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Sejm, 2 września 2022 r., przyjął ustawę o szcze-
gólnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źró-
deł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Przepisy mają na celu ograniczenie wzrostu cen 
ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla go-
spodarstw domowych i instytucji użyteczności 
publicznej poprzez wprowadzenie rekompen-
sat do średnich cen wytwarzania ciepła. Polacy 
ogrzewający swoje domy m.in. gazem, peletem 
drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem 
opałowym, otrzymają jednorazowe wsparcie 
finansowe w postaci dodatku. Z kolei doda-
tek obejmujący wszystkie rodzaje paliw będzie 
przysługiwał instytucjom użyteczności publicz-
nej, które nie mają dostępu do sieci gazowej ani 
ciepłowniczej.
Dla odbiorców korzystających z ciepła syste-
mowego przewidziane jest wsparcie w rekom-
pensacie od 1100 zł do 3900 zł. Urząd Regulacji 
Energetyki wydaje decyzję o blokadzie stawki i re-
kompensacie dla ciepłowni. Ci, którzy nie korzy-
stają z ciepła systemowego będą mogli składać  

wnioski w gminach. Dodatek do innych niż wę-
giel źródeł ciepła wynosić będzie od 500 zł dla 
gazu LPG do 3000 zł dla peletu – mówiła mini-
ster Anna Moskwa.

Program Ciepło z rekompensatą
Zostanie ograniczony wzrost cen ciepła i kosz-
tów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw 
domowych i instytucji użyteczności publicznej 
– m.in. szpitali czy szkół. Chodzi o pokrycie czę-
ści kosztów ponoszonych przez odbiorców cie-
pła wobec przedsiębiorstw ciepłowniczych, przez 
tzw. rekompensaty.
Gospodarstwa domowe i instytucje użyteczno-
ści publicznej nie zapłacą za ciepło i podgrzanie 
wody więcej niż 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwa-
rzanego na podstawie gazu ziemnego lub oleju 
opałowego i 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarza-
nego w pozostałych źródłach.
Tym samym ograniczeniu ulegnie wzrost rachun-
ków za ciepło płaconych przez gospodarstwa 
domowe średnio o ok. 1012 zł, w przypadku gdy 

źródłem ciepła jest węgiel i ok. 3900 zł, jeśli źró-
dło ciepła zasilane jest gazem ziemnym (progno-
za kosztów 4 osobowego gospodarstwa domo-
wego w mieszkaniu 70 m2 w skali roku).
w przypadku, gdy w systemie ciepłowniczym wy-
stępują źródła ciepła, które wykorzystują jedno-
cześnie różne paliwa, średnia cena wytwarzania 
ciepła będzie określana proporcjonalnie do pro-
centowego udziału danego źródła.
Program Ciepło z rekompensatą będzie obowią-
zywał w sezonie grzewczym, tj. od października 
2022 r., do kwietnia 2023 r.

Dodatek dla gospodarstw domowych
Gospodarstwa domowe, których główne źródło 
ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drew-
nem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub 
olejem opałowym, otrzymają wsparcie finanso-
we w ramach jednorazowego dodatku.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw do-
mowych wyniesie:
• 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pele-
tem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,
• 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-
kuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasi-
lane drewnem kawałkowym,
• 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem cie-
pła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym ga-
zem LPG,
• 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł olejowy.
warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku 
dla gospodarstwa domowego będzie potwier-
dzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła 
ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków.

wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do wła-
ściwej dla zamieszkania gminie. Gmina będzie 
miała z kolei 30 dni na jego wypłatę.

Wsparcie dla podmiotów wrażliwych, któ-
re nie są przyłączone do sieci gazowej i sieci 
ciepłowniczej
Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawa-
ny będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła. 
wsparcie będzie przysługiwało tym jednostkom, 
które ponoszą koszty zakupu węgla kamienne-
go, brykietu lub peletu zawierających co naj-
mniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego,  
a także innego rodzaju biomasy, gazu skroplo-
nego LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych 
na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem 
przez te podmioty ich działalności statutowej. 
Chodzi m.in. o szpitale, przychodnie, jednostki 
organizujące pomoc społeczną, noclegownie, 
szkoły, żłobki, instytucje kultury.
wysokość dodatku stanowić będzie 40% wzrostu 
kosztów związanych z zaopatrzeniem w ciepło.
Liczba beneficjentów to 23 tys. budynków, a łącz-
ny koszt wsparcia: 1,2 mld zł.
warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla 
gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie 
uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
wniosek o dodatek będzie można złożyć do  
30 listopada 2022 r. do właściwej dla siedziby gmi-
ny. Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz wypła-
tę dodatku będzie miała maksymalnie miesiąc.

Od kiedy można składać wnioski?
Ustawa została przekazana pod obrady Senatu. 
Nowe przepisy wejdą w życie w trybie pilnym,  
tj. dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
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Sejm przyjął uStawę
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych 
źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

– Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł 
ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadza kompleksowe  
i najszersze rozwiązania wspierające mieszkańców domów i bloków  
oraz podmioty realizujące ważne zadania społeczne – m.in. szpitale,  
domy dziecka, organizacje, szkoły pozarządowe, noclegownie, OSP, 
warsztaty terapii zajęciowej i wiele innych – podkreśliła minister  
klimatu i środowiska Anna Moskwa.
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