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Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na 
rynku paliw 

 

Lp. 
Jednostka redakcyjna 
projektu ustawy, do 

którego odnosi się uwaga 
Proponowana zmiana przepisu Uzasadnienie zmiany przepisu 

Uwagi ogólne 

1 Uwaga ogólna Konfederacja Lewiatan z uznaniem przyjęła rządową inicjatywę w zakresie stworzenia mechanizmów wsparcia dla 
odbiorców ciepła oraz wytwórców i dostawców ciepła na nadchodzący okres grzewczy 2022/2023.   

W projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku 
paliw („Ustawa”) zaprojektowane zostały środki interwencyjne, które mają na celu zarówno ochronę odbiorców 
wykorzystujących ciepło systemowe do ogrzewania (poprzez dodatki dla odbiorców), jak i umożliwienie zapewnienia 
wytwórcom i sprzedawcom możliwości realizowania nieprzerwanych dostaw ciepła (poprzez system rekompensat).  

Rozwiązania przewidziane w Ustawie nie zapewniają jednak nadal ram dla prowadzenia rentownej działalności w 
zakresie wytwarzania ciepła, zwłaszcza przez wytwórców stosujących uproszczoną metodę kalkulacji taryf – jednostki 
kogeneracyjne. 

Zapewnienie wsparcia dla segmentu wytwarzania ciepła w sezonie grzewczym 2022/2023 ma krytyczne znaczenie 
dla bezpieczeństwa energetycznego w zakresie zaopatrzenie w ciepło i niezagrożonych dostaw ciepła. Szczególnie 
trudna jest sytuacja wytwórców ciepła w kogeneracji, zwłaszcza tych, które dostarczają ciepło w dużych 
aglomeracjach miejskich.  

Ostatni okres zimowy 2021/22 był jak dotąd jednym z trudniejszych okresów w zakresie cen i dostępności paliw 
służących do produkcji ciepła, z przyczyn niezależnych od wytwórców ciepła. Jak wynika z tegorocznego Raportu URE 
"Energetyka cieplna w liczbach za 2020 r.” z lutego br., również rok 2020 był już drugim od 2013 r., w którym 
przychody osiągnięte przez koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze nie umożliwiły pokrycia kosztów 
prowadzenia działalności związanej z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło. Raport potwierdza, że podobnie jak w 
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latach poprzednich, niektóre spółki energetyczne dokonały odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości 
aktywów. Jeszcze trudniejsza będzie sytuacja w nadchodzącym sezonie grzewczym.  

Sytuacja finansowa wytwórców energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji pogarsza się na skalę masową, co 
potwierdzają liczne ostatnio na rynku przykłady spółek, których płynności finansowa jest poważnie zagrożona. 
Przełom 2022 i 2023 roku - w sezonie grzewczym – będzie z pewnością jednym z najtrudniejszych okresów, w 
ostatnich latach, dla koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce, pod względem dostępności i cen 
paliw.  Płynność finansowa spółek energetycznych ulega istotnemu pogorszeniu, co zmusza do rozważenia nawet 
wariantów ograniczenia dostaw lub wcześniejszego zakończenia działalności. Dodatkowo, ogłaszane ostatnio przez 
giełdowe spółki energetyczne wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022 r. potwierdzają niespotykany wcześniej 
poziom strat oraz potrzebę zawiązywania rezerw w związku z dużą nierentownością produkcji ciepła i energii 
elektrycznej. 

W konsekwencji wprowadzonego embarga na paliwa z kierunku wschodniego wytwórcy ciepła muszą się liczyć z 
poważnym ryzykiem ograniczenia dostępności węgla z krajowych kopalń oraz węgla importowanego z innych krajów, 
w tym dodatkowych trudności w logistyce dostaw tego surowca.  Podobna sytuacja występuje na rynku gazu. Istotnie 
ograniczone są także dostawy biomasy. Ceny paliw wykorzystywanych do produkcji ciepła rosną z niespotykaną 
wcześniej dynamiką. Dla przykładu w ostatnim czasie ceny gazu w Europie osiągnęły już pułap 340 euro za MWh, a 
w odstępie tygodnia kontrakty na gaz podrożały o prawie 40 proc. Ponieważ koszty wytworzenia ciepła, zwłaszcza 
ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, są ściśle skorelowane z kosztami paliw wykorzystywanych oraz uprawnień do 
emisji CO2, wzrost cen paliw i cen uprawnień do emisji ma bezpośredni wpływ na wytwórców. 

