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Uwagi Konfederacji Lewiatan do rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł 
ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2950) 

 

Lp. 

Jednostka redakcyjna 

projektu ustawy, do 

którego odnosi się uwaga 

Proponowana zmiana przepisu Uzasadnienie zmiany przepisu 

Uwagi ogólne 

1 Uwaga ogólna W projekcie ustawy brak jest doprecyzowania metody obliczenia nowych cen i stawek dla odbiorców, przy 
zastosowaniu maksymalnej ceny dostawy; 
W jaki sposób przypisać obniżkę ceny do poszczególnych elementów: 
1) cena za zamówioną moc cieplną ‒ wyrażone w złotych za MW; 
2) cena ciepła ‒ wyrażone w złotych za GJ; 
3) cena nośnika ciepła - wody dostarczonej do napełniania i uzupełniania jej ubytków w 
instalacjach odbiorczych lub niezwróconych skroplin ‒ wyrażone odpowiednio w złotych  
za metr sześcienny lub za tonę; 
4) stawka opłat stałych za usługi przesyłowe ‒ wyrażone w złotych za MW zamówionej  
mocy cieplnej; 

5) stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe ‒ wyrażone w złotych za GJ 

 

Czy przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją/ obrotem ciepłem , a nie wytwarzaniem w danym systemie, jest 

uprawnione do zmiany (stosowania innych) cen dla odbiorców w zakresie wykraczającym poza działalność tego 

przedsiębiorstwa (pkt 1 i pkt 2 powyżej)? 

2 Uwaga ogólna Brak jest  wyraźnego rozstrzygnięcia w ustawie czy odbiorcy będący podmiotami użyteczności publicznej (art. 4 ust. 

1 pkt 4 ustawy zmienianej), którzy nie złożyli dotychczas oświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 skorzystają z 

rozliczenia, o którym mowa w art. 12e za okres od 01.10.2022-28.02.2023. 
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3 Uwaga ogólna Niezbędne wydaje się jednoznaczne wskazanie czy stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami maksymalnej ceny 

dostaw ciepła (art.12c ustawy zmienianej) jest obligatoryjne w okresie od 01.10.2022 do 28.02.2023 przez 

sprzedawców ciepła (brak wyraźnego przepisu jak w przypadku art. 3 ust. 1 i 2 i art. 3a ust. 2 i 3). 

 

Uwagi szczegółowe 

1 Art. 1 pkt 1a ustawy 

nowelizującej  

Dodanie pkt 1a do ustawy nowelizującej: 

1a) art. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dystrybutor ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją ciepła;”; 

W kontekście zmian zaproponowanych do art. 2 pkt 5a 

proponujemy dostosować definicję dystrybutora jako 

przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie 

przesyłania i dystrybucji ciepła (bez fragmentu 

ograniczającego pojęcie do przedsiębiorstwa 

zakupującego ciepło z obcych źródeł). Inaczej z definicji 

dystrybutora byłyby wyłączone ci dystrybutorzy, którzy 

nie zakupują ciepła od innych przedsiębiorstw. 

2 Art. 1 pkt 2 lit. b ustawy 

nowelizującej  

Zmiana pkt 2 lit. b ustawy nowelizującej: 

2) w art. 2: 

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a–5e w brzmieniu: 

„5a) cena dostawy ciepła – suma ilorazu sumy 

planowanych przychodów sprzedawców ciepła ze 

sprzedaży ciepła, mocy cieplnej i nośnika ciepła dla 

danego systemu ciepłowniczego oraz planowanej ilości 

sprzedanego ciepła dla danego systemu 

ciepłowniczego, obliczona zgodnie ze stosowaną taryfą 

dla ciepła dystrybutora ciepła i średniej stawki opłat za 

usługi przesyłowe dla systemu ciepłowniczego, a w 

przypadku wytwarzania ciepła w lokalnym źródle ciepła 

lub źródle ciepła, w którym zainstalowana moc cieplna 

Proponowana zmiana ma na celu potwierdzenie, że 

kalkulujemy jedną cenę dostawy ciepła oraz jedną cenę 

maksymalną dla systemu ciepłowniczego, również w 

sytuacji, gdy w danym systemie jest 2 lub więcej 

sprzedawców. Posłużenie się liczbą pojedynczą budzi 

wątpliwość czy bierzemy pod uwagę sprzedaż danego 

sprzedawcy do systemu i kalkulujemy cenę dostawy 

ciepła dla każdego sprzedawcy czy też łącznie dla 

wszystkich (zgodnie z informacjami ze spotkania celem 

jest kalkulacja i publikacja jednej ceny dla systemu). 

