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Szczególne rozwiązania w 
zakresie niektórych źródeł 
ciepła w związku z sytuacją na 
rynku paliw

Sylwester Majewski - radca prawny
Warszawa, październik 2022r.
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Email: prawnik@oia.waw.pl



Jakie są możliwości?

• Zamrożenie cen gazu

• Średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą

• Dodatek dla podmiotów wrażliwych
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Co oznacza zamrożenie cen gazu?

• Ceny paliw gazowych zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie 
tzw. sprzedawcy z urzędu

• Maksymalna cena gazu na poziomie ceny ustalonej na okres od 1 
stycznia do 31 grudnia 2022r.

• Nie ma możliwości podwyższenia ceny gazu, ale w przypadku umów 
przewidujących niższe stawki, obowiązują one do czasu wygaśnięcia 
umowy
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Dla kogo?

• Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze 
środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na 
potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych

• Ustawa z dnia 26 stycznia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 
paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022/202)
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Świadczenia opieki zdrowotnej
Finansowanie ze środków publicznych

• Wydawanie produktów 
leczniczych, wyrobów 
medycznych, środków 
spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego

• Wydawanie leków 
recepturowych

• Opieka farmaceutyczna

• Szczepienia 

• Badania diagnostyczne

• Refundacja 

• Wyroby medyczne jako 
świadczenia gwarantowane

• Finansowanie punktów szczepień 
w aptekach

• Finansowanie badań 
diagnostycznych
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Oświadczenie

• Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 
28 stycznia 2022r. Dz.U. 2022/212

• Należy przedstawić SPRZEDAWCY gazu w terminie 45 dni od wejścia w 
życie ustawy lub przed rozpoczęciem umowy. 

• Wniesienie późniejsze powoduje, że zamrożenie zaczyna obowiązywać od dnia 
następującego po dniu przedstawienia oświadczenia
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Nazwa apteki

ZOSTAWIĆ PUSTE – dotyczy tylko osób fizycznych

ZOSTAWIĆ PUSTE – dotyczy tylko osób fizycznych

Adres apteki

Adres e-mail do korespondencji

Numer telefonu do kontaktu

NIP lub REGON firmy/apteki
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Jeżeli umowa jest już zawarta, należy zaznaczyć „tak”, jeżeli 
oświadczenie jest wypełniane przed zawarciem umowy, należy 
zaznaczyć „nie”

Zaznaczyć tylko pierwszy kwadrat
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Pola na tych 
dwóch stronach 
pozostają puste
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Uzupełnić tabele zgodnie ze stanem faktycznym



Jakie są możliwości?

• Zamrożenie cen gazu

• Średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą

• Dodatek dla podmiotów wrażliwych
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Co oznaczają średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą?

• 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

• Obowiązują od 1 października 2022r. do 30 kwietnia 2023r.
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Dla kogo?

• Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków 
publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania świadczeń 
zdrowotnych

• Ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z 
sytuacją na rynku paliw Dz.U. 2022/1967

• 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, z późn. zm.); 
• 2) ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692, z późn. zm.); 
• 3) art. 24 (dodatek dla gospodarstw domowych) lub art. 26 (dodatek dla podmiotów 

wrażliwych).
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Oświadczenie

• Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 
20 września 2022r Dz.U. 2022/1975

• Należy przedstawić SPRZEDAWCY ciepła w terminie 21 dni od wejścia 
w życie ustawy (tj. do 11 października br.) lub przed rozpoczęciem 
umowy. 

• Wniesienie późniejsze powoduje, że średnia cena z rekomensatą zaczyna obowiązywać 
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedstawiono oświadczenie
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Należy podać: nazwę firmy, adres
apteki, adres e-mail do kontaktu,
numer telefonu do kontaktu, numer
identyfikacji podatkowej (NIP) i
numer REGON

Należy podkreślić podpunkt a
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Te strony pozostają 
puste
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Część pierwsza dotyczy apteki (ciepła 
na potrzeby jej funkcjonowania)

Część druga dotyczy ciepła na 
potrzeby części wspólnych w 
budynku, w którym znajduje się 
apteka, jeżeli nie jest jedynym 
lokalem

Część trzecia dotyczy 
innych części budynku, 
na potrzeby których 
dostarczane jest 
ciepło, za które płaci 
właściciel apteki
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Kolumny oznaczone GJ 
wypełnić podając ilość ciepła 
potrzebną na potrzeby danej 
części zgodnie z 
dotychczasowym zużyciem

Kolumny oznaczone % wypełnić 
podając jaki jest to procent 
całego kupowanego ciepła

UWAGA!!! Zarówno część ciepła, 
która przypada na daną część 
budynku jak i procent należy 
wyliczyć na podstawie 
dotychczasowego zużycia oraz 
proporcji powierzchni danej części 
do całości powierzchni, na której 
potrzeby ciepło kupuje właściciel 
apteki!



