
Warszawa, dnia 7 listopada 2018 r. 
 

   

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 88/2018 

w sprawie problemów odbiorców związanych z rozliczeniem po zaprzestaniu działalności 

przez Energetyczne Centrum S.A. w zakresie sprzedaży energii elektrycznej  

i paliwa gazowego 

 

 
W ostatnim czasie Urząd Regulacji Energetyki odnotowuje dużą ilość telefonicznych zgłoszeń  

od odbiorców dotyczących kwestii związanych z rozliczeniem, w tym możliwością odzyskania 

wierzytelności (nadpłaty za energię elektryczną bądź paliwo gazowe) od  przedsiębiorstwa 

Energetyczne Centrum S.A, które  zaprzestało w pierwszej połowie września 2018 r. działalności 

w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego. 

Jak wynika z informacji opublikowanych przez Zarząd Energetycznego Centrum S.A. na stronie 

internetowej tej Spółki www.ec.net.pl :  

- Energetyczne Centrum S.A. w dniu 11 września 2018 r. zaprzestało świadczenia usług sprzedaży 

energii elektrycznej, w związku z tym konsumenci, którzy mieli zawarte z tą Spółką umowy na 

sprzedaż energii elektrycznej objęci zostali sprzedażą rezerwową, 

- w zakresie  sprzedaży paliw gazowych Energetyczne Centrum S.A. zaprzestało świadczenia usług 

z dniem 12 września 2018 r. – od tego dnia, zgodnie z obowiązującymi przepisami  paliwo 

gazowe do odbiorców, którzy z dniem 12 września 2018 r. mieli aktywne umowy kompleksowe 

na dostarczanie paliwa gazowego z Energetycznym Centrum S.A., dostarcza sprzedawca 

awaryjny. 

Mając na uwadze powyższe, konsumenci, którzy mieli zawarte umowy z Energetycznym Centrum 

S.A., powinni zapłacić za energię elektryczną na rachunek tej Spółki za okres do 10 września  

2018 r., natomiast z tytułu sprzedaży paliwa gazowego za okres do 11 września 2018 r.  

Należności z tytułu energii elektrycznej oraz paliwa gazowego za okres odpowiednio 

po 10 i 11 września 2018 r. odbiorcy powinni uiszczać na rzecz przedsiębiorstw energetycznych 

świadczących im usługę sprzedaży energii (sprzedawca świadczący usługę sprzedaży 

rezerwowej, nowy wybrany przez odbiorcę sprzedawca) oraz paliwa gazowego (sprzedawca 

awaryjny, którym z mocy prawa jest PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.).  

UWAGA !!! 

W związku z napływającymi informacjami do URE dot. otrzymywania w ostatnim czasie  

od Energetycznego Centrum S.A., rachunków prognozowanych za energię elektryczną oraz paliwo 

gazowe obejmujących okres po 10 i 11 września 2018 r. - informuję, iż z uwagi na zaprzestanie 

działalności Energetycznego Centrum S.A. odbiorcy nie powinni płacić na rzecz tej Spółki 

należności z tytułu energii elektrycznej oraz paliwa gazowego za okres następujący 

odpowiednio po 10 i 11 września 2018 r. Powyższe nie dotyczy ewentualnych usług 

dodatkowych oferowanych przez Energetyczne Centrum S.A. takich jak np. usługa opieki 

medycznej. 

W przypadku otrzymania od Energetycznego Centrum S.A., po dacie zaprzestania działalności tej 

Spółki w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego, rachunków prognozowanych 

dot. energii elektrycznej bądź paliwa gazowego, obejmujących okres odpowiednio:  

po 10 i 11 września 2018 r. odbiorcy powinni zgłaszać ten fakt do organów ścigania (Prokurator). 

http://www.ec.net.pl/


Jednocześnie informuję, iż  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 209/2018, poz. 47083, Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych  

i Restrukturyzacyjnych, podał do publicznej wiadomości, iż: „po rozpoznaniu w dniu 16 

października 2018 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika 

Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie o ogłoszenie upadłości (sygn. akt X GU 1933/18) 

postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie przez 

ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego 

licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 127”. 

Zatem odbiorcy dochodzący swoich wierzytelności od Energetycznego Centrum S.A. powinni 

między innymi śledzić komunikaty na stronie internetowej Energetycznego Centrum S.A., Urzędu 

Regulacji Energetyki oraz publikacje w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

W indywidualnych sprawach, konsumentom bezpłatną pomoc prawną świadczą Miejscy  

lub Powiatowi Rzecznicy Konsumentów oraz organizacje konsumenckie. 

https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php 

Więcej na temat  sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej oraz sprzedawcy awaryjnego można 

przeczytać w informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 74/2018 zamieszczonej  

na stronie internetowej URE:  

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7719,Zachowanie-ciaglosci-

dostaw-energii-elektrycznej-i-paliwa-gazowego-w-przypadku-u.html 
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