Dla poszczególnych systemów powinno być jedno źródło 

danych wykorzystywanych do obliczeń. Dystrybutor 

ciepła posiada dane dotyczącego całego systemu, 
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nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym 

zewnętrzne instalacje odbiorcze – iloraz sumy 

planowanych przychodów sprzedawcy ciepła ze 

sprzedaży mocy cieplnej i sprzedaży ciepła oraz 

planowanej ilości sprzedanego ciepła skalkulowanych 

na podstawie aktualnie stosowanych cen lub stawek 

opłat; 

5b) średnia stawka opłat za usługi przesyłowe – iloraz 

sumy planowanych przychodów dystrybutora ciepła ze 

stałych oraz zmiennych opłat za usługi przesyłowe oraz 

planowanej dla danego systemu ciepłowniczego ilości 

ciepła dostarczanego z tego systemu do odbiorców 

tych usług obliczony zgodnie ze stosowaną taryfą dla 

ciepła; 

5c) cena dostawy ciepła z rekompensatą – średnia cena 

wytwarzania ciepła z rekompensatą dla danego 

systemu ciepłowniczego, powiększona o średnią 

stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie 

ciepłowniczym; 

5d) średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą 

dla danego systemu ciepłowniczego – średnia cena 

wytwarzania ciepła ustalona zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4, a 

w przypadku systemów ciepłowniczych, w których 

występują dwa lub więcej źródeł ciepła – cena ustalona 

na podstawie średnich cen wytwarzania ciepła z 

rekompensatą dla poszczególnych źródeł oraz 

algorytmu z taryfy dystrybutora ciepła;    

niezależnie od tego ile przedsiębiorstw działa na 

poziomie sprzedaży.   

 

Pkt 5b - Uzasadnienie do zmiany analogicznie jak 

powyżej – skoro kalkulujemy dla całego systemu cenę to 

dla zachowania spójności danych należy bazować na 

danych od dystrybutora ciepła dla całego systemu 

Zwracamy także uwagę, że nie zostało definitywne 

wskazane w ustawie czy średnia cena za usługi 

przesyłowe powinna uwzględniać podział odbiorców na 

grupy taryfowe. Identyfikujemy, że mogą wystąpić 

sytuacje rodzące trudności interpretacyjne, co wymaga 

doprecyzowania na poziomie aktu wykonawczego (patrz 

poprawka nr 3). Sposób kalkulacji średniej ceny za usługi 

przesyłowe powinien precyzyjnie i transparentnie 

wskazywać w jaki sposób uwzględniać zróżnicowania w 

ramach poszczególnych grup taryfowych.  

Pkt 5c Suma średniej cena wytwarzania ciepła z 

rekompensatą dla danego systemu ciepłowniczego, 

powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe 

w tym systemie ciepłowniczym pojawia się w licznych 

przepisach projektowanej nowelizacji, stąd w celu 

uproszczenia proponujemy przyjęcie definicji 

 

Pkt 5d Aby uniknąć wątpliwości proponujemy 

zdefiniować pojęcie na potrzeby stosowania 

mechanizmu z art. 3a ust. 4 (por. komentarz do art. 3a 

ust. 4) 
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3 Art. 1 pkt 5 ustawy 

nowelizującej  

Zmiana pkt 5 ustawy nowelizującej 

5) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. 1. Prezes URE oblicza dla przedsiębiorstwa 

energetycznego posiadającego koncesję i wykonującego 

działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła 

odbiorcom ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1, 

maksymalne ceny dostawy ciepła dla tych odbiorców  i 

ogłasza je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Regulacji Energetyki, w terminie 10 dni od dnia wejścia 

w życie ustawy z dnia ….. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych 

źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ….). W przypadku 

kilku przedsiębiorstw energetycznych wykonujących 

działalność w zakresie sprzedaży ciepła na rzecz 

odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1,  w ramach 

danego systemu ciepłowniczego maksymalna cena 

dostawy ustalana jest łącznie dla wszystkich 

przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż w ramach 

takiego systemu ciepłowniczego. 

