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Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Adama Szejnfelda, w dniu 5 lipca 2022 r. 
w sprawie podwyżek cen energii dla samorządów terytorialnych oraz podległych im podmiotów, znak: 
BPS/043-45-1759/22, poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia.
W celu ochrony polskich odbiorców przed negatywnymi skutkami kryzysu energetycznego w Unii 
Europejskiej, Rząd RP wprowadził liczne rozwiązania osłonowe dla odbiorców. Przyjęte kompleksowe 
rozwiązania kierowane były do szerokiego grona odbiorców w Polsce, w tym przede wszystkim do 
gospodarstw domowych, jednostek pożytku publicznego, w tym do instytucji samorządowych, ale 
również poprzez rozwiązania fiskalne skierowane do polskich przedsiębiorców. 
W ramach tzw. tarcz antyinflacyjnych obniżono podatek VAT na energię elektryczną do 5% i gaz 
ziemny do 0% do końca końca 2022 r. Tym samym, wszyscy krajowi odbiorcy, w tym instytucje 
samorządowe zapłacą mniej za gaz ziemny oraz energię elektryczną. Ponadto, ww. tarcze obniżyły 
akcyzę na energię elektryczną dla odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi do najniższego 
poziomu umożliwianego przez prawo europejskiej, tj. z 5 do 4,6 zł/MWh.
Kolejnym kluczowym wsparciem dla odbiorców w gospodarstwach domowych oraz  jednostek 
świadczących kluczowe dla społeczeństwa usługi, w tym instytucje samorządowe takie jak: szpitale, 
jednostki edukacyjne – szkoły, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej oraz instytucje kultury, jest 
wprowadzony ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 
odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202) mechanizm 
ograniczenia wzrostu cen gazu ziemnego. Na mocy tej ustawy, ceny gazu ziemnego ww. odbiorców 
zostały zamrożone na poziomie cen obowiązujących pod koniec ubiegłego roku. Oznacza to, że wzrost 
cen gazu ziemnego jest dużo niższy, niż wynikałoby to z ogólnego wzrostu cen gazu kupowanego przez 
przedsiębiorstwa gazowe na rynku. Rozwiązanie to stanowi gwarancję dla pozostawienia na 
niezmienionym poziomie cen gazu ziemnego, niezależnie od dalszych manipulacji na europejskim lub 
krajowym rynku tego paliwa. 
W celu dalszej ochrony odbiorców w gospodarstwach domowych oraz jednostek świadczących 
kluczowe dla społeczeństwa usługi (kategoria ta obejmuje wiele instytucji samorządowych), ochrona 
taryfowa dla tych podmiotów, na mocy podpisanej przez Prezydenta RP ustawy z dnia 5 sierpnia 
o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku 
z sytuacją na rynku gazu, została wydłużona do 2027 r. 
Dodatkowo prowadzone są przez Rząd prace nad wsparciem dla gospodarstw domowych, wspólnot 
i spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów użyteczności publicznej, w zakresie kosztów ogrzewania 
uchwalona została ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku 
z sytuacją na rynku paliw. Celem regulacji jest zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych, 



wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów świadczących kluczowe dla społeczeństwa 
usługi poprzez pokrycie części nakładów wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania. Po pierwsze 
ustawa wprowadza mechanizm ustalania przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen 
wytwarzanego ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby jednostek 
użyteczności publicznej z rekompensatą dla przedsiębiorstw wytwarzających ciepło.
Dodatkowo zakłada finansowe wsparcie w podstacji jednorazowego dodatku dla gospodarstw 
domowych, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym 
lub innym rodzajem biomasy, skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym.
Dodatek, bez progów dochodowych, przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła 
i zgodnie z przyjętymi założeniami wynosić będzie odpowiednio:

 3 000 zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletm 
drzewny albo inny rodzaj biomasy;

 1 000 zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem 
kawałkowym;

 500 zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem 
LPG;

