego przepisu
prawa.
Kwestia bilansowania handlowego wytwórców przez sprzedawców z urzędu jeszcze przed
wejściem w życie uOZE budziła wiele wątpliwości. Wejście uOZE pogłębiło tylko problemy
prawne w tym zakresie. Wskutek błędów w toku procesu legislacyjnego, należy uznać, że
sprzedawca zobowiązany będzie miał po 1 stycznia 2016 r. obowiązek bilansowania w
odniesieniu do dwóch kategorii – wytwórców w instalacjach o mocy zainstalowanej poniżej
500 kW, którzy wygrali aukcję oraz wytwórców energii w mikroinstalacji dla których
równocześnie pełni rolę sprzedawcy. Dopiero wejście w życie nowelizacji uOZE powinno
ostatecznie rozwiązać problem, choć projektowane rozwiązania w zakresie zwrotu kosztów
obowiązkowego bilansowania są prima facie dyskryminujące i budzą wątpliwości co do ich
zgodności z prawem unijnym. Problemem może okazać się również praktyczny wymiar
realizacji obowiązku w zakresie oferowania całości wyprodukowanej energii w okresie 90
dni, w przypadku wyboru POB innego niż sam sprzedawca zobowiązany.
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