Proponujemy wyraźnie potwierdzić, że dla kilku 
sprzedawców w systemie ustala się jedną cenę 
maksymalną. 

4. W przypadku gdy w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do 
dnia 31 grudnia 2023 r. obowiązująca cena dostawy 
ciepła z rekompensatą jest w danym miesięcznym okresie 
rozliczeniowym niższa od maksymalnej ceny dostawy 
ciepła, o której mowa w ust. 1 albo 3, przedsiębiorstwo 
energetyczne, o którym mowa w ust. 1 i 3, stosuje w 
rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 
1, w tym okresie rozliczeniowym, cenę dostawy ciepła z 
rekompensatą. 

Proponujemy uprościć brzmienie poprzez uregulowanie 
tych kwestii w dwóch odrębnych jednostkach 
redakcyjnych oraz wykorzystanie definicji 
sformułowanych w projektowanych zmianach do art. 2 

5. W przypadku, gdy w danym miesięcznym okresie 
rozliczeniowym, obowiązująca cena dostaw ciepła jest 
niższa od maksymalnej ceny dostaw ciepła oraz ceny 
dostawy ciepła z rekompensatą, przedsiębiorstwo 
energetyczne, o którym mowa w ust. 1 i 3, stosuje w 
rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 
1, w tym okresie rozliczeniowym, obowiązującą cenę 
dostaw ciepła.   

Dodany ust. Jest konsekwencją zmiany zaproponowanej 
w ust. 4 powyżej. 

6. Minister właściwy do spraw energii określi w drodze 
rozporządzenia szczegółowy sposób kalkulacji ceny 
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dostawy ciepła, maksymalnej ceny dostawy ciepła oraz 
ceny dostawy ciepła z rekompensatą, wraz ze sposobem 
określania cen i stawek opłat wynikających z tych cen, 
biorąc pod uwagę podział odbiorców na grupy taryfowe 
oraz zakres świadczonych na rzecz odbiorców usług, a 
także konieczność zachowania proporcji pomiędzy 
przychodami przedsiębiorstw ze sprzedaży ciepła, mocy 
cieplnej, nośnika ciepła oraz z wykonywania działalności 
w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła”; 

Proponujemy potwierdzić sposób kalkulacji kluczowych 
cen w rozporządzeniu oraz określić sposób przeliczania 
ich na ceny i stawki opłat. 

4.  Art. 1 pkt 6 ustawy 

nowelizującej 

Zmiana pkt 6 ustawy nowelizującej 

6) w art. 4: 

a) w ust. 1 : 

– we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „Średnią 

cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą” dodaje się 

wyrazy „lub maksymalną cenę dostawy ciepła albo cenę 

dostawy z rekompensatą”, 

Celowe jest również uwzględnienie mechanizmy 
wynikającego z art. 3a ust. 4. 

5 Art. 1 pkt 7 ustawy 

nowelizującej  

Zmiana pkt 7 ustawy nowelizującej 

7) w art. 5: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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, 

Celowe jest również uwzględnienie mechanizmy 
wynikającego z art. 3a ust. 4 
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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: 

1)  średniej ceny wytwarzania ciepła i średniej ceny 

wytwarzania ciepła z rekompensatą, 

2) ceny dostawy ciepła i maksymalnej ceny dostawy 

ciepła albo ceny dostawy ciepła z rekompensatą  

– oraz ilości ciepła dostarczonego na potrzeby, o których 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3.”, 

b) w ust. 4 i 5 po wyrazach „średniej ceny wytwarzania 

ciepła z rekompensatą” dodaje się wyrazy „lub 

maksymalnej ceny dostawy ciepła albo ceny dostawy 

ciepła z rekompensatą”, 

6 Art. 1 pkt 8 ustawy 

nowelizującej 

Zmiana pkt 8 ustawy nowelizującej 

8) w art. 6: 

a) w ust. 1 i 4–6 po wyrazach „średniej ceny wytwarzania 

ciepła z rekompensatą” dodaje się wyrazy „lub 

maksymalnej ceny dostawy ciepła albo ceny dostawy 

ciepła z rekompensatą”, 

Celowe jest również uwzględnienie mechanizmy 
wynikającego z art. 3a ust. 4 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

