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Umowa zakupu energii (CPPA)  

jako instrument finansowy 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
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) 

Model ten 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 PPA, 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 typy 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, którą obie strony umowy 
kupują i sprzedają na rynku we własnym zakresie (na podstawie umów 

zawartych z podmiotami trzecimi). 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 umowną 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 
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różnicę”, co pociąga za sobą konsekwencje natury regulacyjnej. Przede 

wszystkim strony musza mieć na uwadze, czy ich polityka finansowa pozwala  

na zawieranie tego rodzaju umów. 

VPPA a działalność maklerska  

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). 

W naszej ocenie do kontraktu różnicowego powinno mieć zastosowanie  
tzw. wyłączenie dotyczące działalności na własny rachunek z art. 70 ust. 1 
punkt 3) Ustawy o obrocie – dotyczące podmiotów nabywających lub 
zbywających na własny rachunek instrumenty finansowe inne niż towarowe 
instrumenty pochodne.  

Kontrakt różnicowy nie stanowi „towarowego instrumentu pochodnego”,  

a wniosek taki wynika wprost z definicji takiego instrumentu (art. 2 ust. 1 punkt 

30 Rozporządzenia MiFIR), która nie obejmuje kontraktów na różnicę.  

VPPA jako towarowy instrument pochodny? 

W przypadku przyjęcia odmiennej interpretacji i potraktowania umowy VPPA 
jako „towarowego instrumentu pochodnego” z art. 2 ust. 1 punkt 2 lit. d) 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jedynym wyłączeniem dostępnym 
dla stron VPPA byłoby tzw. „wyłączenie działalności dodatkowej”, które wymaga 

spełnienia szczegółowych wymagań przewidzianych w Rozporządzeniu 
delegowanym Komisji (UE) 2017/592 z dnia 1 grudnia 2016 w odniesieniu do 
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kryteriów pozwalających 
ustalić, kiedy działalność ma być uznawana za działalność dodatkową względem 
głównego zakresu działalności.  

W takiej sytuacji, w celu skorzystania z wyłączenia konieczne byłoby 

przeprowadzenie testu na działalność dodatkową określonego w powyższym 
rozporządzeniu, a także powiadomienie UKNF o skorzystaniu z wyłączenia.  

Podsumowując, zastosowanie tego wyłączenia jest o wiele bardziej 
skomplikowane dla stron umowy VPPA. W naszej ocenie takie podejście organów 
regulacyjnych nie byłoby uzasadnione w świetle powyższej definicji „towarowego 
instrumentu pochodnego” z Rozporządzenia MiFIR. 
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