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Dotyczy:

sprawy  przepisów ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie 
wysokości cen energii eklektycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 
2022 r. poz. 2243).  

 

W dniu 4 listopada 2022 roku do polskiego porządku prawnego weszła w życie ustawa z dnia 
27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie 
wysokości cen energii eklektycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 
2022 r. poz. 2243). 

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 lit b) ww. ustawy za odbiorcę uprawnionego rozumie 
się przedsiębiorcę będącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim 
przedsiębiorcą w rozumienia art. 7 ust. 1, 2  i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo 
przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570) w 
zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby prowadzonej działalności 
gospodarczej. 



Zgodnie z kolei z treścią uzasadnienia do projektu ww. ustawy - wprowadzane regulacje są 
zgodne z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 roku w sprawie 
interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii, którym 
wprowadzono tymczasowe rozszerzenie na MŚP interwencji publicznych w zakresie ustalania 
cen energii eklektrycznej. Przywołane powyżej rozporządzenie Rady posługuje się legalną 
definicją „małego lub średniego przedsiębiorstwa” lub definicją „MŚP” stanowiąc, że jest 
to przedsiębiorca w rozumieniu art. 2 załącznika do zalecenia Komisji 2033/361/WE.

 

Reasumując, rozporządzeniem Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 roku w 
sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen 
energii przyznano polskiemu ustawodawcy uprawnienie do wprowadzania interwencji 
publicznych, które rozszerzone mogły zostać na MŚP (definiowane zgodnie z załącznikiem do 
zalecenia Komisji 2003/361/WE), podczas gdy wprowadzona do ustawy definicja 
legalna odbiorcy uprawnionego odsyła – przy badaniu przesłanek kwalifikujących danego 
przedsiębiorcę do MŚP - wyłącznie do przepisów prawa krajowego.

 

Powyższe rozbieżności, co do sposobu kwalifikowania MŚP jako odbiorcę uprawnionego mogą 
budzić wątpliwości wśród wielu przedsiębiorców. Znajdująca w przepisach prawa unijnego 
legitymacja dla polskiego ustawodawcy do wprowadzenia interwencji publicznych w zakresie 
ustalania cen energii eklektycznej dla MŚP (w rozumieniu art. 2 załącznika do zalecenia 
Komisji 2033/361/WE) w oczywisty sposób wydawać się mogło determinować powinna również 
kryteria definiowania danego przedsiębiorcy do MŚP. Tymczasem polski ustawodawca, 
wprowadzając do analizowanej ustawy definicje legalną odbiorc y uprawnionego odsyła 
wyłącznie do przepisów prawa krajowego (ustawy Prawo przedsiębiorców), pomijając przepisy 
prawa unijnego, nakazujące uwzględniać dane dot. zatrudnienia czy rocznego obrotu nie tylko 
właściwe dla rzeczywistego odbiorcy energii elektrycznej, lecz nade wszystko również dane 
przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych.

Mając na uwadze powyższe wątpliwości, zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 1996 roku o 
wykonywaniu mandatu posła i senatora uprzejmie proszę Panią Minister o odpowiedź na 
następujące pytanie: czy ocena dopuszczalności zakwalifikowania danego przedsiębiorcy jako 
odbiorcy uprawnionego w rozumieniu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu 
ograniczenie wysokości cen energii eklektycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 
roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243), tj. jako mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo 
średniego przedsiębiorcy winna odbywać się:

1) wyłącznie na podstawie wytycznych wynikających wprost z ustawy – Prawo Przedsiębiorcy

czy też

2) dla potrzeb normatywnego wyjaśnienia znaczenia tych pojęć należy w istocie stosować 
definicję mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy zawartą w relewantnych przepisach prawa 
unijnego, w tym choćby przywołanym już wyżej rozporządzeniu Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 



października 2022 roku w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania 
problemu wysokich cen energii (którego postanowienia stanowią w istocie o uprawnieniu 
polskiego ustawodawcy do wprowadzania tymczasowych interwencji publicznych), odsyłającym 
wprost do załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE. 

 

Odpowiedź na postawione powyżej pytanie jawi się jako ważka z punktu widzenia istotnej 
części przedsiębiorców funkcjonujących na rynku, tym bardziej mając na uwadze fakt, iż ocena 
spełnienia przez przedsiębiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę 
uprawnionego spoczywać będzie w istocie na nim samym, a oświadczenie to składane będzie 
– zgodnie z art. 6 ustawy – pod odpowiedzialnością karną.

Jarosław Rzepa

poseł na Sejm
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