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Projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją 

na rynku paliw1) 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb: 

1) ustalania przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen wytwarzania ciepła 

dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej, 

zwanych dalej „średnimi cenami wytwarzania ciepła z rekompensatą”, ustalania limitu 

średniej ceny wytwarzania ciepła, od której może być przyznawana rekompensata, 

przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania rekompensat dla przedsiębiorstw 

energetycznych oraz właściwość podmiotów w tych sprawach; 

2) przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu 

wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego dalej „dodatkiem dla gospodarstw 

domowych”, oraz właściwość organów w tych sprawach; 

3) przyznawania, wypłacania oraz określania wysokości dodatku dla niektórych podmiotów 

niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł 

ciepła, zwanego dalej „dodatkiem dla podmiotów wrażliwych”, oraz właściwość organów 

w tych sprawach. 

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

                                                 

1)  Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, 

ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 26 lipca 1991r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw, ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawę 

z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, ustawę z dnia 31 

lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, ustawę z dnia 

31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo 

energetyczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. 
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1) ciepło – ciepło w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723), zwanej dalej „ustawą – Prawo 

energetyczne”; 

2) średnia cena wytwarzania ciepła – iloraz sumy planowanych przychodów wytwórcy 

ciepła ze sprzedaży ciepła, mocy cieplnej i nośnika ciepła oraz planowanej ilości 

sprzedanego ciepła dla danego źródła w zatwierdzonej taryfie dla ciepła, a w przypadku 

wytwarzania ciepła w lokalnym źródle ciepła lub źródle ciepła, w którym zainstalowana 

moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym zewnętrzne instalacje 

odbiorcze, iloraz sumy planowanych przychodów wytwórcy ciepła ze sprzedaży mocy 

cieplnej i sprzedaży ciepła oraz planowanej ilości sprzedanego ciepła skalkulowanych na 

podstawie aktualnie stosowanych cen lub stawek opłat; 

3) przedsiębiorstwo energetyczne – podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 12 lit. a ustawy – 

Prawo energetyczne; 

4) sprzedawca ciepła – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się bezpośrednią sprzedażą 

wytworzonego ciepła lub przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność 

gospodarczą polegającą na obrocie ciepłem; 

5) wytwórca ciepła – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła; 

6) dystrybutor ciepła – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem 

i dystrybucją ciepła zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego. 

Rozdział 2 

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą 

Art. 3. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do odbiorców ciepła, 

o których mowa w art. 4 ust. 1, dla:  

1) każdego źródła ciepła lub  

2) grupy źródeł ciepła stosujących ten sam rodzaj paliwa, z których żadne nie przekracza 5 

MW zainstalowanej mocy cieplnej  

– ustala na podstawie taryfy dla ciepła zatwierdzonej na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo 

energetyczne cenę ciepła, cenę za zamówioną moc cieplną i cenę nośnika ciepła lub stawkę 

opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawkę opłaty za ciepło z rekompensatą 

wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w ust. 3, 

uwzględniając planowane wielkości uwzględnione w zatwierdzonej taryfie, i wprowadza 
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ustalone ceny z rekompensatą do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w 

art. 4 ust. 1, w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 

1, która nie wymaga uzyskania koncesji, lub zwolnione z obowiązku przedkładania taryf dla 

ciepła do zatwierdzania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, zwanemu dalej „Prezesem 

URE”, dla każdego źródła lub grupy źródeł stosujących ten sam rodzaj paliwa, kalkuluje ceny 

lub stawki opłat zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 ustawy – Prawo 

energetyczne oraz ustala składniki średniej ceny wytwarzania ciepła wynikające ze średniej 

ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w ust. 3, i wprowadza je do stosowania 

w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. w rozliczeniach z 

odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1.  

3. Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą przyjmuje wartość: 

1) 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym 

lub olejem opałowym; 

2) 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła. 

4. Dla źródła ciepła wykorzystującego różne paliwa, o których mowa w ust. 3, średnią 

cenę wytwarzania ciepła oraz średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą dla tego źródła 

określa się proporcjonalnie do procentowego udziału ciepła wytworzonego z tych paliw w 

ogólnej ilości wytworzonego ciepła w tym źródle.  

5. W przypadku gdy w systemie ciepłowniczym występują źródła ciepła stosujące taryfę 

skalkulowaną na podstawie kosztów uzasadnionych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy – Prawo 

energetyczne oraz źródła ciepła stosujące taryfę skalkulowaną na podstawie art. 47 ust. 2f tej 

ustawy, sprzedawca ciepła stosuje w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 

ust. 1, średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w wysokości określonej w ust. 3 

proporcjonalnie do procentowego udziału ciepła dostarczanego tym odbiorcom w ogólnej ilości 

ciepła dostarczanego przez tego sprzedawcę, zgodnie z algorytmem zawartym w taryfie 

dystrybutora ciepła. 

6. Jeżeli średnia cena wytwarzania ciepła wytwórcy ciepła jest wyższa od średniej ceny 

wytwarzania ciepła z rekompensatą tego wytwórcy, od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 

kwietnia 2023 r. są stosowane ceny lub stawki opłat w wysokości odpowiadającej średniej 

cenie wytwarzanego ciepła z rekompensatą.  
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7. Jeżeli średnia cena wytwarzania ciepła jest niższa niż średnia cena wytwarzania ciepła 

z rekompensatą, przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w rozliczeniach 

z odbiorcami wskazanymi w art. 4 ust. 1 stosuje tę cenę. Z tytułu stosowania średniej ceny 

wytwarzania ciepła niższej niż określona w ust. 3 rekompensata nie przysługuje. 

Art. 4. 1. Średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą ustala się dla: 

1) gospodarstw domowych; 

2) wspólnot mieszkaniowych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 

o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), albo spółdzielni mieszkaniowych, o 

których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz z 2022 r. poz. 1561), które są 

uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby 

zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 

4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach; 

3) podmiotów innych niż podmioty, o których mowa w pkt 2, które na mocy ustawy, umowy 

lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw 

ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w 

lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na 

potrzeby określone w tych przepisach;  

4) podmiotów będących: 

a) podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych 

świadczeń, 

b) jednostką organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 

2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692 i 1700), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na 

potrzeby świadczenia pomocy społecznej, 

c) noclegownią albo ogrzewalnią, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na 

potrzeby podstawowej działalności, 

d) jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 poz. 447 i 1700), w zakresie, w jakim 

zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 
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e) podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 

1116, 1383, 1700 i 1730), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby 

podstawowej działalności, 

f) podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w 

art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.2)), w zakresie, w jakim zużywa ciepło 

na potrzeby podstawowej działalności, 

g) podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunem, 

o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383), w zakresie, w jakim zużywają 

ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

h) kościołem lub innym związkiem wyznaniowym, o których mowa w art. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1435 i 1700), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby 

działalności niegospodarczej, 

i) podmiotem prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy 

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na 

potrzeby tej działalności, 

j) podmiotem prowadzącym działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 164), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności, 

k) ochotniczą strażą pożarną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 

o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301), 

w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby realizacji zadań określonych w tej 

ustawie, 

l) placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na 

potrzeby podstawowej działalności, 

                                                 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 

1010, 1079, 1117 i 1459. 
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m) rodzinnym domem pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, albo mieszkaniem chronionym, o którym mowa 

w art. 53 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej 

działalności, 

n) centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 

2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 218), 

w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

o) klubem integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 

2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby 

podstawowej działalności, 

p) warsztatem terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558 i 1700) 

albo zakładem aktywności zawodowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, 

w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

q) organizacją pozarządową, w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1327 i 1265) albo podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, 

w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego, 

r) spółdzielnią socjalną w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085) w zakresie, w jakim zużywa 

ciepło na potrzeby podstawowej działalności. 

2. Średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą nie stosuje się do odbiorców w 

zakresie, w jakim korzystają ze wsparcia na cele ogrzewania na podstawie przepisów:  

1)  ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 

1692 i 1723); 

2)  ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692); 

3)  art. 24 lub art. 26.  

Art. 5. 1. Odbiorcy ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, w celu umożliwienia 

stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, składają sprzedawcy ciepła 

oświadczenie, które zawiera:  
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1) oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3; 

2) wskazanie danych służących określeniu szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana 

na potrzeby: 

a) gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych 

budynków wielolokalowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, 

b) podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, prowadzących działalność w 

lokalach odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz 

c) inne niż określone w lit. a i b; 

3) określenie szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa 

w pkt 2. 

2. Określenie szacowanej ilości ciepła w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jest 

dokonywane przez odbiorcę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45a ustawy – Prawo 

energetyczne lub z uwzględnieniem powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych, charakteru 

prowadzonej w nich działalności oraz posiadanych danych historycznych. 

3. Osoba działająca w imieniu i na rzecz odbiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 

3, która mimo ciążącego na niej obowiązku nie złożyła oświadczenia, o którym mowa w ust. 

1, albo w oświadczeniu tym określiła szacowaną ilość ciepła, która będzie zużywana na 

potrzeby, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3, w sposób rażąco sprzeczny z ust. 2, ponosi 

na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców lokali, o których mowa w art. 4 ust. 

1 pkt 2 lub 3, do kwoty stanowiącej iloczyn różnicy średniej ceny wytwarzania ciepła i średniej 

ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz ilości ciepła dostarczonego na potrzeby, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3. 

4. Niezłożenie przez odbiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3, oświadczenia, 

o którym mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnienia do stosowania wobec 

niego średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, uprawnia sprzedawcę ciepła do 

niestosowania wobec tego odbiorcy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. 

5. Złożenie przez odbiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3, oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 1, po upływie terminu określonego w ust. 4, zobowiązuje sprzedawcę 

ciepła do stosowania wobec tego odbiorcy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą 

ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. 

6. Wprowadzenie do stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą nie 

powoduje konieczności zmiany umowy sprzedaży ciepła lub umowy kompleksowej. 
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7. Odbiorca ciepła składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, przy każdej zmianie 

danych, o których mowa w tym przepisie. 

Art. 6. 1. Odbiorcy ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, w celu umożliwienia 

stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, składają sprzedawcy ciepła 

oświadczenie, które zawiera: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4; 

2) wskazanie danych służących określeniu szacunkowej ilości ciepła, które będzie zużywane 

na potrzeby: 

a) podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4,  

b) gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych 

budynków wielolokalowych oraz 

c) inne niż określone w lit. a i b; 

3) określenie szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa 

w pkt 2. 

2. Określenie szacunkowej ilości ciepła w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jest 

dokonywane przez odbiorcę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45a ustawy – Prawo 

energetyczne lub z uwzględnieniem powierzchni lokali, charakteru prowadzonej w nich 

działalności oraz posiadanych danych historycznych. 

3. Osoba działająca w imieniu i na rzecz odbiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, 

która w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, określi szacowaną ilość ciepła, która będzie 

zużywana na potrzeby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w sposób rażąco sprzeczny z ust. 2, 

ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec podmiotu określonego w art. 4 ust. 1 pkt 4 

do kwoty stanowiącej iloczyn różnicy w średniej ceny wytwarzania ciepła wytwórcy, a średnią 

ceną wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz ilością ciepła zużytego na potrzeby, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2. 

4. Niezłożenie przez odbiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnienia do stosowania wobec 

niego średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, uprawnia sprzedawcę ciepła do 

niestosowania wobec tego odbiorcy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. 

5. Złożenie przez odbiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, oświadczenia, o którym 

mowa w ust. 1, po upływie terminu określonego w ust. 4, zobowiązuje sprzedawcę ciepła do 
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stosowania wobec tego odbiorcy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ze skutkiem 

od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. 

6. Wprowadzenie do stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą nie 

powoduje konieczności zmiany umowy sprzedaży ciepła lub umowy kompleksowej. 

7. Odbiorca ciepła składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, przy każdej zmianie 

danych, o których mowa w tym przepisie. 

Art. 7. 1. Oświadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 i w art. 6 ust. 1, składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 

233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

2. Oświadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, składają osoby uprawnione 

do reprezentowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–4, podpisując je 

własnoręcznie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym. 

Art. 8. 1. Sprzedawca ciepła dokonuje rozliczeń z odbiorcami, o których mowa w art. 4 

ust. 1 pkt 2–4, na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1. 

2. Nadanie oświadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1, w formie przesyłki 

poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896) lub w placówce podmiotu 

zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej jest równoznaczne 

ze złożeniem go sprzedawcy ciepła. 

Art. 9. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

oświadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, mając na względzie zapewnienie 

przejrzystości i komunikatywności tych oświadczeń oraz potrzebę ujednolicenia ich formy. 

Art. 10. 1. Sprzedawca ciepła w systemie ciepłowniczym przekazuje w terminie 30 dni 

od dnia wejścia w życie ustawy wytwórcy ciepła w tym systemie informację o szacowanej 

ilości ciepła, która będzie zużywana przez odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, na 

podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, oraz posiadanych danych 

historycznych, a w przypadku kilku wytwórców ciepła lub kilku źródeł ciepła jednego 

wytwórcy ciepła zasilających ten system ciepłowniczy – o szacowanej ilości ciepła dla każdego 
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źródła ciepła uwzględniającą algorytm dotyczący ceny ciepła, ceny za moc zamówioną oraz 

ceny nośnika ciepła umieszczonego w taryfie dystrybutora ciepła prowadzącego działalność 

gospodarczą w tym systemie. 

2. Sprzedawca ciepła w systemie ciepłowniczym przekazuje w terminie do dnia 31 lipca 

2023 r. wytwórcy ciepła w tym systemie informację o rzeczywistej ilości ciepła sprzedanego 

w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. do odbiorców, o których mowa w 

art. 4 ust. 1, którzy złożyli oświadczenia na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, a w przypadku 

kilku wytwórców ciepła lub kilku źródeł ciepła jednego wytwórcy ciepła zasilających ten 

system ciepłowniczy – o ilości ciepła dla każdego źródła ciepła wyznaczonej na podstawie 

algorytmu dotyczącego ceny ciepła, ceny za moc zamówioną oraz ceny nośnika ciepła 

umieszczonego w taryfie dystrybutora ciepła prowadzącego działalność gospodarczą w tym 

systemie. 

Art. 11. 1. Średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą stosuje się w okresie od dnia 

1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.  

2. Przedsiębiorstwa energetyczne, stosujące średnią cenę wytwarzania ciepła z 

rekompensatą, zaliczają wypłaconą rekompensatę, o której mowa w art. 12 ust. 1, oraz 

dodatkową rekompensatę, o której mowa w art. 31 ust. 1, pomniejszone o kwotę podatku od 

towarów i usług dla dostaw ciepła, do przychodów ze sprzedaży ciepła. 

Art. 12. 1. Przedsiębiorstwom energetycznym, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, 

stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców, o których 

mowa w art. 4 ust. 1, zwanym dalej ,,podmiotami uprawnionymi”, przysługuje z tego tytułu 

rekompensata określona zgodnie z ust. 3, zwana dalej „rekompensatą”. 

2. Rekompensata przysługuje za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 

2023 r. i jest wypłacana podmiotowi uprawnionemu za każdy miesiąc kalendarzowy 

stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.  

3. Rekompensata dla danego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła przysługuje 

podmiotowi uprawnionemu w kwocie stanowiącej iloczyn różnicy średniej ceny wytwarzania 

ciepła i średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz ilości sprzedanego ciepła dla 

odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, 

powiększoną o podatek od towarów i usług. 

4. Wysokość rekompensaty dla danego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła za dany 

miesiąc ustala się zgodnie ze wzorem: 
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𝑅 = (CT − CR) x W x (1 + T), 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

R – oznacza kwotę rekompensaty dla danego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła za 

dany miesiąc [zł], 

CT – oznacza średnią cenę wytwarzania ciepła dla danego źródła ciepła lub grupy 

źródeł ciepła obliczoną przez wnioskodawcę na podstawie wielkości z 

zatwierdzonej taryfy lub wyznaczoną na podstawie kalkulacji cen lub stawek 

opłat zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 ustawy – 

Prawo energetyczne [zł/GJ], zgodnie ze wzorem: 

CT = (CC x PSC + CM x PMZ + CN x PSN) ∶ PSC, 

a w przypadku stosowania stawki opłaty za ciepło i stawki opłaty miesięcznej za 

zamówioną moc cieplną: 

CT = (SC x PSC + SM x PMZ) ∶ PSC, 

 

CR – oznacza średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą dla danego źródła 

ciepła lub grupy źródeł ciepła, o której mowa w art. 3 ust. 3, z uwzględnieniem 

art. 3 ust. 4 i 5 [zł/GJ], obliczaną przez wnioskodawcę zgodnie ze wzorem: 

CR = (CCR x PSC + CMR x PMZ + CNR x PSN) ∶ PSC, 

a w przypadkach stosowania stawki opłaty za ciepło i stawki opłaty miesięcznej 

za zamówioną moc cieplną: 

CR = (SCR x PSC + SMR x PMZ) ∶ PSC, 

W – oznacza ilość sprzedanego ciepła z danego źródła ciepła lub z grupy źródeł ciepła, 

w miesięcznym okresie rozliczeniowym, dla odbiorców, o których mowa w art. 

4 ust. 1 [GJ], 

T – stawka podatku od towarów i usług dla dostaw ciepła [%], 

CC –  oznacza cenę ciepła [zł/GJ], 

CM – oznacza cenę za zamówioną moc cieplną [zł/MW], 

CN –  oznacza cenę nośnika ciepła – wody dostarczonej do napełniania sieci 

ciepłowniczych i instalacji odbiorczych oraz do uzupełnienia ubytków wody poza 

źródłem ciepła lub niezwróconych skroplin ‒ wyrażoną odpowiednio w złotych 

za metr sześcienny lub za tonę, 

SC –  oznacza stawkę opłaty za ciepło [zł/GJ], 
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SM –  oznacza dwunastokrotność stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną 

[zł/MW], 

SCR – oznacza stawkę opłaty za ciepło obliczoną na podstawie średniej ceny 

wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/GJ], 

SMR –  oznacza dwunastokrotność stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną 

obliczoną na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą 

[zł/MW], 

PSC –  oznacza planowaną roczną sprzedaż ciepła we wniosku o zatwierdzenie 

obowiązującej taryfy dla ciepła lub w ostatniej kalkulacji dokonanej przez 

przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 [GJ], 

PMZ –  oznacza planowaną wielkość zamówionej mocy cieplnej uwzględnioną w 

ostatnim wniosku o zatwierdzenie obowiązującej taryfy dla ciepła lub w ostatniej 

kalkulacji dokonanej przez przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa w art. 

3 ust. 2 [MW], 

PSN –  oznacza planowaną roczną ilość nośnika ciepła dostarczanego do sieci 

ciepłowniczych w celu napełniania i uzupełniania ubytków tego nośnika w tych 

sieciach oraz sprzedaży tego nośnika odbiorcom, uwzględnioną w ostatnim 

wniosku o zatwierdzenie obowiązującej taryfy dla ciepła lub w ostatniej 

kalkulacji dokonanej przez przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa w art. 

3 ust. 2 [w metrach sześciennych lub w tonach], 

CCR –  oznacza cenę ciepła obliczoną na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z 

rekompensatą [zł/GJ], 

CMR –  oznacza cenę za zamówioną moc cieplną obliczoną na podstawie średniej ceny 

wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/MW], 

CNR –  oznacza cenę nośnika ciepła – wody dostarczonej do napełniania sieci 

ciepłowniczych i instalacji odbiorczych oraz do uzupełnienia ubytków wody poza 

źródłem ciepła lub niezwróconych skroplin obliczoną na podstawie średniej ceny 

wytwarzania ciepła z rekompensatą ‒ wyrażoną odpowiednio w złotych za metr 

sześcienny lub za tonę. 

5. Wysokość rekompensaty w danym okresie rozliczeniowym oblicza podmiot 

uprawniony. 

6. Podmiot uprawniony we wniosku o wypłatę rekompensaty określa średnią cenę 

wytwarzania ciepła dla danego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła obliczoną przez 
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wnioskodawcę na podstawie wielkości z zatwierdzonej taryfy lub wyznaczoną na podstawie 

kalkulacji cen lub stawek opłat zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 

ustawy – Prawo energetyczne oraz średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą dla danego 

źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła, o której mowa w art. 3 ust. 3, z uwzględnieniem art. 3 

ust. 4 i 5. 

7. Prezes URE na wniosek Zarządcy Rozliczeń S.A., o którym mowa w rozdziale 7 ustawy 

z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku 

z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii 

elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 311), zwanego dalej ,,zarządcą rozliczeń”, przekazuje dane 

niezbędne do obliczenia średniej ceny wytwarzania ciepła w terminie 5 dni roboczych, z 

zastrzeżeniem poufności przekazywanych danych. 

Art. 13. 1. Rekompensata jest wypłacana za każdy miesiąc na wniosek podmiotu 

uprawnionego.  

2. Wraz z wnioskiem o wypłatę rekompensaty podmiot uprawniony składa oświadczenie 

o dokonaniu rozliczeń z odbiorcami ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1, o następującej treści: 

,,Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 

233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że ceny lub stawki opłat, 

za okres objęty wnioskiem o wypłatę rekompensaty, stosowane względem odbiorców, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia … 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 

ochronie odbiorców ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, zostały zastosowane zgodnie 

z art. 3 ust. 3 tej ustawy.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych oświadczeń. 

3. Wniosek o wypłatę rekompensaty składa się do 25. dnia każdego miesiąca 

następującego po danym miesięcznym okresie rozliczeniowym. Termin przypadający w dzień 

wolny przypada w pierwszy dzień roboczy po tym terminie. W przypadku złożenia wniosku z 

niedochowaniem terminu wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.  

4. Wniosek o wypłatę rekompensaty składa się do: 

1) zarządcy rozliczeń – w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w 

art. 3 ust. 1, 

2) wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce siedziby 

podmiotu uprawnionego – w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego, o którym 

mowa w art. 3 ust. 2 

– zwanych dalej „podmiotem wypłacającym”. 
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5. Wniosek o wypłatę rekompensaty zawiera: 

1) oznaczenie podmiotu, do którego jest kierowany wniosek; 

2) oznaczenie podmiotu uprawnionego i jego siedziby; 

3) NIP podmiotu uprawnionego; 

4) adres poczty elektronicznej; 

5) elementy składowe wzorów, o których mowa w art. 12 ust. 4; 

6) ilość sprzedanego ciepła ogółem oraz ilość sprzedanego ciepła dla odbiorców, o których 

mowa w art. 4 ust. 1, w miesięcznym okresie rozliczeniowym dla danego źródła ciepła 

lub grupy źródeł ciepła [GJ]; 

7) wnioskowaną wysokość rekompensaty dla danego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła; 

8) wnioskowaną wysokość łącznej rekompensaty dla wszystkich źródeł ciepła; 

9) oświadczenie, że podmiot uprawniony nie skorzystał ze wsparcia, o którym mowa w art. 

4 ust. 2; 

10) oświadczenie, o którym mowa w ust. 2; 

11)  numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata rekompensaty; 

12) inne informacje niezbędne do obliczenia i wypłaty rekompensaty.  

Art. 14. 1. Podmiot wypłacający weryfikuje wniosek o wypłatę rekompensaty pod 

względem jej wysokości, prawidłowości dokonanych obliczeń i kompletności wymaganych 

dokumentów i prawidłowej reprezentacji na podstawie podanych we wniosku danych i 

dokumentów, w tym dowodów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji. 

2. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty podmiot 

wypłacający zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty rekompensaty w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku, z uwzględnieniem art. 19 ust. 1. 

Zatwierdzenie wniosku o wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji 

administracyjnej. 

3. W przypadku gdy wniosek o wypłatę rekompensaty zawiera braki formalne lub błędy 

obliczeniowe lub budzi uzasadnione wątpliwości podmiotu wypłacającego co do zgodności ze 

stanem rzeczywistym, podmiot wypłacający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, 

wzywa podmiot uprawniony do usunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych lub 

usunięcia wątpliwości podmiotu wypłacającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania 

do ich usunięcia. W zakresie, w jakim kwota rekompensaty nie budzi wątpliwości, kwota ta 

jest przez podmiot wypłacający wypłacana zgodnie z ust. 2. 
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4. W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty podmiot 

wypłacający odmawia zatwierdzenia tego wniosku, informując wnioskodawcę o przyczynie tej 

odmowy. Odmowa zatwierdzenia wniosku o wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania 

decyzji administracyjnej. 

5. W przypadku nieusunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych zawartych 

we wniosku o wypłatę rekompensaty lub wątpliwości podmiotu wypłacającego w terminie 7 

dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia podmiot wypłacający odmawia 

zatwierdzenia wniosku w zakresie, w jakim kwota rekompensaty budzi wątpliwości lub nie 

przysługuje, informując podmiot uprawniony o przyczynie tej odmowy. Odmowa 

zatwierdzenia wniosku o wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

6. Odmowy, o których mowa w ust. 4 i 5, nie pozbawiają podmiotu uprawnionego 

możliwości ponownego złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty, z wyjątkiem gdy 

rekompensata nie przysługuje. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio. 

