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Dotyczy: unormowania sytuacji na rynku energii elektrycznej

Szanowny Panie Premierze,
organizacje inicjatywy #HodowcyRazem zwracają się z ogromną prośbą do Pana Premiera o
interwencję w spółkach wytwarzających energię elektryczną w zakresie rezygnacji z naddatkowych
marż oraz o pilne podjęcie działań mających na celu wprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych
gwarantujących producentom żywności, rolnikom dostęp do energii elektrycznej, gazu i węgla w
ilościach niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji żywności.
Ceny energii pogrążają producentów rolnych i napędzają inflację żywności
W związku z pogłębieniem się zjawiska ponadprzeciętnych marż i cen energii elektrycznej zwracamy
się z prośbą o wyjaśnienie naddatkowych zysków osiąganych w spółkach zajmujących się
wytwarzaniem energii elektrycznej, na które wiele instytucji analitycznych zwraca uwagę od miesięcy.
Energia elektryczna, gaz ziemny i węgiel są kluczowe na wielu etapach produkcji roślin i zwierząt oraz
produkcji żywności, a wciąż rosnące rozwarstwienie między kosztem wytwarzania energii elektrycznej
a jej ceną na rynku hurtowym może doprowadzić do krytycznych sytuacji pod kątem ciągłości
prowadzenia produkcji żywności. Ponadto utrzymywanie się takiego stanu rzeczy będzie dodatkowym
bodźcem wzrostu cen żywności w sklepach. Niezrozumiałe jest dla nas, że z jednej strony Rząd
Rzeczpospolitej Polskiej komunikuje walkę z poziomem inflacji, a z drugiej zezwala na niebotyczny
wzrost ceny energii elektrycznej, którą muszą płacić producenci rolni, a w konsekwencji my wszyscy za
drożejąca żywność.
Przerwy w produkcji żywności mogą być powodem paniki i niepokojów społecznych
Produkcja żywności, w tym zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego, stanowi istotny element
bezpieczeństwa żywnościowego państwa i musi podlegać ochronie, dlatego dostęp do energii
elektrycznej, gazu ziemnego i węgla jest kluczowy na wszystkich etapach hodowli zwierząt i produkcji
mięsa. Tylko niezakłócony proces produkcji żywności gwarantuje konsumentom dostęp do niej oraz
bezpieczeństwo w zakresie jakości. Ponadto zwracamy uwagę, że w przypadku hodowli zwierząt i

produkcji żywności długotrwałe przerwy w dostawie prądu, gazu i węgla generują zagrożenie dla życia
i zdrowia zwierząt.
Biorąc pod uwagę powyższe, apelujemy do Pana premiera o:
• zablokowanie cen końcowych energii dla producentów rolnych, rolników na okres do 2023 r.
na podstawie kosztów wytworzenia plus średnia marża wieloletnia;
• uwzględnienie wszystkich obiektów produkcyjnych przedsiębiorstw sektora rolnospożywczego w grupie obiektów, które powinny być chronione przed ograniczeniami w
dostawach nośników energii między innymi poprzez zapewnienie minimalnej mocy poboru na
poziomie nie niższym niż 90% wartości mocy zamówionej.
Z poważaniem
Sygnatariusze #HodowcyRazem

W imieniu organizacji inicjatywy #HodowcyRazem:
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Załącznik:
Pismo firmy Energy Solution Sp. z o.o.

#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest
zrównoważony rozwój produkcji zwierzęcej oraz przekazanie społeczeństwu, mediom, przedstawicielom świata
polityki racji i argumentów hodowców. Pokazujemy, że chów zwierząt może i prowadzony jest w sposób
ekologiczny, z dbałością o dobrostan zwierząt, a produkty tego chowu są zdrowe i stanowią niezbędny składnik
ludzkiej diety.
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