
Minister Klimatu i Środowiska

Warszawa, dnia  14-04-2022 r. 

DC-WKiC.050.10.2022.AS
2034946.7302440.5881219

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek 
Senat RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jana Filipa Libickiego, złożone podczas 38 
posiedzenia Senatu RP, w sprawie przysługiwania pomocy ujętej w art. 62 ustawy – Prawo 
energetyczne, znak BPS/043-38-1576-PRM/22, przedstawiam następujące wyjaśnienia.
Na podstawie pierwotnej wersji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm) (dalej: „uPe”) polski rynek gazu ziemnego, ze względu 
na brak odpowiedniej konkurencji rynkowej, podlegał bardzo szerokiej ochronie regulacyjnej 
sprawowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na podstawie art. 47 uPe 
przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalały taryfy dla paliw gazowych, które 
podlegały zatwierdzeniu przez Prezesa URE. Możliwość zwolnienia z przedmiotowego 
obowiązku istniała na podstawie art. 49 uPe – lecz pod warunkiem uzyskania indywidualnego 
zwolnienia od tego obowiązku, jeżeli przedsiębiorstwo działało w warunkach konkurencji. 
O zwolnieniu decydował każdorazowo Prezes URE, który w razie ustania warunków 
uzasadniających zwolnienie mógł cofnąć wydaną decyzję. Wówczas obowiązek zatwierdzenia 
taryf stanowił więc regułę, a możliwość uzyskania zwolnienia okoliczność o charakterze 
wyjątkowym.
W związku z wątpliwościami Komisji Europejskiej dotyczącymi zasad funkcjonowania rynku 
paliw gazowych w Polsce, przeprowadzone zostało postępowanie w sprawie regulowanych cen 
gazu ziemnego. Oceniono, że istniejący wówczas obowiązek taryfikacyjny stanowił przeszkodę 
dla wprowadzenia konkurencyjnego rynku gazu ziemnego w Polsce.
Sformułowanie takiego wniosku poskutkowało skierowaniem sprawy do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która zakończyła się wyrokiem. Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej wyrokiem z dnia 10 września 2015 r. (C-36/14), wskazał, że „Poprzez 



stosowanie systemu interwencji państwa w postaci nałożenia obowiązku stosowania przez 
przedsiębiorstwa energetyczne cen dostaw gazu ziemnego zatwierdzanych przez prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki, który to obowiązek nie jest ograniczony w czasie, w sytuacji gdy 
prawo krajowe nie zobowiązuje organów administracji do okresowego badania konieczności 
i zasad jego stosowania w sektorze gazowniczym z uwzględnieniem stopnia rozwoju tego 
sektora, oraz który cechuje zastosowanie do nieograniczonego kręgu beneficjentów lub 
odbiorców bez rozróżnienia pomiędzy odbiorcami oraz bez rozróżnienia sytuacji odbiorców w 
ramach poszczególnych ich kategorii, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, jakie 
ciążą na niej na mocy art. 3 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE. „
Doprowadziło to do konieczności nowelizacji uPe, która zmaterializowała się poprzez 
publikację, ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 
niektórych innych ustawy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1976). Wówczas do ustawy – Prawo 
energetyczne wprowadzony został art. 62b, implementujący zapisy zmierzające do liberalizacji 
rynku paliw gazowych w Polsce, w zakresie taryfowania przedsiębiorstw energetycznych 
działających na rynku paliw gazowych. 
Zawarta w artykule 62b uPe ochrona taryfowa, przed tegorocznymi zmianami, dotyczyła 
jedynie odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach domowych – wprost wymienionych 
w treści przepisu. Artykuł ten nie wskazywał jednak wprost, że odbiorcy w gospodarstwach 
domowych, zamieszkujący budynek wielolokalowy, w imieniu którego stroną umowy ze 
sprzedawcą gazu jest np. wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa również 
podlegają ochronie taryfowej. Istniał więc szereg wątpliwości interpretacyjnych dotyczących 
brzmienia tego przepisu ustawy. W związku z tym, w szczególności w przypadku braku 
złożenia przez wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe odpowiedniego oświadczenia, mogły 
one być uznawane za odbiorców niepodlegających ochronie taryfowej. Wątpliwości 
multiplikowała również możliwość prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem 
znajdującym się w zasobach spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. To prowadziło 
do możliwości domniemania sprzedawcy gazu, że paliwo to nie jest sprzedawane tylko i 
wyłącznie w celu jego zużycia w gospodarstwach domowych. 