7. Jeżeli podmiot uprawniony, w okresie 12 miesięcy od dnia wypłaty rekompensaty za 

ostatni miesiąc, zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

ciepła, kwotę rekompensaty uznaje się za pobraną nienależnie i podmiot uprawniony jest 

obowiązany do jej zwrotu w całości wraz z odsetkami. W przypadku gdy nie zostanie dokonany 

zwrot, podmiot wypłacający wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie 

pobranej kwoty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie 

pobranej kwoty rekompensaty są naliczane odsetki za opóźnienie od dnia jej otrzymania. 

8. Podmiot uprawniony jest obowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z 

wnioskowaną rekompensatą przez okres 5 lat kalendarzowych począwszy od dnia, w którym 

została wypłacona lub zwrócona kwota wynikająca z wniosku o rozliczenie rekompensaty, o 

którym mowa w art. 15 ust. 1. 

Art. 15. 1. Do dnia 31 sierpnia 2023 r. podmiot uprawniony składa do podmiotu 

wypłacającego wniosek o rozliczenie rekompensaty, który uwzględnia rzeczywiste dane, o 

których mowa w art. 12 ust. 4. 

2. Podmiot wypłacający dokonuje weryfikacji rekompensat należnych podmiotowi 

uprawnionemu na podstawie wniosku o rozliczenie rekompensaty i niezwłocznie informuje o 

jej wynikach: 

1) Prezesa URE – w przypadku zarządcy rozliczeń; 

2) właściwego miejscowo wojewodę – w przypadku wójta, burmistrza albo prezydenta 

miasta. 
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3. W przypadku niezłożenia wniosku o rozliczenie rekompensaty w terminie, o którym 

mowa w ust. 1, wypłaconą rekompensatę uznaje się za otrzymaną nienależnie i podmiot 

uprawniony jest obowiązany do zwrotu otrzymanych środków w całości wraz z odsetkami 

liczonymi jak dla zaległości podatkowych. 

4. Jeżeli z wniosku o rozliczenie rekompensaty wynika zwrot kwoty nadpłaconej 

rekompensaty, uznaje się ją za otrzymaną nienależnie i podmiot uprawniony zwraca ją w 

terminie 14 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez podmiot wypłacający. 

5. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie zwrócił nienależnie otrzymanej 

rekompensaty, podmiot wypłacający wzywa ten podmiot do jej zwrotu w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania wezwania. 

6. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie dokona zwrotu rekompensaty zgodnie z ust. 

5, podmiot wypłacający wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie 

pobranej kwoty rekompensaty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od 

nienależnie pobranej kwoty rekompensaty są naliczane odsetki za opóźnienie od dnia jej 

otrzymania. 

7. Przepisy art. 13 ust. 4 i 5 oraz art. 14 stosuje się odpowiednio do wniosków o rozliczenie 

rekompensaty.  

Art. 16. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

wniosku o wypłatę rekompensaty i wzór wniosku o rozliczenie rekompensaty, mając na uwadze 

zakres danych i informacji niezbędnych do zweryfikowania prawidłowości wniosku, 

zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego wniosku oraz potrzebę ujednolicenia jego 

formy. 

Art. 17. 1. Wnioski o wypłatę rekompensaty oraz wniosek o rozliczenie rekompensaty 

składa się do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na piśmie lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), a do zarządcy rozliczeń – wyłącznie za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej w sposób wskazany w art. 18 ust. 2. 

2. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty lub wniosku o rozliczenie 

rekompensaty za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.  
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Art. 18. 1. Składanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków o wypłatę rekompensaty 

oraz wniosków o rozliczenie rekompensaty, w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 4 pkt 1, 

a także korespondencja z zarządcą rozliczeń odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej. 

2. Wnioski o wypłatę rekompensaty oraz wnioski o rozliczenie rekompensaty składa się 

do zarządcy rozliczeń za pomocą formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie 

wniosku udostępnionego na stronie internetowej administrowanej przez zarządcę rozliczeń i 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób 

uprawnionych do reprezentacji podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 1. 

3. Zarządca rozliczeń na swojej stronie internetowej udostępnia instrukcję składania 

wniosku o wypłatę rekompensaty oraz instrukcję składania wniosku o rozliczenie 

rekompensaty. 

Art. 19. 1. W przypadku braku środków na wypłatę rekompensat podmiot wypłacający 

wstrzymuje wypłatę do czasu zapewnienia środków na ten cel.  

2. O wypłaconych podmiotowi uprawnionemu kwotach rekompensat, w terminie 7 dni od 

dnia dokonania wypłaty: 

1) zarządca rozliczeń informuje Prezesa URE; 

2) wójt, burmistrz albo prezydent miasta informuje właściwego wojewodę. 

Art. 20. 1. Podmiot wypłacający może żądać od podmiotu uprawnionego przedłożenia 

dokumentów lub informacji uzasadniających wysokość wypłaconej rekompensaty do dnia 31 

grudnia 2025 r.  

2. Jeżeli podmiot uprawniony nie przedłożył dokumentów lub informacji uzasadniających 

wysokość wypłaconej rekompensaty lub z dokumentów i informacji wynika, że część 

wysokości kwoty rekompensaty została wypłacona nienależnie, podmiot wypłacający wzywa 

tego przedsiębiorcę do jej zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

3. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie dokona zwrotu rekompensaty zgodnie z 

ust. 2, podmiot wypłacający wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie 

pobranej kwoty rekompensaty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od 

nienależnie pobranej kwoty rekompensaty są naliczane odsetki za opóźnienie od dnia jej 

otrzymania. 

Art. 21. Zarządca rozliczeń może zlecić dokonanie określonych czynności związanych z 

realizacją jego zadań wynikających z ustawy podmiotowi zewnętrznemu, udzielając mu w tym 

zakresie pełnomocnictw oraz udostępniając w tym celu niezbędne dane. 
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Art. 22. W sprawach decyzji wydawanych przez zarządcę rozliczeń, o których mowa w 

art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 6 oraz art. 20 ust. 3 organem wyższego stopnia w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301) w stosunku do zarządcy rozliczeń 

jest minister właściwy do spraw energii. 

Art. 23. Odbiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, w ramach rozliczeń kosztów 

zakupu ciepła, o których mowa w art. 45a ust. 8 ustawy– Prawo energetyczne, w informacji, o 

której mowa w art. 45c tej ustawy, informuje właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych 

o obniżeniu kosztów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wynikających z zastosowania 

średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. 

Rozdział 3 

Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych 

Art. 24. 1. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie 

domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest: 

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 

piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem 

kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo 

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo 

3) kocioł olejowy 

– wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa 

w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).  

2. Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się: 

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe 

jednoosobowe) albo 

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w 

faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo 

domowe wieloosobowe). 

3. Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się na wniosek osoby, o której mowa w 

ust. 2. 
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4. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła 

więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest 

przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. 

5. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, 

objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa 

w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. 

6. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie 

domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, 

o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych 

paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692). 

7. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych 

przyjmuje się, że: 

1) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego; 

2) gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego 

źródła ciepła. 

8. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek dla gospodarstw 

domowych przysługuje: 

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i 

przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w 

związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 

186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2354, z późn. zm.3)), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej 

statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, 

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany; 

                                                 

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 91, 583, 830, 835, 

1383 i 1561. 
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3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w 

rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), 

posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

9. Dodatek dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w ust. 1, wynosi: 

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe 

zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna 

kawałkowego; 

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, 

kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, 

zasilane drewnem kawałkowym; 

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany 

skroplonym gazem LPG; 

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy. 

10. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 

30 listopada 2022 r. 

11. Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 

2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. 

12. Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia 

złożenia wniosku o jego wypłatę. 

13. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie 

właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. 

14. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się na piśmie lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

15. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 
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16. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę 

dodatku dla gospodarstw domowych, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania 

głównego źródła ciepła w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 

27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 

o centralnej ewidencji emisyjności budynków. W przypadku gdy główne źródło ogrzewania 

zostało uruchomione do dnia 30 czerwca 2022 r., przy przyznawaniu dodatku bierze się pod 

uwagę deklarację złożoną przed dniem wejścia w życie ustawy. 

17. Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku dla gospodarstw 

domowych nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku dla gospodarstw 

domowych, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku 

wymagają wydania decyzji.  

18. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o 

przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych na wskazany przez niego adres poczty 

elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę 

dodatku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we 

wniosku o wypłatę dodatku, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, odbierając ten wniosek od 

wnioskodawcy, informuje go o możliwości bezpośredniego odebrania od tego organu 

informacji o przyznaniu dodatku. 

19. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych nie 

wstrzymuje wypłaty tego dodatku. 

20. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku 

o dodatek dla gospodarstw domowych, mając na uwadze zapewnienie przejrzystości i 

komunikatywności tego wniosku. 

Art. 25. 1. Do postępowania w sprawie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych art. 

23 ust. 3, 12 i 13, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25 ust. 3 i 4, art. 29, art. 30 i art. 30a ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 i 1265) stosuje się 

odpowiednio, przy czym ilekroć w tych przepisach jest mowa o rodzinie, rozumie się przez to 

gospodarstwo domowe, o którym mowa w art. 24 ust. 2. 

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, na piśmie utrwalonym w postaci 

papierowej lub elektronicznej, upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo 

kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy 

społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) – 
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dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a 

także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum usług 

społecznych lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach 

dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych. 

Art. 26. 1. Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, o których mowa 

w art. 4 ust. 1 pkt 4: 

1) które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co 

najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu 

skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w 

związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności; 

2) których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji 

emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 

r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 

budynków. 

2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, posiadają siedzibę oraz miejsce 

prowadzenia swojej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się na wniosek osoby albo osób 

uprawnionych do reprezentowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4.   

4. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożyła 

więcej niż jedna osoba uprawniona do reprezentowania podmiotów, o których mowa w art. 4 

ust. 1 pkt 4, dodatek ten jest przyznawany na podstawie wniosku, który został złożony jako 

pierwszy. 

5. Dodatek dla podmiotów wrażliwych ustala się zgodnie ze wzorem:  

D =  (Zk −  Spk) x 0,4, 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażoną w złotych, 

Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby 

ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na 

podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej 

rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto 

w złotych, przy czym dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 

50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp, 
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Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, 

obliczony z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla 

podmiotów wrażliwych, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na 

dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną 

przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych. 

6. Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych zawiera obliczenia wykonane 

na podstawie wzoru, o którym mowa w ust. 5. Do wniosku załącza się oryginały lub kopie 

poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów 

potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 4, a także dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń, o których mowa 

w ust. 5. 

7. Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 

30 listopada 2022 r. 

8. Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożone po dniu 30 listopada 

2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. 

9. Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w gminie właściwej 

ze względu na miejsce siedziby podmiotu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4. 

10. Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych zawiera: 

1) oznaczenie organu, do którego jest kierowany wniosek; 

2) oznaczenie podmiotu wrażliwego składającego wniosek i jego siedziby; 

3) NIP lub inny numer rejestrowy właściwy dla podmiotu wrażliwego składającego wniosek; 

4) adres poczty elektronicznej; 

5) wskazanie, jakim podmiotem spośród podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 4 jest 

wnioskodawca; 

6) oznaczenie rodzaju głównego źródła ciepła oraz rodzaju wykorzystywanego paliwa, 

zgodnie z informacją przekazaną przez podmiot wrażliwy składający wniosek do 

ewidencji, o której mowa w ust. 1 pkt 2; 

7) elementy składowe wzoru, o którym mowa w ust. 5; 

8) wnioskowaną wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych; 

9) oświadczenie, że podmiot uprawniony nie skorzystał ze wsparcia w ramach ustawy 

wymienionej w art. 24 ust. 6; 

10) oświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 2; 
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11) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata dodatku dla 

podmiotów wrażliwych; 

12) inne informacje niezbędne do obliczenia i wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych. 

11. Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się na piśmie lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

12. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

13. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę 

dodatku dla podmiotów wrażliwych, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania 

głównego źródła ciepła w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 

27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 

o centralnej ewidencji emisyjności budynków, a także pod względem jego wysokości, 

prawidłowości dokonanych obliczeń i kompletności wymaganych dokumentów oraz 

prawidłowej reprezentacji na podstawie podanych we wniosku danych i dołączonych 

dokumentów, w tym dowodów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji. W przypadku 

gdy główne źródło ogrzewania zostało uruchomione do dnia 30 czerwca 2022 r., przy 

przyznawaniu dodatku bierze się pod uwagę deklarację złożoną przed dniem wejścia w życie 

ustawy. 

14. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów 

wrażliwych organ wypłacający zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty dodatku dla podmiotów 

wrażliwych w terminie miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku. 

15. Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku dla podmiotów 

wrażliwych nie wymaga wydania decyzji.  

16. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o 

przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych na wskazany przez niego adres poczty 

elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę 

tego dodatku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we 

wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, 

odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości bezpośredniego 

odebrania od tego organu informacji o przyznaniu tego dodatku. 
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17. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych nie 

wstrzymuje wypłaty tego dodatku. 

18. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych zawiera 

braki formalne lub błędy obliczeniowe lub budzi inne uzasadnione wątpliwości organu 

wypłacającego co do zgodności ze stanem rzeczywistym, organ wypłacający, w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania wniosku, wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych lub 

błędów obliczeniowych lub usunięcia wątpliwości organu wypłacającego w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia. 

19. W przypadku nieusunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych zawartych 

we wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych lub wątpliwości organu 

wypłacającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia organ 

wypłacający odmawia zatwierdzenia wniosku w zakresie, w jakim kwota dodatku dla 

podmiotów wrażliwych budzi wątpliwości lub nie przysługuje, informując wnioskodawcę o 

przyczynie tej odmowy.  

20. Odmowa przyznania dodatku dla podmiotów wrażliwych, uchylenie oraz 

rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania decyzji 

administracyjnej. 

21. W przypadku uznania przez organ wypłacający dodatku dla podmiotów wrażliwych 

za otrzymany nienależnie wnioskodawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanych środków w 

całości wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. 

22. W przypadku gdy wnioskodawca nie zwrócił nienależnie otrzymanego dodatku dla 

podmiotów wrażliwych, organ wypłacający wzywa ten podmiot do jej zwrotu w terminie 14 

dni od dnia otrzymania wezwania. 

23. W przypadku gdy wnioskodawca nie dokona zwrotu dodatku dla podmiotów 

wrażliwych zgodnie z ust. 21, organ wypłacający wydaje decyzję administracyjną określającą 

wysokość nienależnie pobranej kwoty dodatku dla podmiotów wrażliwych podlegającej 

zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty dodatku dla 

podmiotów wrażliwych są naliczane odsetki za opóźnienie od dnia jej otrzymania. 

24. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku 

o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, mając na uwadze zakres danych i informacji 

niezbędnych do zweryfikowania prawidłowości wniosku, a także zapewnienie przejrzystości i 

komunikatywności tego wniosku. 
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Art. 27. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

2. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych 

albo dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. Składający wniosek jest obowiązany do zawarcia w nim 

oświadczenia o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku oraz o niekorzystaniu z 

dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 

węglowym, oraz o niezłożeniu wniosku o przyznanie tego dodatku i zawarcia w nim klauzuli 

o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

Rozdział 4 

Finansowanie  

Art. 28. Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 

ust. 1 i 2, dodatki dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych są 

finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy 

z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. 

zm.4)), zwanego dalej „Funduszem”. 

Art. 29. 1. Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w 

art. 3 ust. 2, oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów 

wrażliwych jest zadaniem zleconym gminie.  

2. Wojewodowie przekazują gminom środki w ramach limitu określonego na wypłatę 

rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłat 

dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych w planie 

finansowym Funduszu na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, 

                                                 

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 

2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, 202,1561, 1692 i 1730. 
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o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków 

dla podmiotów wrażliwych z Funduszu. 

3. Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie środków w terminie: 

1) w przypadku środków na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o 

których mowa w art. 3 ust. 2: 

a) 15 dni od dnia wejścia w życie ustawy dla czwartego kwartału 2022 r., 

b) do 15. dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał dla pozostałych kwartałów 

– przy czym w terminie 50 dni od dnia złożenia tego wniosku gmina może złożyć jego 

korektę; 

2) w przypadku środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla 

podmiotów wrażliwych – do dnia 30 listopada 2022 r., przy czym do dnia 15 grudnia 

2022 r. gmina może złożyć jego korektę. 

4. Środki na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których 

mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla 

podmiotów wrażliwych są przekazywane w kwartalnych ratach. Nadpłata środków może być 

zaliczana na poczet kwoty należnej w miesiącu następnym, z wyjątkiem nadpłaty za grudzień 

2022 r., która podlega przekazaniu na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego w terminie 

do dnia 20 stycznia 2023 r. 

5. Gmina przeznacza całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące 

zwiększeniu efektywności energetycznej.  

6. Jeżeli w wyniku połączenia lub podziału gmin nastąpiły zmiany w podstawie obliczania 

kwoty środków, wojewoda uwzględnia te zmiany od pierwszego dnia następnego miesiąca po 

ich wejściu w życie. 

Art. 30. 1. Gminy otrzymują środki na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw 

energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłat dodatków dla gospodarstw 

domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych za pośrednictwem wojewodów w granicach 

kwot określonych na ten cel w planie finansowym Funduszu. 

2. Przy ustalaniu wysokości środków na realizację wypłat rekompensat dla 

przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłat dodatków dla 

gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych uwzględnia się koszty 

wypłacania odbiorcom tych rekompensat oraz tych dodatków, w wysokości 2% łącznej kwoty 

środków wypłacanych przez gminę. 

3. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie, w terminie do: 
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1) dnia 15 stycznia 2023 r., rozliczenie ze środków na realizację wypłat dodatków dla 

gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych z wyodrębnieniem liczby 

i kwoty wypłaconych dodatków; 

2) 15. dnia miesiąca następującego po pierwszych trzech miesiącach od rozpoczęcia 

udzielania rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 

2, rozliczenie środków z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych rekompensat, 

sporządzone narastająco za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia kończącego dany 

kwartał wypłaty rekompensat, z tym że zapotrzebowanie na środki ustala się jako sumę 

tego zapotrzebowania obliczonego odrębnie dla każdego kwartału. 

4. Wniosek o przekazanie gminom środków na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw 

energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłat dodatków dla gospodarstw 

domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych, właściwy wojewoda składa co kwartał do 

ministra właściwego do spraw energii, określając łączną wysokość wnioskowanej kwoty i 

numer rachunku bankowego. Minister właściwy do spraw energii przekazuje środki 

wojewodzie w terminie: 

1) na wypłaty za czwarty kwartał 2022 r. – do dnia 31 października 2022 r.; 

2) na wypłaty za pierwszy kwartał 2023 r. – do dnia 31 stycznia 2023 r.; 

3) za kwiecień 2023 r.– do dnia 30 kwietnia 2023 r. 

5. Wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorcze 

rozliczenie środków oraz przekazują niewykorzystane środki do Funduszu w terminie: 

1) do dnia 31 stycznia 2023 r. – w przypadku środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw 

domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych; 

2) do dnia 31 grudnia 2023 r. – w przypadku środków na wypłatę rekompensat dla 

przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2. 

6. Wojewoda całość odsetek od otrzymanych środków przekazuje na rachunek Funduszu.  

Art. 31. 1. W celu dalszego ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez 

odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, gmina, na której obszarze ciepło wytwarzane przez 

dane przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2, jest dostarczane do 

odbiorców ciepła zamieszkujących lub mających siedzibę na jej obszarze, może udzielić 

takiemu przedsiębiorstwu energetycznemu dodatkowej rekompensaty z budżetu gminy. 

2. Dodatkowa rekompensata, o której mowa w ust. 1, jest udzielana i wypłacana na 

podstawie uchwały rady gminy, określającej w szczególności warunki i tryb jej ustalenia i 

przekazania oraz procent wartości rekompensaty ustalanej na podstawie art. 12 ust. 4. 
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Dodatkowa rekompensata pomniejsza średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, o 

której mowa w art. 3 ust. 3, i nie stanowi podstawy do wyliczenia rekompensaty. 

3. Do naliczania, przekazywania, rozliczania i zwrotu nienależnie pobranej dodatkowej 

rekompensaty stosuje się odpowiednio przepisy art. 11, art. 13–15, art. 19 i art. 20. 

4. Jeżeli wartość dodatkowej rekompensaty, o której mowa w ust. 1, określonej w uchwale 

rady gminy wynosi więcej niż 10% rekompensaty, o której mowa w art. 12 ust. 3, gmina może 

zostać, w całości lub w części, zwolniona z konieczności zapewnienia wkładu własnego do 

inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych, określonego w uchwale, o której mowa w art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 

2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w ramach edycji, w których nabory 

wniosków o dofinansowanie zostaną ogłoszone po wejściu w życie ustawy.  

5. Zakres zwolnienia, o którym mowa w ust. 4, określi Rada Ministrów, w drodze 

uchwały. 

Art. 32. 1. Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 

ust. 1, są wypłacane przez zarządcę rozliczeń. 

2. Zarządca rozliczeń otrzymuje środki na realizację wypłat rekompensat z Funduszu w 

ramach limitu określonego na ten cel w planie finansowym Funduszu na wyodrębniony 

rachunek bankowy, zwany dalej „rachunkiem rekompensaty ciepłowniczej”. 

3. Wniosek o przekazanie środków na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw 

energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, zarządca rozliczeń składa co kwartał do 

ministra właściwego do spraw energii, określając łączną wysokość wnioskowanej kwoty i 

numer rachunku rekompensaty ciepłowniczej.  

4. Minister właściwy do spraw energii przekazuje środki zarządcy rozliczeń w terminie: 

1) dla czwartego kwartału 2022 r. – do dnia 31 października 2022 r.; 

2) dla pierwszego kwartału 2023 r. – do dnia 31 stycznia 2023 r.; 

3) za kwiecień 2023 r. – do dnia 30 kwietnia 2023 r. 

5. Zarządca rozliczeń przedstawia ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorcze 

rozliczenie środków oraz przekazuje niewykorzystane środki do Funduszu w terminie do dnia 

31 grudnia 2023 r. 

6. Środki uzyskane z Funduszu oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 

rekompensaty ciepłowniczej nie stanowią przychodu zarządcy rozliczeń w rozumieniu ustawy 
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z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, 

z późn. zm.5)). 

7. Zarządca rozliczeń przeznacza całość odsetek od środków zgromadzonych na rachunku 

rekompensaty ciepłowniczej na wypłatę rekompensat. Niewydatkowane środki podlegają 

zwrotowi do Funduszu.  

8. Środki przekazane przez zarządcę rozliczeń na rzecz podmiotów uprawnionych oraz 

wydatki i koszty finansowane ze środków, o których mowa w ust. 6, nie stanowią u zarządcy 

rozliczeń kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy wymienionej w ust. 6. 

9. Szczegółowe zasady współpracy ministra właściwego do spraw energii oraz zarządcy 

rozliczeń w zakresie przekazywania środków na rachunek rekompensaty ciepłowniczej oraz 

wymiany dokumentów i informacji określa umowa. 

Art. 33. 1. W roku 2023 Rada Ministrów może, w drodze uchwały, na wniosek Prezesa 

Rady Ministrów, upoważnić ministra właściwego do spraw finansów publicznych do 

udzielenia Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, o której mowa w ustawie z dnia 17 

grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1513 i 1695), zwanej dalej 

„Agencją”, pożyczki ze środków budżetu państwa do kwoty 8 600 000 000 zł na finansowanie 

zadań związanych z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym na rynku surowców 

energetycznych. 

2. Pożyczka, o której mowa w ust. 1, jest nieoprocentowana. 

3. Umowa pożyczki, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności: 

1)  opis zadania, na które jest udzielana pożyczka; 

2)  sposób ustalania transz pożyczki – w przypadku wypłaty pożyczki w transzach; 

3)  warunki przekazywania środków; 

4)  tryb i termin rozliczenia pożyczki; 

5)  harmonogram i sposób zwrotu pożyczki. 

4. Umowa pożyczki, o której mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady 

Ministrów. 

5. Środki z tytułu pożyczki, o której mowa w ust. 1: 

1)  wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 

2)  pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

                                                 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1927, 2105, 2106, 

2269 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 830, 872, 1079, 1265 i 1561. 
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– podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości 

podatkowych, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 

lub 2. 

6. Do środków podlegających zwrotowi do budżetu państwa, o których mowa w ust. 5, 

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725 i 1747) o dotacjach celowych z budżetu państwa oraz 

o niepodatkowych należnościach budżetowych o charakterze publicznoprawnym. 

7. Ograniczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, nie dotyczy zwiększenia planu finansowego Agencji z tytułu uzyskania 

pożyczki z budżetu państwa, o której mowa w ust. 1. 

