
 
 
 

 
SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU 

 
- Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI USTAWY – PRAWO ENERGETYCZNE 

 
I. RELACJE  SPÓŁKI OBROTU Z ODBIORCĄ KOŃCOWYM 

 
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 
- Rynki energii i ich otoczenie regulacyjne; 
- Obligo giełdowe, jego znaczenie i planowane zmiany; 
 

2. PRAWNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWEM 
ENERGETYCZNYM A KLIENTEM BIZNESOWYM  
 
- Proces zmiany sprzedawcy ze szczególnym uwzględnieniem postanowień IRiESD 
- Weryfikacja klienta w procesie zmiany sprzedawcy  
- Pełnomocnictwo w procesie zawarcia lub wypowiedzenia umowy 
- Zapisy umowne odnoszące się do reprezentacji oraz przedstawicielstwa 
- Problematyka zawierania umów z instytucjami państwowymi i samorządowymi 
(spółdzielnie, kościoły, kościelne osoby prawne, urzędy), 
- Możliwe formy zawarcia umowy w świetle wymogów prawa energetycznego i 
kodeksu cywilnego, w szczególności zawarcia umowy w formie elektronicznej; 
- Przykłady nieprawidłowości na detalicznym rynku energii elektrycznej i prawne 
narzędzia przeciwdziałania nieprawidłowościom na przykładzie postępowań Prezesa 
URE oraz Prezesa UOKiK. 
-Warunki przyłączenia i umowy przyłączeniowe - najważniejsze zagadnienia  
 

 
3. REALIZACJA UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII I GAZU  
 

- Relacje z klientem i postępowanie reklamacyjne  
- Wstrzymanie dostaw, kiedy można a kiedy nie. 
- Wstrzymanie dostaw w postępowaniach układowych, upadłościowych i innych, 
-  Zagrożenia dla przedsiębiorstwa energetycznego związane z nieuzasadnionym 
wstrzymaniem dostaw – przebieg postępowania przed URE  
- Sprzedaż rezerwowa; 
- Przekazywanie danych pomiarowych ze szczególnym uwzględnieniem IRiESD; 
- Problemy praktyczne sprzedawców w relacjach z przedsiębiorstwami 
dystrybucyjnymi, przypadki naruszania IRiESD i sposoby przeciwdziałania im. 

 
 
 



4.  KARY UMOWNE  
 
- Niedotrzymanie warunków umowy w kontekście odpowiedzialności stron / kary 
umowne kiedy nie można naliczyć? 
 
 
 

5. UMOWY NA RYNKU ENERGETYCZNYM A UPRAWNIENIA ORGANÓW 
NADZORU – POSTĘPOWANIA URE, UOKIK 
 
- Relacje z URE  
- Relacje z UOKiK 
- Przykłady postępowań organów oraz orzecznictwa Prezesa URE, UOKiK, SN 
 

II. Energia z OZE na rynku energii i umowy cPPA  
 

1. Umowy cPPA i podobne do nich konstrukcje prawne 
 
- Rodzaje umów cPPA; 
- Modele cPPA a regulacja dotycząca linii bezpośredniej; 
- Konstrukcje podobne do cPPA; 
- Rola przedsiębiorstwa obrotu; 
- Informacja Prezesa URE Nr 7/2021 i jej wpływ na umowy podobne do cPPA 
 

2. Zmierzch systemu opustów – nowe szanse dla przedsiębiorstwo obrotu 
- nowe zasady rozliczania prosumentów; 
- szanse dla przedsiębiorstw obrotu w związku z projektowaną nowelizacją 
 

3. Sprzedaż energii z OZE jednostkom samorządu terytorialnego 
 
- specyfika wynikająca z ustawy – Prawo zamówień publicznych; 
- umowy Solar as a service; 
 

III. UMOWY DOTYCZĄCE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZU W SEKTORZE 
PRZEMYSŁOWYM 
 
- Tryby zawierania umów na dostawy energii elektrycznej oraz gazu 
- Umowy dotyczące energii elektrycznej i gazu – co powinno znaleźć się 
w umowie z punktu widzenia dużego odbiorcy. 
 

IV. SPOSOBY NA UZYSKANIE OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PRZEMYSŁOWYM 
 

1. Rynek mocy  
- Ulgi dla przedsiębiorstw przemysłowych 
- DSR – szanse dla przedsiębiorstw przemysłowych 
 

2. Autokonsumpcja energii elektrycznej w sektorze przemysłowym 
 

- Wytwarzanie energii elektrycznej “za licznikiem” jako sposób na uzyskanie 
oszczędności 
- Uwarunkowania regulacyjne autokonsumpcji energii elektrycznej 
- Case study. 

 

Prelegent:  



 

Grzegorz Mikos jest radcą prawnym, ekspertem ds. OZE i obrotu energią z doświadczeniem 
w Urzędzie Regulacji Energetyki, Departamencie Źródeł odnawialnych i Departamencie 
Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich oraz w Ministerstwie Klimatu.  

 

Prowadził postępowania administracyjne w sprawie wymierzania kar pieniężnych operatorom 
systemów dystrybucyjnych w związku z naruszeniem ustawy - Prawo energetyczne. Ponadto, 
prowadził ważne dla rynku energii elektrycznej w Polsce postępowania w sprawie 
zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych oraz tzw. Programów 
Zgodności.  Uczestniczył w nakładaniu na operatorów systemów dystrybucyjnych 
administracyjnych kar pieniężnych w związku z nieprzestrzeganiem ww. dokumentów.  

 

Aktywnie uczestniczył w międzynarodowych zespołach grup roboczych w ramach CEER. Był 
uczestnikiem komisji sejmowych.  

 

Radca prawny Grzegorz Mikos aktywnie uczestniczy w zielonej transformacji m.st. 
Warszawy. Jest radcą prawnym w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej.  

 

W Kancelarii Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci Sp.p. odpowiada za 
kwestie regulacyjne związane z rynkiem odnawialnych źródeł energii, opracowywanie zasad 
działania klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych. Prowadzi w ramach Kancelarii 
postępowania w sprawie uzyskania koncesji na podstawie ustawy - Prawo energetyczne. 
Opracowuje najbardziej optymalne modele sprzedaży energii z instalacji OZE dla zakładów 
przemysłowych zarówno w formule dzierżawy instalacji PV jak i corporate PPA. Ponadto, 
rozwiązuje problemy regulacyjne przedsiębiorstw obrotu.  

 

 

 


