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Warszawa. dnia 30 września 2020 r. 

Pan 

Mariusz Skowroński 

Sekretarz 

Stałego Komitetu Rady Ministrów 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Al. Ujazdowskie 1/3 

00-583 Warszawa

w związku z pracami nad rządowym projektem ustm1')' o ::.mianie ustm1•y - Prall'o 

energetyc::.ny ora::. niektó,ych innych 11sta111 (numer w wykazie prac Rady Ministrów: UC 17; 

dalej: .,Projekt""), uprzejmie informuję, że Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 

przeprowadzi! konsultację Projektu wśród czlonków dzialającej przy Rzeczniku MŚP Rady 

Przedsiębiorców. W wyniku powyższych konsultacji uwagi i postulaty zmian do Projektu 

zgłosiły organizacje przedsiębiorców - Polska Izba Paliw Płynnych oraz Krajowa Izba 

Komunikacji Ethernetowej (kopic stanowisk w załączeniu). 

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie 

przedmiotowych uwag i propozycji oraz w konsekwencji zainicjowanie stosownych działań 

legislacyjnych, w tym uwzględnienie propozycji dodania do art. 34 ustawy z dnia I O kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne I ustępu 4a zgłoszonej przez Polską Izbę Paliw Płynnych 

w brzmieniu zaproponowanym w jej stanowisku z dnia I O września 2020 r. 

Biuro Rzecznika 
Małych i Średnich Przedsiębiorców I 



Yonaato, rna_Jąc na uwadze, że Projekt zakłada zmiany w orgarnzac.11 1 działaniu 

Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki2 pragnę poddać 

pod rozwagę propozycję rozszerzenia jego kompetencji o możliwość prowadzenia postępowań 

w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego również na wniosek 

mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. Zgodnie bowiem z informacjami 

uzyskanymi od Koordynatora, coraz częściej wpływają do niego zapytania o taką możliwość 

ze strony tychże mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, co w aktualnym stanie 

prawnym nie jest możliwe. W związku z powyższym, zasadna wydąjc się modyfikacja treści 

przepisów Rozdziału 4a ustawy - Prawo energetyczne poprzez dodanie do katalogu podmiotów 

uprawnionych do złożenia wniosku do Koordynatora mikroprzedsiębiorców i małych 

przedsiębiorców. 

Załączniki: 
I. kopia pisma z dnia I O września 2020 r.
2. kopia pisma z dnia 9 września 2020 r. wraz z załącznikiem.

Do wiadomości: 
Pan 
Piotr Dziadzio 
Sekretarz Stanu 
Ministerstwo Klimatu 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa
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