
 
A P E L  

S E J M U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 15 września 2022 r. 

do Komisji Europejskiej o podjęcie działań systemowych w zakresie stabilizacji cen 

energii w celu ochrony wszystkich obywateli państw Unii Europejskiej 

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę, 

mając na względzie szczególną dbałość o dobro obywateli, dostrzegając konieczność ochrony 

klimatu, utrzymania stabilnego rozwoju gospodarki i zapobiegania wzrostowi bezrobocia oraz 

uwzględniając dotychczas podjęte liczne działania na poziomie krajowym, w szczególności: 

wprowadzenie tarcz antyinflacyjnych, wsparcie sektorów ciepłownictwa i gazu, 

wprowadzenie dodatków osłonowych dla polskich obywateli, wsparcie finansowe Polaków w 

zakupie surowców energetycznych, czyli dodatek węglowy, ciepłowniczy oraz do innych 

paliw, wzywa Komisję Europejską do podjęcia systemowych działań na poziomie Unii 

Europejskiej mających na celu ustabilizowanie rynku energii, z uwzględnieniem w 

szczególności: 

1) reformy systemu ETS, który potęguje drastyczny wzrost cen na rynku energii i 

wprowadzenia mechanizmów mających na celu obniżenie ceny emisji CO2 z 

obecnego poziomu około 90 euro do maksymalnie 30 euro na okres do 2 lat; 

2) zmiany mechanizmu kształtowania cen na rynku Unii Europejskiej, w tym 

poprzez odejście od zasady ceny krańcowej, która powoduje podniesienie 

łącznego poziomu cen energii elektrycznej na rynkach wszystkich krajów 

członkowskich UE; 

3) wprowadzenia mechanizmów wsparcia finansowego dla przedsiębiorców i 

samorządów w zakupie energii; 

4) elastycznego kształtowania wysokości podatku od towarów i usług dla różnego 

rodzaju paliw.  

Komisja Europejska harmonizując od lat wiele dziedzin gospodarki, w tym rynek 

energii, za cel stawiała sobie skuteczną koordynację działań w przypadkach kryzysowych, a 

obecna sytuacja do takich należy.  
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Obecne ceny energii uderzają w społeczeństwa i gospodarki wszystkich krajów 

europejskich oraz mają ogromny wpływ na ogólny wzrost cen i wraz z innymi skutkami 

agresji Rosji na Ukrainę stanowią główną przyczynę wysokiej inflacji.  

Dlatego ze względu na potrzebę ochrony obywateli państw Unii Europejskiej niezbędne 

jest podjęcie przez Komisję Europejską natychmiastowych działań systemowych.  

 

 

  
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
 
 / - / Elżbieta Witek 
 

 
 


