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Warszawa, 26 lipca 2022 r. 

 

IGCP/ 118/2022 

 

 

Maria Koc 

Przewodnicząca 

Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności 

 

Stanowisko Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie 

dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw  

w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

 

W związku z rozpatrywaniem na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności projektu 

ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku 

z sytuacją na rynku gazu apelujemy do Państwa Senatorów o wprowadzenie poprawek 

poszerzających krąg beneficjentów ochrony taryfowej o wszystkie podmioty produkujące energię 

cieplną dostarczaną do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających 

wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi. 

 

W tym celu należałoby rozszerzyć katalog podmiotów wskazanych w art. 62b w ust. 1 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) o podmioty: 

 które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do 

zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa 

domowe, w lokalach podmiotów, o których mowa w lit. d, w zakresie, w jakim zużywają paliwo 

gazowe na potrzeby określone w tym przepisie lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w 

gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach 

podmiotów określonych w lit. d i pod warunkiem złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 

62ba ustawy Prawo energetyczne. 

 będących podmiotami zużywającymi paliwo gazowe do produkcji energii cieplnej w zakresie w 

jakim podmioty te zużywają paliwo gazowe do produkcji energii cieplnej dostarczanej do 

spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zobowiązanych do 
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zarządzania budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi na cele gospodarstw domowych i pod 

warunkiem złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 62ba ustawy Prawo energetyczne. 

 

Proponowane rozwiązanie poszerza katalog o wszystkich dostawców, którzy dostarczają ciepło dla 

gospodarstw domowych oraz odbiorców wrażliwych o: 

a) dostawców ciepła, posiadających zawarte umowy i inne tytuły prawne, na podstawie których są 

zobowiązani wytworzyć w ramach lokalnej produkcji ciepło, które zostanie następnie zużyte w 

gospodarstwach domowych w budynkach wielolokalowych lub w lokalach odbiorców wrażliwych; 

b) dostawców ciepła z jednej kotłowni do większej niż jeden liczby budynków siecią 

niskoparametrową. 

 

Już w stanowisku IGCP do procedowanego w styczniu br. projektu ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu 

wprowadzającego art. 62b do ustawy Prawo energetyczne wskazywaliśmy na konieczność 

zapewnienia równoprawnej ochrony odbiorców ciepła w gospodarstwach domowych, do których 

ciepło dostarczane jest ze źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo 

Polskie, i wiele innych podmiotów, m.in. spółdzielni mieszkaniowych, apelowało, by nie różnicować 

odbiorców z uwagi na to, czy ciepło jest im dostarczane w ramach produkcji lokalnej, czy sieci 

ciepłowniczej. Gorsze traktowanie odbiorców ciepła, do których ciepło dostarczane będzie z 

zewnętrznych systemów ciepłowniczych, a nie z lokalnej kotłowni, nie ma uzasadnienia i jest 

dyskryminujące.  

 

W styczniu br. Senat uwzględnił podnoszone wówczas postulaty. Stosowna poprawka Senatu została 

jednak odrzucona przez Sejm. Podczas gdy doniesienia medialne (m.in. publikacja Dziennik Gazeta 

Prawna „Ustawa gazowa dyskryminuje lokatorów tej samej spółdzielni” z 30 marca br.) wskazują, że 

potwierdziły się nasze wcześniejsze obawy o sytuację na lokalnych rynkach ciepła. Przyjęte zapisy 

ustawy doprowadziły bowiem do sytuacji, w której część mieszkańców rzeczywiście płaci niższe 

rachunki, podczas gdy innej grupy nie są chronione przed podwyżkami, i dzieje się to nawet w obrębie 

tej samej spółdzielni. 
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W związku z tym apelujemy o uwzględnienie propozycji zawartych w procedowanej nowelizacji. 

       

Z wyrazami szacunku 

 

Bogusław Regulski                    Jacek Szymczak 
 
Wiceprezes Zarządu IGCP       Prezes Zarządu IGCP 

 


