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Wypowiedzenie umowy sprzedaży energii elektrycznej 

Przepisy Prawa Energetycznego określają w sposób szczególny zasady rozwiązywania umowy 

sprzedaży energii elektrycznej. Zasady te mają szczególne znaczenie w czasach, gdy odbiorcy energii 

elektrycznej mogą swobodnie zmieniać sprzedawcę energii elektrycznej.  

Przede wszystkim, wskazać trzeba, że umowę sprzedaży energii elektrycznej można wypowiedzieć 

nawet wtedy, gdy zawarta została na czas określony (Art. 4j ust. 3a ustawy Prawo Energetyczne). 

Zróżnicowane są natomiast konsekwencje wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony oraz tej 

zawartej  na czas nieokreślony. 

Umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą na czas nieokreślony można wypowiedzieć bez 

ponoszenia z tego tytułu żadnych konsekwencji. Postanowienie nakładające na odbiorcę energii 

elektrycznej karę umowną za rozwiązanie umowy, która zawarta została na czas nieokreślony, 

powinny zostać uznane za niedozwoloną klauzulę umowną (w przypadku, gdy odbiorca jest 

konsumentem). 

Natomiast, wypowiadając umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą na czas określony możemy 

zostać obciążeni  obowiązkiem zapłaty kosztów i odszkodowań. Co natomiast istotne, takie koszty  

i odszkodowania mogą być dochodzone od odbiorcy, tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie zastrzeżone  

w treści umowy (Art. 4j ust. 3a ustawy Prawo Energetyczne). W praktyce w umowach najczęściej 

mówi się o "opłatach sankcyjnych" lub "karach umownych". Przed podpisaniem umowy, koniecznie 

trzeba sprawdzić, czy wypowiadając umowę nie narażamy się na spór z firmą energetyczną  

w zakresie takiej "opłaty sankcyjnej". 

Odnośnie do okresu wypowiedzenia, to  w przypadku gospodarstw domowych okres wypowiedzenia 

wynika z przepisów prawa i przyjmuje się, że nie może on zostać zmieniony umową. Zgodnie bowiem 

z art. 4j ust. 4 prawa energetycznego, umowa, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne 

dostarcza energię elektryczną odbiorcy energii w gospodarstwie domowym, ulega rozwiązaniu z 

ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie tego odbiorcy 

dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego. Odbiorca ten może wskazać późniejszy termin 

rozwiązania umowy. 

Okres wypowiedzenia dla odbiorców biznesowych zazwyczaj wynika z umowy. Jeżeli w umowie go 

brak, to zastosowanie znalazłyby przepis kodeksu cywilnego, który stanowi, że umowa wygasa po 

wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub 

zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu (Art. 3651 k.c.). 

Według mnie, termin zwyczajowy dla takich umów to również okres miesięczny. 
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