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 Warszawa, 4 października 2022 r. 

KL/385/185/AB/2022  

Pan 

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

Pani 

Maria Koc 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Szanowny Panie Marszałku, Szanowna Pani Przewodnicząca, 

Konfederacja Lewiatan zgłasza poważne zastrzeżenia do proponowanej treści procedowanej aktualnie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku  

w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (druk senacki nr 815, druk sejmowy nr 2630, 2643  

i 2643-A). Wątpliwości dotyczą zarówno kwestii merytorycznych, jak również wprowadzania w błąd 

członków parlamentu i opinii publicznej (w szczególności konsumentów) w zakresie proponowanych 

rozwiązań. 

Konfederacja Lewiatan w pierwszej kolejności zwraca uwagę na znaczne niedoszacowanie budżetu 

rekompensat dla sprzedawców energii. W dniu 15 września 2022 roku Pan Premier wraz z Panią Minister 

Klimatu i Środowiska zaprezentowali wstępne założenia ustawy. Wskazano wówczas na kwotę 150 zł 

miesięcznie, jaką każda polska rodzina średnio zaoszczędzi na wprowadzeniu proponowanych rozwiązań 

i uniknięciu podwyżek cen energii przy zużyciu nieprzekraczającym progów wskazanych w projekcie 

ustawy – czyli kwocie niemal 31 miliardów złotych wyłącznie z tytułu zamrożenia cen. W samej 

projektowanej ustawie wyłącznie z tytułu zamrożenia cen wskazywana jest kwota 23 miliardów złotych 

łącznie z tytułu rekompensat dla sprzedawców i operatorów systemów dystrybucji. 

Mechanizm rekompensat powinien pokrywać rzeczywiście poniesione przez sprzedawców koszty zakupu 

energii dla klientów z taryfy G - zgodnie z przepisami prawa energetycznego w zakresie kosztów 

uzasadnionych, ale również wytycznymi UE w zakresie możliwych do stosowania mechanizmów 

interwencyjnych na rynkach energii i gazu. Taki mechanizm obowiązywał zasadniczo w ustawie  

o zamrożeniu cen z 2019 roku, ponadto został zapisany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących 

ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu ze stycznia 2022 roku. Tymczasem 
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ustawa wprowadza mechanizm naliczania rekompensat do cen zatwierdzanych przez Prezesa URE na rok 

2023 – tym samym nie odnosi się w ogóle do rzeczywistych kosztów większości sprzedawców energii, już 

przez nich z znacznej części poniesionych. Dodatkowo, proces zatwierdzania taryf na rok 2023 może zostać 

zaburzony przez interwencje legislacyjne, które obecnie mają miejsce – może to skutkować powstaniem 

strat, których sprzedawcy nie będą w stanie pokryć. Jeśli upadną sprzedawcy, zatrzyma się rynek energii 

w Polsce i zapisy ustawy pozostaną martwe. 

Konfederacja Lewiatan zwraca jednocześnie uwagę na fakt, że ustawa nie zamraża cen sprzedaży dla 

wszystkich sprzedawców i konsumentów na poziomie 2022 lecz je obniża nawet o 30% w przypadku 

niemal 6 milionów odbiorców, którzy nie korzystają z taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE. Tym samym 

zapisy ustawy są niezgodne z komunikacją do członków Parlamentu i opinii publicznej, która wskazuje na 

zamrożenie całkowitych kosztów energii na poziomie roku 2022 do określonych w ustawie progów 

zużycia. Jednocześnie tak znaczne obniżenie cen sprzedaży do niemal 6 milionów odbiorców stoi w jawnej 

sprzeczności z celem ustawy, również w zakresie obniżenia zużycia energii elektrycznej przez odbiorców 

w grupie taryfowej G. Z drugiej strony znacząco zwiększa wartość rekompensat, które będą musiały zostać 

wypłacone sprzedawcom, powodując, że planowana ich kwota jest już na wstępie zaniżona. 

Przypominamy, że  w przypadku zamrożenia cen w roku 2019 punktem odniesienie były rzeczywiście 

stosowane przez wszystkich sprzedawców ceny i koszty ponoszone przez odbiorców energii w roku 

poprzednim. I to te ceny i koszty stanowiły podstawę wszelkich rekompensat. 

Konfederacja Lewiatan deklaruje gotowość udziału w dialogu w zakresie dopracowania rozwiązań, które 

będą służyły najbardziej efektywnej ochronie gospodarstw domowych, zapewnieniu realizacji ustawy 

poprzez finansowe zabezpieczenie kosztów poniesionych przez sprzedawców i efektywne wydanie 

środków publicznych w celu realizacji ustawy. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przedmiotowych uwag, bardzo proszę o kontakt z p. 

Jakubem Safjańskim, Dyrektorem Departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan, e-mail: 

jsafjanski@lewiatan.org; tel. kom. 660 425 475. 

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 
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