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

1)  średniej ceny wytwarzania ciepła wytwórcy i średniej 
ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą,  
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2)ceny dostawy ciepła i maksymalnej ceny dostawy ciepła 
albo ceny dostawy ciepła z rekompensatą 

– oraz ilości ciepła zużytego na potrzeby, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2.”, 

7 Dodanie nowej jednostki 

redakcyjnej art. 1 

Dodanie pkt 8b do ustawy nowelizującej 

8a) w art. 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku gdy odbiorca ciepła, o którym mowa w 

art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, nie złożył oświadczenia, o którym 

mowa w art. 5 ust. 1, sprzedawca ciepła w systemie 

ciepłowniczym w okresie od 1 marca 2023 r, do dnia 31 

grudnia 2023 r. dokonuje kwalifikacji takiego odbiorcy 

jako odbiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 w 

odniesieniu do całości sprzedanego ciepła do tego 

odbiorcy. 

Zmiana ma na celu rozszerzenie mechanizmu kwalifikacji 
odbiorcy przez sprzedawcę ciepła z art. 10 ust. 3 na okres 
wsparcia rozpoczynający się 1 marca 2023 r. 

8 Dodanie nowej jednostki 

redakcyjnej art. 1 

Dodanie pkt 8b do ustawy nowelizującej 

8b) w art. 12: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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 ciepła dla odbiorców, o 

których mowa w art. 4 ust. 1, ustalona na podstawie 

algorytmu z taryfy dystrybutora ciepła w miesięcznym 

okresie rozliczeniowym, powiększoną o podatek od 

towarów i usług.” 

Zmiana ma na celu potwierdzenie okoliczności naliczania 
rekompensat według wolumenu sprzedaży ustalonej 
zgodnie z algorytmem dystrybutora, w celu refundacji w 
formie rekompensaty wsparcia faktycznie udzielanego 
odbiorcom uprawnionym w każdym miesiącu. Kwestia 
kluczowa dla utrzymania neutralności systemu z 
perspektywy przedsiębiorstw (aby udzielone obniżkami 
wsparcie było zbieżne z rekompensatą uzyskiwana przez 
wytwórców). 
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b) w ust. 4 definicja symbolu „W” otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„W - ilość ciepła z danego źródła ciepła lub z grupy źródeł 

ciepła, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, dla 

odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, ustalona na 

podstawie algorytmu z taryfy dystrybutora [GJ]”, 

9 Art. 1 pkt 9 ustawy 

nowelizującej  

Zmiana pkt 9)ustawy nowelizującej (w zakresie art. 12a) 

9) po art. 12 dodaje się art. 12a–12e w brzmieniu: 

„Art.12a. 1. Za okres od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 

grudnia 2023 r. przedsiębiorstwu energetycznemu, o 

którym mowa w art. 3a ust. 1 i 3, stosującemu 

maksymalną cenę dostawy ciepła dla odbiorców, o 

których mowa w art. 4 ust. 1, przysługuje wyrównanie w 

kwocie stanowiącej iloczyn różnicy między 

obowiązującą ceną dostawy ciepła  i maksymalną ceną 

dostawy ciepła oraz ilości sprzedanego ciepła w danym 

miesięcznym okresie rozliczeniowym, powiększony o 

podatek od towarów i usług. 

