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Zaklików 9 grudnia 2022 r. 

 

 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

 

 

 

Uwagi do aktualizacji koncepcji rządowego programu pomocy przedsiębiorcom 

energochłonnym  

 

 

W związku z opublikowaniem informacji o istotnej zmianie koncepcji opracowywanego 
programu pomocy przedsiębiorstwom energochłonnym polegającej na ograniczeniu 
możliwości wnioskowania o tę pomoc w przypadku przedsiębiorców objętych ustawą z dnia 
27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości 
cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. 2022 poz. 
2243) wyłącznie do kosztów poniesionych w związku z zakupem gazu ziemnego wyrażamy 
naszą negatywną i krytyczną opinię co do tej zmiany oraz wnosimy o powrót do pierwotnej 
koncepcji zaprezentowanej 21 listopada br. wraz z ogłoszeniem prekonsulatcji społecznych.   
 

Uzasadnienie 
  

Wskazać należy iż przywołana ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach 
nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz 
wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku obejmuje wyłącznie przedsiębiorców z sektora 
MSP oraz przewiduje dla nich ochronę związaną z wysokimi kosztami nabywania energii 
elektrycznej w postaci maksymalnej stawki za energię elektryczną w wysokości 785 zł 
netto/MWh. Co ważne wsparcie to jest przewidziane na okres przyszły tj. na okres od  
1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Okres ten nie pokrywa się zatem z okresem wsparcia, 
za który na być przyznane wsparcie w ramach tworzonego i poddawanego aktualnie 
konsultacjom rządowego programu pomocy przedsiębiorcom energochłonnym tworzonego 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów 
wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii we latach 2022 – 2024 
(Dz.U.2022.2088).  
Założenia rządowego programu jednoznacznie określają, iż okresem kwalifikowanym jest 
okres 1 luty 2022 do 31 grudnia 2022 r. Oznacza to, iż projektowana pomoc ma stanowić 
refundację części kosztów poniesionych już przez przedsiębiorstwa energochłonne w 2022 r., 
natomiast przyznana dla sektora MSP ochrona w oparciu o ustawę z 27 października 2022 r. 
na stanowić ochronę dla tych przedsiębiorstw przed nadmiernym i trudnym do poniesienia 
kosztem zakupu energii elektrycznej de facto w 2023 r.  
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Uwzględniając odrębne okresy obu programów (z wyłączeniem grudnia 2022 r.), fakt, iż 
dotyczą dwóch różnych przedmiotów kosztowych (już poniesionego oraz dopiero 
planowanego do poniesienia) nie widzimy żadnego uzasadnienia do wprowadzonego  
w założeniach programu zmianach wyłączających przedsiębiorców z sektora MSP z prawa do 
udziału w projektowanym programie w odniesieniu do zrefundowania części kosztów 
poniesionych na zakup energii elektrycznej w 2022 r. w okresie kwalifikowanym jako ciężaru 
już poniesionego. W ocenie naszej organizacji zaanonsowana zmiana ma charakter 
dyskryminacyjny i nie jest niczym uzasadniona.  
Pragniemy także wskazać, iż w grupie przedsiębiorstw z sektora MSP korzystanie z gazu 
ziemnego jako źródła energii, choć ma miejsce, nie jest tak powszechne, jak w grupie dużych 
przedsiębiorstw, co bez najmniejszej wątpliwości spowoduje co do zasady wykluczenie dużej 
części tych podmiotów MSP z grona beneficjentów wsparcia w ramach programu co 
najmniej w kontekście dotacji za rok 2022. Taki skutek działania Ministerstwa choć 
oczywiście możliwy uwzględniając istniejącą pełną swobodę kształtowania kryteriów 
programu należy ocenić całkowicie negatywnie w istniejących realiach ekonomicznych. 
 
Podsumowując wnioskujemy o powrót do poprzedniej koncepcji programu zakładającej, iż 
podmioty z sektora MSP są uprawnione do ubiegania się o częściową refundację kosztów 
zakupu także energii elektrycznej w okresie kwalifikowanym przypadającym na okres od  
1 lutego do 30 listopada 2022 r. jako założenie transparentne i  niedyskryminujące.  
 
 
 
        Z poważaniem:     
   
 

                                                                                         