Wątpliwości te postanowił rozstrzygnąć Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – organ 
odpowiedzialny za regulację sektora gazowego, publikując Komunikat1 wyjaśniający sposób 
interpretacji tego przepisu. 

Oprócz zmian w zakresie taryfowania przedsiębiorstw energetycznych działających na rynku 
paliw gazowych, podejmowano też inne kroki zmierzające do liberalizacji tego rynku 
i zwiększania dostępu do niego podmiotom zagranicznym na równych zasadach. Podejście to 

1 https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7744,Komunikat-nr-762018.html



miało za zadanie zwiększenie konkurencyjności na rynku gazu ziemnego, a przez to 
umożliwienie odbiorcy końcowemu wyboru sprzedawcy, który przedstawi mu najlepszą ofertę. 

Zmiany te powodowane były koniecznością implementacji kolejnych przepisów dyrektyw Unii 
Europejskiej. Wymuszały one na Polsce zmiany na rynku paliw gazowych, poprzez przede 
wszystkim: rozdzielenie usług sieciowych od działalności sprzedaży paliw gazowych, 
zwiększenie obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu z różnych kierunków oraz zapewnienie 
każdemu zainteresowanemu uczestnikowi rynku prawa dostępu do istniejącej infrastruktury 
sieciowej na transparentnych i niedyskryminacyjnych warunkach.

Niezwykle istotnym krokiem w stronę liberalizacji obrotu gazem ziemnym było więc 
ograniczanie administracyjnego nadzoru nad cenami paliw gazowych. 

Wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. przepisy ustawy – Prawo energetyczne zniosły 
z mocy prawa nadzór Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nad taryfami na sprzedaż gazu do 
odbiorców hurtowych, sprzedaż gazu LNG i CNG oraz na sprzedaż gazu do odbiorców 
końcowych dokonujących zakupu tego paliwa w punkcie wirtualnym lub w trybie przetargów, 
aukcji lub zamówień publicznych. Następnie od 1 października 2017 r. zniesiono obowiązek 
przedkładania do zatwierdzenia przez Prezesa URE taryf na sprzedaż gazu ziemnego 
wysokometanowego i zaazotowanego odbiorcom końcowym niebędącym gospodarstwami 
domowymi.

Nadzór Prezesa URE nad taryfami dla gazu sieciowego sprzedawanego do gospodarstw 
domowych miał zostać utrzymany jedynie do końca 2023 r., a po tym terminie taryfy w zakresie 
obrotu paliwami gazowymi miały nie obowiązywać.

W związku z dynamiczną sytuacją cenową na rynkach europejskich, skutkującą 
zwielokrotnieniem się cen gazu ziemnego w stosunku do cen z lat ubiegłych, zgodnie z  
brzmieniem art. 62b uPe, ustanowionym ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku 
gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 202), ochrona taryfowa dla odbiorców paliw gazowych została 
rozszerzona o wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz szereg podmiotów, które zostały 
wymienione w ust. 1 pkt 2d) ww. przepisu. Przepis ten w swoim brzmieniu ma chronić 
odbiorców paliw gazowych kupujących paliwo bezpośrednio od przedsiębiorstwa 
prowadzącego działalność w zakresie obrotu paliwami gazowymi. 

Ochrona taryfowa nie objęła odbiorców ciepła w gospodarstwach domowych, którzy nie są 
bezpośrednimi odbiorcami gazu ziemnego, a są odbiorcami ciepła wytworzonego z tego paliwa 
przez zewnętrznego dostawcę. Wynika to z faktu iż odbiorcy Ci nie są de facto odbiorcami 
paliw gazowych, których dotyczy przedmiotowa ochrona taryfowa wynikająca z aktualnego 
brzmienia art. 62b uPe. Nie jest możliwe wprowadzenie podobnego rozwiązania w stosunku do 
przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 



z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.), którymi są przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące 
działalność na rynku ciepłowniczym w tym ciepłownie i elektrociepłownie. Wynika to z 
regulacji kreowanych na poziomie unijnym, zgodnie z którymi nie można objąć ochroną 
taryfową przedsiębiorstw prowadzących rynkową działalność gospodarczą, gdyż mogłoby to 
zostać uznane za nieuprawnioną pomoc publiczną.