Pojęcie zostało zdefiniowane, stąd proponujemy aby 
wykreślić ten fragment, gdyż nie wszystkie dane będą z 
taryfy tego przedsiębiorstwa. Wprowadza to 
niepotrzebny zamęt przy jasnej definicji. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 3a ust. 4, 
wyrównanie oblicza się jako iloczyn różnicy między 
obowiązującą ceną dostawy ciepła i ceną dostawy ciepła 
z rekompensatą, oraz ilości sprzedanego ciepła w danym 
miesięcznym okresie rozliczeniowym, powiększony o 
podatek od towarów i usług. 

3. Wyrównanie jest wypłacane za każdy miesiąc 
kalendarzowy stosowania maksymalnej ceny dostawy 
ciepła albo ceny dostawy ciepła z rekompensatą, na 
wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, o którym 
mowa w art. 3a ust. 1 i 3. 

Stosowanie ceny dostawy ciepła nie wiąże się z 
wyrównaniem (wynik takiej kalkulacji zawsze będzie 0), 
stąd proponujemy doprecyzowanie tego zapisu i 
posłużenie się dodaną definicją ustawową odsyłającą do 
mechanizmu z art. 3a ust. 4. 

5. Wniosek o wypłatę wyrównania zawiera:  

[…] 
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8). oświadczenie, że przedsiębiorstwo energetyczne 
uprawnione do otrzymania wyrównania nie skorzystało ze 
wsparcia, o którym mowa w art. 4 ust. 2; 

8) oświadczenie, o którym mowa w ust. 6; 

9) numer rachunku bankowego albo rachunku w 
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który 
ma zostać wypłacone wyrównanie; 

10) inne informacje niezbędne do wypłacenia 
wyrównania. 

Oświadczenie dotyczy odbiorców ciepła, o których mowa 
w art. 4 ust. 2, a nie przedsiębiorstw energetycznych, stąd 
propozycja usunięcia pkt 8. 

10 Art. 1 pkt 9 ustawy 

nowelizującej  

Zmiana pkt 9 ustawy nowelizującej (w zakresie art. 12c) 

Art.12c. 1. Wyrównanie przysługuje również 

sprzedawcom ciepła, którzy w okresie od dnia 1 

października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r., w danym 

systemie ciepłowniczym, w rozliczeniach z odbiorcami, 

o których mowa w art. 4 ust. 1, stosowali cenę dostawy 

ciepła wyższą od maksymalnej ceny dostawy ciepła.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wyrównanie 

przysługuje w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy: 

1) iloczynem ilości sprzedanego ciepła oraz różnicy 

między ceną dostawy ciepła i niższą z obowiązujących 

cen wskazanych w art. 2 pkt 5c i 5e, powiększonym o 

podatek od towarów i usług, a 

2) sumą kwot rekompensat uzyskanych bezpośrednio 

od podmiotu wypłacającego oraz kwot (obniżek) 

otrzymanych od wytwórców ciepła tytułem stosowania 

Proponujemy przyjąć prostszą formę kalkulacji 
wyrównania. Polega ona na obliczeniu kwoty wyrównania 
jaka przysługiwałaby przedsiębiorstwu w okresie 1.10.22 
– 28.02.23 zgodnie z nowymi zasadami stosowanymi od 
1.03.23 i pomniejszeniu tej kwoty o sumę kwot (obniżek) 
wypłaconych przez wytwórcę na rzecz sprzedawcy albo 
bezpośrednio otrzymaną od podmiotu wypłacającego 
rekompensatą. 

Dodatni wynika takiej kalkulacji (jako różnica pomiędzy 
wsparciem według nowych i starych zasad) będzie 
stanowił kwotę wyrównania do wypłaty i przeniesienia na 
odbiorców, natomiast ujemny oznacza brak 
jakiegokolwiek wyrównania.  

Ułatwi to kalkulację i łącznie ze zmianą w art.. 12e sprawi, 
że odbiorca będzie miał zapewnione wsparcia w 
odpowiedniej wysokości a przedsiębiorstwo nie będzie 
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w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 

ust. 1 średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.  

