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Warszawa, 22.02.2022 r.

Dot.: ochrony taryfowej w związku z ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku
gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202).
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.01.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 26.01.2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku
z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202, dalej: „Ustawa”). Zgodnie z Ustawą,
rozszerzony został katalog odbiorców paliwa gazowego uprawnionych do korzystania przy
rozliczeniach z cen w wysokości ustalonej dla odbiorców w gospodarstwach domowych, tj. cen
określonych w zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfie PGNiG Obrót
Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „PGNiG OD” lub „Spółka”).
Pragniemy w tym miejscu zaznaczyć, że cena z ww. Taryfy, w wielu przypadkach może okazać
się ceną niższą aniżeli cena jaką Spółka, zgodnie z umowami, stosuje wobec określonych
odbiorców.
Zwracamy uwagę, że w celu skorzystania z cen paliwa gazowego określonych we wspomnianej
Taryfie, większość kategorii podmiotów, których dotyczy Ustawa, zobowiązana jest do złożenia
Spółce stosownego oświadczenia. Zastosowanie ochrony taryfowej jest więc uzależnione
od wniosku zainteresowanego odbiorcy (tj. złożenia oświadczenia). Oświadczenie takie należy
złożyć na odpowiednim wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska1.
Oświadczenie powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji danego
podmiotu – własnoręcznie lub za pomocą podpisu elektronicznego posiadającego kwalifikowany
certyfikat podpisu elektronicznego wystawiony przez dostawcę usług zaufania.
Uprawnieni odbiorcy, będący już klientami PGNiG OD w dniu wejścia w życie Ustawy, którzy chcą
skorzystać z ochrony taryfowej ze skutkiem od dnia 01.01.2022 r., zobowiązani są dozłożenia
oświadczenia w terminie 45 dni od dnia wejścia Ustawy w życie (tj. do dnia 15.03.2022 r.).
Złożenie oświadczenia po upływie powyższego terminu będzie skutkowało możliwością
stosowania cen przewidzianych w Taryfie dopiero ze skutkiem od dnia następnego po dniu
złożenia oświadczenia.
1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28.01.2022 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).
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Wyjątek od stosowania ochrony taryfowej na wniosek odbiorcy dotyczy wspólnot
mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, względem których ochrona taryfowa stosowana
jest automatycznie. Niemniej jednak, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe,
zgodnie z Ustawą, również są zobowiązane do złożenia stosownych oświadczeń. Odnośnie
wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych będących już klientami PGNiG OD
w dniu wejścia w życie Ustawy, oświadczenia należy złożyć również w terminie do dnia
15.03.2022 r. Zwracamy jednocześnie uwagę, że brak złożenia oświadczenia przez wspólnotę
mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową może wiązać się z odpowiedzialnością, w tym
odpowiedzialnością karną2.
Dodatkowo wskazujemy, że na stronie internetowej https://pgnig.pl/ochrona-taryfowa
znajdują się
najważniejsze informacje dotyczące Ustawy, w tym m.in. wskazanie
jakie podmioty są uprawnione do skorzystania z ochrony taryfowej, instrukcja jak składać
oświadczenia oraz odnośniki do właściwych aktów prawnych.
Jednocześnie wskazujemy, iż najszybszą formą złożenia oświadczenia jest skorzystanie
z formy on-line za pomocą https://ebok.pgnig.pl/ochrona-taryfowa
W przypadku gdy złożyli już Państwo Oświadczenie proszę uznać poniższą korespondencję
jako informacyjną.
Z poważaniem,
Dorota Tomaszewska

Dyrektor Departamentu Zarządzania
Sprzedażą i Obsługą Klientów

2 Zgodnie z Ustawą, kto nie dopełnia obowiązku złożenia oświadczenia w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej,
podlega karze grzywny od 500 do 50 000 złotych. Ponadto, sąd może orzec wobec takiej osoby zakaz zajmowania stanowiska członka zarządu wspólnoty
mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej.

