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Dotvczv: uwzg!ędnienie LPG dIa celów grzewczych w ustawie o dodatku węglowym (druk
nr ó18)

W związku do prac w Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
ustawy o zmianie ustawy o dodatku węglowym (druk senackinr782, drukisejmowe nr 247t,
2485 i 2485-A|, uchwalonei przez Sejm RP w dn. 22l|pca br., pragnę przekazać stanowisko
Polskiej Organizacji Gazu Płynnego.
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Rysunek 7 Struktura źrótlet grzewczycll w Llt.tdtlwtlictwie jedrlorodzinnymj

Ustawa o dodatku węglowym zapewnia bezpośrednie świadczenie finansowe
w wysokości 3000 zł gospodarstwom domowym, wykorzystującym do ogrzewania węgiel.
Według danych Polskiego Alarmu Smogowego z2O2t r.,5t,4%o spośród ok. 5,ó mln domów

l Źrodlo: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2022| za Polskim Alarmem Smogowym,



jednorodzinnych w Polsce nada! wykorzystuie w celach grzewczych węgiel. Pozostała połowa
gospodarstw domowych ogrzewa się: gazem (ziemnym lub płynnym - 23,9%), drewnem
|l2,8%| czy pel lete m |4,4%|.

Już od kilku miesięcy Polska Organizacja Gazu Płynnego otrzymuje syBnały świadczące,
że ze względu na poziom cen paliwa.oraz nieobjęcie go przepisami Tarczy Antyinflacyjnej
uzytkownicy gazu płynnego LPG będący beneficjentamiprogramu Czyste Powietrze powracają
do korzystania z tzw. ,,kopciuchów" - źrodeł ciepła, które miał w załozeniu wyeliminować
program Czyste Powietrze. Dlaczego tak się dzieje?

Wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce odczuwają ,wzrost kosztów energii
obserwowany od 2O2I r. Jest to zjawisko obserwowane w całej Europie Środkowej i dotyka
wszystkich nośników energii - od energii elektrycznej i gazu płynnego LPG po gaz ziemny
i węgiel. Według analiz Polskiego lnstytutu Ekonomicznego, wktad wzrostu ceny energii i paliw
w obecny poziom inflacji to ok. 4O%. W przypadku LPG, w ciągu roku 2O2t r. ceny gazu
płynnego dla użytkowników indywidualnych w Polsce podwoiły się, a rosyjska inwazja na

Ukrainę w okresie od wejścia w życie przepisów Tarczy Antyinflacyjnej do maja br.

spowodowała wzrost cen o kolejne 30%.

Tymczasem mieszkańcy terenów wiejskich, pozbawieni dostępu do miejskich sieci
gazowniczych oraz ciepłowniczych, i korzystający z gazu płynnego LPG, pozostają jak dotąd
wyłączeniz jakichkolwiek mechanizmów działań antyinflacyjnych. Tymczasem według danych
GUS dIa celów grzewczych oraz przygotowania posiłków z LPG korzysta 34% polskich
gospodarstw domowych.

Rząd RP wdrożył od końca 2O2I r. szereg działań zmierzających do złagodzenia
skutków inflacji dla odbiorców indywidualnych. Na dzień dzisiejszy katalog działań podjętych
przezw Polsce wobec poszczególnych paliw opałowych wygląda następująco:
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Gaz ziemny

Energia
elektryczna

Ciepło sieciowe

Gaz płynny LPG

Węgiel

Stawka VAT obniżona z 23%o do O%

Stawka VAT obniżona z 23%o do 5%

Stawka VAT obniżonaz23%o do 5%

Brak podiętych działań anĘinfIacyinych

Rozszerzony dodatek osłonowy, nowy dodatek węglowy

Rysunek 2 lnstrumenty antyinflacyjne podjęte wobec poszczegolnych kotegorii poliw opałowych

Liczne osoby, które zdecydowaĘ się skorzystać z wymiany źródeł ciepła w ramach
programu Czyste Powietrze, przekazują do biura naszej Organizacji skargi na uporczywe
ignorowanie ich problemów przez ustawodawcę itwórców poIi§ki podatkowej w Polsce.

