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Szanowni Państwo, 

w nawiązaniu do ustaleń podjętych na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, 
Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 
12 stycznia br., na którym poruszany był temat dotyczący podwyżek cen paliw i energii, poniżej 
przedstawiam stosowne informacje.

Na wstępie należy podkreślić, że Minister Klimatu i Środowiska monitoruje sytuację na rynku gazu 
ziemnego oraz jej wpływ zarówno na sytuację finansową gospodarstw domowych, jak również 
przedsiębiorstw. Pomimo faktu, że obecny kryzys ma charakter zewnętrzny, i jest spowodowany 
nadużywaniem pozycji dominującej przez Gazprom, Rząd RP opracował kompleksowe mechanizmy 
osłonowe dla odbiorców wrażliwych, w tym dla instytucji będących pod nadzorem jednostek samorządu 
terytorialnego.

Obniżenie podatków dla energii elektrycznej, paliw i ciepła 

W ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej, przyjęto nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
17 grudnia 2021 r. zmieniającego 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 r. 
poz. 2350), która bezpośrednio ograniczyła ceny nośników energii już od 1 stycznia br. Dzięki tej 
nowelizacji, w pierwszym kwartale 2022 r. obniżono stawkę podatku VAT dla gazu ziemnego oraz 
ciepła systemowego z 23 do 8%, a za energię elektryczną z 23 do 5%. 

Innym instrumentem podatkowym mającym zahamować wzrost cen dla wszystkich odbiorców jest 
obniżenie akcyzy na energię elektryczną oraz paliwa, wprowadzone ustawą z grudnia 2021 r, energia 
elektryczna zużywana w gospodarstwach domowych została zwolniona z podatku akcyzowego, a dla 
pozostałych odbiorców, w związku z ograniczeniami wynikającymi z prawa europejskiego, ograniczono 
jej wysokość z 5 do 4,6 zł/MWh. Obniżona została także akcyza za paliwo do minimalnego poziomu 
dopuszczalnego przez UE, a także zmieniono podatek od sprzedaży detalicznej od paliw (od 1 stycznia 
do 31 maja).

W celu poszerzenia ochrony konsumentów, zgodnie z uchwaloną przez Sejm i przekazaną pod obrady 
ustawą z dnia 13 stycznie 2022 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, od dnia 1 lutego 



2022 r. nastąpi obniżenie stawki VAT dla paliw z 23 do 8%, gazu ziemnego z 8 do 0%, a ciepła 
systemowego z 8 do 5%. Przedłużono też okres obowiązywania niższych stawek podatkowych, w tym 
również 5-procentowego podatku od energii elektrycznej, do dnia 31 lipca. 

Rozłożenie w czasie podwyżek cen gazu ziemnego – ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 
poz. 2271)

Prócz podejmowanych działań fiskalnych, w ostatnich miesiącach opracowano oraz przyjęto 
rozwiązania, które systemowo doprowadziły do ograniczenia podwyżek cen gazu dla odbiorców 
będących gospodarstwami domowymi. Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne, która weszła w życie 
10 grudnia 2021 r., wprowadziła do polskiego systemu prawnego możliwość rozłożenia podwyższonego 
kosztu nabycia paliwa gazowego przez przedsiębiorstwa energetyczne nawet na 3 lata. W związku z 
kilkusetprocentowymi wzrostami cen gazu ziemnego na giełdach, koszt nabycia tego paliwa stanowi 
główny czynnik stymulujący koszty paliw gazowego dla odbiorców końcowych, a tym samym 
odpowiada za obecne podwyżki.

Dzięki przyjętemu rozwiązaniu, przedsiębiorstwa energetyczne uzyskały możliwość wydłużenia okresu 
zwrotu podwyższonych kosztów działalności, przy jednoczesnym zapewnieniu, że w perspektywie 
kilku lat skutecznie uda im się odzyskać te koszty w następnych taryfach, zatwierdzanych również po 
zakończeniu bieżącego kryzysu energetycznego. 

