
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 
ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE 

W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD KSZTAŁTOWANIA I KALKULACJI TARYF 
ORAZ ROZLICZEŃ W OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Na podstawie art. 46 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565) zarządza się, co następuje:

§ 1
W rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. poz. 503) 

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 6 ust. 1 pkt 5) kropkę na końcu zastępuje się średnikiem;

2. w § 6 ust. 1 dodaje się pkt 6) o następującym brzmieniu:

„6) zużycia energii elektrycznej na potrzeby odbiorców, dla których energia 
elektryczna stanowi wyłączne źródło ogrzewania gospodarstw domowych, a 
gospodarstwa te nie mają możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej celem 
wykorzystywania ciepła systemowego.”

3. w § 7 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„Odbiorca w celu zakwalifikowania go do grupy taryfowej, o której mowa w § 6 ust. 
1 pkt 6) powyżej, powinien złożyć oświadczenie o następującej treści:
Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
oświadczam, że w ramach zawartej z [firma przedsiębiorstwa energetycznego 
prowadzącego działalność w zakresie obrotu energią elektryczną] umowy sprzedaży 
albo umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej do [lokalu/budynku] 
położonego w [adres punktu poboru energii elektrycznej] o numerze punktu poboru 
energii elektrycznej [nr], energia elektryczna stanowi wyłączne źródło ogrzewania 
mojego gospodarstwa domowego. 
W celu możliwości dalszego korzystania przez odbiorcę ze wskazanej taryfy, 
odbiorca powinien składać w/w oświadczenie corocznie, najpóźniej do dnia 31 
marca danego roku.” 

4. w § 20 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Dla grupy taryfowej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 6) powyżej, cenę energii 
elektrycznej kalkuluje się z uwzględnieniem współczynnika korekcyjnego w 
wysokości […].”

5. w § 20 po dodanym ust. 4 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:
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„5. Koszty uzasadnione pomniejszone o współczynnik korekcyjny, o którym mowa 
w ust. 4 powyżej w kalkulacji cen dla grupy taryfowej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 
6) powyżej uwzględnia się w kalkulacji cen dla pozostałych grup taryfowych.”

§ 2 Rozliczenia dla grupy taryfowej utworzonej zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6) powyżej stosuje się 

od dnia […] r.

§ 3 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia/od dnia […] r.

UZASADNIENIE

Unia Europejska w dniu 11 grudnia 2020 r. zaakceptowała zwiększenie przez Unię Europejską 

celu redukcji emisji gazów cieplarnianych co najmniej do 55% do 2030 roku. W dniu 2 lutego 

2021 r. Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę Energetyczną Polski do 2040 r.”, która zakłada 

w szczególności, iż: 

• do 2040 r. potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych pokrywane będą przez 

ciepło systemowe oraz przez zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne;

• poprawa jakości powietrza nastąpi wskutek niskoemisyjnego kierunku transformacji źródeł 

indywidualnych (pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne);

• do 2030 r. nastąpi redukcja emisji GHG o ok. 30% - technologie wodorowe w stosunku do 

1990 r.

Wobec tego w celu odchodzenia od wysokoemisyjnych pieców (w tym głównie węglowych) 

służących zaspokojeniu potrzeb cieplnych gospodarstw domowych konieczne będzie 

zastąpienie ich źródłami niskoemisyjnymi, w tym ogrzewaniem elektrycznym. Zważywszy na 

fakt, iż większość gospodarstw domowych pozostaje poza dostępem do ciepła systemowego, 

a także zdecydowana część tych gospodarstw znajduje się w lokalizacji bez dostępu do sieci 

gazowej, to jedyną alternatywą dla takich gospodarstw domowych będzie ogrzewanie 

elektryczne. W świetle konieczności dokonania kosztownej transformacji energetycznej, 

wzrostu cen uprawnień do emisji, cena energii elektrycznej dla odbiorców końcowych będzie 

wzrastała. Tym samym w celu zapewnienia odbiorcom, dla których energia elektryczna 

stanowiła będzie wyłączne źródło ogrzewania, a więc będących poza dostępem do ciepła 

systemowego oraz sieci gazowej, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ceny energii 

elektrycznej. Dla odbiorców tych wydatki na energię elektryczną w ich budżecie powinny 

odpowiadać procentowo wydatkom innych odbiorców (z dostępem do ciepła systemowego lub 

sieci gazowej) na energię elektryczną i ogrzewanie.



W tym też celu uzasadnionym jest utworzenie nowej grupy taryfowej dla odbiorców, dla których 

energia elektryczna stanowiła będzie wyłączne źródło ogrzewania. Zapewnienie 

przedsiębiorstwu energetycznemu prowadzącemu działalność w zakresie obrotu energią 

elektryczną możliwości zakwalifikowania danego odbiorcy do nowoutworzonej grupy taryfowej 

na podstawie dodanego § 6 ust. 1 pkt 6) rozporządzenia nastąpi poprzez konieczność złożenia 

przez odbiorcę oświadczenia o zaproponowanej treści. 

Cenę energii elektrycznej dla nowoutworzonej grupy taryfowej ustala się poprzez 

zastosowanie współczynnika korekcyjnego w stosunku do ceny wynikającej z zatwierdzonej 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla określonego przedsiębiorstwa 

energetycznego prowadzącego działalność w zakresie obrotu energią elektryczną. 

Zważywszy na fakt, iż ceny energii elektrycznej taryfowane są wyłącznie dla tzw. sprzedawców 

„zasiedziałych”, to celowym jest umożliwienie tym sprzedawcom skalkulowania niepokrytych 

kosztów uzasadnionych w wyniku zastosowania wspomnianego powyżej współczynnika 

korekcyjnego w kalkulacji cen dla pozostałych grup taryfowych.


