
 
 
 
 

    Szanowny Pan 
Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów  
 
Szanowna Panie Premierze, 
 
 Polskie samorządy, miasta i miasteczka, stanowiące centrum życia i aktywności milionów 
Polaków bez własnej woli zostały postawione do nierównej walki. Naprzeciw nas stanęły spółki 
energetyczne, podległe Skarbowi Państwa, które próbują bogacić się kosztem mieszkańców naszych 
miejscowości. Spółki te, startując w przetargach na dostawę energii elektrycznej, służącej do 
oświetlania placów i ulic naszych miast, szkół, żłobków i przedszkoli, domów pomocy społecznej i 
bibliotek, proponują stawki kilkukrotnie wyższe niż w latach poprzednich, nieadekwatne do sytuacji 
rynkowej czy wręcz spekulacyjne. W niektórych przypadkach wzrosty cen energii oferowane 
samorządom przez podległe Państwu Polskiemu podmioty energetyczne sięgają nawet 800-900%. 
 
 Trudno nie odnieść wrażenia, że sytuacja ta nosi znamiona zmowy cenowej. Jest tym bardziej 
oburzająca, że kluczowymi uczestnikami tego procesu są spółki bezpośrednio nadzorowane przez 
właściwych Ministrów rządu Premiera Mateusza Morawieckiego. Ogromne wątpliwości budzi fakt, że 
do ogłaszanych przez jst przetargów najczęściej przystępuje zaledwie jeden podmiot, choć na rynku 
funkcjonuje kilka spółek energetycznych należących do Skarbu Państwa. 
 
 Niestety, w takich przypadkach prawo zamówień publicznych wiąże samorządom ręce. Jeśli 
spełnione zostały warunki formalne, przetarg jest ważny, a drogi dalszego postępowania tylko dwie: 
należy go rozstrzygnąć, dokładając dziesiątki milionów złotych do usługi, która jeszcze miesiąc 
wcześniej przez te same podmioty była wykonywana za ułamek proponowanej ceny lub postępowanie 
unieważnić, ale wówczas samorządy są zmuszane do akceptowania dyktatu cenowego operatorów 
rezerwowych– osiągającego nawet dziesięciokrotność stawki. 
 
 Sytuacja jest patowa i dramatyczna, dlatego jesteśmy przekonani, że wymaga ona niezwłocznej 
interwencji i drobiazgowej kontroli, która pozwoli wykluczyć potencjalnie patologiczne działania 
spółek, bezpośrednio szkodzące mieszkańcom naszych miast. Ani wzrost cen produkcji energii ani 
wydatki na modernizację infrastruktury nie tłumaczą tak wysokiego podnoszenia stawek. Co więcej, 
oburzającym, nieuzasadnionym i niedopuszczalnym jest przerzucanie tego typu kosztów na barki 
mieszkańców naszych miast i tak wystarczająco dotkniętych skutkami galopującej inflacji, 
powszechnej drożyzny i drastycznie rosnących kosztów życia. 
 
 My, polskie samorządy reprezentujące miliony Polaków, zwracamy się do pani Marszałek 
o pilną interwencję, która pozwoli rozpocząć proces stabilizacji sytuacji na rynku energii elektrycznej. 
Nie zgadzamy się na dalsze akceptowanie tego typu zachowań podległych rządowi spółek 
energetycznych. 
 