Na skuteczność rozwiązania wskazuje fakt, że w 2022 r. dla odbiorców będących gospodarstwami 
domowymi, w tym dla odbiorców w budynkach wielolokalowych, ceny gazu  ziemnego dla klientów 
PGNiG OD wzrosły o 54%, a więc znacznie poniżej kosztów nabycia tych paliw przez spółkę oraz 
poniżej taryf innych przedsiębiorców, którzy ubiegali się o wzrost taryfy nawet o ponad 200% 

Ustawa z 13 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw 
gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu 

Uzupełnieniem dla mechanizmu wprowadzonego nowelizacją z grudnia 2021 r., jest procedowana 
obecnie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w 
związku z sytuacją na rynku gazu, przyjęta przez Sejm w dniu 13 stycznia 2022 r. Koordynowany przez 
Ministra Aktywów Państwowych rządowy projekt zawiera kompleksowe rozwiązania, które ochronią 
najbardziej wrażliwych odbiorców paliwa gazowego przed podwyżkami, rozszerzając katalog tych 
odbiorców, a także zagwarantują skuteczny mechanizm dla budynków wielolokalowych, które 
wcześniej nie zdecydowały się na skorzystanie z ochrony taryfowej. Z racji na nadzwyczajne znaczenie 
tego projektu dla ustabilizowania sytuacji na rynku gazu ziemnego w Polsce, projekt ten jest 
procedowany w trybie pilnym zarówno w ramach Rządu, jak również w Parlamencie.

Po pierwsze, ustawa ta zamraża ceny gazu ziemnego na poziomie taryfy zatwierdzonej przez Prezesa 
URE w ostatnim kwartale 2021 r. Rozwiązanie to stanowi gwarancję, że w trakcie nadchodzącego roku 
ceny gazu ziemnego pozostaną na niezmienionym poziomie, niezależnie od dalszych manipulacji na 
europejskim lub krajowym rynku gazu ziemnego. 

Po drugie, ustawa zapewnia odbiorcom w budynkach wielolokalowych bardziej klarowny i przejrzysty 
mechanizm pozwalający na objęcie ich taryfikowanymi cenami paliw gazowego, nawet w sytuacji, w 
której przez zaniechanie lub błąd zarządcy, odbiorcy w tych budynkach nabywali gaz po cenie rynkowej. 

Co istotne, ustawa ta odpowiada również na apele jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji 
świadczących kluczowe usługi publiczne w sprawie zapewnienia im odpowiedniej ochrony, która 
pozwoli należycie wypełniać kluczowe dla społeczeństwa zadania. Po wejściu w życie tej ustawy, 
odbiorcy ci będą mieli możliwość złożenia oświadczenia o poddaniu się ochronie taryfowej. Tym 



samym, pomimo kilkusetprocentowych wzrostów, jednostki te będą korzystały ze stałych, niższych niż  
rynkowe cenach.

W celu ograniczenia negatywnego wpływu ww. zmian na funkcjonowanie i płynność przedsiębiorstw 
energetycznych, na które przerzucone zostaną drastyczne koszty paliwa gazowego, ustawa zapewnia 
również mechanizm rekompensaty kosztów dla przedsiębiorstw energetycznych, a tym samym stwarza 
mechanizm osłonowy, gwarantujący ciągłość dostaw paliwa gazowego dla odbiorców końcowych po 
obniżonych i zamrożonych cenach. 

Obniżenie taryfy dla przedsiębiorców – PGNiG OD

Wychodząc również naprzeciw oczekiwaniom małych i średnich przedsiębiorstw, PGNiG Obrót 
Detaliczny zdecydowała się na bezprecedensowe na skalę europejska obniżenie cen taryf dla tych 
odbiorców o 25% do końca lutego 2022 r. Należy podkreślić, że inicjatywa PGNiG OD, pomimo 
konieczności ponoszenia już kosztów w związku z ograniczonym wzrostem taryfy dla odbiorców 
domowych, wskazuje na wysoką wrażliwość spółki na los klientów, i nie podyktowana była 
administracyjnym obowiązkiem nałożonym na tę spółkę. 

Z poważaniem

Z up. Ministra

Piotr Dziadzio
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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