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 Warszawa, 12 listopada 2020 r. 
KL/533/369/DZS/2020 

 
 

Pan 

Michał Kurtyka  

Minister Klimatu i Środowiska 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Z niezrozumieniem przyjęliśmy proponowaną treść ust. 4a art. 9c projektu ustawy prawo energetyczne, 

który w naszej ocenie w sposób nieuzasadniony prowadzi do wzrostu kosztów funkcjonowania 

operatorów systemów dystrybucyjnych gazu i energii elektrycznej, poprzez de facto wprowadzenie 

niemal całkowitego zakazu korzystania z usług wspólnych w ramach grup zintegrowanych pionowo.  

Z punktu widzenia odbiorców, proponowane zapisy przyczynią się do wzrostu opłat dystrybucyjnych,  

z przyczyn, które w naszej ocenie nie mają uzasadnienia. Pragniemy podkreślić, że ani stan faktyczny, ani 

zapisy dyrektyw UE nie wymagają wprowadzenia takich zapisów. 

Proponowane zapisy ust. 4a art. 9c ustawy – w stosunku do obecnie obowiązujących – wprowadzają 

sformułowanie „lub dystrybucyjnej”, które całkowicie zmienia charakter zapisów ustawy prawo 

energetyczne. Proponowany zapis nie został w żaden sposób uzasadniony. W naszej ocenie obowiązek 

zachowania poufności w zakresie danych handlowych operatorów systemów przesyłowych  

i dystrybucyjnych został wprowadzony w innych zapisach ustawy prawo energetyczne. Na podstawie 

delegacji ustawowej Prezes URE dodatkowo doprecyzowuje lub uzupełnia ten obowiązek poprzez zapisy 

programów zgodności OSP i OSD. Najnowsza aktualizacja tych zapisów nastąpiła w czerwcu 2020 roku. 

Zapis ust. 4c jest kopią zapisów art. 16 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rasy 2009/72/WE z dnia  

13 lipca 2009 r. i reguluje zasady poufności obowiązujące operatorów systemów przesyłowych  

i właścicieli systemów przesyłowych. Zapisy art. 16 dotyczyły tych operatorów systemów przesyłowych, 

którzy pozostawali w strukturach przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo, czyli na przykład OSP 

wchodzących w skład grup takich jak RWE, E.ON czy inne. Wspomniana dyrektywa w żaden sposób nie 

przewidywała wprowadzenia analogicznych regulacji dla operatorów systemów dystrybucyjnych, 

ponadto takie zapisy nie znalazły się w żadnej z kolejnych dyrektyw rynkowych UE. 
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W naszej ocenie niemal całkowity zakaz korzystania z usług wspólnych przez operatorów systemów 

dystrybucyjnych gazowych i energii elektrycznej – poza usługami administracyjnymi i informatycznymi - 

spowoduje niepożądany wzrost kosztów działalności tych podmiotów. Wzrost tych kosztów przełoży się 

na wzrost taryf dystrybucyjnych, gdyż koszty te staną się kosztami uzasadnionymi. Wzrost taryf oznacza 

z jednej strony wzrost kosztów dostawy energii elektrycznej i gazu dla odbiorców. Z drugiej strony ten 

wzrost taryf byłby „jałowy”, gdyż w żaden sposób nie przyczyni się do poprawy jakości usługi dostarczania 

energii elektrycznej. Ten wzrost taryf nie przełoży się również w żaden sposób na rozbudowę czy 

modernizację sieci, która jest niezbędna dla realizacji transformacji energetycznej Polski. Pragniemy 

podkreślić konieczność unikania takiego niepotrzebnego wzrostu kosztów – i taryf OSD - w sytuacji 

potencjalnego kryzysu wywołanego rozszerzająca się pandemią. 

Pragniemy ponadto wskazać na fakt rosnącej presji na poziom cen dystrybucji, ta presja będzie jeszcze 

większa w najbliższych latach. Poziom opłat dystrybucyjnych w najbliższych latach będzie znacząco rósł: 

zarówno na skutek wprowadzanych regulacji (opłata mocowa, opłaty OZE i kogeneracyjna) jak również 

na skutek zmniejszającego się wolumenu energii pobranej z sieci - skutek rosnącej autoprodukcji.  

W naszej ocenie również z tej perspektywy nie należy ograniczać możliwości OSD w zakresie zmniejszania 

kosztów funkcjonowania w zakresie korzystania z usług wspólnych. 

W związku z powyższym, apelujemy do Pana Ministra o rezygnację ze zmiany zapisów ust. 4a art. 9c 

ustawy prawo energetyczne. Dzięki takiej decyzji unikniemy nieuzasadnionego wzrostu kosztów, który  

w naszej ocenie nie wynika z jakichkolwiek europejskich regulacji bądź stanu faktywnego. 

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan Jacek Sasin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych 


