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S T A N O W I S K O

Strona Społeczna Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej składa wniosek,
aby Strona Rządowa poinformowała społeczeństwo, na jakich zasadach kształtowane są ceny energii
elektrycznej w kraju oraz wyjaśniła potrzebę ponoszenia niezbędnych kosztów przez jej odbiorców z
pominięciem politycznego marketingu, który zniekształca prawdziwy obraz i uniemożliwia rzeczową
ocenę stanu faktycznego.
Strona rządowa jest ustawowo zobowiązana do ustalania zasad regulacji stabilnych, przejrzystych i
zapewniających rozwój sektora elektroenergetycznego. Obecny system regulacji nie spełnia tych
kryteriów.

Uzasadnienie:

Strona Społeczna Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej uważa za szkodliwe takie komunikaty
rządowe., które traktują energetykę polską, jako intruza w gospodarce narodowej odpowiedzialnego za
nadmierne zwyżki cen. Obecnie Strona Rządowa oraz niektórzy Pracodawcy prowadzą w tym zakresie
politykę dezinformacji i manipulacji opinią publiczną. Włączono w ten proces również Prezesa Urząd
Regulacji Energetyki, który decyzją administracyjną, wydaną już po zawarciu większości umów na
hurtowym rynku energii, niedoszacował wysokość taryfy na pokrycie strat bilansowych w zakładach
dystrybucyjnych sektora elektroenergetycznego, uzasadniając taką decyzję, jako obronę interesów
obywateli.
Jako Strona Społeczna twierdzimy, że nie forma własności, a sposób zarządzania jest miarą sukcesu
gospodarczego przedsiębiorstw energetycznych oraz dobrobytu obywateli. Obecnie w praktyce
odpowiedzialność za spółki Skarbu Państwa ponosi Rząd, w którego imieniu nadzór właścicielski spełnia
Minister Skarbu Państwa odpowiadający za formę i jakość zarządzanego majątku.

Jako Strona Społeczna Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej, uznajemy za konieczne szybkie i
radykalne uporządkowanie systemu regulacji Krajowym Systemem Energoelektrycznym w oparciu o prace
i uzgodnienia w ramach Trójstronnego Zespołu.
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