3. W przypadku, gdy wynik kalkulacji o której mowa w 

ust. 2 jest ujemny, wyrównanie nie przysługuje,  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1−2, 

wyrównanie wypłaca się na wniosek sprzedawcy ciepła 

złożony nie wcześniej niż w terminie 15 dni i nie później 

niż w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy z 

dnia … o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją 

na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. W 

przypadku złożenia wniosku z niedochowaniem terminu 

wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

1) oznaczenie podmiotu, do którego jest kierowany 

wniosek; 

2) oznaczenie sprzedawcy ciepła uprawnionego do 

otrzymania wyrównania i jego siedziby; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) sprzedawcy 

ciepła uprawnionego do otrzymania wyrównania; 

4) adres poczty elektronicznej sprzedawcy ciepła 

uprawnionego do otrzymania wyrównania; 

5) ilość sprzedanego ciepła ogółem oraz ilość 

sprzedanego ciepła dla odbiorców, o których mowa w 

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

dnia 28 lutego 2023 r.[GJ]; 

6) dane niezbędne do wykonania obliczenia 

wyrównania;  

miało żadnych korzyści z mechanizmu (co nie jest 
oczywiste w aktualnym brzmieniu bo nie uwzględnia ono 
systemów gdzie źródła dostawały rekompensaty ale cena 
dla systemu była niższa niż cena wytwarzania z 
rekompensatą skalkulowana dla całęgo systemu) 

W zakresie usunięcia w ust. 6 (5 według nowej numeracji) 
uzasadnienie identyczne jak przy zmianie w art. 12a. 
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7) wnioskowaną wysokość wyrównania; 

8) oświadczenie, że przedsiębiorstwo energetyczne 

uprawnione do otrzymania wyrównania nie skorzystało 

ze wsparcia, o którym mowa w art. 4 ust. 2; 

8) oświadczenie, o którym mowa w ust. 6; 

9) numer rachunku bankowego albo rachunku w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na 

który ma zostać wypłacone wyrównanie; 

10)  inne informacje niezbędne do wypłacenia 

wyrównania. 

6. Wraz z wnioskiem o wypłatę wyrównania sprzedawca 

ciepła uprawniony do otrzymania wyrównania składa 

oświadczenie 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 

wszystkie dane podane we wniosku są prawdziwe”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1−2, 

wyrównanie wypłaca się jednorazowo. 

8. Wniosek o wypłatę wyrównania składa się do: 

1)  zarządcy rozliczeń – w przypadku sprzedawcy ciepła 

prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie 

koncesji;   

2) wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, 

właściwego ze względu na miejsce siedziby sprzedawcy 
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ciepła – w przypadku sprzedawcy ciepła innego niż 

wskazany w pkt 1. 

9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, oraz do wypłaty 

i rozliczenia wyrównania, w przypadku o którym mowa 

w ust. 1-2, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 6, 7 i 9 

oraz art. 12a ust. 7 i 8, art. 12b ust. 1-6, art. 14 ust. 1–6, 

art. 17, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19 i art. 20, przy czym w 

rozliczeniu tego wyrównania uwzględnia się 

wyrównanie wypłacone w przypadku, o którym mowa w 

ust. 1−2. 

11 Art. 1 pkt 9 ustawy 

nowelizującej 

Zmiana pkt 9 ustawy nowelizującej (w zakresie art. 12e) 

Art.12e. Sprzedawca ciepła, któremu przysługuje 

wyrównanie, o którym mowa w art. 12c ust. 1,  jest 

obowiązany do uwzględnienia wyrównania w 

rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 

1, i korekty tych rozliczeń, w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania wyrównania, tak by łączna suma obniżek 

udzielonych odbiorcom w okresie od dnia 1 października 

2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. odpowiadała sumie 

otrzymanego wyrównania oraz kwot rekompensat 

uzyskanych bezpośrednio od podmiotu wypłacającego 

oraz kwot (obniżek) otrzymanych od wytwórców ciepła 

tytułem stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 średniej ceny wytwarzania 

ciepła z rekompensatą.”; 

Będzie to spora operacja logistyczna – przygotowanie 
systemów, zrobienie bilingów. W związku z tym 
proponujemy wydłużenie terminu. 

Konsekwencja zmian w art. 12c ust. 2 - doprecyzowanie, 
że całość rekompensaty i wyrównania mają trafić do 
odbiorcy. 