Jakie są możliwości?

• Zamrożenie cen gazu

• Średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą

• Dodatek dla podmiotów wrażliwych
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Co oznacza dodatek dla podmiotów wrażliwych?

• Gmina wypłaca dodatek w wysokości 0,4 różnicy między zakładany 
średni roczny koszt obliczony na podstawie dotychczasowego zużycia 
oraz cen w roku 2022 a średnim rocznym kosztem obliczonym poprzez 
wyciągnięcie średniej z wybranych dwóch lat z ostatnich trzech
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Dla kogo?

• podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby 
udzielania tych świadczeń 

• 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; 

• 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.

• Ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych 
źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Dz.U. 2022/1967
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Wniosek

• Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 
września 2022r. Dz.U. 2022/1976

• Należy złożyć do 30 listopada 2022r. do organu wykonawczego gminy
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Organ wykonawczy samorządu terytorialnego 
odpowiedni do miejsca, w którym znajduje się 
apteka (wójt, burmistrz lub prezydent miasta)

Dane osoby/osób uprawnionych do 
reprezentacji apteki. Co do zasady 
właściciel. Jeżeli jest tylko jedna 
osoba wypełnia tylko podpunkt A. 
Jeżeli takich osób jest więcej niż 3 
należy dostosować sekcję poprzez 
dodanie kolejnych podpunktów
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Dane lokalu, w którym znajduje się apteka
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Dane lokalu, w którym znajduje się apteka

Telefon i e-mail kontaktowe

NIP lub REGON apteki

Zaznaczyć znakiem X lub V 
tylko pierwszy kwadrat
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Ta strona pozostaje pusta
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Zakładany średni roczny koszt obliczony na 
podstawie dotychczasowego zużycia oraz cen w 
roku 2022

Średni roczny koszt obliczony poprzez 
wyciągnięcie średniej z wybranych dwóch lat z 
ostatnich trzech

Wysokość dodatku obliczona według wzoru 
D=(Zk-Skp) x 0,4

Dane rachunku bankowego apteki
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Wypełnić zgodnie ze stanem 
faktycznym (i zgodnie ze 
zgłoszeniem do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków)
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Podpisać muszą wszystkie osobowy wymienione w 
części 1. Jeżeli tych osób jest więcej niż 3 należy 
dostosować tę sekcję poprzez dołączenie oświadczeń 
i podpisów osób wymienionych w kolejnych 
podpunktach części 1. Podpisy muszą odpowiadać 
właściwym podpunktom w części 1 
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Należy dołączyć potwierdzenia 
uprawnienia do reprezentowania apteki 
oraz dokumenty sprzedaży źródeł 
ciepła za lata wybrane do wyliczenia 
średniego rocznego kosztu oraz za 
dotychczas sprzedane źródła ciepła w 
2022



Podsumowanie

Co? Zamrożenie cen Średnia cena z 
rekompensatą

Dodatek dla podmiotów 
wrażliwych

Oświadczenie/wniosek Załącznik nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska z 
dnia 28 stycznia 2022r. 
Dz.U. 2022/212

Załącznik nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska z 
dnia 20 września 2022r 
Dz.U. 2022/1975

Załącznik do 
Rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska z 
dnia 20 września 2022r. 
Dz.U. 2022/1976

Do kogo? Sprzedawca gazu Sprzedawca źródeł ciepła Organ wykonawczy gminy

W jakim terminie? 45 dni od wejścia w życie 
ustawy lub przed 
rozpoczęciem umowy

21 dni od wejścia w życie 
ustawy, tj. do 11 
października 2022 r.

Do 30 listopada 2022r.

Co daje? Zamrożona cena na 
poziomie cen taryfowych 
ustalonych na rok 2022

Stosowanie średniej ceny 
zgodnie z ustawą

Wypłatę dodatku
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Podstawy prawne

• Ustawa Prawo energetyczne z dnia z dnia 10 kwietnia 1997r. Dz.U.2022/1385 w 
szczególności art. 62b i 62bb

• Art. 1. ustawy z dnia 26 stycznia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu z dnia 26 
stycznia 2022r. Dz.U. 2022/202

• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022r. Dz.U. 
2022/212

• Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w 
związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022r. Dz.U. 2022/1967

• Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022r Dz.U. 
2022/1975

• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022r. Dz.U. 
2022/1976
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Dziękuję za uwagę

Sylwester  Majewski

radca prawny

prawnik@oia.waw.pl