8. Ograniczeń, o których mowa w art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych, w 2022 roku nie stosuje się do zobowiązań zaciąganych wobec Banku 

Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1. 

9. Środki z pożyczki, o której mowa ust. 1, mogą być przeznaczone na spłatę kredytu, o 

którym mowa w art. 35 ust. 1. 

Art. 34. 1. Podmioty, o których mowa w art. 7a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 

2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 i 583), którym w drodze decyzji 

administracyjnej wydano polecenie zakupu węgla energetycznego i sprowadzenie go do Polski, 

lub spółki dominujące w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks 

spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 i 1488) wobec tych podmiotów mogą, jeżeli 

prawidłowa realizacja polecenia tego wymaga: 

1) zaciągać kredyty na rynku krajowym lub zagranicznym, 

2) pozyskiwać limity na gwarancje bankowe lub limity na akredytywy bankowe, 

3) pozyskiwać limity kredytowe na transakcje skarbowe zabezpieczające ryzyko zmienności 

kursu walutowego lub ryzyko zmienności cen węgla 

– w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 30 kwietnia 2023 r., których 

termin spłaty lub wygaśnięcia przypada przed dniem 1 stycznia 2026 r. 

2. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1, są objęte gwarancją Skarbu Państwa, 

reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

3. Zobowiązania z tytułu kredytów, o których mowa w ust. 1, są objęte gwarancją, o której 

mowa w ust. 2, również w przypadku, gdy środki pozyskane z tych kredytów są przeznaczone 

na spłatę zobowiązań z tytułu innych kredytów zaciągniętych w celu prawidłowej realizacji 
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polecenia, o którym mowa w ust. 1, przez podmioty lub spółki dominujące, o których mowa w 

ust. 1. 

4. Do gwarancji, o której mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 maja 

1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby 

prawne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1613), z wyjątkiem przepisów art. 2b ust. 1, art. 44, art. 45 i art. 

46, które stosuje się odpowiednio. 

5. Gwarancje, o których mowa w ust. 2, są udzielane do wysokości: 

1)  100% pozostających do spłaty świadczeń pieniężnych wynikających z kredytu objętego 

gwarancją, wraz ze 100% należnych odsetek od tego kredytu i innych kosztów 

bezpośrednio związanych z tym kredytem; 

2)  100% wartości limitu na gwarancje bankowe lub akredytywy bankowe; 

3)  100% wartości limitu kredytowego na transakcje skarbowe zabezpieczające ryzyko 

zmienności kursu walutowego lub ryzyko zmienności cen węgla.  

6. Łączna kwota gwarancji, o której mowa w ust. 2, udzielonej za zobowiązania 

podmiotów lub spółek dominujących, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 

21 000 000 000 zł. 

7. Podmioty lub spółki dominujące, o których mowa w ust. 1, są zwolnione z obowiązku 

ustanowienia zabezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gwarancji, o których mowa w 

ust. 2, i wniesienia opłaty prowizyjnej od tej gwarancji. 

8. Gwarancje, o których mowa w ust. 2, są skuteczne pod warunkiem złożenia przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w imieniu Skarbu Państwa, oświadczenia 

o objęciu gwarancją zobowiązań, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie może obejmować 

łącznie zobowiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 lub 3. 

9. Przeniesienie praw wynikających z gwarancji, o której mowa w ust. 2, może nastąpić 

tylko za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, działającego w imieniu 

Skarbu Państwa. 

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje czynności zmierzające 

do odzyskania kwot zapłaconych z tytułu wykonania gwarancji, o której mowa w ust. 2. 

11. Bank w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 2439, z późn. zm.6)), na rzecz którego udzielona została gwarancja, o której mowa 

                                                 

6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2021 r. poz. 2447 oraz z 2022 

r. poz. 830, 872, 1358, 1488 i 1692. 
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w ust. 2, zobowiązany jest do przekazywania do ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych informacji o udzielonych: 

1) kredytach, 

2) limitach na gwarancje bankowe oraz poszczególnych gwarancjach bankowych, 

3) limitach na akredytywy bankowe oraz poszczególnych akredytywach bankowych, 

4)  limitach kredytowych na transakcje skarbowe 

– na warunkach i w terminach wynikających z oświadczenia, o którym mowa w ust. 8. 

12. Rada Ministrów może umorzyć w całości lub części wierzytelności Skarbu Państwa, 

powstałe z tytułu udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 2, na wniosek ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych. 

13. Podmioty oraz spółki dominujące, o których mowa w ust. 1, są obowiązane na każde 

żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych niezwłocznie przekazywać 

dokumenty i informacje niezbędne do oszacowania ryzyka dokonania zapłaty oraz 

prowadzenia ewidencji należności i zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji, o której mowa 

w ust. 2. 

14. Do obliczania terminu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1360). 

Art. 35. 1. W przypadku podjęcia przez Prezesa Rady Ministrów decyzji o zakupie przez 

Agencję węgla energetycznego od podmiotów, o których mowa w art. 7a ust. 1 pkt 4 ustawy z 

dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, którym w drodze decyzji administracyjnej 

wydano polecenie zakupu węgla energetycznego i sprowadzenie go do Polski, Agencja może, 

w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2022 r., zaciągnąć w 

Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt w celu realizacji tej decyzji. 

2. Zobowiązania z tytułu kredytu, o którym mowa w ust. 1, są objęte gwarancją Skarbu 

Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

3. Do gwarancji, o której mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 maja 

1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby 

prawne, z wyjątkiem przepisów art. 2b ust. 1, art. 45 i art. 46, które stosuje się odpowiednio. 

4. Gwarancja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana do wysokości 100% pozostających 

do spłaty świadczeń pieniężnych wynikających z kredytu objętego gwarancją wraz ze 100% 

należnych odsetek od tego kredytu i innych kosztów bezpośrednio związanych z tym kredytem. 
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5. Łączna kwota gwarancji, o której mowa w ust. 2, nie może przekroczyć 8 600 000 000 

zł. 

6. Agencja jest zwolniona z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia na rzecz Skarbu 

Państwa z tytułu gwarancji, o której mowa w ust. 2, i wniesienia opłaty prowizyjnej od tej 

gwarancji. 

7. Gwarancja, o której mowa w ust. 2, jest skuteczna pod warunkiem złożenia przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w imieniu Skarbu Państwa, oświadczenia 

o objęciu gwarancją zobowiązania z tytułu kredytu, o którym mowa w ust. 1. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje czynności zmierzające 

do odzyskania kwot zapłaconych z tytułu wykonania gwarancji, o której mowa w ust. 2. 

9. Rada Ministrów może umorzyć w całości lub części wierzytelności Skarbu Państwa, 

powstałe z tytułu udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 2, na wniosek ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych. 

10. Agencja jest obowiązana na każde żądanie ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych niezwłocznie przekazywać dokumenty i informacje niezbędne do oszacowania 

ryzyka dokonania zapłaty oraz prowadzenia ewidencji należności i zobowiązań z tytułu 

udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 2. 

Rozdział 5 

Przepisy karne i przepisy o karach pieniężnych  

Art. 36. 1. Kto nie dopełnia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 5 

ust. 1, w imieniu i na rzecz podmiotów określonych w art. 4 ust. 1 pkt 2, podlega karze grzywny 

od 500 do 50 000 złotych. 

2. W przypadku ukarania za czyn określony w ust. 1 sąd może orzec zakaz zajmowania 

stanowiska członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej. 

3. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przewidzianym 

przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o 

wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124). 

Art. 37. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub 2, które nie 

stosuje się do obowiązku określonego w art. 3 ust. 1 lub 2, podlega karze pieniężnej w 

wysokości nie niższej niż 1 000 000 zł i nie wyższej niż 15% przychodu ukaranego 

przedsiębiorstwa osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna jest 

związana z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, to wysokość tej kary nie może 
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być niższa niż 1 000 000 zł i nie wyższa niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorstwa, 

wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. 

2. Niezależnie od kary pieniężnej określonej w ust. 1 Prezes URE może nałożyć karę 

pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w ust. 1. Kara 

nałożona na kierownika może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego 

miesięcznego wynagrodzenia. 

3. Kto w terminie nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 10, podlega karze 

pieniężnej w wysokości 10 000 zł.  

4. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1–3, wymierza Prezes URE. 

5. Do kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1–3, stosuje się przepisy art. 56 ust. 4 i 6–

7a ustawy – Prawo energetyczne. 

6. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1–3, stanowią dochód budżetu państwa.  

Rozdział 6 

Przepisy zmieniające 

Art. 38. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.7)) w art. 833 § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne 

wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, 

dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, 

świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze, 

świadczenie dobry start, jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z 

dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1329), rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 

2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270), dofinansowanie obniżenia 

opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, 

o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383), dodatek osłonowy, o którym mowa w 

ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 202 i 

1692), dodatek węglowy, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 

węglowym (Dz. U. poz. 1692) oraz dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu 

                                                 

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1981, 2052, 2262, 

2270, 2289, 2328 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 1, 366, 480, 807, 830, 974, 1098, 1301, 1371 i 1692. 
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wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatek dla niektórych podmiotów 

niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł 

ciepła, o których mowa w ustawie z dnia … 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. …).”. 

Art. 39. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, 1301 i 1692) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 10 § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne 

wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, 

dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, 

świadczenia z pomocy społecznej, świadczenie wychowawcze, jednorazowe 

świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), rodzinny kapitał opiekuńczy, 

o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym 

(Dz. U. poz. 2270), dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, 

klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z 

dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 

1383), dodatek osłonowy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku 

osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 202 i 1692), dodatek węglowy, o którym mowa w 

ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), dodatek dla 

gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatek 

dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu 

wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w ustawie z dnia … 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na 

rynku paliw (Dz. U. poz. …).”; 

2) w art. 80 w § 2a pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) świadczeń alimentacyjnych, świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczeń rodzinnych, dodatków 

rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych, dla sierot zupełnych, zasiłków dla 

opiekunów, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń integracyjnych, świadczeń 

wychowawczych, jednorazowych świadczeń, o których mowa w art. 10 ustawy z 

dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, świadczenia 

dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzsgy4dgltqmfyc4njvgiydknbrt.
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzsgy4dgltqmfyc4njvgiydkmzzgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmojyge2daltqmfyc4nrrguytimjtg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkobzhe3dsltqmfyc4nrrguytrt.yg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkobzhe3dsltqmfyc4njxgm3tgnrugu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkobzhe3dsltqmfyc4njxgm3tgnrugu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytombyha4toltqmfyc4nrrheydomjvgm
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listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, dofinansowania obniżenia 

opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego 

opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3, dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z 

dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, dodatku węglowego, o którym mowa 

w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, dodatku dla gospodarstw 

domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatku dla 

niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu 

wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w ustawie z dnia … 2022 

r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z 

sytuacją na rynku paliw;”. 

Art. 40. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 26 w ust. 7e zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz 

dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4c, z uwzględnieniem art. 6 ust. 4e, świadczenia 

uzupełniającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 100a, dodatku energetycznego, o 

którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, dodatku 

osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku 

osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 202 i 1692), dodatku węglowego, o którym mowa w 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), 

dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i 

dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu 

wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 

dnia … 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w 

związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. …), oraz przyznanych na podstawie 

odrębnych przepisów zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatkowego rocznego świadczenia 

pieniężnego dla emerytów i rencistów.”; 

                                                 

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243, 1551, 

1574, 1834, 1981, 2071, 2105, 2133, 2232, 2269, 2270, 2328, 2376, 2427, 2430 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, 

24, 64, 138, 501, 558, 583, 646, 655, 830, 872, 1079, 1265, 1301, 1358, 1459, 1512, 1561 i 1692. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnbrhazdeltqmfyc4nrugaytamzvg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnbrhazdeltqmfyc4nrugaytamzwgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnbrhazdeltqmfyc4njzgm2dkobsha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmrrgu4dgltqmfyc4njygyytonzxgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytombyha4toltqmfyc4nrrheydomjvgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytombyha4toltqmfyc4nrrheydomjvgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytombyha4toltqmfyc4nrrheydomjvgy
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2) art. 52jc otrzymuje brzmienie: 

„Art. 52jc. Zwalnia się od podatku dochodowego dodatek osłonowy, o którym mowa 

w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, dodatek węglowy, o którym 

mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, oraz dodatek dla 

gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatek dla 

niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu 

wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w ustawie z dnia … 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją 

na rynku paliw.”. 

Art. 41. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.9)) po art. 38ha dodaje się art. 38hb w brzmieniu: 

„Art. 38hb. Zwalnia się od podatku dochodowego dodatek dla niektórych 

podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania 

niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia … 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na 

rynku paliw (Dz. U. poz. …).”. 

Art. 42. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692 i 1700) w art. 8 w ust. 4 w pkt 18 kropkę 

zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu: 

„19) kwotę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych 

źródeł ciepła, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia … 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku 

paliw (Dz. U. poz. …).”. 

Art. 43. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1315 i 1576) art. 6a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6a. Jeżeli wystąpią na rynku nadzwyczajne zdarzenia skutkujące zmianą 

warunków zaopatrzenia w paliwa stałe, powodujące utrudnienia w przestrzeganiu 

wymagań jakościowych lub zagrażające bezpieczeństwu energetycznemu 

Rzeczypospolitej Polskiej, minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw klimatu może, w drodze rozporządzenia, na czas 

                                                 

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1927, 2105, 2106, 

2269 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 830, 872, 1079, 1265 i 1561. 
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oznaczony, nie dłuższy niż 24 miesiące, odstąpić od stosowania wymagań określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2, mając na względzie interes 

konsumentów oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.”. 

Art. 44. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2022 r. poz. 

143, 1137 i 1488) w art. 31a po ust. 3d dodaje się ust. 3da-3dc w brzmieniu: 

„3da. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a i c, może być złożone w 

postaci elektronicznej. 

3db. Oświadczenie składane w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem 

zaufanym. 

3dc. Oświadczenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

osobistym albo podpisem zaufanym, składane przez osobę fizyczną nieprowadzącą 

działalności gospodarczej, nie musi zawierać danych, o których mowa w ust. 3c pkt 2 lit. 

b.”. 

Art. 45. W ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092 i 1576) w art. 49 po ust. 2d dodaje się ust. 2e 

w brzmieniu: 

„2e. W roku 2022 środki uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do 

emisji, z wyłączeniem środków przekazywanych na podstawie ust. 2c i 2d, środków, o 

których mowa w ust. 2b, oraz środków przekazywanych na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 

1692 i 1723), podlegają przekazaniu do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym 

mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.10)), do wysokości 10 000 000 000 

zł.”. 

Art. 46. W ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób 

niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1006 i 1692) w art. 2 w ust. 2 

                                                 

10)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 

2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692 i 1730. 
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po wyrazach „dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692),” dodaje się wyrazy „dodatku dla gospodarstw 

domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia … 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w 

związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. …),”.  

Art. 47. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.11)) w art. 65 w ust. 5 w pkt 6 kropkę zastępuje się 

średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) wypłaty i obsługę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia … 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 

…), dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych 

źródeł ciepła oraz dodatków dla niektórych podmiotów niebędących 

gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o 

których mowa w art. 1 tej ustawy.”. 

Art. 48. W ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093, 1505, 1642, 2269 i 2376 oraz z 2022 r. poz. 1) w 

art. 28: 

1) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w terminie 24 miesięcy” zastępuje się 

wyrazami „w terminie 36 miesięcy”; 

2) w ust. 10 wyrazy „w terminie 24 miesięcy” zastępuje się wyrazami „w terminie 36 

miesięcy”. 

Art. 49. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 2:  

a) w ust. 14 wyrazy „uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego” zastępuje się 

wyrazami „podpisem zaufanym”, 

b) w ust. 15 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

                                                 

11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 

2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692 i 1730. 
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„W przypadku gdy główne źródło ogrzewania zostało uruchomione do dnia 30 

czerwca 2022 r. przy przyznawaniu dodatku bierze się pod uwagę deklarację złożoną 

przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia … o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 

…).”; 

2) w art. 3 ust. 2 wyrazy „w formie pisemnej” zastępuje się wyrazami „na piśmie utrwalonym 

w postaci papierowej lub elektronicznej”; 

3) w art. 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Wojewoda całość odsetek od otrzymanych środków przekazuje na rachunek 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 

marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.”. 

Rozdział 7 

Przepisy przejściowe i przepis końcowy 

Art. 50. 1. Środki podlegające przekazaniu na podstawie art. 49 ust. 2e ustawy zmienianej 

w art. 45, które w 2022 r. na podstawie art. 49 ust. 2 tej ustawy zostały przekazane na rachunek 

dochodów budżetu państwa przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, minister właściwy 

do spraw klimatu przekazuje na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w terminach 

określonych w ust. 2. 

2. Środki, o których mowa w art. 49 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 45, uzyskane z aukcji 

przeprowadzonych: 

1) w pierwszym kwartale 2022 r. – podlegają przekazaniu do dnia 20 października 2022 r.; 

2) w drugim kwartale 2022 r. – podlegają przekazaniu do dnia 21 listopada 2022 r.; 

3) w trzecim kwartale 2022 r. – podlegają przekazaniu do dnia 20 grudnia 2022 r. 

3. Kwoty przekazane na podstawie ust. 1 pomniejszają dochody budżetu państwa. 

Art. 51. 1. Odbiorcy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, składają po raz pierwszy 

oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1, sprzedawcy ciepła, który w dniu wejścia w życie 

ustawy, na mocy umowy sprzedaży ciepła lub umowy kompleksowej dostarcza ciepło tym 

odbiorcom, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy. 

2. Odbiorcy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, składają po raz pierwszy oświadczenia, 

o których mowa w art. 6 ust. 1, sprzedawcy ciepła, który w dniu wejścia w życie ustawy, na 
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mocy umowy sprzedaży ciepła dostarcza ciepło tym odbiorcom, w terminie 21 dni od dnia 

wejścia w życie ustawy. 

3. Niezłożenie przez odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–4, oświadczeń, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1, w terminie określonym w ust. 1 i 2 uprawnia 

sprzedawcę ciepła do niestosowania wobec tych odbiorców średniej ceny wytwarzania ciepła 

z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust. 3. 

4. Złożenie przez odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, oświadczeń, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1, po upływie terminu określonego w ust. 1 i 2, zobowiązuje 

sprzedawcę ciepła do stosowania wobec tych odbiorców średniej ceny wytwarzania ciepła z 

rekompensatą ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono 

oświadczenie.  

Art. 52. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania 

do obrotu paliw stałych może pobierać dane z deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania 

paliw, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków z centralnej 

ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 tej ustawy, celem 

potwierdzenia złożenia przez klienta indywidualnego deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach 

spalania paliw. 

Art. 53. 1. Wniosek o wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o 

których mowa w art. 12 ust. 1, za październik 2022 r. składa się w terminie od dnia 28 listopada 

2022 r. do dnia 2 grudnia 2022 r.  

2. Wniosek o wypłatę rekompensaty za kwiecień 2023 r. składa się w terminie do dnia 26 

maja 2023 r. 

Art. 54. 1. Jeżeli wytwórca ciepła w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 

kwietnia 2023 r. stosuje średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, w rozliczeniach z 

odbiorcami podaje cenę ciepła, cenę za zamówioną moc cieplną oraz cenę nośnika ciepła lub 

stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło w wysokości 

odpowiadającej średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz zamieszcza je na swojej 

stronie internetowej.  

2. Sprzedawca ciepła na rachunku przekazywanym odbiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 

1, informuje o kwocie pomniejszenia kosztów zakupu ciepła w wyniku zastosowanej 

rekompensaty.  
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Art. 55. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie 

ustawy opracowuje projekt zmiany planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

i przedstawia go do: 

1)  uzgodnienia – ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; 

2)  zatwierdzenia – Prezesowi Rady Ministrów. 

2. Prezes Rady Ministrów zatwierdza zmianę planu finansowego w terminie 14 dni od 

dnia przedstawienia projektu tej zmiany. 

Art. 56. 1. Maksymalny limit wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

przeznaczonych na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 

3 ust 1 i 2, dodatki dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych wynosi 

w latach 2022–2023 10 000 000 000,00 zł, w tym na: 

1) rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 – 

3 285 000 000,00 zł; 

2) rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 

3 615 000 000,00 zł; 

3) dodatki dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych – 3 100 000 

000 zł. 

2. Minister właściwy do spraw energii monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o 

którym mowa w ust. 1. W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 80% 

środków, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw energii informuje o tym fakcie 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Prezesa Rady Ministrów. 

3. W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 95% środków, o których 

mowa w ust. 1 pkt 3, wysokość wypłacanych dodatków dla gospodarstw domowych oraz 

dodatków dla podmiotów wrażliwych podlega proporcjonalnemu obniżeniu tak, aby łączna 

wysokość wypłacanych dodatków była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych 

przeznaczanych na przyznanie dodatków. 

Art. 57. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

 

1. Potrzeba i cel wydania aktu prawnego 

 Obserwowany wzrost cen energii oraz nośników energii na rynku krajowym i 

zagranicznym w 2022 r. jest wynikiem oddziaływania szeregu nakładających się na siebie 

czynników, głównie inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę oraz w mniejszym stopniu ożywienia 

gospodarczego po pandemii COVID-19. Działania rozpoczęte przez Federację Rosyjską 

wpłynęły negatywnie na wysokość i nieprzewidywalność cen gazu i innych surowców. 

Dodatkowo ożywienie gospodarcze skutkujące zwiększeniem się popytu na wszystkie paliwa 

wywołało presję na ich ceny. Trwająca przebudowa źródeł i kierunków dostaw węglowodorów 

i paliw powoduje dodatkową presję wynikającą z kosztów dostosowania się przedsiębiorców 

do nowej sytuacji, rosnące koszty uprawnień do emisji oraz koszty importu paliw z nowych 

kierunków. Ceny energii nie pozostają jednocześnie bez negatywnego wpływu na inflację, 

której poziom wzrasta w związku z trwającym kryzysem paliwowym, na który nakładają się 

skutki wychodzenia z pandemii COVID-19. Sytuacja ta ma wpływ nie tylko na sektor 

energetyczny i ciepłowniczy, ale także bezpośrednio na wszystkich obywateli oraz instytucje 

użyteczności publicznej, skutkując koniecznością pokrywania wyższych, często 

nieakceptowalnych wydatków na surowce do produkcji ciepła, zazwyczaj na początku okresu 

grzewczego. 

Przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą z zakresie 

wytwarzania ciepła wykazują dużą wrażliwość na zmiany kosztu paliwa. Przy wysokich cenach 

paliwa węglowego należy uwzględniać około 60% udział kosztów paliwa w kosztach 

wytwarzania ciepła ogółem, a każdy wzrost ceny paliw, w przypadku gazu ziemnego udział 

kosztów paliwa w jeszcze większym stopniu przenosi się na ceny ciepła dostarczanego 

odbiorcom. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, koszt 

paliw służących do wytwarzania ciepła powinien zostać uwzględniony w kosztach 

uzasadnionych w procesie taryfowania. Przenoszenie pełnych kosztów zakupu paliwa 

powoduje wzrost opłat ponoszonych przez odbiorców ciepła, który przenosi się w czynszu na 

mieszkańców budynków wielorodzinnych. Szczególnie trudna sytuacja występuje 

w przypadku ciepłowni opalanych paliwem gazowym. W związku z tym, Rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej podjął działania osłonowe na rynku gazu wprowadzając ustawę 

z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw 
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gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, z późn. zm.) zwanej dalej 

„ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych”. 

Rozwiązanie to nie objęło jednak przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających ciepło 

systemowe z tego paliwa z uwagi na regulacje w zakresie pomocy publicznej. Proponowane 

przepisy obejmują również takie przypadki przez zastosowanie średniej ceny wytwarzania 

ciepła z rekompensatą.  

Opisane powyżej czynniki mają wpływ nie tylko na sektor energetyczny i ciepłowniczy, 

ale także bezpośrednio na wszystkich obywateli, skutkując koniecznością ponoszenia 

wyższych wydatków związanych z rosnącymi cenami źródeł ciepła w nadchodzącym sezonie 

grzewczym. Odbiorcy ciepła z sektora użyteczności publicznej (szpitale, żłobki, przedszkola, 

szkoły, domy pomocy społecznej itp.) są także odbiorcami, na których oddziałuje 

podwyższenie opłat za dostarczone przez przedsiębiorstwa energetyczne ciepło. W celu 

przeciwdziałania tej sytuacji, konieczne jest wdrożenie mechanizmów zapobiegających 

skokowym wzrostom opłat za dostarczone ciepło do odbiorców, o których mowa w art. 4 

projektu ustawy.  

