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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej udzielam odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Adama Szejnfelda nr 1437 

z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie radykalnego wzrostu cen gazu.

Do głównych powodów wzrostu cen gazu na rynkach światowych i europejskich, 

w tym w Polsce, należy zaliczyć politykę prowadzoną przez Gazprom, który znacznie ograniczył 

dostawy gazu do  Europy zarówno rurociągami biegnącymi przez Polskę i Ukrainę, jak również 

zmniejszył sprzedaż surowca przez swoją platformę elektroniczną. Pomimo istotnego zapotrzebowania 

na surowiec w Europie, Gazprom konsekwentnie utrzymuje niski poziom sprzedaży gazu ziemnego 

realizując wyłącznie kontrakty długoterminowe. W związku z tym, zapasy gazu w magazynach 

europejskich zanotowały niespotykany do tej pory spadek. Znaczący wpływ na ten stan ma również 

wyjątkowo niski poziom zapełnienia europejskich magazynów należących do Gazpromu, który zamiast 

napełniać swoje magazyny gazu w Austrii, Niemczech i Holandii przed sezonem grzewczym, niemal 

całkowicie je opróżnił.

Na radykalny wzrost cen energii rzutuje także restrykcyjna i coraz bardziej zaostrzająca się 

polityka klimatyczna Unii Europejskiej („Europejski Zielony Ład” oraz pakiet propozycji legislacyjnych 

„Fit for 55”), silnie popierana przez największe ugrupowania w Parlamencie Europejskim, 

czyli Europejską Partię Ludową (do której należą politycy PO i PSL) czy też Postępowy Sojusz 

Socjalistów i Demokratów (do którego przynależą członkowie Nowej Lewicy). Należy podkreślić, 

że w 2014 roku premier ówczesnego rządu pani Ewa Kopacz, zamiast zawetować, podpisała europejski 

pakiet klimatyczny (przy zdecydowanym sprzeciwie Prawa i Sprawiedliwości), który oddał Komisji 

Europejskiej decydujący wpływ na Polską energetykę, a polski rząd pozbawił możliwości wetowania 

zmian niekorzystnych dla polskiej gospodarki. Konsekwencją decyzji ówczesnego rządu, 

a także przyjęcia przez Komisję Europejską w 2019 roku Europejskiego Zielonego Ładu (niepodpisany 

przez Polskę) jest wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2, których cena od ubiegłego roku drastycznie 

wzrasta przekładając się na ceny surowców energetycznych, w tym gazu. Ochrona klimatu jest istotna, 

ale nie mniej ważne jest bezpieczeństwo energetyczne Polski, utrzymanie konkurencyjności polskiej 

gospodarki a także ochrona polskich rodzin przed ubóstwem energetycznym. 

Należy także przypomnieć, że w dniu 26 września 2013 r. Sejm RP uchwalił tzw. mały trójpak 

energetyczny, który wprowadzał m.in. obligo giełdowe, czyli obowiązek publicznej sprzedaży gazu 
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ziemnego. Detaryfikacja cen gazu jest jednym z założeń procesu liberalizacji i tworzenia wspólnego 

rynku gazu w Unii Europejskiej. Nowelizacją rozporządzenia systemowego wicepremier, minister 

gospodarki pan Janusz Piechociński wprowadził obowiązek prowadzenia rozliczeń gazu w jednostkach 

energii, co powoduje, że cena gazu ustalana jest niezależnie od jego właściwości chemicznych. 

Jednocześnie wyznaczanie cen poprzez giełdę, do czego obligują Polskę przepisy europejskie, uczyniło 

rynek gazu dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe bardziej podatnym na zawirowania cen. 

Warto jednak zaznaczyć, że uwalnianie cen gazu na polskim rynku, do którego zobowiązuje prawo 

unijne, jest przeprowadzane stopniowo. Działania podejmowane przez polski rząd w 2016 roku, 

w szczególności przez ówczesnego Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego, zagwarantowały 

odbiorcom końcowym, będącym gospodarstwami domowymi, przedłużony okres ochrony. W związku 

z tym do końca 2023 roku ceny gazu ziemnego dla odbiorców w gospodarstwach domowych, w celu 

ochrony interesów tych odbiorców m.in. przed nieuzasadnionym wzrostem cen, podlegają 

zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Pochodną uwarunkowań, o których mowa powyżej jest wzrost cen gazu na polskiej Towarowej 

Giełdzie Energii (TGE). Cena paliwa gazowego na TGE w grudniu 2021 r. była około 750% wyższa 

niż w grudniu 2020 r. oraz blisko 1000% wyższa od ceny z grudnia 2019 r. Największy sprzedawca 

detaliczny gazu w Polsce – PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (dalej PGNiG OD) – kupuje paliwo 

gazowe na TGE, a następnie sprzedaje je swoim klientom. 

Jednocześnie należy wskazać, że w obliczu rekordowego wzrostu cen gazu, rząd podejmuje 

wszelkie dostępne działania, by chronić polskie społeczeństwo i przedsiębiorców. 