Główny problem w zakresie nierentownej działalności wytwórczej ciepła pozostaje w Ustawie nierozwiązany. 
Obecny system taryfowania oraz nowych rozliczeń w oparciu o zasady określone w Ustawie nie umożliwia 
przenoszenia podwyższonych kosztów w czasie rzeczywistym w taryfach na ciepło. Rozliczanie kosztów w dotychczas 
stosowanej perspektywie historycznej przy kalkulacji metodą uproszczoną, przy bardzo zmiennych i wysokich 
kosztach paliwa i uprawnień do emisji CO2, naraża z jednej strony wytwórców na pogorszenie płynności finansowej, 
a z drugiej strony odbiorców na zamrożenie cen ciepła na nierynkowym poziomie (ceny istotnie niższe lub wyższe od 
kosztów rzeczywistych). 

Co wydaje się kuriozalne, rozwiązania proponowane w Ustawie nie chronią i nie zapewniają wsparcia dla tych 
wytwórców ciepła, którzy oferują obecnie najbardziej atrakcyjne cenowo dostawy dla odbiorców ciepła 
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systemowego. Chodzi o dużych dostawców ciepła systemowego wytwarzanego w kogeneracji, które stosują cenę za 
ciepło niższą od określonej w Ustawie tzw. „średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą”, to jest odpowiednio 
cenę poniżej 150,95 zł/GJ lub 103,82 zł/GJ. Ta grupa wytwórców wykluczona została z systemu wsparcia w formie 
rekompensat rządowych, co grozi poważnym zachwianiem płynności finansowej, nierzadko upadłością spółek 
wytwórczych, a tym samym także zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców w okresie zimowym. 
Należy podkreślić, że niska cena ciepła z dużych źródeł kogeneracyjnych nie wynika z niskich kosztów jego 
wytwarzania, a jest rezultatem konieczności stosowania przez tych wytwórców metody uproszczonej kalkulacji taryfy 
dla ciepła. Metoda ta, będąc metodą kalkulacji w oderwaniu od ponoszonych kosztów, nie zapewnia rentowności 
wytwarzania ciepła w warunkach obserwowanych nagłych wzrostów kosztów paliw i uprawnień do emisji. 

Dlatego dla zachowania nieprzerwanych dostaw ciepła, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich, w okresie 
objętym regulacją Ustawy (tj. od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023) konieczne jest włączenie do Ustawy 
dodatkowych rozwiązań ochronnych dla wytwórców ciepła, którzy stosują cenę ciepła na poziomie niższym od 
„średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą”. Rozwiązaniem tego problemu powinny być mechanizmy, które 
umożliwią zmianę taryf dla ciepła kalkulowanych metodą uproszczoną, odpowiednio do dynamiki i wysokości 
zmieniających się kosztów wytworzenia ciepła - w czasie rzeczywistym (nie zaś w ujęciu historycznym). Temu celowi 
służyć mogą m.in. mechanizmy, które umożliwią występowanie o zmianę taryfy do Prezesa URE przez wytwórców 
kilkakrotnie w ciągu roku (odpowiednio do poziomu ponoszonych kosztów), nadanie Prezesowi URE uprawnienia do 
ogłaszania wskaźnika referencyjnego dla poszczególnych rodzajów paliw wielokrotnie w ciągu roku, czy dodatkowo 
przyznanie rekompensat rządowych z tytułu strat ponoszonych w związku z nierentowną produkcją ciepła. Ustawa 
przed przyjęciem przez Sejm i Senat powinna zostać uzupełniona o takie rozwiązania. 

2 Uwaga ogólna Projektowane przepisy zakładają brak konieczności składania oświadczeń potwierdzających status odbiorcy przez 
podmioty wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. gospodarstwa domowe. Oznacza to, że od 1 października 2022 
sprzedawca ciepła powinien objąć tę grupę odbiorców średnimi cenami ciepła z rekompensatą automatycznie, w 
odróżnieniu od odbiorców wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 2-4, dla których zastosowanie cen z rekompensatą 
warunkowane jest złożeniem stosownego oświadczenia (art. 8 ust. 1). Przy tworzeniu projektowanych zapisów 
pominięto w naszej ocenie okoliczność, że przedsiębiorstwa ciepłownicze -inaczej niż przedsiębiorstwa zajmujące się 
sprzedażą gazu czy energii elektrycznej – określają co do zasady grupy taryfowe niezależnie od statusu odbiorcy lecz 
uwzględniając status właścicielski infrastruktury ciepłowniczej i miejsce rozdzielenia eksploatacji. Z tego względu 
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przedsiębiorstwa nie posiadają zgromadzonych zweryfikowanych danych czy dany odbiorca indywidualny nabywa 
ciepło wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego czy może również w jakiejś części na potrzeby prowadzonej 
w danym lokalu działalności gospodarczej. W konsekwencji wytypowanie odbiorców indywidualnych jako 
podlegających ochronie zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy jedynie w oparciu o dane historyczne i umowne może 
być obarczone błędem i skutkować przyznaniem ochrony podmiotom nie spełniającym wymogów ustawowych.  

