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Głównym składnikiem ostatecznej ceny jaką odbiorcy płacą za paliwo gazowe jest koszt 

zakupu paliwa gazowego przez Spółkę.  

Na ostateczną cenę paliwa gazowego składają się:  

• około 95% to koszt zakupu paliwa gazowego 

• około 5% to pozostałe koszty, w tym Świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białe 
certyfikaty) 

 

 

Sumaryczny wzrost kosztów rachunku za gaz będzie wynosił około 100%, ponieważ opłaty stałe i 
dystrybucyjne pozostały na niezmienionym poziomie. Cena sprzedaży paliwa gazowego od 
01.10.2021 roku wzrosła o około 170%. Podwyżka dotyczy wszystkich grup odbiorców we wszystkich 
grupach taryfowych i została zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Wprowadzenie zmiany cen w obowiązującej Taryfie i Cenniku podyktowane jest  
znacznym wzrostem hurtowych cen gazu ziemnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jakie ma miejsce 
w Europie i na świecie, w tym również na polskiej Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie. 
Przykładowo cena z dnia 06.10.2021 roku na 1 kwartał 2022 roku wynosi 627,86 zł/ MWh.  Wzrost 
cen wynika głównie z większego niż w ostatnich latach zapotrzebowania na gaz w Europie i na 
świecie, co jest spowodowane niższymi temperaturami, które wystąpiły zimą i wiosną tego roku, 
wyższym popytem przemysłowym w okresie po COVID, zwłaszcza produkcji energii elektrycznej w 
Europie i dostaw gazu na poziomie lat ubiegłych. Poniżej przedstawiamy wykres obrazujący 
notowania na Towarowej Giełdzie Energii oraz cenę paliwa gazowego w naszej spółce. 

Poniżej przedstawiamy wykres obrazujący notowania na Towarowej Giełdzie Energii oraz cenę 
paliwa gazowego w naszej spółce:    
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Trudno wypowiadać się w sprawie poziomu podwyżek u konkurencji. Widzimy, że klientom w 
gospodarstwach domowych w bieżącym roku cena paliwa gazowego zmieniała się trzykrotnie. 
Pierwsza podwyżka u konkurencji była już w maju, a zatwierdzona cena o 12% wyższa niż 
proponowana wtedy przez G.EN. Następnie cena rosła w sierpniu (12,4%) i październiku (7,4%). 
Obecnie zapowiadana jest kolejna podwyżka od stycznia 2022 roku. 

Ceny dominującego dostawcy w Cenniku nr 6 dla odbiorców biznesowych obowiązującym od 20 
września 2021 roku są wyższe niż proponowane przez G.EN. Gaz Energia i wynoszą dla gazu 
wysokometanowego średnio 29 gr/kWh.  

W styczniu 2021 nasza spółka, wykorzystując sytuację rynkową kolejny raz obniżyła ceny paliwa 
gazowego do bardzo atrakcyjnego poziomu. Dzisiejsza podwyżka m.in. z tego powodu jest tak 
dotkliwa. Wzrosty cen hurtowych paliwa gazowego zmusiły naszą firmę do dostosowania cen do 
warunków rynkowych. Stale obserwujemy sytuację na rynkach giełdowych i liczymy na szybkie 
odwrócenie się trendu zwyżkowego oraz powrót do normalnych stawek. 

Poniżej link do strony Towarowej Giełdy Energii. W zakładce OTF dla gazu ziemnego widoczny jest 
poziom ceny paliwa gazowego na pierwszy kwartał 2022 roku: https://tge.pl/otf 

https://tge.pl/otf
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Tabela: Notowania cen gazu  www.tge.pl 

 

http://www.tge.pl/

