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Stanowisko 

Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych1 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie: nieuzasadnionego wzrostu cen energii w aktualnie prowadzonych postępowaniach 

przetargowych 

 

 

     Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych apeluje do Prezesa Rady Ministrów o 

niezwłoczne podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do powstrzymania państwowych 

koncernów energetycznych, kreujących nieuzasadniony, spekulacyjny wzrost cen energii 

elektrycznej w postępowaniach przetargowych jednostek samorządowych. 

     Sytuacja jest dla samorządów trudna do zrozumienia. W opinii specjalistów rynku 

energetycznego ceny energii w Polsce są zawyżone, marże wytwórców energii ponadprzeciętne i 

nieuzasadnione. Wzrost stawek hurtowych za prąd na Towarowej Giełdzie Energii jest 

nieadekwatny do sytuacji podażowej na rynku węgla kamiennego, nie uzasadnia wycen hurtowych 

energii, jest nieproporcjonalny względem kosztów ponoszonych przez producentów energii, a te nie 

mają powiązania ani z ceną węgla kamiennego, ani z uprawnieniami do emisji CO2. Trudno nie 

zgodzić się z opinią specjalistów Energy Solution sp. z o.o., że spółki wytwórcze wykorzystują 

obecną sytuację, aby generować rekordowe zyski kosztem odbiorców.  

     Dalszy wzrost cen energii pogorszy nie tylko sytuację gospodarstw domowych i pogłębi 

problem ubóstwa energetycznego, ale przełoży się na i tak już niełatwą sytuację samorządów. 

Nieuzasadnione bogacenie się koncernów energetycznych nie może odbywać się kosztem JST i 

obywateli. Ceny energii elektrycznej uzyskiwane w przetargach zmuszają samorządy do 

 
1  Stanowisko OPOS zostało przyjęte przez następujące organizacje-sygnatariuszy Porozumienia: Podkarpackie Stowarzyszenie 

Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, Stowarzyszenie Gmin  

i Powiatów Wielkopolski, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Związek Gmin 

Pomorskich, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. 
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rozważenia ich unieważnienia. Wysokie ceny energii wpłyną na znaczne ograniczenie inwestycji, 

zahamują rozwój samorządów, a także zmuszą nas do poszukiwania oszczędności np. poprzez 

ograniczenie oświetlenia przestrzeni komunalnych. Koszty energii elektrycznej będą miały 

bezpośredni wpływ także na wzrost kosztów utrzymania szkół. 

     Skutki społeczne zaistniałej sytuacji mogą być nieprzewidywalne. Bezprecedensowy wzrost cen 

energii, który naszym zdaniem ma charakter spekulacyjny, będzie stanowić silny bodziec 

inflacyjny, co pogorszy i tak trudną sytuację finansową zarówno samorządów, obywateli, jak wielu 

gałęzi gospodarki.  

Obecnie podejmowane przez administrację rządową działania są wysoce niewystarczające. Brak 

systemowych, przemyślanych rozwiązań, obejmujących wszystkich odbiorców energii, sprzyja 

spekulacji, której konsekwencje są widoczne m.in. w ofertach dotyczących zakupu energii 

elektrycznej przez JST.   

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych oczekuje od Rządu RP podjęcia 

zdecydowanych działań równoważących interesy samorządów i mieszkańców oraz przedsiębiorstw 

energetycznych, dzięki czemu możliwe będzie jak najszybsze zażegnanie obecnego kryzysu na 

rynku energii.  

 

 

        Jacek Gursz 

Przewodniczący SGiPW 

    Prezydencja OPOS 


