Warszawa, 25 marca 2020 r.
KL/130/79/DZS/2020
Pan
Jacek Sasin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Aktywów Państwowych
Pan
Michał Kurtyka
Minister Klimatu
Pani
Jadwiga Emilewicz
Minister Rozwoju

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do pisma Konfederacji Lewiatan z dnia 22 marca 2020 r. (znak: KL/118/68/DZS/2020)
oraz konsultacji tzw. pakietu zmian związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, w tym projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wraz z uzasadnieniem i OSR, wskazuję
poniższe kwestie.
Zwracam Państwa uwagę na utratę płynności finansowej dostawców mediów (energii elektrycznej, gazu,
ciepła, wody), szczególnie małych i średnich, z powodu wstrzymania płatności przez odbiorców – przede
wszystkim przemysłowych i biznesowych. Zahamowanie/ograniczenie przepływów pieniężnych między
poszczególnymi uczestnikami łańcucha dostaw tych mediów, szybko (kwestia kilku tygodni) doprowadzi
do utraty ich płynności finansowej, szczególnie przez przedsiębiorstwa obrotu (ale również przez
mniejsze przedsiębiorstwa dystrybucyjne) ze względu na duży udział kosztów osobowych w łącznym
poziomie kosztów tych przedsiębiorstw. W zaproponowanym pakiecie nie ma żadnych propozycji dot.
wystąpienia sytuacji długoterminowych zaległości w opłatach za media, w których regulowaniu Państwo
mogłoby w pierwszej kolejności pomóc, aby uniknąć reakcji łańcuchowej w tak strategicznym dla
Państwa sektorze. Jest to tym bardziej naglący problem, że Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych
zaprzestaną wstrzymywania dostaw/odłączania odbiorców z zaległościami płatniczymi, co tylko
spotęguje skalę problemu.
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Biorąc powyższe pod uwagę, w naszej opinii to Państwo powinno okresowo przejąć płatność za media,
z których korzystają przedsiębiorstwa (odbiorcy) znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji. Warte
rozważenia byłoby przyjęcie analogicznego schematu do tego, jaki był/jest stosowany przy budowie dróg
ekspresowych i autostrad tj. GDDKiA płaci bezpośrednio podwykonawcom w przypadku problemów
generalnych wykonawców. W proponowanym przez nas rozwiązaniu to Skarb Państwa płaciłby za
zużycie mediów przez odbiorców znajdujących się w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej na skutek
epidemii koronawirusa do sprzedawców i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. W każdym innym
wypadku jakiekolwiek odroczenie płatności spowoduje reakcję łańcuchową na rynku energii: klienci nie
płacą w terminie do sprzedawców i OSD, sprzedawcy przestają płacić w terminie za zakupioną energię
TGE, brokerom czy innym spółkom obrotu a w ostateczności wytwórcom i za usługi dystrybucyjne do
OSD (w przypadku umów kompleksowych), OSD przestaje płacić za usługi przesyłowe do PSE, PSE
przestaje płacić za usługi systemowe do wytwórców. Wówczas wytwórcy, którzy już nie otrzymali części
należności za wytworzona energię od sprzedawców, nie otrzymają ich również od PSE. Skutkiem
zaburzenia płynności finansowej w sektorze energii mogą być stopniowe bankructwa uczestników rynku,
które w pierwszej kolejności dotkną sprzedawców/spółek obrotu. Brak płynności finansowej spowoduje
również ograniczenie lub wręcz zatrzymanie inwestycji przede wszystkim w sektorze dystrybucji
i przesyłu energii elektrycznej (w tym tych mających na celu przyłączanie nowych odbiorców). To zaś
będzie miało negatywny wpływ na inne niż energetyczny sektory m.in. na sektor budownictwa, logistyki,
usług elektroenergetycznych, itp.
Liczę na pozytywne odniesienie się Państwa do przedstawionych propozycji uzupełnienia
proponowanych rozwiązań.
Z poważaniem,

Maciej Witucki
Prezydent Konfederacji Lewiatan

Do wiadomości:
Pan Ireneusz Zyska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu - Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych
Źródeł Energii
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