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła 

w związku z sytuacją na rynku paliw, zwany dalej „projektem ustawy”, „projektowaną 

regulacją” lub „proponowanymi przepisami”, ma na celu zapewnienie wsparcia dla 

gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej przez zmniejszenie opłat 

wynikających z wzrostu cen paliw, co przekłada się na średnie ceny wytwarzanego ciepła i 

ciepłej wody użytkowej. Przez takie działanie nastąpi zmniejszenie wysokości ponoszonych 

przez tych odbiorców opłat dotyczących dostawy ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej 

wody użytkowej wynikających ze wzrostu cen paliw, w tym także tych przenoszonych w 

czynszach na gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i 

inne podmioty, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub 

zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez 

gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na 

potrzeby określenia średniej ceny wytwarzanego ciepła z rekompensatą. 

Wprowadzenie proponowanych przepisów pozwoli na zmniejszenie obciążeń 

finansowych związanych z opłatami za ciepło ponoszonymi przez gospodarstwa domowe lub 

instytucje użyteczności publicznej. Tym samym rozwiązanie to zapewni bezpieczeństwo 

energetyczne dostaw ciepła, bowiem zmniejsza ryzyko wystąpienia zjawiska zatorów 

płatniczych w przypadku nadmiernego obciążenia odbiorców rachunkami za dostarczone 

ciepło.  
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 Projektowana regulacja ma także na celu wsparcie gospodarstw domowych, w tym 

również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających 

ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału, oleju opałowego oraz gazu skroplonego 

LPG. Proponowana pomoc finansowa w postaci dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu 

wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego dalej „dodatkiem dla gospodarstw 

domowych”, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy, wspomoże budżety domowe oraz zwiększy 

poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego. Tym samym rozwiązanie to przyczyni 

się do ograniczenia negatywnych skutków sytuacji międzynarodowej dla tych z gospodarstw 

domowych, dla których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem 

kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG albo olejem 

opałowym. Ponadto regulacja ma na celu wsparcie podmiotów wrażliwych wskazanych w 

art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu 

zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego albo peletu drzewnego albo innego rodzaju 

biomasy albo gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele 

ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej. 

Ustawa przewiduje pomoc finansową w postaci „dodatku dla podmiotów wrażliwych” i 

reguluje ją w rozdziale III projektu. 

 

2. Aktualny stan prawny w dziedzinie, której dotyczy projekt ustawy 

W aktualnym stanie prawnym wprowadzane są przepisy ustawy dotyczące dodatku 

węglowego dla źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi rozumianymi jako węgiel kamienny, 

brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, w zakresie zaspokojenia 

potrzeb własnych ogrzewania W zakresie gazu ziemnego funkcjonuje ustawa o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych, która przewiduje ochronę 

taryfową dla najbardziej wrażliwych odbiorców. Proponowane w projekcie ustawy rozwiązanie 

wyłącza możliwość skorzystania z mechanizmu wsparcia przez podmioty, które korzystają z 

ochrony taryfowej na mocy wskazanych powyżej ustaw. 

W projekcie ustawy proponowane jest nowe narzędzie przeznaczone do ochrony 

odbiorców w postaci gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, do których 

ciepło jest dostarczane za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i wytwarzane przez 

przedsiębiorstwa energetyczne zarówno zobowiązane do uzyskania koncesji na wytwarzanie 

ciepła, o czym stanowi art. 32 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, jak i przez mniejsze 

przedsiębiorstwa o znaczeniu lokalnym, nie mające obowiązku posiadania koncesji Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”, na wytwarzanie ciepła. 
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Wszystkie przedsiębiorstwa ujęte w projekcie ustawy dokonują zakupu paliw na potrzeby 

wytworzenia ciepła, które jest sprzedawane odbiorcom na cele mieszkaniowe i instytucji 

użyteczności publicznej. 

Ponadto w projekcie ustawy proponowane jest nowe narzędzie dla gospodarstw 

domowych wykorzystujących do celów grzewczych: pelet drzewny, drewno kawałkowe lub 

inny rodzaj biomasy albo skroplony gaz LPG albo olej opałowy, w celu zrównoważenia 

wysokich wydatków gospodarstw domowych wykorzystujących inne paliwa niż węgiel do 

ogrzewania domów w związku z rosnącymi cenami na rynkach nośników energii. 

 

3. Opis najważniejszych rozwiązań projektu ustawy 

 

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą 

 Projektowana w rozdziale 2 regulacja ma na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw 

domowych oraz podmiotów użyteczności publicznej przez pokrycie części należności 

odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność w zakresie 

wytwarzania ciepła wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania przez rekompensaty, w celu 

ograniczenia wzrostu opłat za ciepło na określonym poziomie. Dzięki zaprojektowanemu 

mechanizmowi wsparcia, jeżeli nastąpi wzrost cen ciepła powyżej średniej ceny wytwarzania 

ciepła z rekompensatą, określonego odrębnie dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła 

opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym oraz dla ciepła wytwarzanego w pozostałych 

źródłach, planowany przychód przedsiębiorstw energetycznych wynikający z różnicy 

pomiędzy średnią ceną wytwarzania ciepła z rekompensatą a poziomem uzasadnionych 

kosztów przedsiębiorstw energetycznych zostanie pokryty rekompensatą. W ten sposób wzrost 

cen ciepła dla odbiorców na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej ulegnie ograniczeniu 

do ustalonego poziomu.  

W przypadku gdy w źródle pracują rożne jednostki wytwórcze, średnia cena będzie 

wyznaczona proporcjonalnie do procentowego udziału ciepła wytworzonego z danych paliw w 

ogólnej ilości wytworzonego ciepła w tym źródle. 

Projekt ustawy wprowadza średnią cenę ciepła z rekompensatą do stosowania przez 

przedsiębiorstwo energetyczne dla części odbiorców (wydzielenie dodatkowych grup 

odbiorców na podstawie kryteriów określonych w art. 4 projektu) z przeznaczeniem na cele 

mieszkaniowe i użyteczności publicznej po spełnieniu warunków określonych w ustawie. 

Rekompensata, która zabezpieczy planowane przychody wytwórców ciepła, pozwoli na 

ograniczenie wzrostu ceny ciepła dla wskazanych w art. 4 odbiorców, pomimo rosnących 
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kosztów przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających ciepło w związku z sytuacją na 

rynku surowców energetycznych. Projektowane działanie jest niezbędne zarówno ze względu 

na ograniczenia negatywnych skutków społecznych w tym ubóstwa energetycznego, 

spowodowanych wzrostem cen ciepła, jak i ze względu na utrzymanie płynności finansowej 

przedsiębiorstw energetycznych, która mogłaby być zagrożona w przypadku nadmiernych 

obciążeń finansowych dotykających gospodarstwa domowe w budynkach wielorodzinnych.  

Zarówno przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, jak i wytwórcy ciepła niemający obowiązku 

posiadania koncesji na wytwarzanie ciepła, które dostarczane jest do odbiorców końcowych 

ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, stosują średnią 

cenę ciepła z rekompensatą, w której średnia cena ciepła zostaje ograniczona do średniej ceny 

wytwarzanego ciepła wynoszącej w kwotach netto: 

a) dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy – 150,95 zł/GJ oraz  

b) dla pozostałych źródeł – 103,82 zł/GJ  

Wskazanym wytwórcom, z tytułu obniżenia średniej ceny wytwarzania ciepła, przysługuje 

rekompensata, która spowoduje ograniczenie wzrostu opłat ponoszonych przez wskazane w art. 

4 podmioty na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.  

Rekompensaty będą wypłacane za okres od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. 

W przypadku gdy średnia cena wytwarzania ciepła jest niższa niż średnia cena wytwarzania 

ciepła z rekompensatą, przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub ust. 

2, w rozliczeniach z odbiorcami wskazanymi w art. 4 ust. 1 stosuje tę cenę bez rekompensaty. 

Z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzanego ciepła niższej, niż określona w ust. 3, 

rekompensata nie przysługuje.  

Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do odbiorców ciepła, o 

których mowa w art. 4 ust. 1, dla:  

1) każdego źródła ciepła lub  

2) grupy źródeł ciepła stosujących ten sam rodzaj paliwa, z których żadne nie 

przekracza 5 MW zainstalowanej mocy cieplnej  

– ustala na podstawie taryfy dla ciepła zatwierdzonej na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy – 

Prawo energetyczne, cenę ciepła, cenę za zamówioną moc cieplną i cenę nośnika ciepła lub 

stawkę opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawkę opłaty za ciepło z rekompensatą 

wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w ust. 3, 
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uwzględniając planowane wielkości uwzględnione w zatwierdzonej taryfie. Natomiast w 

przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 

przedmiotowej ustawy, która nie wymaga uzyskania koncesji, lub zwolnione z obowiązku 

przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania Prezesowi, dla każdego źródła lub grupy źródeł 

stosujących ten sam rodzaj paliwa, kalkuluje ceny lub stawki opłat zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 ustawy – Prawo energetyczne oraz ustala składniki 

średniej ceny wytwarzania ciepła wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła z 

rekompensatą.  

Średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą nie stosuje się do odbiorców w zakresie, 

w jakim korzystają ze wsparcia na cele ogrzewania na podstawie przepisów:  

1) ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692); 

3) art. 24 lub art. 26 przedmiotowej ustawy.  

Powyższa regulacja ma na celu ograniczenie uzyskania podwójnego wsparcia w zakresie 

obniżenia kosztów ogrzewania.  

 

Przewidziano obowiązki składania dokumentów i oświadczeń dla uczestników 

mechanizmu wsparcia to jest przedsiębiorstw zajmujących się bezpośrednią sprzedażą 

wytworzonego ciepła lub przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność 

gospodarczą polegającą na obrocie ciepłem. 

Rekompensata jest wypłacana miesięcznie na wniosek podmiotu uprawnionego przez: 

1) Zarządcę Rozliczeń S.A. – w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego 

koncesję i wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła;  

2) wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce siedziby 

podmiotu uprawnionego – w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego, które nie 

wymaga uzyskania koncesji lub zwolnione jest z obowiązku przedkładania taryf do 

zatwierdzania Prezesowi URE. 

 

Rekompensata naliczona za dany okres powinna zostać rozpoznana przez 

przedsiębiorstwa energetyczne w sprawozdaniu URE C1 jako przychód za okres, którego 
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dotyczy. Takie doprecyzowanie spowoduje, że obraz przychodów jednostek wytwórczych 

niebędących jednostkami kogeneracji widziany przez pryzmat sprawozdania URE C1, które 

stanowi podstawę do obliczenia średniej ceny sprzedaży ciepła, o którym mowa w art. 23 ust. 

2 pkt 18 lit. c ustawy Prawo energetyczne, będzie pełny i nie nastąpi przeniesienie pokrywania 

części kosztów dla jednostek kogeneracji z dwuletnim opóźnieniem. 

Przepisy art. 31 mają na celu dalsze ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych 

przez odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy. Gmina, na której obszarze ciepło 

wytwarzane przez dane przedsiębiorstwo energetyczne jest dostarczane do odbiorców ciepła, 

może udzielić przedsiębiorstwu energetycznemu  dodatkowej rekompensaty z budżetu gminy. 

Dodatkowa rekompensata, o której mowa w ust. 1, udzielana i wypłacana jest na 

podstawie uchwały rady gminy, określającej w szczególności warunki i tryb jej ustalenia i 

przekazania oraz procent wartości rekompensaty ustalanej na podstawie art. 12 ust. 4. 

Dodatkowa rekompensata pomniejsza średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, o 

której mowa w art. 3 ust. 3 i nie stanowi podstawy do wyliczenia rekompensaty.  

 

 

Jeżeli wartość dodatkowej rekompensaty określonej w uchwale rady gminy wynosi 

więcej niż 10% rekompensaty, o której mowa w art. 12 ust. 3 przedmiotowej ustawy, gmina 

może zostać, w całości lub w części, zwolniona z konieczności zapewnienia wkładu własnego 

do inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych.  

 

Dodatek dla gospodarstw domowych 

Zgodnie z art. 24 projektu ustawy w odniesieniu do indywidualnych źródeł ciepła 

dodatek przysługiwać będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem 

ciepła dla tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, 

trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym, 

drewnem kawałkowym albo inny rodzaj biomasy albo kocioł gazowy na skroplony gaz LPG 

albo kocioł olejowy. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub 

zgłoszenia źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 

27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 

o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, z późn. zm.). 

Rozwiązanie skierowane jest do uprawnionych gospodarstw domowych, które nie skorzystały 
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z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 5 sierpnia 

2022 r. o dodatku węglowym. 

Zaproponowany w projekcie dodatek dla gospodarstw domowych wynosi: 

a) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe 

zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, 

b) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, 

kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy 

na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym, 

c) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany 

skroplonym gazem LPG, 

d) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy. 

Co istotne, z uwagi na fakt, że dodatek powiązany jest z gospodarstwem domowym, w 

przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa przyznawany 

jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy. Zgodnie z przyjętym 

rozwiązaniem dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, gdy jego głównym źródłem 

ciepła jest jedno z tych, które zostały wskazane w projekcie ustawy. Oznacza to, że przysługuje 

ono każdemu z gospodarstw domowych, także w sytuacji gdy wspólnie korzystają z jednego 

źródła ciepła, np. w domach wielorodzinnych, wspólnotach, czy spółdzielniach 

mieszkaniowych.  

Z uwagi na fakt, że dodatek dla gospodarstw domowych ma na celu przyznanie wsparcia 

dla odbiorców ciepła wykorzystujących indywidualne źródła ciepła, w związku ze wzrostem 

cen paliw, nie stanowi dochodu członków tych gospodarstw. Projekt ustawy przewiduje zatem 

przepisy zwalniające to świadczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych, 

wyłączające je spod egzekucji, czy skutkujące nieuwzględnianiem go przy obliczaniu 

wysokości osiągniętego dochodu.  

 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych 

 Na podstawie art. 26 ust. 1 projektu ustawy dodatek dla podmiotów wrażliwych 

przysługuje podmiotom wrażliwym wymienionym w art. 4 ust. 1 pkt 4, ponoszącym koszty 

zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla 

kamiennego albo peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy albo gazu skroplonego LPG 

albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem 

przez te podmioty ich działalności podstawowej. 
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Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany jest jednorazowo na wybrane źródło 

ciepła. Jego wysokość stanowić będzie różnicę pomiędzy zakładanym średnim rocznym 

kosztem zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania a średnim rocznym kosztem 

zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania obliczonym z dwóch lat 

poprzedzających złożenie wniosku, stanowiącym sumę iloczynów cen zakupu tych paliw oraz 

ich ilości, wykazanych na dokumentach sprzedaży i skorygowany współczynnikiem 0,4. 

Zakładany średni roczny koszt zakupu paliw stanowi sumę iloczynów ich ceny zakupu 

wynikającą z dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz ich ilości średnich 

rocznych.  

Należy przy tym zauważyć, iż zasadne jest wprowadzenie wymogu, aby dokumenty 

sprzedaży obejmowały co najmniej 50% ilości średnich rocznych paliw średnich rocznych 

przyjętych do obliczenia historycznych kosztów zakupu tych paliw. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 projektowanej ustawy do podmiotów wrażliwych projektodawca 

zalicza te będące: 

a) podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń, 

b) jednostką organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), w zakresie, 

w jakim zużywa ciepło na potrzeby świadczenia pomocy społecznej, 

c) noclegownią albo ogrzewalnią, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby 

podstawowej działalności, 

d) jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu 

art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2022 poz. 447, z późn. zm.), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na 

potrzeby podstawowej działalności, 

e) podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w zakresie, w jakim 

zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

f) podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 

ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby 

podstawowej działalności, 
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g) podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunem, o 

których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324, z późn. zm.), w zakresie, w jakim zużywa 

ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

h) kościołem lub innym związkiem wyznaniowym, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1435, z późn. zm.), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności 

niegospodarczej, 

i) podmiotem prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 

dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej 

działalności, 

j) podmiotem prowadzącym działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 164), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności, 

k) ochotniczą strażą pożarną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o 

ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490, z późn. zm.), w zakresie, w jakim 

zużywa ciepło na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie, 

l) placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby 

podstawowej działalności, 

m) rodzinnym domem pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, albo mieszkaniem chronionym, o którym mowa w art. 53 

tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

n) centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 

r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176, z późn. zm.), w zakresie, w jakim 

zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

o) klubem integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 

r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby 

podstawowej działalności, 

p) warsztatem terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) albo zakładem aktywności 
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zawodowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywa 

ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

q) organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327, z późn. 

zm.), albo podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim 

zużywa ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego, 

r) spółdzielnią socjalną w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o 

spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085), w zakresie, w jakim zużywa 

ciepło na potrzeby podstawowej działalności. 

 

Granicznym terminem na składanie wniosków o wypłatę zarówno dodatku dla gospodarstw 

domowych, jak i wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych będzie 30 listopada 

2022 r., a gmina w ciągu miesiąca rozpatrzy i wypłaci przyznany dodatek. 

Wzory wniosków o wypłatę i rozliczenie rekompensaty, o wypłatę dodatku dla 

gospodarstw domowych i o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, a także niezbędnych 

oświadczeń, zostaną określone w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw energii. 

Takie rozwiązanie ma na celu odciążenie gmin oraz ujednolicenie formularza. Dodatkową 

regulacją mającą na celu ułatwienie realizacji wypłat gminom jest przyznawanie dodatku za 

pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej. Ponadto, jako 

narzędzie weryfikacji spełnienia warunków uzyskania dodatku, gminy mają zapewniony dostęp 

do danych zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W sprawach, które nie 

zostały uregulowane w projekcie ustawy, należy stosować przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.). 

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Dzięki tej klauzuli organy 

posiadają uprawnienie do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia 

tego świadczenia. 

Zgodnie z art. 56 ust. 1 projektu maksymalny limit wydatków przeznaczonych na 

rekompensaty i dodatki, wynosi w latach 2022-23 łącznie 10 000 000 000,00 złotych, w tym 

3 285 000 000 złotych na rekompensaty dla podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 1, 

3 615 000 000 złotych na rekompensaty dla podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 100 

000 000 złotych na dodatki dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów 

wrażliwych. Środki przeznaczone na wypłatę dodatku pochodzić będą z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 
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o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.). 

W celu umożliwienia podmiotom, o których mowa w art. 7a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261, z późn. zm.), którym 

w drodze decyzji administracyjnej wydano polecenie zakupu węgla energetycznego i 

sprowadzenia go do Polski, w art. 34 dodano przepisy dotyczące udzielenia gwarancji Skarbu 

Państwa spłaty kredytów zaciąganych przez wspomniane podmioty, jeśli wymagała tego będzie 

prawidłowa realizacja ww. polecenia. 

Niezależnie od powyższego w art. 33 i 35 dodano przepisy umożliwiające Rządowej 

Agencji Rezerw Strategicznych otrzymanie w 2023 r. pożyczki z budżetu państwa. Pożyczka 

ta przeznaczona byłaby na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem sytuacjom 

kryzysowym na rynku surowców energetycznych, między innymi na zapewnienie 

nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej oraz zapewnienie w maksymalnym stopniu 

bezpieczeństwa energetycznego państwa. Pożyczka będzie udzielna przez Ministra Finansów 

na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały Rady Ministrów. Z wnioskiem 

występować będzie Prezes Rady Ministrów, jako nadzorujący RARS. 

Celem ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, było m.in. 

wprowadzenie zmiany definicji gazociągów bezpośrednich oraz doprowadzenie do 

przeniesienia przez przedsiębiorstwa energetyczne, eksploatujące infrastrukturę niespełniającą 

wymogów pozwalających uznać ją odpowiednio za gazociąg bezpośredni lub sieć gazociągów 

kopalnianych, tejże infrastruktury do operatora systemu dystrybucyjnego gazowego w ciągu 24 

miesięcy od wejścia w życie Ustawy. Termin ten upływa z dniem 3 lipca 2023 r. 

Zmiany w powyższym zakresie zmierzały do zrealizowania celu dyrektywy i służyły 

wykonaniu zasady TPA (dostępu strony trzeciej) określonej w art. 34 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku 

wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE oraz realizowaniu zasady 

rozdziału działalności w zakresie obrotu paliwem gazowym oraz jego dystrybucji. 

Skutkiem zastosowania się do powyższego przez przedsiębiorstwa energetyczne, na 

infrastrukturze, która przed wejściem w życie Ustawy kwalifikowana była jako gazociąg 

bezpośredni lub sieć gazociągów kopalnianych, pojawi się operator systemu dystrybucyjnego. 

Koszty obsługi tej infrastruktury przez operatora systemu dystrybucyjnego będą pokrywane 
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przez odbiorców końcowych, zgodnie z ogólnymi zasadami przewidzianymi przez ustawę– 

Prawo energetyczne. 

W związku z tym wygasną umowy, w oparciu o które odbiorcy końcowi nabywali gaz 

ziemny od dotychczasowych dostawców za pośrednictwem gazociągów bezpośrednich bądź 

systemów gazociągów kopalnianych, a nowe umowy – przewidujące oprócz ceny paliwa 

gazowego również ponoszenie kosztów jego dystrybucji przez odbiorców – zostaną zawarte 

albo wskutek inicjatywy samych odbiorców albo automatycznie, zgodnie z regułami 

przewidzianymi w Ustawie. 

Powyższe oznacza, że dla części z odbiorców przyłączonych do tej infrastruktury koszty 

nabycia paliwa gazowego mogą istotnie wzrosnąć. Wobec wysokiej inflacji oraz niepewności, 

jaka związana jest za naszą wschodnią granicą, uzasadnione jest przesunięcie o kolejne 12 

miesięcy terminu na przekazanie przez przedsiębiorstwo energetyczne operatorowi systemu 

dystrybucyjnego gazowego infrastruktury która nie spełnia warunków uznania jej za gazociągi 

bezpośrednie lub sieci gazociągów kopalnianych. Należy wskazać, że celem przyświecającym 

Ustawie było dostosowanie tej infrastruktury w sposób jak najmniej uciążliwy dla odbiorców 

do niej przyłączonych. Przedmiotowa zmiana realizuje ten postulat, przesuwając w czasie 

konieczność dokonania tej zmiany na okres, w którym sytuacja na rynku gazu powinna się 

ustabilizować. 

Przedmiotowa zmiana nie wpłynie na sytuację na rynku, w tym sytuację odbiorców 

gazu, którzy jak dotychczas będą obsługiwani przez przedsiębiorstwa energetyczne na 

dotychczasowych zasadach. Jednocześnie zmiana nie powoduje konieczności wyasygnowania 

dodatkowych środków z budżetu państwa. Nie prowadzi bowiem do powstania jakiegokolwiek 

zobowiązania państwa ani też nie będzie źródłem roszczeń. 

Proponuje się, by zmiana weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Fakt, że zmiana wiąże się wyłącznie z przedłużeniem okresu realizacji przez przedsiębiorstwa 

energetyczne nałożonego na nie Ustawą obowiązku powoduje, że nie ma podstaw do określania 

dłuższego vacatio legis. Jednocześnie tak krótkie vacatio legis ogranicza okres, w którym 

przedsiębiorstwa energetyczne będą pozostawać w niepewności co do terminu realizacji 

obciążającego je obowiązku ustawowego. 

Zmiana w ustawie o dodatku węglowym ma charakter porządkujący, a jej celem jest 

usprawnienie procesu przyznawania dodatku węglowego dzięki zwiększeniu przejrzystości 

oraz efektywności procedur administracyjnych, które zostały zaproponowane w przedmiotowej 

ustawie przez doprecyzowanie kwestii związanych z terminową realizacją obowiązku 
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zgłoszenia źródła ciepła lub źródła spalania paliw do centralnej ewidencji emisyjności 

budynków, który to termin upłynął w dniu 30 czerwca 2022 r. 

W tym celu proponuje się doprecyzować przepis art. 2 ust. 15 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2022 r. o dodatku węglowym przez wskazanie, że organ rozpatrujący wniosek o przyznanie 

dodatku węglowego bierze pod uwagę stan faktyczny, który wynika z deklaracji złożonej do 

centralnej ewidencji emisyjności budynków wraz z ewentualnymi aktualizacjami tej deklaracji 

złożonymi najpóźniej do dnia wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Rozwiązanie to przyczyni się 

również do zapewnienia spójności w zakresie stosowania przepisów niniejszej ustawy, która 

wyklucza możliwość uzyskania przez jedno gospodarstwo domowe więcej niż jednego dodatku 

na konkretne źródło ogrzewania. 

Zamiana ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1315, z późn. zm.) realizowana przez art. 40 przedmiotowej 

ustawy wprowadza możliwości czasowego odstąpienia od norm jakościowych dla paliw stałych 

jest związane przede wszystkim z sytuacjami niedoboru źródeł ciepła bądź ewentualnymi 

perturbacjami na rynku wytwarzania energii, przy ewentualnym niedoborze wystarczającej 

podaży paliw stałych. Do przykładowych zdarzeń nadzwyczajnych zaliczamy: ekstremalne 

zjawiska pogodowe (utrzymujące się długo niskie temperatury, które mogą spowodować 

wyczerpanie zapasów paliw stałych), duże awarie w kilku kopalniach węgla kamiennego w tym 

samym czasie, wprowadzanie zakazu importu przez Unię Europejską wynikającego z sytuacji 

geopolitycznej lub zakazu eksportu do UE (Polski) przez kraje trzecie. Przy spadku wydobycia 

i brakach węgla spełniającego wymagania ustawy i rozporządzenia określającego wymagania 

jakościowe nie jest możliwe importowanie w czasie krótszym niż 24 miesiące paliw stałych 

spełniających wymagania, dlatego zasadne jest dopuszczenie paliw gorszej jakości do użytku, 

w szczególności gdy taka sytuacja ma miejsce w okresie zimowym. Odstąpienie od norm 

jakościowych dla paliw stałych nie dotyczy mułów, flotokoncentratów oraz węgla brunatnego. 

