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SEO/03/11/2022 

Warszawa, dnia 24 listopada 2022 r. 

Sz. P. Anna Moskwa 

Minister Klimatu i Środowiska 

 

Szanowna Pani Minister,  

Działając w imieniu Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, organizacji zrzeszającej inwestorów 

i wytwórców energii z sektora odnawialnych źródeł energii, poniżej sygnalizujemy 

problematykę związaną z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych 

mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych 

odbiorców w 2023 roku  (dalej: „Ustawa”), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów  

z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny (dalej: „Rozporządzenie”), 

w kontekście instalacji wytwarzających i rozliczających energię na etapie przed uzyskaniem 

koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. 

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, rozruch 

technologiczny stanowi pracę instalacji odnawialnego źródła energii mającą na celu wyłącznie 

przeprowadzenie prób i testów umożliwiających końcowy odbiór tej instalacji. Przeprowadzenie 

rozruchu technologicznego stanowi jeden z podstawowych elementów do wystąpienia przez 

przedsiębiorcę o wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej – zgodnie z art. 33 ust. 

1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (dalej: „ustawa – Prawo 

energetyczne”) Prezes URE udziela koncesji wyłącznie wnioskodawcy, który ma możliwości 

techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania energii. W praktyce wiąże się to właśnie z koniecznością przeprowadzenia 

rozruchu technologicznego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania, a co za tym idzie sprzedaż energii elektrycznej bez 

koncesji stanowi wykroczenie w świetle art. 601 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks 

wykroczeń i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. 

Tym samym, podczas prowadzenia rozruchu, nie następuje sprzedaż energii a jedynie 

rozliczenie odchyleń – energia wprowadzana do sieci w ramach rozruchu technologicznego 

podlega rozliczeniom w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, które 

w praktyce są dokonywane w całości na rynku bilansującym w ramach rozliczenia odchyleń 

energii i nie stanowią sprzedaży energii elektrycznej w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne 

(ze względu na brak posiadania przez przedsiębiorcę odpowiedniej koncesji).   
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Co istotne, Ustawa oraz Rozporządzenie w żaden sposób nie regulują kwestii rozruchu technologicznego w 

kontekście ewentualnego objęcia lub wyłączenia energii wprowadzanej do sieci i rozliczanej podczas tego 

procesu spod mechanizmu limitu ceny. 

Mając na uwadze powyższe, należy zwrócić uwagę, iż w przypadku gdy w okresie rozruchu 

technologicznego, przedsiębiorca dokona odpisu na Fundusz, przedmiotowy odpis może stanowić 

mimowolne potwierdzenie przez przedsiębiorcę dokonania sprzedaży bez koncesji, co stanowi wykroczenie 

oraz rodzi skutki natury karno-skarbowej. Jednocześnie, w przypadku nie dokonania przez przedsiębiorcę 

odpisu na Fundusz, naraża się on również na ryzyko naliczenia stosownej kary finansowej wynikające z art. 

31 Ustawy. 

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z wnioskiem o jednoznaczne potwierdzenie, że energia 

rozliczana w ramach rozruchu technologicznego nie jest uznana w świetle Ustawy jako sprzedaż energii 

elektrycznej, nie jest objęta mechanizmem limitu ceny zgodnie z Ustawą a tym samym wolumen energii 

elektrycznej rozliczany w ramach rozruchu technologicznego nie wymaga raportowania do Zarządcy 

Rozliczeń. 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Łukasz Zagórski 

Prezes Zarządu 

Do wiadomości: 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

Prezes Zarządu, Zarządca Rozliczeń S.A. 


