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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego i raportu „Portfel statystycznego Polaka” przygotowa-

nego przez Kantar Millward Brown, w ciągu ostatnich 3 lat koszty utrzymania statystycznego obywatela 

wzrosły z ok. 1 tysiąca zł do blisko 1 tysiąca 600 zł. Można powiedzieć, że wzrost kosztów życia wyssał już 

z portfeli obywateli całe 500+. Jednak największe podwyżki dopiero przed nami. 

Polacy bombardowani są codziennie innymi, często wzajemnie wykluczającymi się informacjami na temat 

zakresu podwyżek cen energii elektrycznej, sfer, które będą nimi objęte, i sposobu rekompensowania wzrostu 

kosztów dla poszczególnych podmiotów i grup społecznych. Niestety źródłem dezinformacji są przede 

wszystkim członkowie rządu. Z wypowiedzi ministra, Pana Premiera i z dokumentów spółek energetycznych, 

docierających do nas niemal równocześnie, wynika, że ceny energii wzrosną o 70%, 60%, 30%, o kilkanaście 

procent, a nawet – co stwierdził 12 grudnia Pan Premier – nie wzrosną wcale. Które z tych informacji są 

prawdziwe? 

Ciągle też dowiadujemy się, że owe podwyżki będą rekompensowane, ale nie wiemy, w jaki sposób, w ja-

kiej skali, przez jaki okres i kogo rekompensaty obejmą. W tym samym czasie, gdy z Ministerstwa Energii 

otrzymujemy sygnał, że na rekompensaty rząd przeznaczy ok. 4–5 miliardów zł, Ministerstwo Finansów in-

formuje, że w budżecie na 2019 r. nie przewidziano żadnych środków na rekompensaty. Jakby kpiąc z Pola-

ków, minister energii wyjaśnia, że specjalny fundusz rekompensat zasilą kwotą 1 miliarda zł te same spółki 

energetyczne, które domagają się podniesienia cen energii. Ten splot sprzecznych i nielogicznych wypowie-

dzi sugeruje wniosek, że ten rząd rządzi już tylko teoretycznie. 

Oczekujemy szybkiej i jednoznacznej informacji o tym, czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie, wzrosną ceny 

energii elektrycznej, jaka jest ich zasadność i w jaki sposób będą one rekompensowane. 

Składamy też do Pana Premiera wniosek o objęcie samorządów terytorialnych systemem rekompensat 

z tytułu podwyżek cen energii elektrycznej i podwyżek kosztów gospodarki odpadami, spowodowanych 

wzrostem opłat środowiskowych. Samorządy w ustroju opartym na konstytucyjnej zasadzie pomocniczości 

państwa pełnią rolę najbliższego obywatelom organu realizującego publiczne zobowiązania w zakresie bez-

pieczeństwa, dbałości o zdrowie, edukacji, prawa do mieszkania i wielu innych zadań. Zapowiadane pod-

wyżki powodują, że część tych zadań nie będzie wykonalna. Uważamy, że to obowiązkiem państwa jest wy-

konywanie przez nasz kraj zobowiązań z tytułu dyrektyw środowiskowych, w tym dotyczących emisji gazów 

cieplarnianych, i przerzucanie obciążeń z tego tytułu na samorządy nie znajduje uzasadnienia. Oczekujemy, 

że rząd przygotuje propozycje takich rekompensat dla samorządów. Dobrym miejscem na ich skonfrontowa-

nie z samorządami może być Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
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