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Dotyczy: pisma KRIR/JM/1096/2022 w sprawie wniosku KRIR odnośnie limitów energii 

dla gospodarstw rolniczych

Szanowny Panie Prezesie,

na wstępie podkreślenia wymaga, że zgodnie art. 7a ustawy z dnia 4 września 1997 r. 

o działach administracji rządowej i §1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 

października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu 

i Środowiska właściwym do spraw bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym 

bezpieczeństwa dostaw energii, surowców energetycznych i paliw jest Minister Klimatu 

i Środowiska. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie dysponuje instrumentami prawnymi 

ani funduszami wpływającymi na możliwość zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw 

i niwelowania wzrostu cen energii elektrycznej, gazu i paliw stałych. 

Jednocześnie poniżej przedstawiamy informację na temat rozwiązań przyjętych przez 

Rząd RP w celu zminimalizowania wzrostu cen energii elektrycznej.

Na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 

ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku 

energii elektrycznej zaproponowane są rozwiązania mające na celu zmitygowanie 

wzrostu ceny energii w zatwierdzanych taryfach przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki na 2023 r. Ustawa ma na celu zapewnienie wsparcia dla odbiorców energii 

elektrycznej w gospodarstwach domowych, w tym zużywanej na potrzeby pomieszczeń 

gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, lokali 
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o charakterze zbiorowego mieszkania, węzłów cieplnych i hydroforni, oświetlenia 

budynków mieszkalnych, garaży, domów letniskowych w ogródkach działkowych – o ile 

nie jest w tych pomieszczeniach prowadzona działalność gospodarcza. Jednocześnie, aby 

mechanizm w sposób istotny nie zakłócał sygnałów cenowych jako czynników 

kształtujących postawy u odbiorców mające na celu oszczędzanie energii elektrycznej 

oraz zwiększanie efektywności energetycznej, zdecydowano się na ustalenie limitu 

zużycia na poziomie 2 MWh. Zastosowano również dodatkowe wsparcie dla gospodarstw 

domowych prowadzących działalność rolną, rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, 

a także osób niepełnosprawnych, dla których zwiększono limit preferencyjnego zużycia 

energii elektrycznej z 2 MWh do 3 MWh albo 2,6 MWh, uwzględniając ich zwiększone 

potrzeby dotyczące zużycia energii elektrycznej. Odbiorca, po przekroczeniu zużycia 

w wysokości 2 MWh (odpowiednio 3 MWh albo 2,6 MWh dla ww. wyodrębnionych grup 

odbiorców), za każdą kolejną zużytą kWh będzie rozliczany według cen obowiązujących 

w taryfie danego przedsiębiorstwa z roku 2023, odpowiednio (w przypadku sprzedawców 

alternatywnych) według ceny wolnorynkowej, obowiązującej z postanowień umownych 

pomiędzy nim, a jego sprzedawcą energii. 

Ponadto w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych 

mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu 

niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243) wprowadzony został nadzwyczajny 

instrument zwiększający bezpieczeństwo energetyczne gospodarstw domowych, 

niektórych podmiotów świadczących usługi użyteczności publicznej oraz sektora mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie zaproponowany instrument został 

skonstruowany w taki sposób, aby zachęcać odbiorców do oszczędzania energii 

elektrycznej. Ustawa określa m.in.:

1) maksymalną cenę sprzedaży w wysokości 693 zł/MWh dla odbiorcy 

uprawnionego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej 

w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127), 

w przypadku gdy zużywa energię elektryczną powyżej maksymalnych limitów 

zużycia;  

2) maksymalną cenę sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 785 zł/MWh 

stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, tj. min.:

 przedsiębiorcami będącymi: mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo 

średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 marca 



2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. 

poz. 24, 974 i 1570), w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby 

podstawowej działalności, 

 podmiotami będącymi: małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu 

art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. 

w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu 

wysokich cen energii (Dz. Urz. UE LI 261 z 07.10.2022, str. 1), producentem 

rolnym będącym osobą fizyczną wpisaną do ewidencji producentów, o której 

mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001), lub osobą fizyczną prowadzącą 

dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1128, z późn. zm. ) w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby 

prowadzonej działalności,

3) zasady i tryb przyznawania i wypłacania rekompensat dla podmiotów 

uprawnionych z tytułu wprowadzenia ceny maksymalnej;

4) zasady i tryb czasowego ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej na 

hurtowym rynku energii elektrycznej.

Z wyrazami szacunku

Waldemar Guba
dyrektor
Departament Rynków 
Rolnych i Transformacji 
Energetycznej Obszarów 
Wiejskich
/podpisano elektronicznie/

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych 
osobowych dostępna jest pod adresem: 
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych
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