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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Początek bieżącego roku zaskoczył wszystkich radykalnym wzrostem cen gazu. Odbiorców 

indywidualnych, gospodarstwa domowe zszokował wzrost ceny o 54%, ale bardzo wielu osób 

będących odbiorcami indywidualnymi – jeśli zamieszkują w spółdzielniach mieszkaniowych albo 

wspólnotach mieszkaniowych – dotknął wzrost cen znacznie wyższy, bo wynoszący kilkaset procent, 

a w niektórych przypadkach sięgający pułapu prawie 1000%.  

W bardzo złej sytuacji znaleźli się także przedsiębiorcy, w tym polskie, małe, często rodzinne 

firmy, którym zafundowano wzrost cen gazu na poziomie 300–400%. Czy wszyscy przetrwają tak 

drastyczne podwyżki, trudno dzisiaj jeszcze powiedzieć, ale jeśli nawet, to na pewno ze szkodą dla 

swoich odbiorców, kooperantów i klientów. Oni wszyscy doświadczą bowiem wzrostu cen 

świadczonych usług i towarów. To z kolei przekłada się na wzrost cen towarów i jest też elementem 

nakręcającej się spirali inflacji, którą obserwujemy na co dzień. 

Niestety, ta dramatycznie niebezpieczna sytuacja trwa nadal, mimo że od początku roku minęło 

wiele miesięcy, a co gorsze, dotyka także samorząd terytorialny i jego jednostki organizacyjne. 

Reprezentanci j.s.t., np. zrzeszeni w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, wystosowali do 

Pana Premiera pismo, w którym mogliśmy przeczytać m.in.: „Podmioty gospodarcze wzrost kosztów 

paliwa gazowego zrównoważą podniesieniem cen swoich produktów czy usług. Instytucje 

samorządowe takich działań podjąć nie mogą. Samorządy lokalne, konstruując budżety na rok 2022, 

w większości przypadków nie miały podstaw do ujęcia w nim takich podwyżek cen gazu, które stają 

się faktem i są kolejnym, niemałym obciążeniem dla finansów samorządowych”. I dalej: „Wiemy, że 

prowadzone są prace legislacyjne nad rozwiązaniami włączającymi spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe do grupy konsumentów indywidualnych, dla których przewidziane są specjalne, 

obniżone taryfy. Biorąc pod uwagę ów fakt oraz wpływ podwyżek również na budżety instytucji 

samorządowych, zwracam się do Pana Premiera z prośbą o włączenie do projektowanych rozwiązań 

również podmiotów samorządowych, tj.: szkoły, przedszkola, szpitale, domy pomocy społecznej, 

samorządowe instytucje kultury itp. Wszystkie te instytucje nie mają szans, by samodzielnie 

zrównoważyć rosnące koszty ogrzewania, a brak pomocy ze strony państwa postawi je w jeszcze 

trudniejszej sytuacji finansowej” – napisał do Pana Premiera burmistrz Jacek Gursz, prezes SGiPW. 

Dzisiaj, po pół roku od tamtego wystąpienia oraz po pojawieniu się kolejnych czynników 

wpływających na wzrost cen energii, w tym ogrzewania (także przy stosowaniu nie tylko gazu, lecz 

także oleju opałowego, peletu czy węgla kamiennego i drewna), chciałbym zapytać, co rząd zrobił do 

tej pory oraz co zamierza zrobić, aby rozwiązać problem szokujących obciążeń finansowych, 

o których tu mowa, jeszcze przed zbliżającą się jesienią i zimą, czyli następnym sezonem grzewczym. 

Z poważaniem 

Adam Szejnfeld 


