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Warszawa, 28 lipca 2022 r. 

 

IGCP/121/2022 

 

 

Maria Koc 

Przewodnicząca 

Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności 

 

Stanowisko Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie 

dotyczące projektu ustawy o dodatku węglowym 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

W związku ze skierowaniem do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności projektu ustawy o 

dodatku węglowym, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie postuluje zrewidowanie 

projektowanego mechanizmu wsparcia poprzez rozszerzenie grupy osób, którym przysługuje dodatek 

węglowy o osoby: 

 w gospodarstwach domowych zużywających ciepło pochodzące od podmiotów zużywających 

paliwa stałe do produkcji energii cieplnej w zakresie w jakim podmioty te zużywają paliwa stałe 

do produkcji energii cieplnej dostarczanej do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot 

mieszkaniowych oraz innych podmiotów zobowiązanych do zarządzania budynkami 

mieszkalnymi wielolokalowymi, 

 w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych zużywających 

ciepło produkowane w ramach lokalnej produkcji ciepła lub ciepło pochodzące od podmiotów, 

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

zapewnienia paliwa stałego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa 

domowe w zakresie w jakim zużywają paliwa stałe do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w 

gospodarstwach domowych, 

 a w konsekwencji: 

 uzależnienie udzielania dodatku węglowego osobom w gospodarstwach domowych w oparciu 

o kryterium dochodowe na wzór kryterium dochodowego przewidzianego w przepisach o 

dodatku osłonowym. 
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UZASADNIENIE 

Stoimy na stanowisku, że wsparcie odbiorcy końcowego powinno objąć wszystkie sposoby ogrzewania 

wykorzystywane przez gospodarstwa domowe tj. zarówno ogrzewania w sposób indywidualny, jak i za 

pomocą ciepłownictwa systemowego. Takie podejście pozwoli na złagodzenie najbardziej 

potrzebującym odbiorcom skutków bezprecedensowego wzrostu cen ogrzewania związanego ze 

wzrostem cen paliw, zarówno w ogrzewnictwie indywidualnym, jak i systemowym bez 

nieuzasadnionego różnicowania poszczególnych grup odbiorców. 

 

Rozwiązanie projektowane w przyjętej 22 lipca br. ustawie o dodatku węglowym realizuje ochronę 

gospodarstw domowych przed istotnym wzrostem cen ciepła jedynie w sposób częściowy i 

wybiórczy. Mechanizm ten poza marginesem ochrony pozostawia wszystkich odbiorców końcowych 

(gospodarstwa domowe), którzy zaopatrywani są w ciepło przez podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą w tym zakresie, w tym ze źródeł systemowych za pośrednictwem sieci ciepłowniczych. 

Ciepło systemowe nie zostało po raz kolejny objęte mechanizmami wsparcia, pomimo, że zaopatruje 

ponad 40% gospodarstw domowych w Polsce tj. ok. 15 mln mieszkańców. Odbiorcy tacy są tak samo 

narażeni są na wzrosty cen ciepła, wynikający z kosztów pozyskania węgla w obecnej sytuacji rynkowej. 

 

Wprowadzenie dodatku węglowego w pierwotnej wersji, a więc dedykowanego dla zamkniętej, 

zdefiniowanej grupy odbiorców węgla prowadzi do sytuacji, w której są oni dużo bardziej 

korzystnym położeniu niż odbiorcy zaopatrywani w ciepło przez podmioty ciepłownicze. Aktualne 

ceny hurtowe na rynku węgla istotnie przekraczają ceny, jakie Państwo gwarantuje dla odbiorców 

indywidualnych w ramach wprowadzonego systemu wsparcia. Wspieranie tylko określonych grup 

konsumentów ciepła prowadzić będzie do pogłębiania się różnic w społeczeństwie, wynikających z 

poziomu kosztów pozyskania energii. Efektem ubocznym może być odłączanie się odbiorców ciepła od 

systemów ciepłowniczych, aby korzystać z „dobrodziejstwa” dodatku węglowego. 

 

Jednocześnie, będąc świadomym skali postulowanego rozszerzenia kręgu beneficjentów dodatku 

węglowego, proponujemy udzielanie go osobom w gospodarstwie domowym w oparciu o kryterium 

dochodowe. Mając na uwadze troskę o stan finansów publicznych, a jednocześnie konieczność 

zapewnienia wsparcia najbardziej potrzebującym odbiorcom, postulujemy wprowadzenia kryterium 

dochodowego na wzór kryterium przewidzianego w obowiązujących już przepisach ustawy o dodatku 

osłonowym czy przepisach ustawy Prawo energetyczne dotyczących dodatku energetycznego. Stoimy 

na stanowisku, że należy dostrzec różnicę pomiędzy niezadowoleniem właścicieli gospodarstw 

domowych wzrostem kosztami ogrzewania a rzeczywistym brakiem możliwości regulowania przez nich 

zobowiązań finansowych. Postulowane rozwiązanie zabezpieczałoby najbardziej potrzebującym 
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mieszkańcom możliwość regulowania bieżących zobowiązań, a z drugiej strony zapewniałoby płynność 

finansową przedsiębiorstw ciepłowniczych. 

 

Mając na względzie dobro mieszkańców Polski, sytuację gospodarczą, jak i trudną sytuację branży 

ciepłowniczej, apelujemy o uwzględnienie podniesionych przez nas postulatów w procedowanym 

projekcie. 

 

Pozostajemy do dyspozycji. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 
Jacek Szymczak                 Bogusław Regulski 

 
Prezes Zarządu IGCP        Wiceprezes Zarządu IGCP 

 
 


