
Oświadczenie złożone 

przez senatora Adama Szejnfelda 

w dniu 17 lipca 2022 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

W przypadku wielu miast ostatecznymi odbiorcami energii cieplnej z paliw gazowych lub z węgla 

są gospodarstwa domowe zaopatrywane w ciepło z lokalnej sieci ciepłowniczej obsługiwanej przez 

spółkę prawa handlowego. Stan ten powoduje, że chociaż odbiorcami końcowymi nie są 

przedsiębiorstwa, lecz gospodarstwa indywidualne, płacą one stawki za dostarczane ciepło tak, jakby 

były podmiotami gospodarczymi. 

Warto w tym miejscu przytoczyć przykłady, o ile wzrosły procentowo ceny w takich sytuacjach. 

Dla przykładu w spółdzielni mieszkaniowej (…) z siedzibą w K. w grudniu 2021 r. koszt centralnego 

ogrzewania wynosił 3,63 zł / 1 m
2
, tymczasem w czerwcu 2022 r. było to już 10,60 zł / 1 m

2
. Wzrost 

prawie 3-krotny. Podobnie wygląda wzrost cen ciepłej wody. Np. w grudniu 2021 r. była to kwota 

34,00 zł / 1 m
3
, a w czerwcu 2022 r. stawka ta skoczyła aż do 103,00 zł / 1 m

3
! 

Można to zobrazować inaczej, wskazując, jak wygląda zróżnicowanie cen gazu w zależności od 

dostawcy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody na przykładzie mieszkania 50 m
2
, 

zamieszkanego przez 3 osoby tworzące wspólne gospodarstwo domowe. Jeśli dostawcą jest 

spółdzielnia mieszkaniowa (własna kotłownia), to wspomniana kwota stanowi miesięcznie 220,00 zł. 

Jeśli zaś dostawcą gazu do takiego samego gospodarstwa indywidualnego jest producent będący 

spółką prawa handlowego, to miesięcznie ta kwota wzrasta już do 828,00 zł. Różnica jest 

dramatyczna, mimo że w obu przypadkach mamy do czynienia z sytuacją, w której odbiorcą 

ostatecznym jest indywidualne gospodarstwo rodzinne, a nie przedsiębiorstwo! 

Przykłady można mnożyć, nie dotyczą one bowiem tylko K. Bardzo wiele wspólnot i spółdzielni, 

także z Wielkopolski, np. z powiatu nowotomyskiego czy wągrowickiego, ma podobną sytuację. 

Z tych powodów w kłopoty finansowe popadają ludzie, mieszkańcy, ale niedługo mogą upadać też 

i spółdzielnie, wspólnoty oraz TBS. Jedynym rozwiązaniem jest przyjęcie zasady równego 

traktowania wszystkich obywateli i wprowadzenie korzystnych zmian obejmujących wszystkie 

gospodarstwa domowe, zapewniających wyrównanie cen energii bez względu na to, kto dostarcza 

energię cieplną. 

W związku z tym, że omawiana sytuacja utrzymuje się już wiele miesięcy, a zbliża się kolejny 

okres grzewczy, zwracam się do Pana Premiera o osobiste zainteresowanie się sprawą oraz 

spowodowanie pilnych zmian prawnych mających na celu wyeliminowanie opisanej prawnej 

i faktycznej nierówności i niesprawiedliwości dotykających polskie rodziny. 

Adam Szejnfeld 

senator RP 