W dniu 29 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu 

(dalej: Ustawa). Przygotowana przez Rząd Ustawa kompleksowo odpowiada na skutki i ryzyka 

związane z obecnym kryzysem. Ustawa chroni odbiorców gazu szczególnie narażonych na szok 

cenowy – gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, inne podmioty 

zbiorowe zaopatrujące w paliwa gazowe lokale mieszkalne, a także wskazaną w ustawie grupę 

tzw. odbiorców wrażliwych (w tym m.in. szpitale, jednostki kultury, szkoły, przedszkola, domy pomocy 

społecznej). Wymienione podmioty będą płaciły za gaz według takich samych stawek jak odbiorcy 

indywidualni. Zgodnie z Ustawą  powyższe rozwiązanie obowiązywać będzie do końca 2023 roku. 

Ustawa przewiduje również zamrożenie cen paliw gazowych dla podmiotów objętych taryfą 

i gwarantuje stałą cenę za gaz na 2022 rok bez względu na wzrost ceny rynkowej w tym czasie.

Niestety narzędzi wprowadzonych Ustawą i wykorzystanych w przypadku odbiorców 

indywidualnych oraz grupy tzw. odbiorców wrażliwych, nie można zastosować wobec przedsiębiorców.

Z uwagi na zapisy dyrektywy gazowej z 13 lipca 2009 r. oraz Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, państwo nie może objąć taryfami gazowymi podmiotów prowadzących rynkową 

działalność gospodarczą, gdyż byłoby to działanie uznane za niedozwoloną pomoc publiczną.  

Niemniej jednak w celu złagodzenia skutków podwyżek cen gazu dla przedsiębiorców, 

zaangażowała się bezpośrednio spółka PGNiG OD, która 14 stycznia 2022 r., zakomunikowała, 

że w związku ze spadkiem cen gazu na TGE, zaczynając od dnia ogłoszenia do końca lutego bieżącego 

roku obniża o 25% ceny gazu dla odbiorców biznesowych – Klientów korzystających z Cennika 
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„Gaz dla Biznesu” nr 9. Natomiast 8 lutego 2022 r. PGNiG OD wprowadził kolejną 10% obniżkę cen 

gazu dla ww. odbiorców biznesowych. Ostatecznie w wyniku wprowadzonych przez PGNiG OD obniżek, 

przedsiębiorcy w okresie od 14 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. zapłacą 25% mniej za gaz, 

a od 1 lutego 2022r. do 31 marca 2022 r. 35% mniej za gaz w stosunku do cennika z I połowy stycznia 

bieżącego roku. Jak poinformowało PGNiG OD, obniżką są objęci automatycznie wszyscy odbiorcy 

podlegający rozliczeniom za pobrane paliwo gazowe na podstawie cen określonych w zmienionym 

cenniku. Skorzystanie z obniżki nie wymaga od odbiorców podjęcia jakichkolwiek działań, a ceny 

uwzględniające obniżkę będą automatycznie stosowane przez sprzedawcę w rozliczeniach 

z odbiorcami, bez konieczności zmiany umowy. Dodatkowo Spółka zapowiedziała, że analizuje 

otoczenie rynkowe i dalsze działania będzie podejmować adekwatnie do zmieniającej się sytuacji. 

Ponadto w grudniu ubiegłego roku Sejm RP uchwalił szereg zmian aktów normatywnych 

przygotowanych przez rząd, wprowadzających rozwiązania tzw. Tarczy Antyinflacyjnej 1.0, w tym m.in. 

obniżenie podatku VAT na gaz z ziemny z 23% do 8%. W reakcji na pogłębianie się europejskiego 

kryzysu energetycznego, rząd zdecydował się rozszerzyć i przedłużyć wprowadzone Tarczą 

Antyinflacyjną 1.0 środki i ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 

i usług wprowadzona została Tarcza Antyinflacyjna 2.0, która idzie jeszcze dalej i obniża stawkę podatku 

VAT na gaz ziemny do 0%. Dzięki tym rozwiązaniom od 1 stycznia 2022 r. stawka podatku VAT za gaz 

wynosiła zaledwie 8%, a od 1 lutego bieżącego roku jest zerowa.

Należy także podkreślić, że istotnym mechanizmem łagodzącym skutki podwyżek cen gazu 

są również rozwiązania wprowadzone ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Wsparcie 

przedmiotowym dodatkiem obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę 

wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Stawki dodatku osłonowego, są uzależnione 

m.in. od wysokości dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym i wynoszą od 400 zł rocznie 

dla osób samotnych do 1437,50  zł rocznie dla największych gospodarstw domowych. Takie 

rozwiązanie pozwoli na skuteczne wsparcie najbardziej potrzebujących osób i rodzin, które najmocniej 

dotknął wzrost cen energii.

Będąc świadomym trudnej sytuacji, z którą przyszło się nam mierzyć, chciałbym jeszcze raz 

podkreślić, że rząd dokłada wszelkich starań, by ograniczyć negatywne skutki kryzysu energetycznego 

dla społeczeństwa oraz innych odbiorców wrażliwych, a także na ile to możliwe w świetle 

obowiązujących regulacji UE dla podmiotów gospodarczych.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Maciej Małecki
sekretarz stanu
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Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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