12 Art. 1 pkt 13 ustawy 

nowelizującej 

Zmiana pkt 13 ustawy nowelizującej 

13) art. 23 otrzymuje brzmienie: 

Konsekwencja zmian w art. 3a ust. 4 (usunięcie odwołania 
do najniższej ceny). 
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„Art. 23. 1. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne, o 

którym mowa w art. 3a ust. 1 i 3, jest obowiązane do 

stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, o których 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, maksymalnej ceny 

dostawy ciepła albo ceny ciepła, o której mowa w art. 3a 

ust. 4, to ci odbiorcy są obowiązani do niezwłocznego: 

1) zastosowania obniżonej opłaty za ciepło wynikającej 

z maksymalnej ceny dostawy ciepła albo ceny ciepła, o 

której mowa w art. 3a ust. 4, w ramach rozliczeń 

kosztów zakupu ciepła, o których mowa w art. 45a ust. 

8 ustawy – Prawo energetyczne,   

2) przedstawienia zawiadomienia o tej zmianie 

właścicielom lokali w budynkach wielolokalowych wraz 

z informacją: 

a)  o wysokości zmniejszenia rachunku za ciepło w 

wyniku zastosowania obniżonej opłaty za ciepło 

wynikającej z maksymalnej ceny dostawy ciepła albo 

ceny ciepła, o której mowa w art. 3a ust. 4,  

b)  o rozliczeniu kosztów zakupu ciepła na poszczególne 

lokale, obejmującym okres od dnia 1 października 2022 

r., w związku z zastosowaniem obniżonej opłaty za 

ciepło wynikającej z maksymalnej ceny dostawy ciepła 

albo ceny ciepła, o której mowa w art. 3a ust. 4, 

– przez jego każdorazowe dołączenie do faktury, 

rachunku lub innego dokumentu dostarczanego 

indywidualnie dla każdego lokalu, w sposób zwyczajowo 

przyjęty przez właściciela lub zarządcę budynku 

wielolokalowego. 
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13 Dodanie nowej jednostki 

redakcyjnej art. 1  

Dodanie pkt 20a ustawy nowelizującej 

20a) w art. 53 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Niezłożenie przez odbiorców, o których mowa w art. 

4 ust. 1 pkt 4, oświadczeń, o których mowa w art. 6 ust. 

1, w terminie określonym w ust. 2 uprawnia sprzedawcę 

ciepła do niestosowania wobec tych odbiorców średniej 

ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa 

w art. 3 ust. 3, oraz maksymalnej ceny dostaw ciepła 

albo ceny dostawy ciepła z rekompensatą,” 

Zmiana ma na celu dostosowanie brzmienia art. 53 do 
nowych mechanizmów wsparcia odbiorców. 

14 Art. 1 pkt 22 ustawy 

nowelizującej 

Zmiana pkt 22 ustawy nowelizującej 

22) po art. 59 dodaje się art. 59 a w brzmieniu: 

„Art. 59a. 1. Jeżeli sprzedawca ciepła, w okresie od dnia 

1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., 

stosuje maksymalną cenę dostawy ciepła lub cenę 

dostawy ciepła z rekompensatą, zamieszcza o tym 

informację na swojej stronie internetowej wraz z 

podaniem tej ceny, jednostkowej wysokości 

wyrównania i ceny dostawy ciepła bez wyrównania. 

Celowe jest również uwzględnienie mechanizmy 
wynikającego z art. 3a ust. 4. 

15 Art. 5 ustawy nowelizującej 

Dodatkowa zmiana w art. 12 

ust. 5   

Zmiana w art. 12 w ust. 5  

„5. W przypadku nieprzedłożenia Prezesowi URE do 

zatwierdzenia taryfy przez podmiot uprawniony, o 

którym mowa w art. 5 ust. 1, albo jej niezatwierdzenia 

w terminie do dnia 17 grudnia 2022 r., rekompensatę 

stanowi iloczyn energii elektrycznej zużytej w punkcie 

poboru energii, zgodnie z art. 5 ust. 1, do maksymalnego 

limitu, o którym mowa w art. 5 ust. 1, i różnicy między 

średnią ceną energii elektrycznej dla poszczególnych 

grup taryfowych z uwzględnieniem stref czasowych, 

Przepis wymaga doprecyzowania - w art. 12 ust. 5 brak 

jest stwierdzenia „iloczyn energii elektrycznej zużytej w 

punkcie poboru” oraz „dla poszczególnych grup 

taryfowych z uwzględnieniem stref czasowych”; 
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wynikającą z taryf zatwierdzonych na 2023 r. przez 

Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu a średnią ceną 

wynikającą z taryf zatwierdzonych na 2022 r. przez 

Prezesa URE dla tych sprzedawców.” 

