
                                                                                                                                       

 

 

 

  

 

 
 

Warszawa, 14 września 2022 r. 
KL/353/178/JS/2022 

 
 
Pani 
Anna Moskwa 
Minister Klimatu i Środowiska 
 
 
Szanowna Pani Minister, 

w odpowiedzi na pismo Ministra Klimatu i Środowiska (sygnatura DP-WOPIII.0220.35.2022.EF z dnia 9 
września 2022 r.), kierujące projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (nr 
914 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska) do ponownych konsultacji, przesyłam 
w załączeniu uwagi Konfederacji Lewiatan wraz z wnioskiem o ich rozpatrzenie. 
 
 
Z poważaniem, 
 
 
Maciej Witucki 
Prezydent Konfederacji Lewiatan 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                       

 

 

 

  

 

 
 

Uwagi Konfederacji Lewiatan 
do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego (nr 914 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska) 
 

 
1) W przypadku aktu nowelizującego należy wskazać jednostkę redakcyjną projektu oraz jednostkę redakcyjną zmienianego aktu prawnego. 

Lp. Podmiot 
wnoszący 

uwagę 

Jednostka redakcyjna, do 
której wnoszona jest 

uwaga1) 

Treść uwagi Propozycja brzmienia przepisu Stanowisko 
do uwagi 

1 Konfederacja 
Lewiatan 

Uwaga ma charakter uwagi 
ogólnej 

Konfederacja Lewiatan z niepokojem zauważa, że 

wprowadzenie  mechanizmu maksymalnej ceny 

ofertowej „MaxCO" może spowodować ograniczenie 

po stronie podażowej. Brak jest w projekcie 

rozporządzenia propozycji działań ukierunkowanych na 

ograniczenia popytu na energię elektryczną,  pomimo, 

że w takim kierunku zmierzają działania podejmowane 

na szczeblu europejskim.  

 

Istnieje uzasadniona obawa, że wytwórcy energii 

elektrycznej wiedząc, że operator systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego dysponuje 

narzędziem w postaci korekty oferty bilansującej 

‘-  



                                                                                                                                       

 

 

 

  

 

 
 

Lp. Podmiot 
wnoszący 

uwagę 

Jednostka redakcyjna, do 
której wnoszona jest 

uwaga1) 

Treść uwagi Propozycja brzmienia przepisu Stanowisko 
do uwagi 

(żadna z cen ofertowych nie będzie mogła przekroczyć 

ceny MaxCO), ograniczą składanie ofert. 

W rezultacie wprowadzenia tej regulacji cena energii 

elektrycznej zostanie skutecznie ograniczona, ale nie 

będzie energii elektrycznej (towaru) na rynku. 

 

2 Konfederacja 
Lewiatan 

Uwaga ma charakter uwagi 
ogólnej 

Konfederacja Lewiatan popiera stanowisko Ministra 

Klimatu i Środowiska, że jest uzasadniona zmiana 

obowiązującego rozporządzenia systemowego 

elektroenergetycznego, przy czym wyraźnie podkreśla, 

że brak jest wskazówek dla uczestników rynku energii, 

jaki jest status wdrożenia szerszej reformy rynku 

bilansującego (harmonogram wdrożenia i aktualny 

zakres kolejnego etapu reform), która pomogłaby w 

integracji z innymi rynkami UE. 

 

‘-  

3 Konfederacja 
Lewiatan 

Nowy paragraf (§ 4) W przedmiotowym projekcie nie określono daty 

wycofania środka nadzwyczajnego, jakim jest 

mechanizm  uprzedniej weryfikacji ofert bilansujących 

składanych przez uczestników rynku bilansującego na 

„§ 4. Rozporządzenie w zakresie  ceny 

ofertowej MaxCO dla danej jednostki 

grafikowej aktywnie uczestniczącej w 
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Lp. Podmiot 
wnoszący 

uwagę 

Jednostka redakcyjna, do 
której wnoszona jest 

uwaga1) 

Treść uwagi Propozycja brzmienia przepisu Stanowisko 
do uwagi 

rynku energii elektrycznej (mechanizm maksymalnej 

ceny ofertowej „MaxCO"). 

Z uwagi na ten fakt, proponuje się wprowadzenie, po 

§ 3, nowego § 4.  

bilansowaniu systemu obowiązuje do dnia 

……” 


