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Szanowna Pani 

Anna Moskwa 

Minister Klimatu i Środowiska 

 

Szanowna Pani Minister, 

Związek Powiatów Polskich zwraca się o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, która 

rozszerzy zakres ochrony taryfowej w zakresie cen gazu także na samorządowe 

obiekty sportowe. Obecnie obowiązujące brzmienie art. 62b ustawy Prawo 

energetyczne nie obejmuje tej kategorii podmiotów. 

Ochrona taryfowa została wprowadzona na rzecz szeregu podmiotów 

wykonujących usługi publiczne w ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych  

w związku z sytuacją na rynku gazu (oraz kolejnymi nowelizacjami). Zgodnie  

z obecnym brzmieniem art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne taryfy 

ustalone dla podmiotów wymienionych w lit. d tego przepisu i będących 

odbiorcami paliw gazowych, które stosuje się do dnia 31 grudnia 2027 r., przez 

przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami 

gazowymi lub na obrót gazem ziemnym z zagranicą podlegają zatwierdzeniu 

przez Prezesa URE – o ile podmioty te złożą stosowne oświadczenie 

sprzedawcy paliw gazowych. Na liście tej obecnie nie ma podmiotów, które 

realizują zadania z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej. 

Zgodnie z ustawą o sporcie, przez kulturę fizyczną rozumie się sport oraz 

wychowanie fizyczne wraz z rehabilitacją ruchową. Zadania w zakresie kultury 

fizycznej i turystyki są przewidziane jako zadania każdego szczebla samorządu 

w Polsce. 

Tymczasem znaczna część funkcjonujących w Polsce obiektów sportowo-

rekreacyjnych – w tym stadionów, hal gimnastyczno-sportowych, basenów  

i pływalni – jest zarządzana przez podmioty samorządowe (często w formie  

tzw. Ośrodków Sportów i Rekreacji będących samorządowymi jednostkami 

budżetowymi). Realizują  one  funkcje nie  tylko  wypoczynkowo-rekreacyjne,  ale  



 

  

także edukacyjne, zdrowotne, profilaktyczne i  przez udostępnianie ich dla mieszkańców, w tym zawodników 

i trenerów zrzeszonych w lokalnych klubach i organizacjach sportowych. To na obiektach samorządowych 

rozgrywa się większość zawodów sportowych, w tym lekkoatletycznych i pływackich, dzieci i młodzieży.  

Obecny kryzys energetyczny i inflacja uderzają także w ekonomiczne podstawy funkcjonowania takich 

jednostek. Z zadowoleniem przyjmujemy, że samorządowe podmioty wykonujące zadania z zakresu kultury 

fizycznej są przewidziane jako odbiorcy uprawnieni w rozwiązaniach mających ustalić ceny maksymalne za 

energię elektryczną. Uważamy więc, że analogiczna ochrona w formie ujęcia jako odbiorcy paliwa gazowego 

przewidzianego w art. 62b ustawy Prawo energetyczne powinna być przewidziana także w zakresie taryf 

gazowych. Objęcie ochroną taryfową jednostek organizacyjnych, które realizują zadania z opisanego 

zakresu, pozwoli na zabezpieczenie ich nieprzerwanego, trwałego funkcjonowania w czasach ogólnej 

niepewności ekonomicznej. Byłoby wysoce niewskazane, by samorządy musiały ograniczać działalność 

obiektów takich jak pływalnie lub hale sportowe, nie tylko ze względu na nastroje społeczne, ale także ze 

względu na potrzebę utrzymania odpowiedniego poziomu kultury fizycznej.  

W związku z powyższym Związek Powiatów Polskich przedstawia propozycję nowelizacji ustawy Prawo 

energetyczne. Jesteśmy gotowi omówić ją w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.  

Proponowana treść nowelizacji: 

„W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 r. poz. 1385 z późn. zm) w art. 62b 

ust. 1 pkt 2 lit. d po tiret osiemnaste dodaje się tiret dziewiętnaste w brzmieniu:  

- podmiotami realizującymi na rzecz jednostki samorządu terytorialnego zadania i usługi, w tym usługi 

świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, z zakresu kultury fizycznej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599), w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe 

na potrzeby podstawowej działalności”. 

 

Z poważaniem 

 

          Prezes Zarządu  

Związku Powiatów Polskich 

 

Andrzej Płonka 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Sz. P. Kamil Bortniczuk, Minister Sportu i Turystyki 

2. Członkowie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 


