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RECEPTA RZĄDU NA CENY PRĄDU: ZMNIEJSZONA
AKCYZA I OPŁATA PRZEJŚCIOWA ORAZ
OSZCZĘDNOŚCI SPÓŁEK
Na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister Krzysztof Tchórzewski przedstawili
mechanizmy, które mają przeciwdziałać wzrostowi rachunków za energię elektryczną. Są to przede
wszystkim obniżenie akcyzy i opłaty przejściowej.
Konferencję otworzył premier Morawiecki. „Jak mówiłem podczas wystąpienia w Sejmie, że
wypracujemy odpowiednie mechanizmy, które mają zapobiec zmianom cen w 2019 r., w kolejnych
latach, tak tego słowa dotrzymujemy” - powiedział.
"Na skutek polityki klimatycznej Unii Europejskiej i błędów naszych poprzedników z przeszłości,
rzeczywiście są pewne mechanizmy, które pchają cenę do góry. Ale przez jednoznaczne działania
naszego rządu wprowadzamy pewne mechanizmy. Nie będzie podwyżek cen energii. Mechanizmy te
dotyczą także samorządów i ﬁrm, które zdążyły podpisać z ﬁrmami energetycznymi nowe umowy,
nowe wyższe umowy” - dodał premier.
Jak podkreślił szef rządu, polityka w obrębie energetyki opiera się na trzech ﬁlarach. „Są to
bezpieczeństwo, regulacja, konkurencja. Nasze ceny energii elektrycznej muszą być konkurencyjne
dla gospodarstw domowych, muszą być też jak najniższe i coraz bardziej konkurencyjne dla
przedsiębiorstw. Dla nas bezpieczeństwo i stabilność systemu dostaw energii jest bardzo ważnym
priorytetem. Po to budujemy nowe elektrownie, wykorzystujemy nowe źródła. Państwo ma też
instrumenty w ramach regulacji europejski, w ramach prawa europejskiego, które wykorzystuje, żeby
jak najlepiej wpływać na stabilność cen i dbać o portfele mieszkańców” - powiedział Morawiecki.
Premier przedstawił też mechanizmy, które mają uchronić odbiorców końcowych przed podwyżkami
cen prądu. "Głównymi mechanizmami, które chciałbym przywołać są obniżka akcyzy z 20 zł na 5 zł, to
jest mniej o ok. 2 mld złotych w kosztach łącznych dla różnych podmiotów. Od tego trzeba liczyć
także VAT, naliczany na ostatnim etapie. Drugie zasadnicze źródło to jest opłata przejściowa
zredukowana o 95% dla wszystkich podmiotów” - stwierdził.
Premier zapowiedział też wdrożenie nowej polityki ﬁnansowej dla ﬁrm energetycznych. "Lepsze
gospodarowanie kosztami, oszczędności na wydatkach marketingowych i operacyjnych, po prostu
oszczędne gospodarowanie zasobami. To spowoduje oszczędności co najmniej w wysokości kilkuset
milionów złotych” - dodał.
"Nie chcemy, by różnego rodzaju koszty, zjawiska były przerzucane na barki ludności. Dlatego też
wypracowaliśmy te mechanizmy” - podsumował premier.

