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  Warszawa, 25 maja 2020 r. 
KL/268/189/DG/2020 

 
 

Pani  

Elżbieta Witek 

Marszałek Sejmu RP 

 

 

 

Szanowna Pani Marszałek, 

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania 

kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym 

skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 382), w załączeniu przesyłam 

stanowisko Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki, członka Konfederacji Lewiatan. 

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pani Jadwiga Emilewicz - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju 

Pan Tomasz Grodzki - Marszałek Senatu RP 
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Stanowisko Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki, członka Konfederacji Lewiatan,  

do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na 

zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (druk nr 382). 

 

1. W art. 32 proponujemy następujące zmiany: 

Jest: 

Art. 32. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 i 843) 

art. 6g otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6g. 1. Przepisów art. 6a ust. 3 oraz art. 6b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3, w zakresie możliwości 

wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii, nie stosuje się do odbiorców paliw gazowych, 

energii lub ciepła w gospodarstwach domowych oraz podmiotów, dla których ustanowiono 

ograniczenia funkcjonowania lub czasowe ograniczenia zakresu działalności na podstawie przepisów 

wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2018 r.  

o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239,  

z późn. zm.1)) w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego i stanu 

epidemii. 

2. W przypadku gdy odbiorca lub podmiot, o którym mowa w ust. 1, otrzymał powiadomienie, 

o którym mowa w art. 6b ust. 3, przed dniem ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, termin określony w art. 6b ust. 3 przedłuża się o okres, o którym mowa w ust. 1.”. 

 

Propozycja zmian: 

Art. 32. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 i 843) 

art. 6g otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6g. 1. Przepisów art. 6a ust. 3 oraz art. 6b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3, w zakresie możliwości 

wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii, nie stosuje się do: 

a) odbiorców paliw gazowych, energii lub ciepła w gospodarstwach domowych - w okresie 

stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia 

ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zależności od tego, który z tych 

dni nastąpił wcześniej; 

                                                           
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 

284, 322, 374, 567 i 875. 
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b)  podmiotów, dla których ustanowiono ograniczenia funkcjonowania lub czasowe 

ograniczenia zakresu działalności na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b 

pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2018 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239, z późn. zm.2)) - w okresie obowiązywania ograniczeń 

funkcjonowania lub czasowych ograniczeń zakresu działalności, nie dłużej jednak niż przez  

6 miesięcy od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, w zależności od 

tego, który z tych dni nastąpił wcześniej. 

2. W przypadku gdy odbiorca lub podmiot, o którym mowa w ust. 1, otrzymał powiadomienie, 

o którym mowa w art. 6b ust. 3, przed dniem ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii będącego początkiem okresu niestosowania przepisów wskazanych w ust. 1, termin 

określony w art. 6b ust. 3 przedłuża się o okres, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż na 

okres wskazany w ust. 3. 

3. Łączny okres wyłączenia stosowania przepisów, o których mowa w ust. 1 nie może być 

dłuższy niż 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym”. 

 

2. W art. 47 pkt 1 proponujemy następujące zmiany: 

 

a) zmianę dotyczącą Art. 12a  

 

Jest:  

„Art. 12a. W związku z sytuacją wywołaną COVID-19, przepisy art. 12b – 12k, określają: 

1) zasady i tryb kontroli inwestycji skutkujących nabyciem lub osiągnięciem znaczącego 

uczestnictwa lub nabyciem dominacji nad podmiotem objętym ochroną w rozumieniu art. 12d 

przez podmiot, który: 

a) nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego – w przypadku osób 

fizycznych albo  

b) nie posiada lub nie posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego 

zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego – w przypadku podmiotów 

innych niż osoby fizyczne; 

2) sankcje za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów art. 12b – 12j. 

 

 

 

 

                                                           
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 

284, 322, 374, 567 i 875. 
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Propozycja zmian:  

„Art. 12a. W związku z sytuacją wywołaną COVID-19, w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przepisy art. 12b – 12k, określają: 

1) zasady i tryb kontroli inwestycji skutkujących nabyciem lub osiągnięciem znaczącego 

uczestnictwa lub nabyciem dominacji nad podmiotem objętym ochroną w rozumieniu art. 12d 

przez podmiot, który: 

a) nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego – w przypadku osób fizycznych albo  

b) nie posiada lub nie posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie 

siedziby na terytorium państwa członkowskiego – w przypadku podmiotów innych niż 

osoby fizyczne; 

2) sankcje za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów art. 12b – 12j. 

 

b) zmianę polegającą na dodaniu art. 12c ust. 9 w brzmieniu: 

9. W rozumieniu przepisów art. 12a -12k nabycie dominacji, nabycie lub osiągnięcie znaczącego 

uczestnictwa, w tym także nabycie pośrednie lub nabycie następcze, nie dotyczą sytuacji nabycia 

dominacji ani nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa, nabycia pośredniego ani nabycia 

następczego przez podmiot należący wraz z podmiotem objętym ochroną do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. - tj. ze zm.). 

 

c) zmianę dotyczącą art. 12d ust. 4 

 

Jest:  

4. Podmiotem objętym ochroną jest przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, 2 lub 3, jeżeli 

przychód ze sprzedaży i usług przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w którymkolwiek 

z dwóch lat obrotowych, poprzedzających zgłoszenie, o równowartości 10 000 000 euro. 

 

Propozycja zmian: 

4. Podmiotem objętym ochroną jest przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, 2 lub 3, jeżeli: 

1) całkowity przychód ze sprzedaży i usług - w odniesieniu do podmiotów, o których mowa  

w ust.1, lub  

2) przychód ze sprzedaży i usług w zakresie działalności wskazanej w ust. 2 lub ust. 3 -  

w odniesieniu do podmiotów, o których mowa w tych przepisach  

 

- przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych, 

poprzedzających zgłoszenie, o równowartości 10 000 000 euro. 
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3. w art. 58 pkt 12, w zakresie dotyczącym dodawanego art. 15r1 ust. 1 proponujemy następujące 

zmiany: 

Jest: 

„Art. 15r1. 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii  

w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, 

zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub 

z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego 

wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie 

ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

 

Propozycja zmian: 

„Art. 15r1. 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii  

w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, 

zamawiający niebędący zamawiającym sektorowym, nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej 

na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1,  

z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić 

zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym 

zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii. 

 

4. po Art. 54 proponujemy dodanie art. 54a w następującym brzmieniu: 

„ Art. 54a W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 

poz. 1560, z 2019 r. poz. 2248 oraz z 2020 r. poz. 695, 875) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu:  

„W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego na obszarze prowadzenia 

działalności przez operatora usługi kluczowej, terminy określone w ustawie i aktach wykonawczych 

wydanych na jej podstawie nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu na ten okres.” 

 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/268/189/DG/2020 

 

 

 

 


