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Tarcza Antykryzysowa a sektor energetyczny 

Wydłużenie terminów na wejście do systemu aukcyjnego 

 Nowelizacja wprowadzona poprzez postanowienia Tarczy Antykryzysowej wprowadziła pewne zmiany w 

Ustawie o odnawialnych źródłach energii. Zmiany te dają możliwość wydłużenia terminu realizacji 

zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu 

aukcyjnego, na skutek zaistnienia okoliczności niezależnych od wytwórcy (epidemia COVID-19). W tym 

celu, zainteresowane podmioty, mają możliwość złożenia do Prezesa URE wniosków o wydłużenie terminów 

(na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu zobowiązania).  

 Prezes URE rozpatrując wnioski o przedłużenie terminu uwzględnia na korzyść wytwórcy okoliczność,  

w której opóźnienie: 

> dostaw urządzeń wchodzących w skład instalacji OZE lub 

> dostaw elementów niezbędnych do budowy instalacji OZE, lub 

> w realizacji instalacji OZE oraz przyłączy do sieci elektroenergetycznej, lub 

> przy realizacji odbiorów lub rozruchu instalacji OZE, lub 

> przy uzyskiwaniu koncesji albo wpisu do rejestrów określonych w ustawie 

jest spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym w drodze 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 

Zakaz wstrzymywania dostaw energii 

 W związku z pojawiającymi się problemami z płynnością finansową odbiorców energii, ustawodawca 

zdecydował się wprowadzić zmiany, które mają na celu uniemożliwienie przedsiębiorstwom 

energetycznym wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, ciepła czy paliw gazowych, w przypadku, gdy 

nie opłacają oni swoich rachunków. 

 Tarcza Antykryzsowa wdraża zmiany w ustawie Prawo energetyczne, poprzez wprowadzenie ograniczenia 

możliwości wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii w czasie stanu zagrożenia 

epidemicznego i stanu epidemii.  

 Zmiany te kreują sytuację, w której przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w 

zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii nie może wstrzymać dostarczania paliw 

gazowych lub energii, jeśli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 

dni po upływie terminu płatności. Analogicznie, przedsiębiorstwo takie, nie może wstrzymać dostaw także 

w przypadku, gdyby miało ono nastąpić na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii.  
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