W odniesieniu do wskazywanej w oświadczeniu Pana senatora dyskryminacji gospodarstw 
domowych zaopatrywanych w ciepło z kotłowni gazowych, będących własnością podmiotów 
zewnętrznych, informuję że odbiorcy w  gospodarstwach domowych, w imieniu których 
rozliczenia ze sprzedawcą gazu ziemnego dokonywała wspólnota lub spółdzielnia 
mieszkaniowa, podlegały ochronie taryfowej również przed zmianą brzmienia art. 62b ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne, ustanowionym ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z 
sytuacją na rynku gazu. Wprowadzone zmiany miały na celu przede wszystkim jednoznaczne 
i bezpośrednie wskazanie beneficjentów ochrony taryfowej oraz rozszerzenia tego grona.

Wskazane wyżej nadzwyczajne kroki, mające na celu ochronę odbiorców paliw gazowych 
zostały spowodowane napiętą sytuacją geopolityczną, która spowodowała wzrosty cen 
nośników energii do historycznych poziomów. Sytuacja ta wymusza podejmowanie kolejnych 
zdecydowanych kroków, mających służyć ochronie odbiorców końcowych przed nadmiernie 
wysokimi cenami paliw gazowych. 

Należy również zaznaczyć, że istotnym mechanizmem służącym do zapobiegania skutkom 
podwyżek cen nośników energii w tym gazu są również rozwiązania wprowadzone ustawą 
z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.). Ustawa 
ta wprowadziła całkowicie nowe narzędzie służące do walki z wzrostami cen surowców 
energetycznych. Kalkulowano, że rozwiązanie to wpływać będzie bezpośrednio na niemal 
7 milionów gospodarstw domowych co stanowi ok. 52% wszystkich gospodarstw domowych 
w Polsce. Stawki dodatku osłonowego uzależniono między innymi od dochodów i ilości osób 
w gospodarstwie domowym i wynoszą od 400 zł dla gospodarstw jednoosobowych do 1437,50  
zł dla gospodarstw wieloosobowych.

Mając na uwadze konieczność ograniczenia negatywnych skutków wzrostu cen paliw, podjęto 
działania mające na celu zredukowanie wzrostu rachunków odbiorców ciepła poprzez 
obniżenie stawki podatku od towarów i usług w odniesieniu do dostaw energii cieplnej. 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz 
warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2021 poz. 2350), stawkę podatku VAT na 
ciepło obniżono do 8%. Rozporządzenie wprowadzające to rozwiązanie weszło w życie 
z dniem 31 grudnia 2021 r., a obniżone stawki obowiązywały od 1 stycznia 2022 r.



Biorąc pod uwagę dynamiczną sytuację geopolityczną, wpływającą na rynki surowców 
energetycznych podjęto decyzję o konieczności rozszerzenia wsparcia wprowadzonego ww. 
rozporządzeniem Ministra Finansów.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 13 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 
2022 r. poz. 196) wprowadziła wydłużenie okresu stosowania obniżonej stawki podatku VAT 
dla energii cieplnej aż do dnia 31 lipca 2022 r. Stawkę podatku VAT dla tego rodzaju energii 
ustanowiono na 5%. 

Rozwiązania to pozwalają skutecznie wspomóc najbardziej potrzebujące osoby i rodziny, które 
wzrost cen dotknął w największym stopniu. Jednoznacznie należy stwierdzić, że rozwiązania 
te pozwalają ograniczyć negatywny wpływ wzrostu cen surowców energetycznych na rynkach 
światowych na polskich obywateli.

Z poważaniem

Z up. Ministra

Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości: 
Departament Spraw parlamentarnych KPRM
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