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ZMIANY W OBSZARZE REGULACJI PRAWA ENERGETYCZNEGO 

WYNIKAJĄCE Z TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 3.01 

 

1) ustawa – Prawo energetyczne 

 

PRZEKAZYWANIE ODBIORCY PROJEKTÓW UMÓW, ZMIAN W UMOWACH  

I POWIADOMIEŃ 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

przekazywanie:  

• przez przedsiębiorstwa energetyczne projektów umów lub projektów zmian 

w zawartych umowach (z wyjątkiem zmian cen lub stawek opłat określonych 

w zatwierdzonych taryfach) oraz 

• przez sprzedawców powiadomień o podwyżce cen lub stawek opłat za 

dostarczane paliwa gazowe lub energię określonych w zatwierdzonych 

taryfach 

może nastąpić, po uzyskaniu zgody odbiorcy, z użyciem środków komunikacji 

elektronicznej. 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NA SPRAWOZDANIE PREZESA URE 

Termin na realizację w 2020 roku obowiązku przedłożenia ministrowi właściwemu ds. 

energii sprawozdania Prezesa URE ze swojej działalności (w tym oceny 

bezpieczeństwa dostarczania paliw gazowych i energii elektrycznej) przełożono z 30 

kwietnia na 31 maja 2020 roku. 

 

2) obrót giełdowy 

DODATKOWE FORMY ZABEZPIECZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH 

Do 30 września 2020 roku spółka prowadząca giełdową izbę rozrachunkową (Izba 

Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. - IRGiT) zobowiązana jest dopuszczać  

w szczególności następujące formy zabezpieczeń niepieniężnych wnoszonych na 

pokrycie depozytów zabezpieczających rozliczane przez IRGiT transakcje:  

• prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia potwierdzających 

wytworzenie energii z odnawialnych źródeł energii, której okres wytworzenia 

rozpoczął się dnia 1 marca 2009 roku, z wyłączeniem praw majątkowych dla 
 

1 ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 
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energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego, której okres produkcji 

rozpoczął się dnia 1 lipca 2016 roku;  

• uprawnienia do emisji;  

• gwarancje bankowe;  

• poręczenie spółki (na poziomie maksymalnie 50% wartości wymaganych 

depozytów):  

➢ z grupy kapitałowej, będącej w stosunku do podmiotu, któremu 

udzielane jest takie poręczenie, przedsiębiorcą dominującym  

w rozumieniu oraz  

➢ posiadającej rating kredytowy co najmniej na poziomie kategorii 

ratingowej:   

▪ BBB- (Fitch); 

▪ Baa3 (Moody's); 

▪ BBB- (Standard & Poor's); 

➢ która do umowy poręczenia dołączyła gwarancję bankową lub 

oświadczenie, złożone w formie aktu notarialnego, o poddaniu się 

egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 KPC.  

Dodatkowo przewidziano zwolnienie z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia 

finansowego w stosunku do maksymalnie 50% wartości wymaganych depozytów dla 

podmiotu będący członkiem giełdowej izby rozrachunkowej, w przypadku gdy 

podmiot ten:  

• posiada rating kredytowy co najmniej na poziomie kategorii ratingowej:   

➢ BBB- (Fitch); 

➢ Baa3 (Moody's); 

➢ BBB- (Standard & Poor's); 

• złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji  

w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 KPC.  

Co istotne, dla zabezpieczeń finansowych w postaci praw majątkowych i uprawnień 

do emisji, wnoszonych przez podmioty, które posiadają wyżej wskazany rating 

kredytowy lub należą do grupy kapitałowej posiadającej opisany powyżej rating 

kredytowy, nie stosuje się limitów ilościowych ograniczających możliwość 

wnoszenia tych form zabezpieczeń.  

Suma zabezpieczenia finansowego w wyżej opisanych formach oraz zwolnienia  

z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia finansowego nie może być większa niż 

90% wartości wymaganych zabezpieczeń dla danego podmiotu będącego członkiem 

giełdowej izby rozrachunkowej. 
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Aktualne pozostają także mechanizmy przewidziane w tzw. tarczy antykryzysowej 1.0 

i 2.0, których omówienie mogą Państwo znaleźć tutaj oraz tutaj. 

 

Opracowanie: 

Michał Sznycer 

radca prawny, partner 

 

Anna Eliszewska 

radca prawny, młodszy partner 

http://mgs-law.eu/zmiany-w-prawie-energetycznym-wynikajace-z-tarczy-antykryzysowej/
http://mgs-law.eu/prawo-energetyczne-a-tarcza-antykryzysowa-2-0/

