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  Warszawa, 16 września 2020 r. 
KL/433/309/DG/2020 

 
 

Pan 

Tomasz Chróstny 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

 

Pan  

Rafał Gawin 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

 

 

 

Szanowni Panowie Prezesi, 

W załączeniu przekazuję stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie ewentualnego zniesienia 

obowiązku sprzedaży energii wyprodukowanej w konwencjonalnych źródłach na zorganizowanej 

platformie obrotu energią, uprzejmie prosząc o wysłuchanie przedstawicieli odbiorców energii i innych 

uczestników rynku energii. 

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 
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Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie ewentualnego zniesienia obowiązku sprzedaży energii 

wyprodukowanej w konwencjonalnych źródłach na zorganizowanej platformie obrotu energią. 

 

Z ogromnym niepokojem przyjmujemy informacje prasowe o możliwości zniesienia obowiązku 

sprzedaży energii wyprodukowanej w konwencjonalnych źródłach energii na zorganizowanej platformie 

obrotu energią. Tym bardziej, że wskazywana jako uzasadnienie takiej zmiany – chęć ograniczenia 

importu taniej energii do Polski - jest, w naszej ocenie zupełnie nieadekwatnym argumentem, 

świadczącym o niepełnym zrozumieniu mechanizmów działania rynku energii. Obowiązek sprzedaży 

wytworzonej energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych poprzez giełdę nie ma związku 

z importem energii do Polski.  

Obowiązek sprzedaży energii elektrycznej na zorganizowanej platformie obrotu został wprowadzony  

w celu zapewnienia konkurencji na rynku energii elektrycznej, a także poprawy jego transparentności, 

płynności i przewidywalności. Efektem kilkuletniego funkcjonowania tzw. „obliga giełdowego” jest 

stabilizacja cen energii w różnych horyzontach. Ministerstwo Energii podnosząc w 2018 roku ten 

obowiązek do całości wytworzonej energii słusznie argumentowało, że takie działanie ograniczy wzrost 

cen energii w Polsce. Drastyczna zmiana wprowadzonych w 2018 roku regulacji, tak istotnych dla 

funkcjonowania rynku, jest szkodliwa zarówno dla uczestników rynku, jak i dla klientów – odbiorców 

energii.  

Pragniemy stanowczo podkreślić, że pierwszym i nieuchronnym efektem zniesienia obowiązku 

sprzedaży wskazanej energii przez giełdę będzie wzrost cen energii w Polsce. W naszym odczuciu jest 

to też faktyczny cel zwolenników zniesienia tzw. obliga. Uważamy, że na taki scenariusz polska 

gospodarka nie może sobie pozwolić w sytuacji głębokiego spadku PKB w 2020 roku. Dodatkowo, 

pragniemy podkreślić, że w roku 2021 – roku wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią – odbiorcy 

w Polsce zapłacą ponad 5 miliardów złotych więcej za energię elektryczną w postaci tzw. opłat 

mocowych dodanych do dzisiejszych rachunków za energię elektryczną. W takiej sytuacji absolutnie 

niedopuszczalne jest stworzenie przez rząd i ustawodawcę warunków sprzyjających dalszemu wzrostowi 

płatności przedsiębiorców i gospodarstw domowych za energię elektryczną.  

Należy pokreślić zasadność regulacji nakazujących wytwórcom energii sprzedaż jej wyłącznie  

za pośrednictwem giełdy. Mają one fundamentalne znaczenie dla gwarantowania płynności rynku  

i istnienia wiarygodnych indeksów cenowych, a co za tym idzie chronią kupujących przed 

nieuzasadnionymi wzrostami cen energii. Warto podkreślić, że pozytywne efekty obliga są widoczne  

w Polsce i istnieją podstawy by twierdzić, że wprowadzenie tej regulacji skutecznie ochrania ceny przed 

wzrostami innymi, niż te podyktowane fundamentalnymi czynnikami wpływającymi na koszt ich 

wytworzenia na europejskim rynku energii (tj. przede wszystkim ceny paliw i uprawnień do emisji CO2). 
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Według informacji, jakie rząd i poszczególni ministrowie prezentują w ostatnim czasie, trwają prace nad 

połączeniem spółek działających na rynku energii, w których Skarb Państwa ma znaczące udziały. Taki 

proces koncentracji podlega zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, która w pierwszym kolejności 

stara się eliminować potencjalne negatywne skutki dla konkurencji i konsumentów. Należy oczekiwać, 

że jedną z reakcji Komisji Europejskiej - w procesach dalszych koncentracji na polskim rynku energii – 

będzie nakładanie obowiązku sprzedaży/zakupu energii elektrycznej poprzez rynek regulowany, czyli 

giełdę energii. Wówczas okaże się, że dzisiejsza dyskusja i ewentualne zniesienie tzw. obliga giełdowego 

jest niecelowa, a obligo zostanie przywrócone. Tak dramatyczne zmiany regulacji są głęboko szkodliwe 

dla wszystkich uczestników rynku.  

W przeszłości UOKiK już wydawał decyzje zobowiązujące do sprzedaży wytworzonej energii przez giełdę, 

m.in. w przypadku transakcji przejęcia aktywów EdF Polska przez grupę PGE. 

Polska gospodarka w obecnym czasie weszła w fazę transformacji energetycznej i dekarbonizacji,  

w której potrzebuje stabilnych i transparentnych zasad działania rynku energii. Uważamy, że zniesienie 

tzw. obliga giełdowego będzie skutkować: 

1. Znaczącym ograniczeniem konkurencji na rynku energii i wzrostem jej cen dla odbiorców 

końcowych. 

2. Podważaniem wiarygodności i zaufania do polskiego systemu elektroenergetycznego, jako 

wartościowego i ważnego ogniwa w europejskiej strategii zapewniania bezpieczeństwa 

energetycznego, w związku z możliwym interwencyjnym ograniczaniem wymiany 

międzysytemowej.  

3. Ze względu na brak rynkowego poziomu cen energii, eskalacją ryzyka regulacyjnego, negatywnie 

wpływającym na inwestowanie w odnawialne źródła energii. W szczególności doprowadzi to do 

ograniczenia dostępności finasowania energetyki zeroemisyjnej, a co za tym idzie zagrożenia dla 

stabilnych warunków dekarbonizacji polskiego przemysłu. 

4. Zagrożeniem dla stabilnych warunków rozwoju nowych gałęzi przemysłu, działających na rzecz 

sektora energetyki odnawialnej. 

5. Utratą konkurencyjności polskiego przemysłu w związku z wyższymi kosztami energii elektrycznej 

oraz niespełnianiem oczekiwań rynkowych, co do niskoemisyjności produktów. 

 

W związku z powyższym apelujemy o przeprowadzenie szerokich konsultacji publicznych w przedmiocie 

zmiany regulacji tzw. obliga giełdowego i wysłuchanie przedstawicieli odbiorców energii i innych 

uczestników rynku energii. Zmiana tak ważnych rynkowych regulacji ma fundamentalne znaczenie dla 

uczestników rynku i powinno zastać wnikliwie przeanalizowana z punktu widzenia korzyści i kosztów dla 

całości polskiej gospodarki. 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/433/309/DG/2020 