Odstąpienie od norm ma na celu przede wszystkich dopuszczenie paliw typu miały, które są 

dozwolone do użycia w instalacjach o mocy powyżej 1 MW. Spalanie tych paliw z punktu 

widzenia ochrony środowiska i zdrowia ludzi jest korzystniejsze niż spalanie mułów i węgla 

brunatnego. 

Zmiana ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2022 r. poz. 143, 

1137, z późn. zm.) ma na celu umożliwienie składania oświadczeń w postaci elektronicznej i 

opatrywania ich podpisami elektronicznymi. Jednocześnie, mając na uwadze, że dane 

identyfikujące osobę składającą oświadczenie (imię, nazwisko, numer PESEL) będą zawarte w 
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podpisie elektronicznym, zaproponowano, by oświadczenie nie musiało zawierać w swojej 

treści tych danych, jak również adresu zamieszkania. 

Zaznaczyć należy, że w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę i wprowadzonych sankcji, w 

tym decyzji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw o zaprzestaniu importu paliw 

z Rosji, ceny węgla znacząco wzrosły. Wynika to z większego zapotrzebowania na węgiel, 

kosztem gazu ziemnego, oraz czasowo mniejszej dostępności surowca wynikającej z 

konieczności zapewnienia dostaw węgla z innych niż Rosja kierunków. Obecna, wyjątkowa 

sytuacja wpływa bezpośrednio na rynki energetyczne, co powoduje ryzyko braku możliwości 

nabycia przez obywateli węgla opałowego, co może się przyczynić do wzrostu ubóstwa 

energetycznego. W ostatnich latach pokrycie zapotrzebowania na węgiel energetyczny w 

sektorze komunalno-bytowym odbywało się przy udziale surowca importowanego do Polski, a 

wydarzenia z ostatnich miesięcy i zmiana sytuacji geopolitycznej przełożyła się na ograniczenie 

importu surowców energetycznych na terytorium Unii Europejskiej oraz wzrost ich cen. 

Działaniem, które mogłoby obniżyć cenę i poprawiłoby dostępność węgla dla m.in. 

gospodarstw domowych byłoby odstąpienie od wymagań jakościowych dla paliw stałych 

wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do stosowania w sektorze bytowo-komunalnym. 

W zaistniałej sytuacji geopolitycznej, wobec konfliktu za wschodnią granicą kraju 

wpływającego na zmianę warunków zaopatrzenia w paliwa stałe zagrażającą bezpieczeństwu 

energetycznemu, mając na względzie interes konsumentów oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

energetycznego, a także komfortu cieplnego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zasadne 

jest wydłużenie okresu odstępstwa od stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych 

wprowadzanych do obrotu paliw z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych 

oraz instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW do 24 miesięcy. 

Wprowadzenie regulacji nie będzie powodowało dodatkowych kosztów dla przedsiębiorstw, 

gospodarstw domowych, obywateli itp. i przyczyni się zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego obywateli. 

W związku z prowadzonymi pracami nad rozwojem bezpośrednich kanałów sprzedaży 

węgla (sklepy internetowe) umożliwiającym obiorcom indywidualnym bezpośredni zakup, 

należy zapobiec próbom wyłudzenia zakupu węgla na podstawie fałszywej deklaracji o 

źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw (deklaracji CEEB). Zgodnie z art. 52, 

przedsiębiorca mając możliwość pobrania danych (w trybie do odczytu) z centralnej ewidencji 

emisyjności budynków będzie mógł zweryfikować, czy podany przez klienta w sklepie 

internetowym unikalny identyfikator deklaracji CEEB jest prawdziwy, co za tym idzie, czy 
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klient nie posiada fałszywej deklaracji CEEB, na podstawie której chce dokonać 

nieuprawnionego zakupu. 

 

4. Wejście w życie 

Zgodnie z art. 57 projektu ustawy proponuje się, aby weszła ona w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia. Należy wskazać, że ważny interes państwa wymaga 

natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego, a zasady demokratycznego państwa 

prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. 

 

5. Zgodność z prawem Unii Europejskiej 

W ocenie projektodawców projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

6. Notyfikacja 

Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej 

w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, 

z późn. zm.). 

Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu. 

7. Wpływ na mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 

Projekt ustawy ma wpływ na mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 

przedsiębiorstwa wytwarzające ciepło przez konieczność ustalania określonego poziomu 

średnich cen wytwarzanego ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i 

potrzeby użyteczności publicznej.  

8. Konsultacje projektu 

Projekt przedmiotowej regulacji, zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy 

z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stosowania prawa (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 248), został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”. 

Na podstawie § 98, § 99 i § 100 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348) projekt został skierowany 

do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, a następnie do rozpatrzenia przez Radę 
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Ministrów, z pominięciem etapu uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych 

i opiniowania i właściwe komitety i rozpatrzenia przez komisję prawniczą. Pilne procedowanie 

oraz priorytetowe traktowanie projektowanej regulacji są zasadne z uwagi na konieczność 

niezwłocznego wdrożenia instrumentów zawartych w projekcie w związku z postępującym 

wzrostem cen i dynamiczną sytuacją na rynku energii. 



 

Nazwa projektu: 

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych 

źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu: 
Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Podsekretarz Stanu w 

Ministerstwie Klimatu i Środowiska 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu: 

Piotr Sprzączak – Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa  

e-mail: piotr.sprzaczak@klimat.gov.pl 

Marcin Ścigan – Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł 

Energii,  

e-mail: Marcin.Scigan@klimat.gov.pl, 

Weronika Solarska – Wydział Kogeneracji i Ciepłownictwa w 

Departamencie Ciepłownictwa,  

e-mail: weronika.solarska@klimat.gov.pl, 

Magdalena Jakubowska 

Wydział Regulacji i Mechanizmów Wsparcia Odnawialnych Źródeł 

Energii w Departamencie Odnawialnych Źródeł Energii 

e-mail: magdalena.jakubowska@klimat.gov.pl 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI  

1. Jaki problem jest rozwiązywany?  

Obserwowany wzrost cen energii oraz nośników energii na rynku krajowym i zagranicznym w 2022 r. jest wynikiem 

oddziaływania szeregu nakładających się na siebie czynników, głównie inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę oraz w 

mniejszym stopniu ożywienia gospodarczego po pandemii COVID-19. Działania rozpoczęte przez Federację Rosyjską 

wpłynęły negatywnie na wysokość i nieprzewidywalność cen gazu i innych surowców. Dodatkowo ożywienie 

gospodarcze skutkujące zwiększeniem się popytu na wszystkie paliwa wywołało presję na ich ceny. Trwająca 

przebudowa źródeł i kierunków dostaw węglowodorów i paliw powoduje dodatkową presję wynikającą z kosztów 

dostosowania się przedsiębiorców do nowej sytuacji, rosnące koszty uprawnień do emisji oraz koszty importu paliw z 

nowych kierunków. Ceny energii nie pozostają jednocześnie bez negatywnego wpływu na inflację, której poziom 

wzrasta w związku z trwającym kryzysem paliwowym, na który nakładają się na skutki wychodzenia z pandemii 

COVID-19. Sytuacja ta ma wpływ nie tylko na sektor energetyczny i ciepłowniczy, ale także bezpośrednio na wszystkich 

obywateli oraz instytucje użyteczności publicznej, skutkując koniecznością pokrywania wyższych, często 

nieakceptowalnych wydatków na surowce do produkcji ciepła, zazwyczaj na początku okresu grzewczego. 

Powyższa sytuacja może rodzić niepokój społeczeństwa i obawę przed obniżeniem poziomu życia i wzrostem zjawiska 

ubóstwa energetycznego. Wzrosty cen dotykają wszystkich konsumentów, niemniej ich skutki są najmocniej odczuwane 

zarówno przez podmioty wrażliwe wymienione w projektowanym art. 4 ust. 1 pkt 4, jak i przez gospodarstwa domowe, 

w tym te o niższych dochodach oraz wprost dotknięte ubóstwem energetycznym. Presja cenowa dotyka zarówno 

odbiorców zamieszkujących nieruchomości ogrzewane indywidualnie, jak i korzystających z sieci ciepłowniczej. Aby 

przeciwdziałać tej negatywnej sytuacji, konieczne jest wdrożenie mechanizmów wspierających finansowo obywateli, 

którzy nie zostali objęci dotychczasowymi rozwiązaniami osłonowymi związanymi z taryfikowaniem gazu ziemnego 

czy dopłatami do zakupu węgla kamiennego. Zaproponowane rozwiązanie uwzględnia również wsparcie dla szerokiego 

katalogu instytucji użyteczności publicznej zapewniających podstawowe usługi socjalne. 

Proponowany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na 

rynku paliw ma na celu wprowadzenie systemu wsparcia odbiorców ciepła systemowego w postaci ustalania przez 

wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen wytwarzanego ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw 

domowych i potrzeby użyteczności publicznej, ustalenia limitu średniej ceny wytwarzanego ciepła, do której może być 

przyznawana rekompensata, przyznawania oraz ustalania wysokości i wypłacania rekompensat dla przedsiębiorstw 

energetycznych oraz zapewnienie wsparcia dla podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 projektowanej ustawy 

oraz gospodarstw domowych w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów 

ogrzewania. Kluczowe zagadnienie stanowiące podstawę projektowanej ustawy dotyczy wprowadzenia mechanizmu 

wsparcia finansowego w postaci dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła innych niż ciepło 

systemowe, zwanych odpowiednio „dodatkiem dla gospodarstw domowych” i „dodatkiem dla podmiotów wrażliwych”, 
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oraz systemu wsparcia odbiorców ciepła systemowego w postaci mechanizmu taryfy z rekompensatą, powyżej 

określonego poziomu ceny wytwarzania ciepła. Wprowadzenie proponowanych przepisów pozwoli na ochronę szerokiej 

grupy gospodarstw domowych, w tym także najuboższej grupy mieszkańców, oraz podmiotów wymienionych w art. 4 

ust. 1 pkt 2-4 projektowanej ustawy, łagodząc skutki ich niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, zapewniając 

jednocześnie ciągłość dostaw i zwiększając ich poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego. Rozwiązanie zmniejsza 

ryzyko wystąpienia zjawiska kumulacji fali popytowej wynikającej np. z oczekiwania na niższe ceny, wstrzymywania 

się z zakupem aż do wystąpienia silnych mrozów i konieczności intensywnego ogrzewania lub z powodu braku środków 

na dokonanie zakupu, co mogłoby negatywnie wpływać na logistykę zaopatrzenia w sezonie 2022/2023 (ograniczenia 

logistyki). Planowane działania spowodują powstrzymanie nieuzasadnionego wzrostu cen w najtrudniejszym okresie 

poprzez rozłożenie popytu w dłuższym okresie czasu. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt  

Projektowana regulacja ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych, wspólnot 

mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, podmiotów wrażliwych wymienionych w projektowanym art. 4 ust. 1 pkt 

4 ustawy poprzez pokrycie części nakładów wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania.  

Średnie ceny wytwarzanego ciepła z rekompensatą 

Po pierwsze, projekt ustawy wprowadza mechanizm ustalania przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen 

wytwarzanego ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej, zwanych 

dalej: „średnimi cenami wytwarzania ciepła z rekompensatą”. 

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą przyjmuje wartość: 

1) 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym; 

2) 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach. 

Wskazany poziom cen ustalony został w odniesieniu do ogłoszonej 31 marca 2022 r. średniej ceny sprzedaży ciepła 

wytworzonego w należących do przedsiębiorstw posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących 

jednostkami kogeneracji w 2021 r. powiększonego o wskaźnik referencyjny. Cena ta powiększona została o dopuszczalny 

poziom wzrostu wynoszący 60%. Przyjęto założenie, że jednoskładnikowa cena wytwarzania ciepła stanowi ok. 70% ceny 

ciepła na rachunku odbiorcy końcowego, przez co dopuszczalny 60% wzrost może przenieść się na rachunek odbiorcy 

końcowego na poziomie ok. 42%.  

W przypadku gdy w systemie ciepłowniczym występują źródła ciepła wykorzystujące jednocześnie różne paliwa, średnią 

cenę wytwarzania ciepła określa się proporcjonalnie do procentowego udziału ciepła wytworzonego z tych paliw w ogólnej 

ilości wytworzonego ciepła. 

Przedsiębiorstwom wytwarzającym ciepło i stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec 

odbiorców, o których mowa powyżej, przysługuje z tego tytułu rekompensata w kwocie stanowiącej iloczyn różnicy 

średniej ceny wytwarzania ciepła i średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz ilości sprzedanego ciepła dla 

odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, powiększoną o podatek od towarów 

i usług. 

Rekompensata jest wypłacana miesięcznie na wniosek podmiotu uprawnionego przez: 

1) Zarządcę Rozliczeń S.A. – w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesję i wykonującego 

działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła;  

2) wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce siedziby podmiotu uprawnionego – w 

przypadku przedsiębiorstwa energetycznego, które nie wymaga uzyskania koncesji lub zwolnione jest z obowiązku 

przedkładania taryf do zatwierdzania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.  

 

Dodatek dla gospodarstw domowych 

Po drugie, proponowane jest wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku dla posiadaczy niektórych źródeł 

ciepła. Wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem 

kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym.  

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał będzie gospodarstwu 

domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 

ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym, 

drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG albo kocioł 

olejowy. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstw domowych jest potwierdzenie uzyskania wpisu 

lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy 

z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków 
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(Dz. U. z 2022 r. poz. 438, z późn. zm.). 

Ponadto dodatek w projektowanej ustawie nie przysługuje gospodarstwom domowym, które złożyły wniosek lub którym 

przyznano dodatek węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 

poz. 1692). Dodatek dla właścicieli niektórych źródeł ciepła przyznawany jest jednorazowo na wybrane źródło ciepła i 

wynosi odpowiednio: 

- 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo 

inny rodzajem biomasy; 

- 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 

powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym; 

- 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG; 

- 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła kocioł olejowy. 

Co istotne, z uwagi na fakt, że dodatek powiązany jest z gospodarstwem domowym, w przypadku złożenia wniosku przez 

więcej niż jednego członka tego gospodarstwa przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako 

pierwszy. 

Z uwagi na fakt, że dodatek dla gospodarstw domowych ma za zadanie wsparcie gospodarstw domowych w związku z 

koniecznością zakupu wybranego źródła ciepła w sytuacji rosnących jego cen, nie jest zaś dochodem członków tych 

gospodarstw, projekt przewiduje przepisy zwalniające to świadczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych, 

wyłączające je spod egzekucji, czy skutkujące nieuwzględnianiem go przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.  

Dodatek dla podmiotów wrażliwych 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu 

lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego albo peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy albo 

gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez 

te podmioty ich działalności statutowej. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 projektowanej ustawy do podmiotów wrażliwych projektodawca zalicza te będące: 

a) podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w 

jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń, 

b) jednostką organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby świadczenia 

pomocy społecznej, 

c) noclegownią albo ogrzewalnią, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

d) jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447), w zakresie, w 

jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

e) podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

f) podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), w zakresie, w 

jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

g) podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunem, o których mowa w art. 2 ust. 

1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324, z późn. zm.), 

w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

h) kościołem lub innym związkiem wyznaniowym, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o 

gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na 

potrzeby działalności niegospodarczej, 

i) podmiotem prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie, w jakim zużywa 

ciepło na potrzeby tej działalności, 

j) podmiotem prowadzącym działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na 

potrzeby tej działalności, 

k) ochotniczą strażą pożarną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach 

pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby realizacji 

zadań określonych w tej ustawie, 

l) placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w 

podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w 

zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

m) rodzinnym domem pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
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albo mieszkaniem chronionym, o którym mowa w art. 53 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na 

potrzeby podstawowej działalności, 

n) centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 176, z późn. zm.), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

o) klubem integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, 

w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

p) warsztatem terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) albo 

zakładem aktywności zawodowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło 

na potrzeby podstawowej działalności, 

q) organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.), albo podmiotem, o którym mowa w art. 3 

ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego, 

r) spółdzielnią socjalną w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 2085) w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności. 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany jest jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Jego wysokość stanowić 

będzie różnicę pomiędzy zakładanym średnim rocznym kosztem zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania 

a średnim rocznym kosztem zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania obliczonym z dwóch lat 

poprzedzających złożenie wniosku, stanowiącym sumę iloczynów cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, wykazanych 

na dokumentach sprzedaży i skorygowany współczynnikiem 0,4. Zakładany średni roczny koszt zakupu paliwa stanowi 

iloczyn średniej ceny zakupu wynikającej z dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej 

ilości tego paliwa, przy czym ww. dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% ilości paliwa przyjętej do 

obliczenia. 

Termin na składanie wniosków o wypłatę tych dodatków upływa w dniu 30 listopada 2022 r., a gmina dokonuje weryfikacji 

wniosków oraz wypłaty przyznanego dodatku do miesiąca. 

Dodatkową regulacją mającą na celu ułatwienie realizacji wypłat gminom jest przyznawanie dodatku za pomocą 

informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej. W sprawach, które nie zostały uregulowane w 

przedmiotowym akcie, należy stosować przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735,z późn. zm.). Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Dzięki tej klauzuli organy posiadają 

uprawnienie do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia nieuprawnionego świadczenia. 

Projekt zawiera także delegacje ustawowe dla ministra właściwego do spraw energii do określenia, w drodze rozporządzeń, 

wzorów: 

- oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie wnioskodawcy za wspólnotę mieszkaniową, 

spółdzielnię mieszkaniową albo inny podmiot uprawniony lub zobowiązany do zapewnienia dostaw ciepła do 

lokali mieszkalnych na potrzeby gospodarstw domowych albo w lokalach podmiotów, 

- oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie wnioskodawcy za podmiot wrażliwy, 

- wniosku o wypłatę rekompensaty i wniosku o rozliczenie rekompensaty, mając na uwadze zakres danych i 

informacji niezbędnych do zweryfikowania prawidłowości wniosku, zapewnienie przejrzystości i 

komunikatywności tego wniosku oraz potrzebę ujednolicenia jego formy, 

- wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych, mając na uwadze zapewnienie przejrzystości i komunikatywności 

tego wniosku, 

- wniosku o dodatek dla podmiotów wrażliwych, mając na uwadze zapewnienie przejrzystości i komunikatywności 

tego wniosku. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?   

Projektowane rozwiązanie ma charakter innowacyjny i dostosowane jest do krajowej specyfiki, gdzie z powodzeniem 

funkcjonują już inne mechanizmy wsparcia w związku z sytuacją na rynku energii, w szczególności skierowane do 

odbiorców wrażliwych. Przykładami w tym zakresie są: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 

z 2022 r. poz. , z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. 

 

Można natomiast wskazać rozwiązania stosowane w zakresie narzędzi na rzecz niwelowania skutków gwałtownych 

wzrostów cen energii oraz wsparcia odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. 

 Hiszpania: 

Hiszpania wprowadziła dopłatę opałową w formie czeków dla najuboższych (czek opałowy). Jego wypłacanie 

rozpoczęło się w grudniu 2021 r. Średnia wartość czeku opałowego wynosi ok. 90 euro na miesiąc, jednak w przypadku 

najbiedniejszych rodzin jego wysokość może dojść do 124 euro. Wartość dopłaty jest uzależniona od zamożności 

rodziny i liczby osób mieszkających w gospodarstwie domowym, a także od średnich temperatur powietrza w 
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poszczególnych regionach kraju. 

 Grecja: 

Rząd Grecji wprowadził subsydia wynoszące 30 euro na MWh, ale tylko za pierwsze 300 kWh zużyte comiesięcznie 

przez dane gospodarstwo. Oznacza to ok. 9 euro dopłaty do miesięcznego rachunku za samą energię. Łącznie koszt 

dopłat wyniesie co najmniej 150 mln euro i zostaną one sfinansowane ze specjalnego funduszu na transformację, na 

który trafiają wpływy ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Dodatkowo największa firma energetyczna PCC, w 51% 

państwowa, ma rozszerzyć politykę rabatową, tak aby rabaty wraz z państwowym wsparciem w pełni zrównoważyły 

podwyżki gospodarstwom domowym zużywającym miesięcznie do 600 kWh. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt  

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie  

Obywatele w 

gospodarstwach 

domowych zakupujących 

ciepło z sieci oraz 

korzystający z usług 

podmiotów użyteczności 

publicznej zakupujących 

ciepło z sieci 

ok. 15 mln obywateli 

(5,4 mln gospodarstw 

domowych) 

Oszacowanie własne na 

podstawie danych Głównego 

Urzędu Statystycznego 

Beneficjenci obniżenia cen 

ciepła  

 

 

Gospodarstwa domowe, 

których podstawowym 

nośnikiem do ogrzewania 

pomieszczań jest kocioł na 

paliwo stałe, zasilany 

peletem drzewnym lub 

innym rodzajem biomasy, 

w szczególności 

brykietem drzewnym, 

słomą lub ziarnami zbóż 

0,37 mln Oszacowanie własne na 

podstawie danych z Centralnej 

Ewidencji Emisyjności 

Budynków 

Wsparcie budżetów 

gospodarstw domowych w 

sytuacji wzrostów cen źródła 

ciepła 

 

Gospodarstwa domowe, 

których podstawowym 

nośnikiem do ogrzewania 

pomieszczań jest kocioł na 

paliwo stałe, kominek, 

koza, ogrzewacz 

powietrza, trzon 

kuchenny, piecokuchnia 

albo piec kaflowy na 

paliwo stałe, zasilane 

drewnem kawałkowym 

0,53 mln Oszacowanie własne na 

podstawie danych Głównego 

Urzędu Statystycznego i 

Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków 

Wsparcie budżetów 

gospodarstw domowych w 

sytuacji wzrostów cen źródła 

ciepła 

 

Gospodarstwa domowe, 

których podstawowym 

nośnikiem do ogrzewania 

pomieszczań jest kocioł 

gazowy zasilany 

skroplonym gazem LPG 

0,15 mln Oszacowanie własne na 

podstawie danych Polskiej 

Organizacji Gazu Płynnego 

Wsparcie budżetów 

gospodarstw domowych w 

sytuacji wzrostów cen źródła 

ciepła 

 

Gospodarstwa domowe, 

których podstawowym 

nośnikiem do ogrzewania 

pomieszczań jest kocioł 

olejowy 

0,1 mln Oszacowanie własne na 

podstawie danych Centralnej 

Ewidencji Emisyjności 

Budynków 

Wsparcie budżetów 

gospodarstw domowych w 

sytuacji wzrostów cen źródła 

ciepła 

 

Podmioty wrażliwe 

wymienione w art. 4 ust. 1 

pkt 4 projektowanej 

ustawy 

0,025 mln Oszacowanie własne na 

podstawie danych z Głównego 

Urzędu Statystycznego 

Wsparcie budżetów 

podmiotów wrażliwych 
 

Wojewodowie  16 Rejestr TERYT – Główny 

Urząd Statystyczny 

Zadnia związane w 

udzielaniem dotacji gminom 

na wypłatę rekompensat oraz 

dodatku źródła ciepła 

 

Gminy 2477 Rejestr TERYT – Główny Weryfikacja wniosków,  
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Urząd Statystyczny wypłata rekompensat oraz 

dodatku źródła ciepła, 

sprawozdawczość 

Przedsiębiorstwa 

energetyczne 

wytwarzające ciepło 

ok. 1100 

przedsiębiorstw  
Oszacowanie własne na 

podstawie danych Urzędu 

Regulacji Energetyki oraz 

danych własnych  

Przedsiębiorstwa będą pełnić 

funkcję pośredniczącą w 

transferze korzyści 

ekonomicznej wynikającej z 

mechanizmu beneficjentom 

rzeczywistym (odbiorcom 

ciepła systemowego) 

 

Zarządca Rozliczeń S.A. 1 Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 

r. o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. 

U. poz. 2538, z późn. zm.) 

Podmiot odpowiedzialny za 

wypłatę rekompensat.  

 

 

Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki 

 

1 Ustawa z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z 

późn. zm.) 

 

Organ odpowiedzialny za 

zatwierdzanie taryf. 
Przekazuje dane niezbędne do 

obliczenia średniej ceny 

wytwarzania ciepła do 

Zarządcy Rozliczeń S.A.  

 

Prezes Rady Ministrów 1 Ustawa z dnia 31 marca 2020 

r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 

568, z późn. zm.) 