 2 000 zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy.
Ustawa przewiduje również dodatek dla jednostek świadczących kluczowe dla społeczeństwa usługi, w 
tym dla instytucji samorządowych takich jak: szpitale, jednostki edukacyjne – szkoły, przedszkola, 
ośrodki pomocy społecznej czy instytucje kultury.
Dzięki tym rozwiązaniom odbiorcy w gospodarstwach domowych, wspólnoty mieszkaniowe oraz 
jednostki świadczące kluczowe dla społeczeństwa usługi zostaną objęte rządowym wsparciem, tym 
samym ograniczeniu ulegnie wzrost płaconych przez tych odbiorców rachunków za ciepło. Na 
odbiorców ciepła i przedsiębiorstwa dystrybucyjne prowadzące sprzedaż ciepła nałożony zostanie 
obowiązek złożenia odpowiednich oświadczeń. Oświadczenia te będą miały na celu potwierdzenie, że 
wolumen ciepła objęty taryfą z dopłatą i limitem ceny jest przeznaczony wyłącznie na cele 
mieszkaniowe i użyteczności publicznej. Zgodnie z przyjętymi założeniami wsparcie w ramach 
niniejszego dodatku obowiązywać będzie od października 2022 r. 
Warto również wskazać na programy realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w tym cieszący się dużym zainteresowaniem Program Priorytetowy 
– Czyste Powietrze. Celem programu jest dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł 
ciepła na nowoczesne źródła, które spełniają najwyższe normy, jak również przeprowadzenia 
niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynków. W tym kontekście należy wspomnieć 
o najnowszej, trzeciej odsłonie programu, na której realizację zamierza się przeznaczyć aż 1,95 mld zł. 
Kwota ta pozwoli w większym stopniu wspomóc osoby najuboższe w wymianie przestarzałego źródła 
ciepła, przeprowadzeniu termomodernizacji budynku, a także w zakupie nowych okien i drzwi. W 
trzeciej części programu przeznaczonej dla osób najuboższych przewidziano 69 tys. zł maksymalnej 
dotacji przy pokryciu aż 90% kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego w tym przypadku wyniesie do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 
1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności 
będzie też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, 
zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Obecnie w ramach Zespołu roboczego 
prowadzonego przez NFOŚiGW (w skład zespołu wchodzą m.in. przedstawiciele Ministra Klimatu 
i Środowiska, przedstawiciele strony samorządowej, wojewodów i urzędów centralnych) prowadzone 
są prace w ramach II fazy wdrażania trzeciej części programu. Aktualnie zespół pracuje nad 
rozwiązaniem kwestii finansowania wsparcia w sposób możliwie najmniej angażujący finansowo 
najuboższych odbiorców, dla których podstawową barierą jest zapewnienie wkładu własnego na 
rozpoczęcie inwestycji.



Programem NFOŚiGW wspierającym również walkę z niską emisją oraz nieefektywnymi źródłami 
ciepła jest Program Moje Ciepło wspierający zakup i montaż pomp ciepła dla nowych budynków 
jednorodzinnych. Beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne będące właścicielami bądź 
współwłaścicielami nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a dofinansowanie w formie 
dotacji możliwe jest do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 21 tys. zł na 
jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju 
zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez wnioskodawcę karty dużej rodziny. 
Dodatkowo NFOŚiGW w lipcu br. rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. 
kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się 
w budynkach wielorodzinnych, w ramach nowego programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie. 
Program skierowany jest do właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, którzy będą 
mogli się starać o uzyskanie dofinansowania w swoich gminach. Dystrybutorem środków w ramach 
programu będą gminy, które będą wnioskować do właściwych miejscowo wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej o środki potrzebne do realizacji programu na swoim terenie. 
Po przeprowadzeniu przez gminę naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie, gmina zawierać będzie 
umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi (osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny 
wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, 
znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym). Budżet na realizację programu wynosi 
1,4 mld zł. Program Ciepłe Mieszkanie będzie wspierać zastosowanie: kotła gazowego 
kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, 
pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do 
wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji 
projektowej przedsięwzięcia. 
Kolejnym programem niwelującym wysokość opłat ponoszony za energię elektryczną jest Program Mój 
Prąd, który umożliwia samodzielnie wytwarzanie energii elektrycznej, niezbędnej do zaspokojenia 
potrzeb swojego gospodarstwa domowego. Jego celem jest zwiększenie w Polsce produkcji energii 
elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez 
jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. Program ten 
jest stale rozwijany, aby dostosować go do dynamicznie zmieniających się warunków i zapewnić jego 
dostępność możliwie jak największej grupie odbiorów. Jest to unikatowy i jeden z największych w 
Europie programów finansowania energetyki prosumenckiej, przeznaczony dla osób fizycznych, które 
wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby.

Z poważaniem

Z up. Ministra
Anna Łukaszewska-Trzeciakowska
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM.
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