 

16 Art. 5 ustawy nowelizującej  Zmiana w art. 12 w ust. 6 

6. Dla podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 6 

ust. 1, rekompensatę stanowi iloczyn energii 

elektrycznej zużytej w punkcie poboru energii, zgodnie z 

art. 6 ust. 1, do maksymalnego limitu, o którym mowa w 

art. 6 ust. 1, i różnicy między średnią ceną energii 

elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych z 

uwzględnieniem stref czasowych wynikającą z taryf 

zatwierdzonych na 2023 r. przez Prezesa URE dla 

sprzedawcy z urzędu a średnią ceną wynikającą z taryf 

zatwierdzonych na 2022 r. przez Prezesa URE dla tych 

sprzedawców.” 

Przepis wymaga doprecyzowania - w art. 12 ust. 6 brak 
jest stwierdzenia „dla poszczególnych grup taryfowych z 
uwzględnieniem stref czasowych”. 

17 Art. 6 pkt 4 ustawy 

nowelizującej  

Usunięcie proponowanego przepisu lub zwiększenie 

limitu mocy zainstalowanej źródeł ponad 3 MW 

przewidziane aktualnie treści ustawy 

Aktualna cena referencyjna Prezesa URE dla źródeł OZE 
nie pokrywa kosztów działalności przedsiębiorstwa. 
Wnosimy o wykreślenie tego zapisu bądź zwiększenie 
limitu łącznej mocy zainstalowanej źródeł ponad aktualne 
3MW przewidziane ustawą.  

18 Art. 10 ustawy nowelizującej Zmiana art. 10 ustawy nowelizującej 

Art. 10. 1. Jeżeli sprzedawca ciepła w okresie od dnia 1 

marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. stosuje w 

rozliczeniach z odbiorcami maksymalną cenę dostawy 

ciepła albo cenę dostawy ciepła z rekompensatą, podaje 

cenę ciepła, cenę za zamówioną moc cieplną oraz cenę 

Celowe jest również uwzględnienie mechanizmy 
wynikającego z art. 3a ust. 4. 
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nośnika ciepła lub stawki opłaty miesięcznej za 

zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło w 

wysokości odpowiadającej maksymalnej cenie dostawy 

ciepła albo cenie dostawy ciepła z rekompensatą oraz 

zamieszcza tę informację na swojej stronie 

internetowej. 

2. Sprzedawca ciepła na rachunku przekazywanym 

odbiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, informuje o kwocie pomniejszenia 

kosztów zakupu ciepła w wyniku zastosowanej 

maksymalnej ceny dostawy ciepła albo ceny dostawy 

ciepła z rekompensatą. 

19 Art. 12 ustawy nowelizującej Zmiana art. 12 ustawy nowelizującej 

Art. 12. 1. W przypadku gdy w okresie od dnia 1 

października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. dla 

danego źródła średnia cena wytwarzania ciepła w 

rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1, 

przekroczyła średnią cenę wytwarzania ciepła z 

rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, 

i w tym okresie średnia cena wytwarzania ciepła z 

rekompensatą dla tego źródła miała zastosowanie w 

rozliczeniach z podmiotami, o których mowa w art. 4 

ust. 1 tej ustawy wytwórcy przysługuje rekompensata, 

zgodnie z art. 3 tej ustawy. 

Proponujemy nieco uprościć zapis potwierdzający 
przysługiwanie rekompensaty wszystkim źródłom dla 
których cena wytwarzania była wyższa od średniej ceny 
wytwarzania z rekompensatą. 

 

KL/42/15/JS/2023 