Prezes Rady Ministrów 

zatwierdza zmianę planu 

finansowego Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 

 

  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji  

Projekt nie był przedmiotem pre-konsultacji. 

Projekt, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 

2017 r. poz. 248) i § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2022 r. poz. 348 zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.  

Na podstawie § 98 w związku z § 99 ust. 3 oraz § 92 uchwały nr 190 Rady Ministrów - Regulamin pracy Rady Ministrów 

(projekt należy skierować bezpośrednio do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, z pominięciem etapu uzgodnień 

międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania oraz rozpatrzenia przez właściwe komitety wskazane w 

harmonogramie prac.  

Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy zadań związków zawodowych ani praw i interesów związków 

pracodawców, projekt nie podlegał opiniowaniu przez reprezentatywne związki zawodowe ani przez reprezentatywne 

organizacje pracodawców.  

Pilne procedowanie oraz priorytetowe traktowanie projektowanej regulacji jest zasadne z uwagi na konieczność 

niezwłocznego wdrożenia instrumentów zawartych w projekcie w związku z postępującym wzrostem cen źródeł ciepła 

oraz dynamiczną sytuacją na rynku. 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych  

(ceny stałe z 2022 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mld zł]  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10)  

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa -8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8,3 

JST 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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pozostałe jednostki (oddzielnie) 
+8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +8,3 

Wydatki ogółem 6,2 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 
6,2 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Saldo ogółem 
-6,2 -3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,0 

budżet państwa 
-8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8,3 

JST 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 
2,1 -3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,7 

Źródła finansowania  

Zgodnie z art. 50 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 

r. poz. 1634, z późn. zm.) w projekcie ustawy przewidziany został maksymalny limit wydatków z 

budżetu państwa na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków do źródeł 

ciepła na rok 2022. Wyniesie on 10 mld złotych. Środki przeznaczone na wypłatę dodatku do źródła 

ciepła pochodzić będą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 

ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw . 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

Średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w należących do przedsiębiorstw posiadających 

koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w 2021 r. [zł/GJ] - dane 

Urzędu Regulacji Energetyki 

 

Wskaźniki referencyjne dla poszczególnych paliw w 2022 r. - dane Urzędu Regulacji Energetyki 

 

Ilość sprzedanego ciepła w 2021 r. [GJ] - dane Urzędu Regulacji Energetyki oraz Głównego Urzędu 

Statystycznego 

 

Według danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na dzień 28 lipca 2022 r. liczba 

kotłów na pelet drzewny oraz inny rodzaj biomasy wynosi 356 990.  

Liczba kotłów na drewno kawałkowe wynosi 2 061 940. Należy jednak zauważyć, że część z tych 

kotłów może być również opalana paliwami stałymi, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 

2022 r. o dodatku węglowym. Dlatego też do wyliczenia potencjalnej kwoty beneficjentów przyjęto 

procentowy udział gospodarstw domowych, dla których drewno opałowe było nośnikiem 

podstawowym do ogrzewania pomieszczeń w 2020 r. – 7,76 % (na podstawie Głównego Urzędu 

Statystycznego). W efekcie liczbę kotłów na drewno ustalono na poziomie 527 012 (7,76% x 

6 791 402 (liczba zgłoszeń deklaracji typu A w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków)).  

Według danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, uzupełnionych szacunkiem 

własnym, liczba kotłów olejowych stanowiących główne źródło ciepła wynosi 100 000. Według 

danych Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, uzupełnionych szacunkiem na rok 2022 dotyczących 

średniego przyrostu liczby kotłów gazowych zasilanych gazem skroplonym LPG na poziomie 

średniej z czterech lat poprzedzających, kocioł gazowy zasilany LPG użytkuje ok. 147 tys. 

gospodarstw domowych. Do wyliczeń przyjęto 150 tys. 

W konsekwencji zakładany dodatek dla źródła ciepła na gospodarstwo domowe odpowiednio 

wynosi: 

- 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany 

peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy; 

- 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, 

koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, 

zasilane drewnem kawałkowym; 

- 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany gazem 

skroplonym LPG; 

- 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy. 

 

Całkowity koszt budżetu państwa związany z ww. regulacją szacowany jest na poziomie 10 mld zł, 

obejmując koszty wypłacenia dodatku w wysokości 2%. 

W projekcie przewidziano możliwość udzielenia przez Skarb Państwa w 2023 r. pożyczki dla 

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w wysokości 8,6 mld zł. Środki pochodzić będą z budżetu 

państwa (rozchody). Kwota określona została na podstawie szacunków spółek objętych decyzją 

Prezesa Rady Ministrów obligującą do zakupu węgla. Przewidziano także objęcie gwarancjami 
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ewentualnego finansowania pomostowego (kredytu), jaki Rządowa Agencja Rezerw Strategiczych 

zaciągnąć będzie mogła w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2022 r. Kwota wyznaczona została 

na analogicznej podstawie. Wobec skali wymaganego do realizacji ww. decyzji finansowania 

projekt przewiduje gwarancje Skarbu Państwa dla objętych decyzjami podmiotów, przy czym kwota 

(21 mld zł) odpowiada szacunkowym kosztom operacji. 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

 

Skutki  

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10)  

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mld zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0  

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

6,2 3,8 0 0 0 0 10,0  

(dodaj/usuń)         

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Konieczność ustalania przez wytwórcę ciepła określonego poziomu 

średnich cen wytwarzanego ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw 

domowych i potrzeby użyteczności publicznej. 

 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Konieczność ustalania przez wytwórcę ciepła określonego poziomu 

średnich cen wytwarzanego ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw 

domowych i potrzeby użyteczności publicznej. 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  
Projektowana regulacja będzie miała pozytywny wpływ na obywateli, 

rodzinę oraz gospodarstwa domowe, w tym osoby niepełnosprawne i osoby 

starsze, przez obniżenie cen ciepła spowodowane wprowadzeniem taryfy z 

rekompensatą oraz wprowadzenie dodatku dla właścicieli niektórych źródeł 

ciepła, wspierającego budżety najbardziej potrzebujących i odczuwających 

skutki inflacji obywateli. 

 

(dodaj/usuń) -  

Niemierzalne (dodaj/usuń) -  

(dodaj/usuń) -  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Szczegółowe wyliczenia zostały wskazane w sekcji nr 6.  

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu  

 nie dotyczy  

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

 

Komentarz: Wprowadzone rozwiązania związane są nowymi zadaniami opisanymi w pkt 2 dla obywateli, 

przedsiębiorstw energetycznych, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Zarządcy Rozliczeń S.A., wojewodów oraz 

gmin. 
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9. Wpływ na rynek pracy   

Brak przewidywanego wpływu na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary  

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

 

Omówienie wpływu 

Za sprawą proponowanych uregulowań zmieni się sytuacja odbiorców końcowych ciepła. 

Aby przeciwdziałać negatywnej sytuacji dotyczącej wzrostu kosztów zakupu ciepła, konieczne 

jest wdrożenie zaproponowanego mechanizmu wsparcia obywateli w zakresie kosztów zakupu 

ciepła, zapewniając jednocześnie ciągłość dostaw ciepła i zwiększając ich poczucie 

bezpieczeństwa energetycznego.  

Szacuje się, że dodatek dla właścicieli niektórych źródeł ciepła obejmie grupę 1 172 000 

gospodarstw domowych. Projektowana regulacja ma na celu wsparcie gospodarstw domowych 

w sytuacji rosnących cen źródeł ciepła, związanych z sytuacją międzynarodową. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego  

Zgodnie z art. 55 projektu ustawy proponuje się, aby weszła ona w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Należy 

wskazać, że ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego, a zasady 

demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. 

 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?  

Ewaluacja projektu, zgodnie z art. 30 ust. 4 projektu, nastąpi poprzez przedstawienie przez wojewodów ministrowi 

właściwemu do spraw energii zbiorczych rozliczeń środków do dnia 31 stycznia 2023 r. 
 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)   

-  

  



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

 M I N I S T R A  K L I M A T U  I  Ś R O D O W I S K A 1)  

z dnia ………………….. 2022 r. 

w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących 

gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku 

z sytuacją na rynku paliw 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia … 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. …) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wzory oświadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 

ust. 1 ustawy z dnia … 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł 

ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, zwanej dalej „ustawą”. 

§ 2. Wzór oświadczenia odbiorcy ciepła, o którym mowa w: 

1) art. 5 ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) art. 6 ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

MINISTER KLIMATU I 

ŚRODOWISKA 

                                                           
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949). 



 

Załączniki do rozporządzenia 

Ministra Klimatu i Środowiska 

z dnia … 2022 r. (poz. …) 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

OŚWIADCZENIE ODBIORCY CIEPŁA 

o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia … 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw1) 

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia … 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. …), zwanej dalej 

„ustawą”, oświadczam, że odbiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 albo art. 4 ust. 1 pkt 3 

ustawy: 

…………………………………………………………………………………………………. 

nazwa lub firma 

…………………………………………………………………………………………………. 

adres 

…………………………………………………………………………………………………. 

adres e-mail2) 

…………………………………………………………………………………………………. 

numer telefonu2) 

………………………………………………………………………………………………….. 

NIP/REGON2) 

który, w chwili składania oświadczenia, ma zawartą ze sprzedawcą ciepła umowę sprzedaży 

ciepła lub umowę kompleksową o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy 3):  

 

 nie 

1) spełnia warunki pozwalające uznać go za odbiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 13): 

 

pkt 2 ustawy, 

 

pkt 3 ustawy; 

                                                           
1) Niniejsze oświadczenie jest składane sprzedawcy ciepła, z którym odbiorca ciepła zawiera albo ma zawartą 

umowę sprzedaży ciepła lub umowę kompleksową, o której mowa odpowiednio w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1358, z późn. zm.). 
2) O ile posiada. 
3) Zaznaczyć właściwe. 

 tak 



2) na potrzeby, o których mowa w kolumnie VII w częściach 1 – 3 poniższej tabeli, będzie 

zużywać szacowaną na podstawie następujących danych, ilości ciepła: 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 

z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

 

………………………. ……………. ………………………………………………….. 

miejscowość data podpis6)   

                                                           
4) Wypełnia odbiorca ciepła, który ma zawartą umowę sprzedaży ciepła lub umowę kompleksową, o której mowa 

odpowiednio w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1358, z późn. zm.). 
5) Określony w tej części udział pobieranego ciepła dotyczy poboru przez jednostki lub podmioty, które nie mają 

umowy zawartej bezpośrednio ze sprzedawcą ciepła. 
6) Podpis osoby uprawnionej (lub podpisy osób uprawnionych) do reprezentacji odbiorcy, własnoręczny lub 

posiadający kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego wystawiony przez dostawcę usług zaufania, o 

którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1797). 

I II III IV V VI VII 

Lp. Nr Punktu 

Poboru 

Gazu 

(PPG)4)   

Adres PPG Adresy 

zasilanych 

budynków 

(jeżeli są inne 

niż adres PPG) 

Nr umowy 

sprzedaży lub 

umowy 

kompleksowej, 

o których mowa 

w art. 5 ust. 3 

ustawy4) 

Data zmiany 

wielkości udziału 

poboru paliwa 

gazowego na 

potrzeby, o 

których mowa w 

kolumnie VII 

(jeżeli zmiana 

nastąpiła)4) 

Szacowana część paliwa gazowego (określić udział 

procentowy, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) nabywana i pobierana w PPG, zużywana na 

potrzeby: 

część 1 część 25)  część 3 

gospodarstw 

domowych w 

lokalach 

mieszkalnych i na 

potrzeby części 

wspólnych budynków 

wielolokalowych, o 

których mowa w art. 

4 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy 

podmiotów, o 

których mowa 

w art. 4 ust. 1 

pkt 4, 

prowadzących 

działalność w 

lokalach 

odbiorcy, o 

którym mowa 

w art. 4 ust. 1 

pkt 2 i 3 

ustawy 

inne niż 

określone w 

części 1 i 

części 2 

         

         

         

         



 

Załącznik nr 2  

 

WZÓR 

 

OŚWIADCZENIE ODBIORCY CIEPŁA 

o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia …. 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 1)  

  

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia …. 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, zwanej dalej „ustawą”, 

oświadczam, że odbiorca ciepła: 

…………………………………………………………………………………………………. 

nazwa lub firma2)  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko3) 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

PESEL3), 4) 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

adres 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

adres e-mail2) 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

numer telefonu2) 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

NIP/REGON2) 

                                                           
1) Niniejsze oświadczenie składane jest sprzedawcy ciepła , z którym odbiorca ciepła zawiera albo ma zawartą 

umowę sprzedaży ciepła lub umowę kompleksową, o których mowa odpowiednio w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1358, z późn. zm.).   
2) O ile posiada. 
3) Jeżeli jest osobą fizyczną. 
4) Jeżeli osoba fizyczna nie posiada numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość. 



który, w chwili składania oświadczenia, ma zawartą ze sprzedawcą ciepła, umowę sprzedaży 

ciepła lub umowę kompleksową, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy5):  

 

 nie 

1) spełnia warunki pozwalające uznać go za6): 

 

podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń, 

 

 

jednostkę organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), w zakresie, w jakim 

zużywa ciepło na potrzeby świadczenia pomocy społecznej, 

 

 

noclegownię, o której mowa w art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

 

 

ogrzewalnię, o której mowa w art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

 

 

jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 

ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej 

działalności, 

 

 

podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na 

potrzeby podstawowej działalności, 

 

 

podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-

7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 

574), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

 

                                                           
5) Zaznaczyć właściwe. 
6) Należy zaznaczyć co najmniej jedną właściwą opcję. 

 tak 



 

podmiot prowadzący żłobek, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324, z późn. zm.), w zakresie, w 

jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

 

 

podmiot prowadzący klub dziecięcy, o którym mowa art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 

r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324, z późn. zm.), w zakresie, 

w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

 

 

dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324, z późn. zm.), w zakresie, w jakim zużywa 

ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

 

 

kościół, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na 

potrzeby działalności niegospodarczej, 

 

 

inny związek wyznaniowy, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o 

gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435), w zakresie, w jakim 

zużywa ciepło na potrzeby działalności niegospodarczej, 

 

 

podmiot prowadzący działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 194), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności, 

 

 

podmiot prowadzący działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie, 

w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności, 

 

 

ochotniczą straż pożarną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o 

ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490, z późn. zm.), w zakresie, w jakim zużywa 

ciepło na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie, 

  

 

placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym 

lub osobom w podeszłym wieku wpisaną do rejestru, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby 

podstawowej działalności, 



 

 

rodzinny dom pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

 

 

mieszkanie chronione, o którym mowa w art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

 

 

centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176, z późn. zm.), w zakresie, w jakim zużywa 

ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

 

 

klub integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej 

działalności, 

 

 

warsztat terapii zajęciowej, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 573, z późn. zm.), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej 

działalności, 

 

 

zakład aktywności zawodowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w zakresie, 

w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

 

 

organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.), 

w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego, 

 

 

podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby działalności 

pożytku publicznego, 

 

 

spółdzielnię socjalną, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby 

podstawowej działalności;  



2) na potrzeby, o których mowa w kolumnie VII w częściach 1 – 3 poniższej tabeli, będzie zużywać, szacowaną na podstawie następujących 

danych, ilość ciepła: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny. 

…………………………. ……………. ………………………………………………….. 

miejscowość data podpis8)  

                                                           
7)  Wypełnia odbiorca ciepła, który ma zawartą ze sprzedawcą ciepła umowę sprzedaży ciepła lub umowę kompleksową, o których mowa odpowiednio w art. 5 ust. 3 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1358, z późn. zm.). 
8) Podpis osoby uprawnionej (lub podpisy osób uprawnionych) do reprezentacji odbiorcy, własnoręczny lub posiadający kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego 

wystawiony przez dostawcę usług zaufania, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1797). 

I II III IV V VI VII 

Lp. Nr Punktu 

Poboru 

Gazu 

(PPG)7)  

Adres PPG Adresy zasilanych 

budynków (jeżeli 

są inne niż adres 

PPG) 

Nr umowy 

sprzedaży 

lub umowy 

kompleksowe

j, o których 

mowa 

odpowiednio  

w art. 5ust. 1 

i 3 ustawy7)  

Data zmiany 

wielkości 

udziału poboru 

paliwa 

gazowego na 

potrzeby, o 

których mowa 

w kolumnie VII 

(jeżeli zmiana 

nastąpiła)7) 

Szacowana część paliwa gazowego (określić udział procentowy, z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) nabywana i 

pobierana w PPG, zużywana na potrzeby: 

część 1 część 2 część 3 

podmiotów o 

których mowa w 

art. 4 ust. 1 pkt 4 

ustawy 

gospodarstw 

domowych w 

lokalach 

mieszkalnych i na 

potrzeby części 

wspólnych 

budynków 

wielolokalowych 

inne niż określone w 

art. 4 ust. 1 pkt 4 

         

         



UZASADNIENIE 

 

Ustawa z dnia … 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku  

sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. …), dalej jako „ustawa”, wprowadza szczególne rozwiązania 

osłonowe, które umożliwiają podjęcie działań minimalizujących negatywne skutki społeczno-

gospodarcze związane z nagłym, gwałtownym wzrostem cen ciepła na rynku paliw. Celem tych 

działań jest wzmocnienie ochrony odbiorców ciepła szczególnie narażonych na skutki wzrostu cen, 

w tym odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej.  

W art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 ustawy uregulowano, że wskazani tam odbiorcy ciepła w celu 

umożliwienia stosowania średniej ceny wytwarzanego ciepła z rekompensatą, składają sprzedawcy 

ciepła oświadczenie. 

Mając na względzie zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tych oświadczeń oraz potrzebę 

ujednolicenia ich formy minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia określi wzory 

tych oświadczeń.   

Jak wskazano wyżej, określenie jednolitych wzorów oświadczeń przyspieszy uzyskanie ochrony przez 

odbiorców ciepła. Tym samym, działanie to przyspieszy proces minimalizowania negatywnych skutków 

wysokich cen ciepła na rynku, zwiększając ochronę odbiorców ciepła dotkniętych zmianami cen ciepła.  

Wzory oświadczeń zawierać będą zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających uznać odbiorcę ciepła, za odbiorcę 

określonego odpowiednio w art. 4 ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 ustawy; 

2) wskazanie danych służących określeniu szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na 

potrzeby: 

a) gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków 

wielolokalowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz 

b) podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, prowadzących działalność w lokalach 

odbiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3,, 

c) inne niż określone w lit. a i b; 

3) określenie szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w pkt 2. 

Wzory oświadczeń zawierać będą zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających uznać odbiorcę ciepła, za odbiorcę 

określonego w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy; 

2) wskazanie danych służących określeniu szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na 

potrzeby: 

a) podmiotów o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4,  

b) gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków 

wielolokalowych oraz 

c) inne niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 4; 

3) określenie szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w pkt 2. 

Celem wskazanego uregulowania jest zagwarantowanie ww. odbiorcom instrumentów pozwalających 

na rzeczywiste rozliczanie się za ciepło. W obydwu oświadczeniach zaproponowano analogiczny, 

tabelaryczny sposób prezentacji danych. 



W opinii projektodawcy realizacja upoważnienia (art. 8 ustawy) poprzez zastosowanie formy 

tabelarycznego załącznika do wzoru oświadczenia stanowi rozwiązanie najbardziej przystępne dla 

odbiorców, którzy będą składać oświadczenia oraz najwygodniejsze dla przedsiębiorstw 

energetycznych, które będą zawarte w nich dane gromadzić i analizować celem wdrożenia rozwiązań 

wprowadzanych ww. ustawą. 

Biorąc pod uwagę, że oświadczenie warunkuje skorzystanie z korzystnego dla odbiorcy mechanizmu 

określonego w ustawie, ustawodawca zdecydował, że będzie ono składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W związku z tym, w obu wzorach 

zamieszczono stosowną klauzulę w tym zakresie. 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej z uwagi na krajowy charakter 

projektowanej regulacji.  

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej w przepisach 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu. 

Projekt rozporządzenia nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw 

i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej i nie wpływa na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Krótkie 

vacatio legis wynika z konieczności natychmiastowego umożliwienia beneficjentom skorzystania ze 

wzoru oświadczeń. Wzór ten stanowi załącznik do ww. rozporządzenia. Termin ten jest zgodny z art. 4 

ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461). Należy podkreślić, że rozwiązanie to nie naruszy zasady 

demokratycznego państwa prawnego.
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Źródło: 

art. 8 ustawy z dnia … 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

niektórych źródeł ciepła w związku z 

sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. …) 

 

Nr w wykazie prac:   

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 8 ustawy z dnia … 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 

poz. …), dalej jako „ustawa”. Ustawa wprowadza szczególne rozwiązania osłonowe, które umożliwiają 

podjęcie działań minimalizujących negatywne skutki społeczno-gospodarcze związane z nagłym, 

gwałtownym wzrostem cen ciepła na rynku paliw. Celem tych działań jest wzmocnienie ochrony odbiorców 

ciepła szczególnie narażonych na skutki wzrostu cen, w tym odbiorców realizujących zadania z zakresu 

użyteczności publicznej.  

W art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 ustawy uregulowano, że wskazani tam odbiorcy ciepła w celu umożliwienia 

stosowania średniej ceny wytwarzanego ciepła z rekompensatą, składają sprzedawcy ciepła oświadczenie. Mając 

na względzie zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tych oświadczeń oraz potrzebę ujednolicenia ich 

formy minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia określi wzory tych oświadczeń.   

Wzory oświadczeń zawierać będą zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy: 

1. oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających uznać odbiorcę ciepła, za odbiorcę określonego 

odpowiednio w art. 4 ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 ustawy; 

2. wskazanie danych służących określeniu szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby: 

a) gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków 

wielolokalowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz 

b) podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, prowadzących działalność w lokalach odbiorcy, o 

którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3,, 

c) inne niż określone w lit. a i b; 

3. określenie szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w pkt 2. 

Wzory oświadczeń zawierać będą zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy: 

1. oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających uznać odbiorcę ciepła, za odbiorcę określonego w 

art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy; 

2. wskazanie danych służących określeniu szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby: 

a) podmiotów o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4,  

b) gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków 

wielolokalowych oraz 

c) inne niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 4; 

3. określenie szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w pkt 2. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W celu zapewnienia przejrzystości i komunikatywności, celowe jest wprowadzenie rozporządzenia, które określi 

jednolity wzór oświadczeń, o których mowa w art. 8 ustawy. 



Celem wskazanego uregulowania jest zagwarantowanie ww. odbiorcom instrumentów pozwalających na 

rzeczywiste rozliczanie się za ciepło. W obydwu oświadczeniach zaproponowano analogiczny, tabelaryczny 

sposób prezentacji danych. 

W opinii projektodawcy realizacja upoważnienia (art. 8 ustawy) poprzez zastosowanie formy tabelarycznego 

załącznika do wzoru oświadczenia stanowi rozwiązanie najbardziej przystępne dla odbiorców, którzy będą 

składać oświadczenia oraz najwygodniejsze dla przedsiębiorstw energetycznych, które będą zawarte w nich dane 

gromadzić i analizować celem wdrożenia rozwiązań wprowadzanych ww. ustawą. Tym samym, działanie to 

przyspieszy proces minimalizowania skutków wysokich cen ciepła na rynku, zwiększając ochronę odbiorców 

ciepła dotkniętych wzrostem cen ciepła. 

W ocenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt istnienia delegacji ustawowej, nie 

jest możliwe osiągnięcie celu w postaci określenia wzorów oświadczeń, o których mowa w art. 8 ustawy za pomocą 

innych środków niż działania legislacyjne polegające na wydaniu rozporządzenia. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

wspólnoty mieszkaniowe 

określone w art. 4 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

  Szacunki własne Beneficjenci 

zagwarantowania 

obniżenia cen ciepła w 

związku z objęciem 

ochroną taryfową. 

inne podmioty, określone w art. 

4 ust. 1 pkt 3 ustawy 

  Szacunki własne Beneficjenci 

zagwarantowania 

obniżenia cen ciepła w 

związku z objęciem 

ochroną taryfową. 

Podmioty świadczące usługi 

użyteczności publicznej 

wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 4 

ustawy  

Trudna do oszacowania Szacunki własne Beneficjenci mechanizmu 

objęcia taryfą skutkującą 

obniżeniem cen ciepła. 

Przedsiębiorstwa zajmujące się 

obrotem paliwami gazowymi 

   Przedsiębiorstwa będą 

pełnić funkcję 

pośredniczącą w procesie 

składania oświadczeń. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt nie był przedmiotem pre-konsultacji. 

Projekt, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa  i 

§ 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 

2022 r. poz. 348), zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.  

Projekt zostanie przekazany do konsultacji (… dni) do następujących podmiotów: 

1) Izba Gospodarcza Gazownictwa, 

2) PGNiG S.A., 

3) G.EN. Gaz ENERGIA Sp. z o.o., 

4) Tauron Polska Energia S.A., 

5) PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., 

6) ENEA S.A., 

7) PKN ORLEN S.A. 

