
 
   

 

  Warszawa, 28 sierpnia 2020 r. 
KL/402/286/DG/2020 

 
 
 

Pan 

Michał Kurtyka 

Minister Klimatu 

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu rozporządzenia Ministra Klimatu 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego, w załączeniu przesyłam stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu. 

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

 

 

Załacznik: 

Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. 
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Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniającego rozporządzenie  
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. 

 

Lp. 

Numer 

§/ust./ 
pkt 

Obecny zapis Proponowana zmiana  Uzasadnienie 

1)  

§ 1 pkt 35)  35) §37 otrzymuje brzmienie: 

„§37. 1. Sprzedawca energii elektrycznej 

przekazuje odbiorcom informacje o: 
1) strukturze paliw i innych nośników 

energii pierwotnej zużywanych do 
wytwarzania energii elektrycznej 

sprzedanej przez niego w poprzednim 
roku kalendarzowym, 

2) miejscu, w którym są dostępne 

informacje o: 
a) wpływie wytwarzania energii 

elektrycznej na środowisko, sprzedanej  
w poprzednim roku kalendarzowym,  

w zakresie emisji dwutlenku węgla, 

dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów  
i radioaktywnych odpadów, 

b) środkach poprawy efektywności 
energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 

20 maja 2016 r. o efektywności 
energetycznej oraz charakterystykach 

technicznych efektywnych energetyczne 

urządzeń  
- w terminie do dnia 31 marca każdego 

roku. 

 Zaproponowane zapisy nie są naszym zdaniem 

jednoznaczne.  

Niezrozumiały/nieprecyzyjny jest zakres 

obowiązku informacyjnego dot. efektywności 
energetycznej oraz czy te informacje można 

przekazać jednorazowo w wybranej formie  
(z załącznika wynika, że we wszystkich 

formach) czy należy pod to specjalnie robić 

materiały „promocyjne”? Co to w ogóle znaczy 
zwrot materiały promocyjne, w kontekście 

realizowania obowiązku informacyjnego, a nie 
promowania się sprzedawcy.  
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2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 

są przekazywane wraz z fakturą za 
energię elektryczną, w materiałach 

promocyjnych oraz umieszczane na 

stronie internetowej sprzedawcy energii 
elektrycznej. 

3. Zakres informacji, o których mowa w: 
1) ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a, określa załącznik 

nr 2 do rozporządzenia; 
2) ust. 1 pkt 2 lit. b określa załącznik nr 3 

do rozporządzenia. 

4. Sprzedawca energii elektrycznej 
przekazuje odbiorcy, wraz z fakturą za 

energię elektryczną, informacje o ilości 
zużytej przez tego odbiorcę energii 

elektrycznej za ten sam okres  

w poprzednim roku kalendarzowym, oraz 
o miejscu, w którym są dostępne 

informacje o przykładowym zużyciu 
energii elektrycznej dla danej grupy 

przyłączeniowej.” 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/402/286/DG/2020 


