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Sprzedaż energii elektrycznej bezpośrednio do obiorcy? To możliwe. 
Przy negocjowaniu umowy zakupu energii elektrycznej prosto  
od wytwórcy nie można jednak zapominać o bankach, które przed 
podjęciem decyzji o udzieleniu finansowania prześwietlą postanowienia 
takich umów. 

 

W dużym uproszczeniu Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) to umowa 
sprzedaży energii elektrycznej zawierana pomiędzy wytwórcą a obiorcą,  
z pominięciem spółki obrotu. Obecnie na rynku funkcjonują dwa podstawowe 
modele umów typu CPPA: fizyczny i finansowy.  

Fizyczny CPPA (tzw. sleeved CPPA) 

Pierwszy z nich polega na faktycznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy 

i wymaga udziału operatora sieci elektroenergetycznej. Na podstawie tej umowy 
wytwórca sprzedaje odbiorcy określoną ilość energii elektrycznej po ustalonej 
cenie, a odbiorca dokonuje zakupu energii. 

Finansowy CPPA (tzw. Virtual CPPA, VPPA) 

Na podstawie tego typu umów nie dochodzi do fizycznej sprzedaży zielonej 
energii (brak fizycznej dostawy), a ich rozliczenie następuje w środkach 
pieniężnych. Umowa stanowi kontrakt różnicowy – jej konstrukcja jest podobna 

do transakcji na instrumentach pochodnych o charakterze zabezpieczającym 
(transakcji hedgingowych) – np. transakcji swap. Istotą tego typu umów jest 
rozliczanie się przez strony z różnicy pomiędzy ceną określoną w umowie a ceną 
rynkową (aktualną ceną hurtową, spot price) dla określonego wolumenu energii 
elektrycznej, której obie strony umowy kupują i sprzedają na rynku 

samodzielnie. W przypadku gdy cena rynkowa jest wyższa niż cena energii 

ustalona przez strony w umowie VPPA, wytwórca jest zobowiązany do zapłaty 
różnicy pomiędzy ceną rynkową a ceną umowna na rzecz odbiorcy. Natomiast  
w odwrotnej sytuacji, tj. gdy cena rynkowa jest niższa od ceny energii 
elektrycznej ustalonej w umowie VPPA, to odbiorca jest zobowiązany do zapłaty 
różnicy na rzecz wytwórcy. Ekonomicznym rezultatem VPPA jest ustalenie 
pomiędzy stronami stałej ceny energii elektrycznej.  

VPPA jako instrument finansowy 

W rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 
roku (implementującej MiFID II) VPPA jest klasyfikowana jako „kontrakt na 
różnicę”, co pociąga za sobą konsekwencje natury regulacyjnej. Przede 
wszystkim strony muszą mieć na uwadze, czy ich polityka finansowa pozwala  
na zawieranie tego rodzaju umów. 

Po drugie, należy upewnić, się czy strony transakcji będą korzystały 
z wyłączenia z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności 

maklerskiej (wymaganego zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami 
finansowymi). 
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CPPA vs. aukcje OZE 

Ostatnia aukcja OZE odbędzie się najprawdopodobniej w 2021 roku.  
Tak przynajmniej wynika z obecnie obowiązującej ustawy o OZE. Co to oznacza 
w praktyce? Wytwórcy szukać będą rozwiązania zapewniającego im gwarancję 
odbioru wytworzonej energii elektrycznej w dłuższym horyzoncie czasowym po  
w miarę przewidywalnej cenie, co można osiągnąć właśnie przy wykorzystaniu 

CPPA. Dobrze wynegocjowana umowa zapewni wytwórcy przewidywalny zysk  
w perspektywie nawet kilkunastu lat. 

Wzory CPPA 

Podmioty, których zamiarem jest oparcie współpracy o corporate PPA mogą 
skorzystać z ogólnie dostępnych wzorów opracowanych m.in. przez Europejską 
Federację Przedsiębiorców Obrotu Energią (EFET) we współpracy  
z Platformą Re-Source. Wzory te, aby odpowiedzieć polskim realiom, muszą 

zostać jednak odpowiednio zmodyfikowane, np. w zakresie bilansowania 

handlowego czy obowiązku „kolorowania” energii elektrycznej. 

Bankowalność CPPA 

Bankowalna CPPA powinna: 

 być zawierana na okres nie krótszy od okresu spłaty kredytu, 

uwzględniając odpowiedni margines czasowy pomiędzy datą ostatecznej 
spłaty kredytu a datą zakończenia umowy CPPA; 

 posiadać stałą cenę (ewentualnie stałą cenę indeksowaną), zapewniając 

przewidywalność projektu.  

 

Jak możemy pomóc: 

 Wspieramy kredytodawców w procesie finansowania CPPA. 

 Wspieramy kredytobiorców w przygotowaniu dokumentów finansowania 

CPPA akceptowalnych dla podmiotów finansujących. 
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