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PREZES
URZĘDU OCHRONY

KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
TOMASZ CHRÓSTNY

Warszawa, 24 sierpnia 2022 r.

DMP-5.054.1.2022

Pan Prof. Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku, 

w odpowiedzi na oświadczenie senatora Jana Filipa Libickiego, złożonego podczas 

38 posiedzenia Senatu RP, uprzejmie informuję, iż pomoc, o której mowa w zapytaniu 

senatorskim, polega na objęciu określonych w ustawie grup odbiorców paliw gazowych 

ochroną taryfową w postaci zatwierdzania taryf przez Urząd Regulacji Energetyki1. Ustawą 

z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 

paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu2 (dalej: ustawa o szczególnych 

rozwiązaniach) rozszerzono, ujęty w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne, 

katalog podmiotów objętych ochroną taryfową do 31 grudnia 2023 r. o spółdzielnie oraz 

wspólnoty mieszkaniowe (art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy), a także o niektóre kategorie 

odbiorców będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej 

(m.in. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola, noclegownie itp. – art. art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. 

d ustawy). Ochroną tą zostały objęte również podmioty inne niż wspólnoty mieszkaniowe 

lub spółdzielnie mieszkaniowe, które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są 

uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na 

potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe, w lokalach podmiotów realizującymi 

zadania z zakresu użyteczności publicznej, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na 

1 Przepis art. 62b stanowi, że taryfy ustalane dla określonych w nim grup odbiorców przez przedsiębiorstwa 
energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub na obrót gazem ziemnym z zagranicą 
podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE. Ustawą
2 Dz.U. z 2022 r. poz. 202.
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potrzeby określone w tym przepisie lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w 

gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach 

podmiotów realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej( art. 62b ust. 1 pkt 2 

lit. c ustawy). 

Jednocześnie, zgodnie z uzasadnieniem do projektu przedmiotowej ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach, cyt.: „przez lokalną produkcję nie należy rozumieć 

wytwarzanie ciepła w ciepłowniach i elektrociepłowniach na potrzeby sieci ciepłowniczej, 

jak również w ramach niezależnie prowadzonej działalności gospodarczej”3. Na tej 

podstawie można wnioskować, że intencją ustawodawcy było wskazanie, że grupa 

odbiorców podlegających ochronie taryfowej, o której mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit c 

nie obejmuje ciepłowni i elektrociepłowni wytwarzających ciepło na potrzeby sieci 

ciepłowniczej. Również, zgodnie z przytoczonym w korespondencji towarzyszącej 

senatorskiemu zapytaniu stanowiskiem Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązujący stan 

prawny wyklucza z takiej samej ochrony gospodarstwa domowe w budynkach 

wielorodzinnych spółdzielni mieszkaniowych, które są ogrzewane z kotłowni zewnętrznych, 

gdyż ustawa nie obejmuje takiej sytuacji.

Niezależnie od powyższego, pragnę zauważyć, że Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów nie jest organem właściwym do wydawania prawnie wiążących 

interpretacji przepisów ustawy Prawo energetyczne. Biorąc pod uwagę zarówno fakt, że na 

podstawie przedmiotowego przepisu ustawy nie jest udzielana pomoc publiczna, jak 

również to że zagadnienia związane z ustawą mieszczą się w dziale administracji rządowej 

„energia”, właściwym do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Pana Senatora pytania 

jest Minister Klimatu i Środowiska4. 

Z poważaniem,

Tomasz Chróstny
Prezes

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

3 [w:] Druk nr 1902; Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw 
gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu; Uzasadnienie do projektu ustawy; str. 6.
4 Szczegółowy zakres działania Ministra Klimatu i Środowiska, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o Radzie 
Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 655), wynika z rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. 
w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2005). Zgodnie z regulacją 
omawianych rozporządzeń, Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej – energia, 
klimat i środowisko.
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