Projekt zostanie przekazany do zaopiniowania (… dni) do następujących podmiotów: 

1) Urząd Regulacji Energetyki, 

2) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Pilne procedowanie oraz priorytetowe traktowanie projektowanej regulacji jest zasadne z uwagi na konieczność 

niezwłocznego wdrożenia wzoru oświadczeń składanych przez podmioty użyteczności publicznej oraz inne 

podmioty wskazane w art. 5 ust. 1 ustawy w celu usprawnienia procesu uzyskania ochrony przez odbiorców ciepła. 



Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy zadań związków zawodowych ani praw i interesów związków 

pracodawców, projekt nie podlega opiniowaniu przez reprezentatywne związki zawodowe ani przez 

reprezentatywne organizacje pracodawców.  

Projekt nie podlega opiniowaniu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, gdyż nie dotyczy 

spraw związanych z samorządem terytorialnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie 

Regionów Unii Europejskiej. 

Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego 

i innych instytucji dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.), wobec czego nie wymaga 

zaopiniowania przez RDS.  

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu 

Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu.  

Wyniki opiniowania i konsultacji publicznych zostaną omówione w raporcie z opiniowania i konsultacji 

publicznych udostępnionym na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2022 

r.) 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 

 

1 

2023 

2 

2024 

3 

2025 

4 

2026 

5 

2027 

6 

2028 

7 

2029 

8 

2030 

9 

2031 

10 

2032 

Łąc

znie 

(0-

10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła 

finansowania  

 

Projekt rozporządzenia nie generuje wydatków dla budżetu państwa. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i 

przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

brak 

 



7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 2022 r.) 

duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Nie dotyczy 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Nie dotyczy 

osoby niepełnosprawne 

oraz osoby starsze 

Nie dotyczy 

JST (gminy) Nie dotyczy 

Niemierzalne brak Nie dotyczy 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i 

przyjętych do 

obliczeń założeń. 

brak 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w 

odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 

ich elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: Określenie w projekcie rozporządzenia wzorów oświadczeń ma na celu zapewnienie przejrzystości 

i komunikatywności tych oświadczeń oraz potrzebę ujednolicenia ich formy. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak przewidywanego wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko 

naturalne 

 sytuacja i rozwój 

regionalny 

 sądy powszechne, 

administracyjne lub 

wojskowe 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 informatyzacja 

 zdrowie 



Omówienie 

wpływu 

Oświadczenia składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów, o których mowa 

art. 4 ust. 1 pkt 2–4, podpisując je własnoręcznie, kwalifikowalnym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie dotyczy 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy 

 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

 M I N I S T R A  K L I M A T U  I  Ś R O D O W I S K A 1)  

z dnia ………………….. 2022 r. 

w sprawie wzoru wniosków o wypłatę rekompensaty i wzoru wniosku o rozliczenie 

rekompensaty składanych przez wytwórców ciepła stosujących średnią cenę 

wytwarzania ciepła z rekompensatą  

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia … 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. …) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wzór wniosku o: 

1) wypłatę rekompensaty, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) rozliczenie rekompensaty, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

  

MINISTER KLIMATU I 

ŚRODOWISKA 

 

                                                 

1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949). 
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Załączniki do rozporządzenia  

Ministra Klimatu i Środowiska 

z dnia …………. 2022 r. (poz. ….) 

Załącznik nr 1 

 

WZÓR WNIOSKU O WYPŁATĘ REKOMPENSATY 

 

o której mowa w art. 12 ustawy z dnia …. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców ciepła w związku z sytuacją na 

rynku paliw 

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ REKOMPENSATY MIESIĘCZNEJ, o której mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy 

Ustawa z dnia ... 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. …) (zwana dalej 

„ustawą”) 

Prosimy we Wniosku wpisywać tylko liczby (poza nazwą firmy), nie należy stosować formuł, oznaczeń waluty, ani jednostek. 

Wskazanie podmiotu wypłacającego np. Zarządca Rozliczeń S.A./wójt gminy…/prezydent miasta…/burmistrz... 

NIP Wnioskodawcy (należy wpisać tylko cyfry, bez odstępów i znaków 

specjalnych) 

 

Nazwa firmy, pod którą Wnioskodawca działa (zgodnie z KRS lub innym 

równoważnym rejestrem) 

 

Siedziba Wnioskodawcy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, 

miasto, miejscowość, kraj) 

 

Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy do wypłaty rekompensaty w 

formacie NRB (w walucie PLN na rachunek bankowy prowadzony w PLN na 

terenie  

RP) 

 

Adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy do korespondencji (należy podać 

tylko jeden adres e-mail) 

 

W przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej, o której mowa 

w szczególności w art.14 ust. 8 lub art. 20 ust. 3 ustawy , postępowanie 

administracyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* 
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Kodeks postępowania administracyjnego prowadzone będzie wyłącznie 

formie elektronicznej. 

Numer telefonu Wnioskodawcy do kontaktu  

Miesiąc za jaki składany jest wniosek miesiąc rok np..: październik 2022 r. 

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, dla ciepła wytwarzanego w 

źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, zgodnie z 

art.  

3 ust. 3 pkt 1 ustawy 

[zł/GJ]  

150,95 

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, dla ciepła wytwarzanego w 

pozostałych źródłach, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy 

[zł/GJ] 

103,82 

Oświadczam, że przedsiębiorstwo nie jest objęte wsparciem na podstawie 

ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 

ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu 

(Dz. U. poz. 202 i 1477).  

tak/nie* 

WNIOSKOWANA KWOTA REKOMPENSATY 

DLA WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OBJĘTYCH WNIOSKIEM art. 12 Ustawy [zł] 

 

Administratorem danych osobowych jest (_NAZWA PODMIOTU WYPŁACAJĄCEGO WRAZ Z DANYMI REJESTROWYMI_)  

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym prawach osoby, której dane są przetwarzane, zawarte są na stronie internetowej Administratora 

(_STRONA INTERNETOWA PODMIOTU WYPŁACAJĄCEGO_) 

Lp

. 

Źródł

o 

ciepł

a 

 

Nazwa 

system

u w  

którym 

dane 

źródło 

pracuje 

Średnia cena wytwarzania 

ciepła dla danego źródła w 

aktualnie obowiązującej taryfie 

lub wyznaczona na podstawie 

kalkulacji cen i stawek  

opłat zgodnie z przepisami 

wydanymi na podst. art. 46 

ustawy - Prawo energetyczne 

[zł/GJ]  

Średnia cena wytwarzania ciepła z 

rekompensatą dla danego źródła, o której  

mowa w art. 3 ust 3 z uwzględnieniem 

art. 3 ust 4 i 5 [zł/GJ] 

Planowana 

roczna 

sprzedaż 

ciepła, 

której  

wielkość 

uwzględnio

no w 

ostatnim 

Planowana 

wielkość 

zamówionej 

mocy  

cieplnej 

uwzględnio

na w 

ostatnim 

wniosku o 

Planowana 

roczna ilość 

nośnika ciepła  

dostarczaneg

o do sieci 

ciepłowniczy

ch w celu  

napełniania i 

Ilość 

sprzedanego 

ciepła w 

danym źródle 

ciepła, w  

okresie 

rozliczeniowy

m, dla 

odbiorców, o 

Kwota 

rekompensa

ty dla 

danego 

źródła  

wytwarzani

a za dany 

miesiąc 
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Cena 

ciepła 

dla 

daneg

o 

źródła  

[zł/GJ

] 

Cena za 

zamówio

ną moc 

cieplną 

dla  

danego 

źródła 

[zł/MW] 

Cena nośnika 

ciepła – woda 

dostarczona do 

napełniania 

sieci 

ciepłowniczyc

h i  

instalacji 

odbiorczych 

oraz do 

uzupełnienia 

ubytków  

wody poza 

źródłem ciepła  

lub 

niezwrócony

ch skroplin 

dla danego 

źródła 

[zł/m3 lub 

zł/tona] 

Cena ciepła 

obliczona na  

podstawie 

średniej  

ceny 

wytwarzane

go ciepła z  

rekompensatą 

dla danego 

źródła [zł/GJ] 

Cena za 

zamówioną 

moc cieplną 

obliczona na 

podstawie 

średniej 

ceny 

wytwarzane

go  

ciepła z 

rekompens

atą dla 

danego 

źródła  

[zł/MW] 

Cena nośnika 

ciepła – woda 

dostarczona 

do 

napełniania 

sieci 

ciepłowniczy

ch i  

instalacji 

odbiorczych 

oraz do  

uzupełnienia 

ubytków 

wody poza 

źródłem 

ciepła lub 

niezwrócony

ch skroplin 

obliczona na 

podstawie  

średniej ceny 

wytwarzaneg

o  

ciepła z 

rekompensatą 

dla danego 

źródła 

[zł/m3 lub 

zł/tona] 

wniosku o 

zatwierdzen

ie  

obowiązując

ej taryfy dla  

ciepła dla 

danego 

źródła 

[GJ] 

zatwierdze

nie  

obowiązując

ej taryfy dla  

ciepła dla 

danego 

źródła 

[MW] 

uzupełniania  

ubytków tego 

nośnika w 

tych  

sieciach oraz 

sprzedaży 

tego nośnika 

odbiorcom,  

uwzględnion

a w ostatnim 

wniosku o 

zatwierdzeni

e 

obowiązując

ej taryfy dla  

ciepła dla 

danego źródła 

[m3 lub tona] 

których  

mowa w art. 4 

ust. 1  

Ustawy dla 

danego źródła 

[GJ] 

objęty  

wnioskiem 

[zł] 

1         
     

2         
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3         
     

4         
     

5         
     

6         
     

7         
     

Załączniki do Wniosku 

Lp

. 

Nazwa załącznika  

1 Oświadczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy 

2 Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 

3  

4  

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wnioskodawcy 
 

*niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 2 

 

WZÓR WNIOSKU O ROZLICZENIE REKOMPENSATY 

 

o której mowa w art. 12 ustawy z dnia …. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców ciepła w związku z sytuacją na 

rynku paliw 

 

 

WNIOSEK O ROZLICZENIE REKOMPENSATY, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy 

Ustawa z dnia ... 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku 

paliw  (Dz.U. poz. …) (dalej "Ustawa") 

   

Prosimy we Wniosku wpisywać tylko liczby (poza nazwą firmy), nie należy stosować formuł, oznaczeń waluty, ani 

jednostek. 

   

Wskazanie podmiotu wypłacającego np. Zarządca Rozliczeń S.A./wójt gminy…/prezydent miasta…/burmistrz...    

NIP Wnioskodawcy (należy wpisać tylko cyfry, bez odstępów i znaków 

specjalnych) 

    

Nazwa firmy, pod którą Wnioskodawca działa (zgodnie z KRS lub innym 

równoważnym rejestrem) 

    

Siedziba Wnioskodawcy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, 

miejscowość, kraj) 

    

Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy do wypłaty rekompensaty w formacie 

NRB (w walucie PLN na rachunek bankowy prowadzony w  

PLN na terenie RP) 

    

Adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy do korespondencji (należy podać tylko 

jeden adres e-mail) 

    

W przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w 

szczególności w art.14 ust. 8 lub art. 20 ust. 3 ustawy, postępowanie 

administracyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego prowadzone będzie wyłącznie formie 

elektronicznej. 

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* 

   

Numer telefonu Wnioskodawcy do kontaktu     

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, dla ciepła wytwarzanego w 

źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, zgodnie z 

art. 3 ust. 3 pkt 1 Ustawy [zł/GJ]  

150,95 

   

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, dla ciepła wytwarzanego w 

pozostałych źródłach, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 Ustawy 

[zł/GJ] 

103,82 

   

Oświadczam, że przedsiębiorstwo nie jest objęte wsparciem na podstawie ustawy z tak/nie*    
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dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202 i 

1477).  

Wysokość pobranej rekompensaty, o której mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy (łącznie za wszystkie 

okresy rozliczeniowe) 

[zł] 

    

KWOTA ROZLICZENIA REKOMPENSATY (DO ZWROTU 

/ DO WYPŁATY) DLA WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ CIEPŁA Z 

ZATWIERDZONYCH WNIOSKÓW art. 12 Ustawy [zł] 

    

Administratorem danych osobowych jest (_NAZWA PODMIOTU WYPŁACAJĄCEGO WRAZ Z DANYMI 

REJESTROWYMI_)  

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym prawach osoby, której dane są przetwarzane, zawarte są na stronie internetowej Administratora 

(_STRONA INTERNETOWA PODMIOTU WYPŁACAJĄCEGO_) 

   

Załączniki do Wniosku    

Lp

. 

Nazwa załącznika     

1 Oświadczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy    

2 Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy    

3     

4     

5     

6     

7     

Lp

. 

Miesiąc za 

który 

otrzymano  

rekompens

atę  

miesięczną 

dla danego 

źródła 

Źródł

o 

ciepł

a 

 

Nazw

a 

syste

mu  

w 

który

m 

dane  

źródło 

pracuje 

Średnia cena wytwarzania 

ciepła dla danego źródła w 

aktualnie obowiązującej 

taryfie lub wyznaczona na  

podstawie kalkulacji cen i 

stawek opłat zgodnie z 

przepisami wydanymi na 

podst. art. 46 ustawy - Prawo 

energetyczne 

[zł/GJ]  

Średnia cena wytwarzania ciepła z 

rekompensatą dla danego źródła, o 

której  mowa w art. 3 ust 3 z  

uwzględnieniem art. 3 ust 4 i  

5 

[zł/GJ] 

Planowana 

roczna 

sprzedaż 

ciepła, 

której 

wielkość  

uwzględnio

no w  

ostatnim 

wniosku o 

zatwierdzen

ie  

obowiązują

cej taryfy 

dla ciepła 

dla  

danego 

źródła 

[GJ] 

Planowana 

wielkość 

zamówione

j mocy  

cieplnej 

uwzględnio

na  

w ostatnim 

wniosku o 

zatwierdzen

ie  

obowiązują

cej taryfy  

dla ciepła 

dla danego  

źródła 

[MW] 

Planowana 

roczna ilość 

nośnika 

ciepła 

dostarczane

go do  

sieci 

ciepłownicz

ych w celu 

napełniania i  

uzupełniania 

ubytków  

tego nośnika 

w tych 

sieciach oraz  

sprzedaży 

tego  

nośnika 

odbiorcom, 

Rzeczywista 

ilość 

sprzedanego 

ciepła w  

danym źródle 

ciepła, w 

okresie  

rozliczeniowy

m, dla  

odbiorców, o 

których 

mowa w art. 4 

ust. 1  

Ustawy dla 

danego źródła 

[GJ] 

Sprzedaw

ca  

ciepła, o 

którym  

mowa w 

art. 10  

Ustawy 

Otrzymana 

kwota  

rekompens

aty  

za dany 

miesiąc dla 

danego 

źródła [zł] 

Rzeczywist

a kwota  

rekompens

aty  

dla danego 

źródła  

wytwarzani

a za  

dany 

miesiąc 

objęty  

wnioskiem 

[zł] 

Rozliczeni

e kwoty 

rekompens

aty dla 

danego 

źródła [zł] 

Cena 

ciepła 

dla 

daneg

o 

źródł

a 

[zł/GJ

] 

Cena za 

zamówio

ną  

moc 

cieplną 

dla  

danego 

źródła 

[zł/MW] 

Cena 

nośnika 

ciepła – 

woda 

dostarczona 

do 

napełniania 

sieci  

ciepłownicz

Cena ciepła 

obliczona 

na 

podstawie  

średniej 

ceny  

wytwarzane

go ciepła z  

rekompensa

Cena za 

zamówioną 

moc  

cieplną 

obliczona 

na 

podstawie 

średniej 

ceny  

Cena 

nośnika 

ciepła – 

woda 

dostarczona 

do 

napełniania 

sieci 

ciepłownicz
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ych i  

instalacji 

odbiorczych 

oraz do 

uzupełnieni

a ubytków 

wody poza  

źródłem 

ciepła lub 

niezwrócony

ch  

skroplin dla 

danego 

źródła 

[zł/m3 lub 

zł/tona] 

tą dla 

danego 

źródła 

[zł/GJ] 

wytwarzane

go ciepła z  

rekompensa

tą dla 

danego 

źródła  

[zł/MW] 

ych i  

instalacji 

odbiorczych 

oraz do  

uzupełnieni

a ubytków 

wody  

poza 

źródłem 

ciepła lub 

niezwrócony

ch skroplin  

obliczona na 

podstawie  

średniej 

ceny 

wytwarzane

go  

ciepła z 

rekompensat

ą dla danego 

źródła 

[zł/m3 lub 

zł/tona] 

uwzględnion

a w  

ostatnim 

wniosku o 

zatwierdzeni

e  

obowiązując

ej taryfy  

dla ciepła dla 

danego 

źródła 

[m3 lub tona] 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11 

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wnioskodawcy 

    

*niepotrzebne skreślić 

 

 



UZASADNIENIE 

 

1. Potrzeba i cel wydania aktu normatywnego 

Ustawa z dnia ……. 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła 

w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. ….) ma na celu zapewnienie wsparcia dla 

gospodarstw domowych oraz podmiotów użyteczności publicznej przez pokrycie części 

należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność 

w zakresie wytwarzania ciepła wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania przez 

rekompensaty, w celu ograniczenia wzrostu opłat za ciepło na określonym poziomie. 

Przedsiębiorstwa energetyczne będą mogły ubiegać się o wypłatę i rozliczenie rekompensat w 

gminach oraz u Zarządcy Rozliczeń SA.  

Przygotowanie jednakowego wzoru tego wniosku dla wszystkich gmin w Polsce przyczyni się 

do odciążenia samorządów oraz Zarządcy Rozliczeń z konieczności podejmowania 

indywidulanych uchwał w tej sprawie. Jednocześnie działanie to przyspieszy proces 

uruchomienia systemu wypłat i rozliczenia rekompensat.  

2. Wejście w życie  

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Krótkie vacatio legis wynika z konieczności natychmiastowego umożliwienia beneficjentom 

rekompensat, Zarządcy Rozliczeń oraz gminom korzystania z wzoru wniosku o wypłatę i 

rozliczenie tych rekompensaty. Wzory stanowią załącznik do ww. rozporządzenia. Skrócenie 

vacatio legis nie narusza zasady demokratycznego państwa prawa określonej w art. 2 

Konstytucji. Jest bowiem konieczne aby umożliwić przedsiębiorstwom wytwarzającym ciepło 

na skorzystanie z rekompensaty, o jaką mogą się ubiegać na podstawie ustawy. Termin ten jest 

ponadto zgodny z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461). 

3. Zgodność z prawem Unii Europejskiej 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej z uwagi na krajowy charakter 

projektowanej regulacji. Powyższy akt ma charakter wykonawczy, na podstawie delegacji 

ustawowej zawartej w ustawie z dnia …….. 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwo, określa on wzór wniosku o 

wypłatę i rozliczenie rekompensat. Wszystkie zasadnicze elementy w zakresie rekompensat 

zostały zawarte we wskazanej wyżej ustawie. 

4. Notyfikacja 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej 

w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, 

z późn. zm.). 
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Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu. 

5. Wpływ na mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 

Projekt rozporządzenia nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub 

praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej i nie wpływa na 

działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

6. Konsultacje publiczne i opiniowanie projektu 

Projekt przedmiotowej regulacji, zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 7 

lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stosowania prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), 

został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru 

wniosków o wypłatę rekompensaty i o rozliczenie rekompensaty 

składanych przez wytwórców ciepła stosujących średnią cenę 

wytwarzania ciepła z rekompensatą  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Podsekretarz Stanu w 

Ministerstwie Klimatu i Środowiska 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu: 

Piotr Sprzączak- Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa  

e-mail: piotr.sprzaczak@klimat.gov.pl 

 

Data sporządzenia 
08.08.2022 r. 

 

Źródło:  

Upoważnienie ustawowe 

Nr w wykazie prac ……  

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Ustawa z dnia ……. 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z 

sytuacją na rynku paliwo (Dz. U. poz. ….) wprowadza na rzecz przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających 

ciepło na potrzeby gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej wzory wniosków o wypłatę 

rekompensaty i o rozliczenie rekompensat składanych przez wytwórców ciepła stosujących średnią cenę 

wytwarzania ciepła z rekompensatą. Konieczne jest wprowadzenie jednolitych wzorów wniosków o wypłatę i 

rozliczenie rekompensat, co usprawni jego wypłaty i rozliczenie.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W celu zapewnienia przejrzystości i komunikatywności, celowe jest określenie wzoru wniosków o wypłatę 

rekompensaty i o rozliczenie rekompensat składanych przez wytwórców ciepła stosujących średnią cenę 

wytwarzania ciepła z rekompensatą Przygotowanie jednolitych wzorów dla wszystkich wytwórców ciepła w 

Polsce przyczyni się do odciążenia podmiotów wypłacających rekompensaty tj. Zarządcy Rozliczeń oraz gmin z 

konieczności podejmowania indywidulanych uchwał w tej sprawie i wyeliminuje stosowanie różnych wzorów. 

Jednocześnie działanie to przyspieszy proces uruchomienia systemu wnioskowania o wypłaty i rozliczanie 

rekompensat. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Gminy w Polsce 2477 GUS – stan na 1 stycznia 2022 r.  

https://stat.gov.pl/statystyka-

regionalna/jednostki-

terytorialne/podzial-

administracyjny-polski/  

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wypłatę i rozliczenie 

rekompensat. 

Niższe koszty obsługi 

oraz brak 

konieczności 

samodzielnego 

ustalania wzoru 

wniosku o przyznanie 

rekompensaty.  

Zarządca Rozliczeń SA 1 Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 

r. o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz o zmianie 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

mailto:piotr.sprzaczak@klimat.gov.pl
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niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. 2538, z późn. zm.) 

wypłatę i rozliczenie 

rekompensat.  

Niższe koszty obsługi 

oraz brak 

konieczności 

samodzielnego 

ustalania wzoru 

wniosku o przyznanie 

rekompensaty. 

Przedsiębiorstwa 

energetyczne wykonujące 

działalność gospodarczą w 

zakresie wytwarzania 

ciepła, które dostarczane 

jest do gospodarstw 

domowych oraz 

podmiotów użyteczności 

publicznej  

ok. 1100 

przedsiębiorstw 

Oszacowanie własne na 

podstawie danych URE oraz 

danych własnych 

Podmioty składające 

wnioski o przyznanie 

rekompensaty- 

usprawnienie procesu 

wypłaty i rozliczenia 

rekompensat.  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt nie był przedmiotem pre-konsultacji. 

Projekt, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 248) i § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin 

pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348), został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.  

Na podstawie § 98 w zw. z § 99 ust 3 oraz § 92 uchwały nr 190 Rady Ministrów - Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2022 r. poz. 348) projekt należy skierować bezpośrednio do rozpatrzenia przez Radę Ministrów w trybie 

obiegowym, z pominięciem etapu uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania oraz 

rozpatrzenia przez właściwe komitety wskazane w harmonogramie prac.  

Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy zadań związków zawodowych ani praw i interesów związków 

pracodawców, projekt nie podlegał opiniowaniu przez reprezentatywne związki zawodowe ani przez 

reprezentatywne organizacje pracodawców.  

Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego 

i innych instytucji dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.), wobec czego nie wymaga 

zaopiniowania przez RDS.  

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu 

Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu.  

Pilne procedowanie oraz priorytetowe traktowanie projektowanej regulacji jest zasadne z uwagi na konieczność 

niezwłocznego wdrożenia wzoru wniosku o wypłatę i rozliczenie rekompensat w celu usprawnienia 

funkcjonowania mechanizmu jego wypłat, zwłaszcza w kontekście postępującego wzrostu cen energii oraz 

dynamiczną sytuacją na rynku. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2021 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 

2022 

2 

2023 

3 

2024 

4 

2025 

5 

2026 

6 

2027 

7 

2028 

8 

2039 

9 

2030 

10 

2031 
Łącz

nie 
(0-
10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             
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pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
Projekt rozporządzenia nie generuje wydatków dla budżetu państwa. 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Nie dotyczy 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łąc

znie 

(0-

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

2021 r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Nie dotyczy 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Pozytywny, ujednolicenie procesu składania wniosku.  

JST (gminy) Pozytywny, ujednolicenie procesu składania wniosku. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Nie dotyczy 
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8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: Wzór wniosków o wypłatę i rozliczenie rekompensat ma na celu zapewnienie przejrzystości i 

komunikatywności tego wniosku oraz potrzebę ujednolicenia jego formy. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak przewidywanego wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Wnioski o wypłatę rekompensaty oraz wniosek o rozliczenie rekompensaty składa się do 

wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na piśmie lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), a do zarządcy rozliczeń – wyłącznie za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej w sposób wskazany w art. 18 ust. 2. 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie dotyczy. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 

 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  K L I M A T U  I  Ś R O D O W I S K A 1) 

z dnia ……………………… 2022 r. 

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę o dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu 

wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 

Na podstawie art. 24 ust. 20 ustawy z dnia … o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. …) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu 

wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

MINISTER KLIMATU I 

ŚRODOWISKA 

 

 

 

                                                 
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 

1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949). 



Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i 

Środowiska z dnia ….. (poz. …) 

 

WZÓR 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z 

TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 

 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.   

2. Pola wyboru należy zaznaczać  V  lub  X  .      

 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA 

GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH 

ŹRÓDEŁ CIEPŁA1) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4) Dodatek wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby 

fizycznej składającej wniosek o wypłatę tego dodatku. 

 

CZĘŚĆ I  

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”. 

DANE WNIOSKODAWCY 

01.  Imię (imiona) 

………………………………………………………………………….……………………………………….. 

02. Nazwisko 

…………………………………………………………………………………….…………………………….. 

03. Obywatelstwo 

…………………………………………………………………………………….…………………………….. 

04. Numer PESEL    

           

 

4. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość2) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

2) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 
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ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA3) 

01. Gmina / dzielnica 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy  

  -    

 

02. Miejscowość 

………………………………………………………………………………………………………….. 

03. Ulica  

………………………………………………………………………………………………………….. 

04. Nr domu   05. Nr mieszkania   06. Nr telefonu3)              07. Adres poczty elektronicznej4) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3) Adresem miejsca zamieszkania jest adres gospodarstwa domowego, którego głównym źródłem ciepła jest źródło wskazane 

w niniejszym wniosku. 
4) Dane nieobowiązkowe. W przypadku podania adresu e-mail zostanie na niego przesłana informacja o wypłacie tego dodatku.  

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY ZOSTANIE PRZEKAZANA KWOTA 

DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA 

NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 5) 

01. Numer rachunku bankowego 

                            

 

02. Imię i nazwisko właściciela rachunku 

………………………………………………………………………………………………………….. 

5) Należy wypełnić w przypadku chęci otrzymania tego dodatku w formie przelewu na rachunek bankowy. 

 

2. Dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Gospodarstwo domowe wnioskodawcy 

jest: 

 

       jednoosobowe               wieloosobowe (liczba osób, z uwzględnieniem wnioskodawcy: …….) 

 

Definicja gospodarstwa domowego: zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia …….. 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwo (Dz. U. z 2022 r. …….) 

gospodarstwo domowe tworzy osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z 

tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo 

domowe jednoosobowe) albo osoba składająca wniosek o przyznanie tego dodatku oraz osoby z nią 

spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i 

gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).  

 

W skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy wchodzą6): 
6) Należy wprowadzić dane wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego – zgodnie z liczbą wskazaną 

powyżej. W przypadku gdy oświadczenie dotyczy większej liczby członków gospodarstwa domowego niż 6 osób, należy 

dodać formularz obejmujący dane kolejnych członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy. 

 

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

01.  Imię (imiona) 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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02. Nazwisko 

………………………………………………………………………………………………………….. 

03. Numer PESEL    

           

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość7) 

………………………………………………………………………………………………………….. 
7) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 

 

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

01.  Imię (imiona) 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

02. Nazwisko 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

03. Numer PESEL    

           

 

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość7) 

………………………………………………………………………………………………………….. 
7) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 

 

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

01.  Imię (imiona) 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

02. Nazwisko 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

03. Numer PESEL    

           

 

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość7) 

………………………………………………………………………………………………………….. 
7) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 

 

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

01.  Imię (imiona) 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

02. Nazwisko 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

03. Numer PESEL    

           

 

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość7) 

………………………………………………………………………………………………………….. 
7) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 

 

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

01.  Imię (imiona) 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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02. Nazwisko 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

03. Numer PESEL    

           

 

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość7) 

………………………………………………………………………………………………………….. 
7) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 

 

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

01.  Imię (imiona) 

……………………………………………………………………………………..………..…………………….. 

02. Nazwisko 

……………………………………………………………………………………..……..……………………….. 

03. Numer PESEL    

           

 

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość7) 

………………………………………………………………………………………………………….. 
7) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 

 

3. Informacja dotycząca źródeł ciepła8) 

Głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest zgłoszone lub wpisane do 

centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 554, z późn. zm.), jedno z następujących źródeł:  

Rodzaj wykorzystywanego źródła Rodzaj wykorzystywanego paliwa (nie dotyczy 

kotła gazowego lub kotła olejowego) 

 

 

Kocioł na paliwo stałe 9) 
 

 Pelet drzewny 

 

 Kominek 
 

 Drewno kawałkowe 

 

 Koza 
 

 Inny rodzaj biomasy (wskazać jaki): 

………………………………………… 

 

 Ogrzewacz powietrza  

 

 Trzon kuchenny 

 

 Piecokuchnia 

 

 Piec kaflowy na paliwo stałe 

 

 Kocioł gazowy zasilany skroplonym 

gazem LPG 

 

 Kocioł olejowy 

8) Dotyczy wyłącznie tych wnioskodawców, których gospodarstwo domowe wykorzystuje urządzenia grzewcze określone 

wyżej jako główne źródło ciepła oraz pod warunkiem, że to źródło ciepła zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej 

ewidencji emisyjności budynków (CEEB). 
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9) Należy zaznaczyć także w przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, 

obsługiwaną z kotła na paliwo stałe w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. W tym 

przypadku do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania 

budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.  
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CZĘŚĆ II 

 

OŚWIADCZENIA 

  

Oświadczam, że:  

- osoby wymienione w części I w pkt 2 wniosku są członkami mojego gospodarstwa domowego,  

- wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą, 

- wszystkie podane we wniosku dane są aktualne,  

- gospodarstwo domowe nie korzysta albo nie korzystało z dodatku węglowego, o którym mowa w 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) ani nie 

złożyłem/am wniosku o przyznanie tego dodatku, 

- gospodarstwo domowe nie zakupiło paliwa stałego, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477). 

 

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

 

 

------------------------------                        -----------------------------------          ------------------------------------ 

(miejscowość)                                         (data: dd/mm/rr)                          (podpis wnioskodawcy) 



 

UZASADNIENIE 

 

1. Potrzeba i cel wydania aktu normatywnego 

Ustawa z dnia ……. 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła 

w związku z sytuacją na rynku paliwo (Dz. U. poz. ….) wprowadza na rzecz gospodarstw 

domowych korzystających z określonych źródeł ciepła wsparcie finansowe w postaci dodatku 

dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego dalej: 

„dodatkiem gospodarstw domowych”. O dodatek dla gospodarstw domowych będzie można 

ubiegać się w gminie właściwej według miejsca zamieszkania, poprzez złożenie prawidłowo 

wypełnionego wniosku. W celu zapewnienia przejrzystości i komunikatywności, celowe jest 

wprowadzenie rozporządzenia, które określi jednolity wzór wniosku o wypłatę dodatku dla 

gospodarstw domowych do zastosowania przez wszystkie gminy.  

Przygotowanie jednakowego wzoru tego wniosku dla wszystkich gmin w Polsce przyczyni się 

do odciążenia samorządów z konieczności podejmowania indywidulanych uchwał przez rady 

gmin w tej sprawie. Jednocześnie działanie to przyspieszy proces uruchomienia systemu wypłat 

dodatku dla gospodarstw domowych.  

2. Wejście w życie  

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Krótkie vacatio legis wynika z konieczności natychmiastowego umożliwienia beneficjentom 

dodatku dla gospodarstw domowych oraz gminom korzystania z wzoru wniosku o wypłatę tego 

dodatku. Wzór ten stanowi załącznik do ww. rozporządzenia. Skrócenie vacatio legis nie 

narusza zasady demokratycznego państwa prawa określonej w art. 2 Konstytucji. Jest bowiem 

konieczne aby umożliwić obywatelom skorzystanie z dodatku dla gospodarstw domowych, o 

jaki mogą się ubiegać na podstawie ustawy. Termin ten jest ponadto zgodny z art. 4 ust. 2 

ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461). 

3. Zgodność z prawem Unii Europejskiej 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej z uwagi na krajowy charakter 

projektowanej regulacji. Powyższy akt ma charakter wykonawczy, na podstawie delegacji 

ustawowej zawartej w ustawie z dnia …….. 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwo, określa on wzór wniosku o 

wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych. Wszystkie zasadnicze elementy w zakresie 

dodatku dla gospodarstw domowych zostały zawarte we wskazanej wyżej ustawie. 

4. Notyfikacja 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej 

w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, 

z późn. zm.). 
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Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu. 

5. Wpływ na mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 

Projekt rozporządzenia nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub 

praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej i nie wpływa na 

działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

6. Konsultacje publiczne i opiniowanie projektu 

Projekt przedmiotowej regulacji, zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 7 

lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stosowania prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), 

został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 



Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru 

wniosku o wypłatę o dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu 

wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Podsekretarz Stanu w 

Ministerstwie Klimatu i Środowiska 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Magdalena Jakubowska 

Wydział Regulacji i Mechanizmów Wsparcia Odnawialnych Źródeł 

Energii w Departamencie Odnawialnych Źródeł Energii 

e-mail: magdalena.jakubowska@klimat.gov.pl 

Data sporządzenia 
12.08.2022 r. 

 

Źródło:  

Upoważnienie ustawowe 

Nr w wykazie prac ……  

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Ustawa z dnia ……. 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z 

sytuacją na rynku paliwo (Dz. U. poz. ….) wprowadza na rzecz gospodarstw domowych korzystających z 

określonych źródeł ciepła wsparcie finansowe w postaci dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu 

wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego dalej: „dodatkiem dla gospodarstw domowych”, który 

będzie wypłacany przez gminy. Konieczne jest wprowadzenie jednolitego wzoru wniosku o wypłatę tego 

dodatku, co usprawni jego wypłaty.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W celu zapewnienia przejrzystości i komunikatywności, celowe jest określenie wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

gospodarstw domowych. Przygotowanie jednolitego wzoru dla wszystkich gmin w Polsce przyczyni się do 

odciążenia samorządów z konieczności podejmowania indywidulanych uchwał przez rady gmin w tej sprawie i 

wyeliminuje stosowanie różnych wzorów. Jednocześnie działanie to przyspieszy proces uruchomienia systemu 

wnioskowania o wypłaty dodatków gospodarstw domowych. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Gminy w Polsce 2477 GUS – stan na 1 stycznia 2022 r.  

https://stat.gov.pl/statystyka-

regionalna/jednostki-

terytorialne/podzial-

administracyjny-polski/  

Niższe koszty obsługi 

oraz brak 

konieczności 

samodzielnego 

ustalania wzoru 

wniosku o przyznanie 

dodatku gospodarstw 

domowych.  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt nie był przedmiotem pre-konsultacji. 

Projekt, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 248) i § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin 

pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348), został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.  

Na podstawie § 98 w zw. z § 99 ust 3 oraz § 92 uchwały nr 190 Rady Ministrów - Regulamin pracy Rady Ministrów 
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projekt należy skierować bezpośrednio do rozpatrzenia przez Radę Ministrów w trybie obiegowym, z pominięciem 

etapu uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania oraz rozpatrzenia przez właściwe 

komitety wskazane w harmonogramie prac.  

Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy zadań związków zawodowych ani praw i interesów związków 

pracodawców, projekt nie podlegał opiniowaniu przez reprezentatywne związki zawodowe ani przez 

reprezentatywne organizacje pracodawców.  

Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego 

i innych instytucji dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.), wobec czego nie wymaga 

zaopiniowania przez RDS.  

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu 

Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu.  

Pilne procedowanie oraz priorytetowe traktowanie projektowanej regulacji jest zasadne z uwagi na konieczność 

niezwłocznego wdrożenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku gospodarstw domowych w celu usprawnienia 

funkcjonowania mechanizmu jego wypłat, zwłaszcza w kontekście postępującego wzrostu cen energii i inflacji 

wpływającej na wzrost cen żywności oraz dynamiczną sytuacją na rynku. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2021 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 
2022 

2 
2023 

3 
2024 

4 
2025 

5 
2026 

6 
2027 

7 
2028 

8 
2039 

9 
2030 

10 
2031 

Łącz

nie 

(0-
10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  Projekt rozporządzenia nie generuje wydatków dla budżetu państwa. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Nie dotyczy 
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łąc
znie 

(0-
10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

2021 r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Nie dotyczy 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Pozytywny, ujednolicenie procesu składania wniosku.  

JST (gminy) Pozytywny, ujednolicenie procesu składania wniosku. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Nie dotyczy 

 

 

 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: Określenie, w drodze rozporządzenia, wzoru wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych, ma na 

celu zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego wniosku. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak przewidywanego wpływu na rynek pracy. 
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10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się na piśmie lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie dotyczy. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 

 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  K L I M A T U  I  Ś R O D O W I S K A 1) 

z dnia ……………………… 2022 r. 

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę o dodatku dla niektórych podmiotów niebędących 

gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 

Na podstawie art. 26 ust. 24 ustawy z dnia … 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. …) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących 

gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, stanowiący 

załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

MINISTER KLIMATU I 

ŚRODOWISKA 

 

                                                 
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 

1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949). 



Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i 

Środowiska z dnia …..  (poz. …) 

 

WZÓR 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA NIEKTÓRYCH  PODMIOTÓW 

NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI Z TYTUŁU 

WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 

 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.   

2. Pola wyboru należy zaznaczać  V  lub  X  .      

 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA 

NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI Z 

TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA1) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1) Dodatek wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce  siedziby podmiotu składającego 

wniosek o wypłatę tego dodatku. 

 

CZĘŚĆ I  

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

1. Dane osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu w zakresie złożenia wniosku, zwanej 

dalej „wnioskodawcą”. 

DANE WNIOSKODAWCY 

01.  Imię (imiona) 

………………………………………………………………………….……………………………………….. 

02. Nazwisko 

…………………………………………………………………………………….…………………………….. 

03. Obywatelstwo 

…………………………………………………………………………………….…………………………….. 

04. Numer PESEL    

           

 

05. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość2) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

2) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 
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ADRES MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LUB SIEDZIBY PODMIOTU 

SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK 

01. Gmina lub dzielnica 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy  

  -    

 

02. Miejscowość 

………………………………………………………………………………………………………….. 

03. Ulica  

………………………………………………………………………………………………………….. 

04. Nr domu   05. Nr mieszkania   06. Nr telefonu3)              07. Adres poczty elektronicznej4) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

08. Nazwa lub firma podmiotu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy  

…………………………………………………………………………………………………………… 

09. NIP podmiotu 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3/4) Dane nieobowiązkowe. W przypadku podania adresu e-mail zostanie na niego przesłana informacja o wypłacie tego 

dodatku.  

 

OKREŚLENIE RODZAJU PODMIOTU KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK, ZGODNIE Z 

TREŚCIĄ ART. 4 UST. 1 PKT 4 USTAWY 

Podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, na rzecz którego składam wniosek jest5): 

 

 

 

podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych 

 

 

jednostką organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66,  1079 

i 1692), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby świadczenia pomocy społecznej, 

 

 

noclegownią albo ogrzewalnią, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej 

 

 

jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 

ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 

U. z 2022 poz. 447) 

 

 

podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116 i 1383) 

 

 

podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 

pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 

r. poz. 574) 
 

podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunem, o których 
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mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383) 

 

 

kościołem lub innym związkiem wyznaniowym, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435) 

 

 

podmiotem prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 194) 

 

 

podmiotem prowadzącym działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) 

 

 

ochotniczą strażą pożarną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o 

ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301) 

 

 

placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym 

lub osobom w podeszłym wieku wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 67 i art. 69 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

 

 

rodzinnym domem pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej, albo mieszkaniem chronionym, o którym mowa w art. 53 tej ustawy, w 

zakresie 

 

 

centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 218) 

 

 

klubem integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym 

 

 

warsztatem terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 573 i 1981) albo zakładem aktywności zawodowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 tej 

ustawy 

 

 

organizacją pozarządową, w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327, 1265), albo 

podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy 

 

 

spółdzielnią socjalną w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085) 

 
5) Proszę zaznaczenie właściwe. 
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SZCZEGÓŁOWE WYLICZNIE WYSOKOŚCI DODATKU DLA PODMIOTÓW 

WRAŻLIWYCH6) 

Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z 

dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku 

………………………………………………………………………………………………………….. 

D - Wysokość wnioskowanego dodatku dla podmiotów wrażliwych (razem z korektą o współczynnik 

0,4) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

6) Należy wypełnić zgodnie ze wzorem określonym w art. 26 ust. 5 ustawy:  

D = (Zk - Spk) x 0,4  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażoną w złotych, 

Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego 

średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej 

ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym dokumenty sprzedaży 

powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,  

Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch lat poprzedzających 

złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach 

sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych. 

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO PODMIOTU, NA KTÓRY MA ZOSTAĆ 

WYPŁACONYA KWOTA DODATKU DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH 

GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI 7) 

01. Numer rachunku bankowego 

                            

 

02. Imię i nazwisko lub nazwa właściciela rachunku 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

7) Należy wypełnić w przypadku chęci otrzymania tego dodatku w formie przelewu na rachunek bankowy. 

 

2. Informacja dotycząca źródeł ciepła7) 

Głównym źródłem ciepła wnioskodawcy jest zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji 

emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 554, z późn. zm.), jedno z następujących źródeł:  

Rodzaj wykorzystywanego źródła Rodzaj wykorzystywanego paliwa (nie dotyczy 

kotła gazowego lub kotła olejowego) 

 

 

Kocioł na paliwo stałe 
 

 Pelet drzewny 

 

 Kominek 
 

 Drewno kawałkowe 

 

 Koza 
 

 Inny rodzaj biomasy: 

………………………………………… 
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 Ogrzewacz powietrza 
 

 Węgiel kamienny, brykiet lub pelet 

zawierające co najmniej 85% węgla 

kamiennego 

 

 Trzon kuchenny  

 

 Piecokuchnia 

 

 Piec kaflowy na paliwo stałe 

 

 Kocioł gazowy zasilany skroplonym 

gazem LPG 

 

 Kocioł olejowy 

7) Dotyczy wyłącznie tych wnioskodawców, których gospodarstwo domowe wykorzystuje urządzenia grzewcze określone 

wyżej jako główne źródło ciepła oraz pod warunkiem, że to źródło ciepła zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej 

ewidencji emisyjności budynków (CEEB). 
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CZĘŚĆ II 

 

OŚWIADCZENIA 

  

Oświadczam, że:  

- jestem uprawniony/a do reprezentowania podmiotu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, na 

rzecz którego składam wniosek, na dowód czego przedkładam dokument potwierdzający moje 

umocowanie, 

- wszystkie podane we wniosku dane są aktualne,  

- wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

 

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny . 

 

 

------------------------------                        -----------------------------------          ------------------------------------ 

(miejscowość)                                         (data: dd/mm/rr)                          (podpis wnioskodawcy) 



UZASADNIENIE 

 

1. Potrzeba i cel wydania aktu normatywnego 

Ustawa z dnia ……. 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła 

w związku z sytuacją na rynku paliwo (Dz. U. poz. ….) wprowadza na rzecz podmiotów 

wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 4 tej ustawy i  korzystających z określonych źródeł ciepła 

wsparcie finansowe w postaci dodatku dla niektórych podmiotów niebędących 

gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego 

dalej: „dodatkiem”. O dodatek będzie można ubiegać się w gminie właściwej według miejsca 

prowadzenia działalności lub siedziby podmiotu, poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego 

wniosku. W celu zapewnienia przejrzystości i komunikatywności, celowe jest wprowadzenie 

rozporządzenia, które określi jednolity wzór wniosku o wypłatę dodatku do zastosowania przez 

wszystkie gminy.  

Przygotowanie jednakowego wzoru tego wniosku dla wszystkich gmin w Polsce przyczyni się 

do odciążenia samorządów z konieczności podejmowania indywidulanych uchwał przez rady 

gmin w tej sprawie. Jednocześnie działanie to przyspieszy proces uruchomienia systemu wypłat 

dodatku.  

2. Wejście w życie  

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Krótkie vacatio legis wynika z konieczności natychmiastowego umożliwienia beneficjentom 

dodatku oraz gminom korzystania z wzoru wniosku o wypłatę tego dodatku. Wzór ten stanowi 

załącznik do ww. rozporządzenia. Skrócenie vacatio legis nie narusza zasady demokratycznego 

państwa prawa określonej w art. 2 Konstytucji. Jest bowiem konieczne aby umożliwić 

obywatelom skorzystanie z dodatku, o jaki mogą się ubiegać na podstawie ustawy. Termin ten 

jest ponadto zgodny z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461). 

3. Zgodność z prawem Unii Europejskiej 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej z uwagi na krajowy charakter 

projektowanej regulacji. Powyższy akt ma charakter wykonawczy, na podstawie delegacji 

ustawowej zawartej w ustawie z dnia …….. 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwo, określa on wzór wniosku o 

wypłatę dodatku. Wszystkie zasadnicze elementy w zakresie dodatku zostały zawarte we 

wskazanej wyżej ustawie. 

4. Notyfikacja 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej 

w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, 

z późn. zm.). 
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Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu. 

5. Wpływ na mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 

Projekt rozporządzenia nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub 

praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej i nie wpływa na 

działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

6. Konsultacje publiczne i opiniowanie projektu 

Projekt przedmiotowej regulacji, zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 7 

lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stosowania prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), 

został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 



Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru 

wniosku o wypłatę o dodatku dla niektórych  podmiotów niebędących 

gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł 

ciepła 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Podsekretarz Stanu w 

Ministerstwie Klimatu i Środowiska 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Magdalena Jakubowska 

Wydział Regulacji i Mechanizmów Wsparcia Odnawialnych Źródeł 

Energii w Departamencie Odnawialnych Źródeł Energii 

e-mail: magdalena.jakubowska@klimat.gov.pl 

Data sporządzenia 
12.08.2022 r. 

 

Źródło:  

Upoważnienie ustawowe 

Nr w wykazie prac ……  

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Ustawa z dnia ……. 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z 

sytuacją na rynku paliwo (Dz. U. poz. ….) wprowadza na rzecz gospodarstw domowych korzystających z 

określonych źródeł ciepła wsparcie finansowe w postaci dodatku dla niektórych  podmiotów niebędących 

gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego dalej: „dodatkiem”, 

który będzie wypłacany przez gminy. Konieczne jest wprowadzenie jednolitego wzoru wniosku o wypłatę tego 

dodatku, co usprawni jego wypłaty.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W celu zapewnienia przejrzystości i komunikatywności, celowe jest określenie wzoru wniosku o wypłatę dodatku. 

Przygotowanie jednolitego wzoru dla wszystkich gmin w Polsce przyczyni się do odciążenia samorządów z 

konieczności podejmowania indywidulanych uchwał przez rady gmin w tej sprawie i wyeliminuje stosowanie 

różnych wzorów. Jednocześnie działanie to przyspieszy proces uruchomienia systemu wnioskowania o wypłaty 

dodatków. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Gminy w Polsce 2477 GUS – stan na 1 stycznia 2022 r.  

https://stat.gov.pl/statystyka-

regionalna/jednostki-

terytorialne/podzial-

administracyjny-polski/  

Niższe koszty obsługi 

oraz brak 

konieczności 

samodzielnego 

ustalania wzoru 

wniosku o przyznanie 

dodatku.  

Podmioty wrażliwe 

wymienione w art. 4 ust. 1 

pkt 4 projektowanej ustawy 

0,025 mln Oszacowanie własne na 

podstawie danych z Głównego 

Urzędu Statystycznego 

Wsparcie budżetów 

podmiotów 

wrażliwych 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt nie był przedmiotem pre-konsultacji. 

Projekt, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 248) i § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin 
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pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348), został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.  

Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy zadań związków zawodowych ani praw i interesów związków 

pracodawców, projekt nie podlegał opiniowaniu przez reprezentatywne związki zawodowe ani przez 

reprezentatywne organizacje pracodawców.  

Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego 

i innych instytucji dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.), wobec czego nie wymaga 

zaopiniowania przez RDS.  

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu 

Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu.  

Pilne procedowanie oraz priorytetowe traktowanie projektowanej regulacji jest zasadne z uwagi na konieczność 

niezwłocznego wdrożenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku w celu usprawnienia funkcjonowania mechanizmu 

jego wypłat, zwłaszcza w kontekście postępującego wzrostu cen energii i inflacji wpływającej na wzrost cen 

żywności oraz dynamiczną sytuacją na rynku. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2021 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 

2022 

2 

2023 

3 

2024 

4 

2025 

5 

2026 

6 

2027 

7 

2028 

8 

2039 

9 

2030 

10 

2031 
Łącz

nie 
(0-
10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

Projekt rozporządzenia nie generuje wydatków dla budżetu państwa. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Nie dotyczy 
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łąc
znie 

(0-
10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

2021 r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Nie dotyczy 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Pozytywny, ujednolicenie procesu składania wniosku.  

JST (gminy) Pozytywny, ujednolicenie procesu składania wniosku. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Nie dotyczy 

 

 

 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: Określenie, w drodze rozporządzenia, wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów 

wrażliwych, ma na celu zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego wniosku. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak przewidywanego wpływu na rynek pracy. 
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10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się na piśmie lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie dotyczy. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 
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