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Szanowna Pani Marszałek,

Poniżej przedstawiam odpowiedź na interpelację Pana Posła Janusza Kowalskiego z dnia 
16 września 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, które 
pozwoli największym dostawcom energii elektrycznej w Polsce różnicować jej ceny ze względu na 
miejsce zamieszkania - K9INT26886.

W interpelacji podniesiono potrzebę obniżenia kosztów energii elektrycznej dla określonych 
odbiorców (wg kryterium miejsca zamieszkania i braku możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej) 
poprzez wprowadzenie współczynnika korekcyjnego, obniżającego stawki opłat za dostawę energii 
elektrycznej dla podmiotów spełniających określone wymogi. Wraz z interpelacją został złożony 
„projekt zmiany rozporządzenia taryfowego, które pozwoli największym dostawcom energii elektrycznej 
w Polsce różnicować ceny energii elektrycznej ze względu na miejsce zamieszkania (zakres 
różnicowania zostawiam do decyzji właściwego ministra). Kryterium różnicującym jest dostęp do sieci 
ciepłowniczej. Zagadnienie jest niezwykle istotne w kontekście odchodzenia od spalania paliw stałych 
na obszarach wiejskich, poza dużymi miastami. Mieszkańcy obszarów wiejskich opalający dzisiaj domy 
drewnem i węglem bez przedmiotowej regulacji po rezygnacji ogrzewania paliwami stałymi będą tymi, 
którzy poniosą koszty transformacji energetycznej bezpośrednio.”

Przede wszystkim należy wskazać, że potrzeba obniżenia kosztów dystrybucji energii 
elektrycznej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby ogrzewania gospodarstw 
domowych została dostrzeżona w ramach resortu energii, a na skutek podjętej inicjatywy 
ustawodawczej, w  017 r. Minister Energii wydał nowe rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie 
Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 
taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 2500), wprowadzjace tzw. 
taryfę grzewczą (G12as). 



Jak wynika z uzasadnienia do projektu ww. rozporządzenia, obniżenie stawek opłat za pobór 
energii elektrycznej, w okresach zmniejszonego na nią zapotrzebowania, zalecił wówczas Komitet 
Ekonomiczny Rady Ministrów. „Zgodnie z punktem 5 Rekomendacji KERM w sprawie działań 
niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokich stężeń 
zanieczyszczeń powietrza, zmiany regulacji w tym zakresie mają zachęcić do instalacji pieców 
elektrycznych (kumulacyjnych) lub pomp ciepła na terenach, gdzie brak jest możliwości podłączenia do 
scentralizowanych systemów ciepłowniczych lub sieci gazowych. Obniżenie stawek opłat w nocy ma 
także zachęcić potencjalnych użytkowników pojazdów elektrycznych do zakupu tego środka transportu 
oraz ładowania takiego samochodu w czasie zmniejszonego zapotrzebowania na moc w systemie 
elektroenergetycznym.”

Wprowadzono wówczas do rozporządzenia taryfowego nowe ustępy 4-10 w paragrafie 6:

„4. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii 
elektrycznej tworzy odrębną grupę taryfową dla odbiorców zużywających energię elektryczną na 
potrzeby gospodarstw domowych, w celu stymulowania tych odbiorców do zużywania większej ilości 
energii elektrycznej w godzinach od 22.00 do 6.00.

5. W grupie taryfowej, o której mowa w ust. 4, obowiązują stawki opłat w wysokości jak w grupie 
taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych 
z jednostrefowym rozliczeniem za usługi dystrybucji energii elektrycznej, z zastrzeżeniem ust. 6-10.

6. W godzinach od 22.00 do 6.00 przedsiębiorstwo energetyczne w pierwszym roku od zakwalifikowania 
odbiorcy do grupy taryfowej, o której mowa w ust. 4, stosuje składnik zmienny stawki sieciowej 
w wysokości do 30 % składnika zmiennego stawki sieciowej grupy taryfowej dla odbiorców 
zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych z jednostrefowym rozliczeniem 
za usługi dystrybucji energii elektrycznej. Obniżony składnik zmienny stawki sieciowej obowiązuje 
w odniesieniu do ilości energii elektrycznej, przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej 
w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku.

7. Dla nowego miejsca dostarczania energii elektrycznej dla odbiorcy z grupy taryfowej, o której mowa 
w ust. 4, któremu przedsiębiorstwo energetyczne nie świadczyło usługi dystrybucji dłużej niż rok, 
przyjmuje się, że zużycie energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 6, wynosiło 0 kWh.

8. W kolejnych latach od zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej, o której mowa w ust. 4, do 
rozliczenia opłaty sieciowej zmiennej w poszczególnych okresach przyjmuje się ilość zużycia energii 
elektrycznej taką jak w analogicznym okresie rozliczeniowym roku poprzedzającego pierwszy rok 
zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej, o której mowa w ust. 4.

9. Dla odbiorców, o których mowa w ust. 7 i 8, w godzinach od 22.00 do 6.00 przedsiębiorstwo 
energetyczne stosuje składnik zmienny stawki sieciowej w wysokości do 30% składnika zmiennego 
stawki sieciowej grupy taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby 
gospodarstw domowych z jednostrefowym rozliczeniem za energię elektryczną. Obniżony składnik 
zmienny stawki sieciowej obowiązuje w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość 
energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie roku poprzedzającego pierwszy rok 
zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej, o której mowa w ust. 4.

10. W grupie taryfowej, o której mowa w ust. 4, składnik stały stawki sieciowej ustala się w wysokości 
dwukrotności składnika stałego stawki sieciowej grupy taryfowej dla odbiorców zużywających energię 
elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych z jednostrefowym rozliczeniem za usługi dystrybucji 
energii elektrycznej.”



Jak wynikało z uzasadnienia do projektu, głównymi beneficjentami tej taryfy mieli być właśnie 
odbiorcy zwiększający zużycie energii elektrycznej w związku z jej przeznaczeniem na ogrzewanie bądź 
ładowanie pojazdu elektrycznego w godzinach nocnych. 

Pamiętać przy tym należy, że w taryfach OSD są także do wyboru inne taryfy 
ze zróżnicowanymi stawkami w ciągu doby, jak np. G12w (taryfa weekendowa, z niższymi stawkami 
w porze nocnej oraz w soboty i niedziele, a także święta) oraz G12. Dla przykładu z taryf jednego z OSD 
na 2021 r. składnik zmienny stawki sieciowej wynosi (zł/kWh): 
- G12as: 0,1648 (dzień), 0,0165*/0,1648**(noc) 
- G12w: 0,1814 (szczyt), 0,0547 (poza szczytem)
- G12: 0,1868 (dzień), 0,0615 (noc).
* stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, który spełnienia opisane powyżej kryteria
** stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, który nie spełnia powyżej opisanych kryteriów pozwalających na 
zastosowanie niższej stawki

Podsumowując, podkreślić należy, że w taryfie każdego z OSD aktualnie znajdują się ww. grupy 
taryfowe zawierające odpowiednie zróżnicowanie stawek i pozwalające na wybór grupy optymalnej 
z punktu widzenia krzywej poboru energii elektrycznej u danego odbiorcy, a zatem wprowadzanie 
kolejnej grupy z „taryfą grzewczą” należy uznać za ponadmiarowe. 

Z poważaniem

Z up. Ministra

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