Opublikowany w czerwcu raport Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pt. Koszty
ogrzewania domów jednorodzinnych według źrodeł ciepła - ekonomiczne i środowiskowe korzyści
termomodernizacji2 analizuje koszty związane z wykorzystaniem dla celów grzewczych
poszczególnych źródeł ciepła. Według danych UEK ze stycznia (sprzed wzrostów cen
związanych z atakiem rosyjskim na Ukrainę i nałożonymi w efekcie sankcjami), roczne koszty

2 https:llrevą.uek.krakow.pl/aktualnosci/raport-koszty-ogrzewania-domow-jednorodzinnych-wedlug-zrodel-
ciepla-ekonomiczne-i-srodowiskowe-korzysci-termomodernizacji/



ogrzewania domu węglem szacowane są na ok. 2,8 tys. zł dla budynku dobrze zaizolowanego
oraz na ok. 7,5 tys. zł dla budynku pozbawionego docieplenia. Nawet zakładając dwukrotny
wzrost kosztów węgla w efekcie rosyjskiej inwazji, wysokość dodatku węglowego
w zestawieniu w tymi kwotami doprowadzić może do zahamowania modernizacji systemów
ogrzewania w Polsce - o ile nie zostaną wprowadzone symetryczne rozwiązania dla bardziej
ekologicznych paliw. Wśród najważniejszych cech ustawy o dodatku węglowym należy
bowiem podkreślić:

. Brak neutralności technologicznej: preferencyjne traktowanie najbardziej
szkodliwego dla jakości powietrza źródła ciepła, aprzezto podwazenie efektów
programu Czyste Powietrze.

. Brak adekwatnego kryterium dochodowego: subsydiowanie użytkowników
węgla niezaleznie od poziomu dochodów iwykluczenie z zakresu wsparcia osób
o niskich dochodach, niekorzystających z węgla dla celów grzewczych.

Pragniemy podkreślić raz ieszcze, że w przypadku budynków jednorodzinnych na
terenach wiejskich gaz pĘnny LPG iest często,jedyną reaIną alternatywą dIa węgIa. Kryterium
wyboru gazu płynnego jako źródła ciepła było w ich przypadkuzazwyczajposzukiwanie czystej
alternatywy węgla, będącej zarazem dostępnym i efektywnym kosztowo substytutem dla gazu
ziemnego - dostępu do sieci gazowniczej nie posiada bowiem nadal ponad 2,5 mln budynków
jednorodzinnych.

Apelujemy do Senatorów o przychylne potraktowanie ważnego paliwa transformacji
energetycznej, jakim jest gaz płynny LPG, w nowoproiektowanych regulacjach. Gaz płynny,
podobnie, jak inne ekologiczne paliwa, powinien zostać objęty dofinansowaniem
bezpośrednim. Wydaje się zarazem, że rozwiązanie o charakterze dodatku socjalnego nie
powinno dyskryminować poszczególnych technologii grzewczych, a tworzyć bodźce do
pod ejmowa n ia dłu goterm i n owych działań na rzecz oszczędzania e n ergii.

Pragniemy na koniec podkreślić, że gaz płynny LPG jest paliwem substytucyjnym wobec
gazu ziemnego i wpisuje się tym samym w konkluzje Rady Unii Europejskiej w zakresie
substytucji dostaw gazu ziemnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
w okresie zimowym. Największym na świecie eksporterami LPG są Stany Zjednoczone oraz
państwa Zaloki Perskiej, a gaz płynny ze względu na łatwość transportu i magazynowania
w rosnącym stopniu sprowadzany jest do Polski zwykorzystaniem trzech istniejących terminali
morskich.

Polska Organizacja Gazu Płynnego (POGP) to organizacja zrzeszająca jednostki

produkcyjno-handlowe, zajmujące się zakupem, rozlewem i dystrybucją gozu skroplonego LPG oraz
LNG, a także produkcją i obrotem urządzeniami służącymi do jego transportu, magazynowania
i eksploatacji. Deklarujemy pełną gotowość wspołpracy w zakresie opiniowania i konsultacji
p r oj ektow any ch p r zepi sow.
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