Z uwagi na powyższe postulujemy rozszerzenie obowiązku złożenia oświadczeń do sprzedawcy ciepła również na 
gospodarstwa domowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 projektowanej ustawy. 

3 Uwaga ogólna W projektowanej ustawie brak jest jednoznacznego wskazania w jaki sposób wytwórca ma wyliczyć poszczególne 
ceny z rekompensatą (za zużyte ciepło, za moc zamówioną, za nośnik ciepła) wynikające ze średniej ceny ciepła z 
rekompensatą. Pozostawienie dowolności w tym zakresie będzie rodziło problemy z prawidłowym wdrożeniem 
przez przedsiębiorstwa przepisów oraz będzie powodowało szereg wątpliwości po stronie odbiorców ciepła. 

4 Uwaga ogólna Występuje sprzeczność między treścią projektu i jego uzasadnienia: w uzasadnieniu jest mowa o tym, że „nowe 
narzędzie przeznaczone do ochrony odbiorców w postaci gospodarstw domowych i instytucji użyteczności 
publicznej, do których ciepło jest dostarczane za pośrednictwem sieci ciepłowniczej” natomiast projekt mówi o cieple 
wytwarzanym w lokalnym źródle ciepła lub źródle ciepła, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, 
bezpośrednio zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze (art. 2 pkt 2). Zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 6 rozp. 
Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło lokalne źródło ciepła to źródło zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła 
bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie. Zatem ciepło wytwarzane zarówno w 
lokalnym źródle ciepła jak i źródle ciepła, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio 
zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze nie jest dostarczane za pośrednictwem sieci. Tym samym brak jest 
jednoznacznego wyjaśnienia czy projekt dotyczy jedynie ciepła sieciowego czy też dostarczanego ze źródła 
bezpośrednio do zewnętrznych instalacji odbiorczych. Konieczne jest jednoznaczne określenie tej kwestii w treści 
ustawy. 

5 Uwaga ogólna Zgodnie z art. 4 ust. 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 
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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. Ustawa nie daje jednak podmiotom zobowiązanym do stosowania tych cen żadnych narzędzi 
umożliwiających ustalenie czy dany odbiorca korzysta z takiego wsparcia. Proponujemy, aby w oświadczenia 
odbiorców uprawnionych wpisać oświadczenie o niekorzystaniu z takiego wsparcia. 

6 Uwaga ogólna Wzory załączników do Rozp. Ministra Klimatu w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła 
niebędących gospodarstwami domowymi (…) odnoszą się do poboru gazu a nie ciepła (nakazują podać m.in. nr 
punktu poboru gazu, wielkości udziału poboru paliwa gazowego itp). Ponadto nie zawierają wymaganych w projekcie 
ustawy „danych służących określeniu szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby gospodarstw 
domowych, podmiotów użyteczności publicznej i innych odbiorców”. 

Uwagi szczegółowe 

1 Art. 3 ust. 1  Proponowana zmiana została zaznaczona w treści 
przepisu: 

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 aktualnych cen zatwierdzonych 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: cenę ciepła, 

Zapis zawarty w art. 3 ust 1, tj. „Przedsiębiorstwo 
energetyczne (…) ustala na podstawie taryfy dla ciepła 
zatwierdzonej (…) cenę (…) z rekompensatą (…) w okresie 
od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 
r.” jest niepokojący. Zapis ten należałoby uszczegółowić w 
taki sposób, aby jednoznacznie wskazywał, że powyższe 
dotyczy taryfy dla ciepła lub jej zmiany obowiązującej w 
miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. W innym wypadku 
mogą pojawić się takie problemy interpretacyjne, że ceny 
z rekompensatą wyliczane byłyby na podstawie taryf 
obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy / w dniu 
01.10.2022 r. 
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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 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. 

 

 


