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Co to za ustawa?

Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 roku o szczególnych 
rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw 
gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2022000
0202

Weszła w życie 29 stycznia 2022 roku

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000202


O czym jest ta ustawa?

• Ustawa zmienia między innymi ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku 
Prawo energetyczne i rozszerza grupę podmiotów uprawnionych do 
korzystania z ochrony taryfowej na rynku gazu

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. cena maksymalna 
ustalona jest na poziomie 200,17 zł/MWh

Prawo energetyczne:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970540348

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970540348


Podmioty uprawnione



Do kiedy ochrona taryfowa?

do 31 grudnia 2023 roku

Do kiedy należy złożyć oświadczenie?
Podmioty uprawnione do ochrony taryfowej, inne niż odbiorcy w 
gospodarstwach domowych, na złożenie oświadczenia mają 45 dni od 
wejścia w życie ustawy (czyli do 15 marca 2022 roku). 
Złożenie oświadczenia po tym terminie powoduje, że skutek ochrony 
taryfowej następuje dopiero od dnia następującego po złożeniu 
oświadczenia.

W przypadku nowych klientów oświadczenia powinny być składane przed 
zawarciem umowy z PGNiG Obrót Detaliczny.



Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z ochrony?

• Należy złożyć oświadczenie. 

Wzór oświadczenia określony został w rozporządzeniu 
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w 
sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców 
paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu 
skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z 
sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 212)



Jak złożyć oświadczenie?

• Pisemnie na adres dostawcy gazu

• https://ebok.pgnig.pl/ochrona-taryfowa

https://ebok.pgnig.pl/ochrona-taryfowa




wybieramy:











Kim jest odbiorca gazu?

Ustawa Prawo energetyczne:



Działalność podstawowa spółdzielni socjalnej

Ustawa o spółdzielniach socjalnych

Ochrona podmiotów w zakresie działalności pożytku publicznego 
została wyodrębniona
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