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Ciepłownictwo systemowe

Systemem ciepłowniczym nazywamy sieć ciepłowniczą oraz współpracujące z nią urządzenia lub
instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła.
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Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą 

Podmiotem uprawnionym do stosowania 
mechanizmu jest przedsiębiorstwo 

energetyczne wykonujące działalność 
gospodarczą w zakresie wytwarzania 
ciepła (tj. zarabiające na sprzedaży 

ciepła), bez względu na fakt, czy dana 
działalność wymaga posiadania koncesji.

Mechanizm jest komplementarny z innymi formami 
wsparcia: 

• dodatkiem dla gospodarstw domowych (np. dla 
gospodarstw domowych wykorzystujących 
kotłownie należące do wspólnoty.)

• dodatkiem dla podmiotów wrażliwych (np. 
żłobki lub szpitale z własnymi kotłowniami),

• ochroną taryfową (np. indywidualne kotły na 
gaz w domach jednorodzinnych).

Co do zasady, jeżeli podmiot jest 
objęty jednym z wymienionych 

tu mechanizmów, nie 
przysługuje mu średnia cena 
wytwarzania z rekompensatą. 



Opis mechanizmu
Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą przyjmuje wartość:

150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub 
olejem opałowym;

103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

Dla źródła ciepła wykorzystującego różne paliwa cenę ustala się proporcjonalnie do 
procentowego udziału ciepła wytworzonego z tych paliw w ogólnej ilości 

wytworzonego ciepła w tym źródle.

Średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, jako maksymalną, ustala się dla 
gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, podmiotów użyteczności 

publicznej oraz innych formy zbiorowego zamieszkania (np. TBS). 

Odbiorcy w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy składają oświadczenia do 
sprzedawcy ciepła, w celu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z 

rekompensatą. Oświadczenie zawiera m.in. określenie szacowanej ilości ciepła w 
rozbiciu na poszczególne miesiące od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. 

Gosp. domowe, spółdzielnie i wspólnoty otrzymują ciepło z 
rekompensatą niezależnie od złożenia oświadczenia.



Podmioty uprawnione, inne niż gospodarstwa domowe

a) podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych, np. publiczny

szpital,

b) jednostka organizacyjna pomocy społecznej,

c) noclegownia albo ogrzewalnia,

d) jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu

pieczy zastępczej,

e) podmiot systemu oświaty, np. szkoły podstawowe,

f) podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego i

nauki,

g) podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy,

h) kościół lub inny związki wyznaniowy,

i) podmiot prowadzący działalność,

j) podmiot prowadzącym działalność archiwalną,

k) ochotnicza straż pożarna,

l) placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w

podeszłym wieku,

m) rodzinny dom pomocy,

n) centrum integracji społecznej,

o) klub integracji społecznej,

p) warsztat terapii zajęciowej,

q) organizacja pozarządowa, w zakresie w jakim

zużywaja ciepło na potrzeby działalności pożytku

publicznego,

r) spółdzielnia socjalna.

Poniższe podmioty są uprawnione do zakupu ciepła po średniej cenie wytwarzania, na cele ich 
podstawowej/statutowej działalności: 



Działanie mechanizmu
Jeżeli średnia cena
wytwarzania jest niższa
od średniej ceny
wytwarzania z
rekompensatą, wytwórca
sprzedaje ciepło po tej
cenie.

Wniosek o wypłatę rekompensaty 
składa się do:
1) Zarządcy Rozliczeń S.A.–

przedsiębiorstwa koncesjonowane,
2) wójta, burmistrza albo prezydenta 

miasta, właściwego ze względu na 
miejsce siedziby podmiotu 
uprawnionego – pozostałe.

Rekompensata jest wypłacana za każdy 
miesiąc na wniosek wytwórcy.

Rekompensata 
jest 

wypłacana
Wytwórca 

sprzedaje ciepło po 
średniej cenie 
wytwarzania z 
rekompensatą 
uprawnionym 

odbiorcom.

Wytwórca oblicza 
wysokość 

rekompensaty

Uprawnieni 
odbiorcy składają 
oświadczenia do 

sprzedawcy który 
agreguje dane i 

przekazuje 
informacje 
wytwórcy.

Wytwórca ciepła 
oblicza średnią 

cenę 
wytwarzania

W takim wypadku działalność
odbywa się na dotychczasowych
zasadach - bez rekompensaty.

W wielu systemach sprzedawca to ten 
sam podmiot co wytwórca ciepła.



Obieg środków w mechanizmie

Fundusz 

Przeciwdziałania 

COVID-19

Koncesjonowany 

wytwórca ciepła

Niekoncesjonowany 

wytwórca ciepła

Minister 

właściwy ds. 

energii

Zarządca 

rozliczeń S.A.
Gmina

Wojewoda

Stosowanie średniej ceny 

wytwarzania z 

rekompensatą: od 1 

października 2022 r. do 30 

kwietnia 2023 r.

Minister 

właściwy ds. 

energii



Obowiązki sprzedawcy ciepła

Termin na złożenie przez odbiorców ciepła do
sprzedawców ciepła, oświadczenia o spełnieniu
warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców
uprawnionych (np. szkoły, żłobki czy szpitale).

21 dni od dnia wejścia 
w życie ustawy/ 

nabycia uprawnienia

Sprzedawca ciepła przekazuje wytwórcy ciepła
informację o szacowanej ilości ciepła, która będzie
zużywana przez odbiorców uprawnionych.

30 dni od dnia 
wejścia w życie 

ustawy

Sprzedawca ciepła przekazuje wytwórcy ciepła
informację o rzeczywistej ilości ciepła sprzedanego w
okresie obowiązywania do odbiorców uprawnionych.

Do dnia 31 lipca 2023 
r.



Obowiązki wytwórcy do otrzymania rekompensaty 
(podmiotu uprawnionego )

Termin na złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty 
za październik 2022 r. 

Od 30 października 2022 r. 
do 2 grudnia 2022 r. 

Termin na złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty. 
Np. za pierwszy miesiąc funkcjonowania 
mechanizmu będzie to 25 listopada.

Do 25. dnia każdego 
miesiąca następującego 

po okresie rozliczeniowym

Termin na złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty 
za kwiecień 2023 r. 

Do dnia 26 maja 2023 r. 

Termin na złożenie wniosku o rozliczenie 
rekompensaty.

Do dnia 31 sierpnia 2023 r. 



Obowiązki gmin

Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie środków w 
przypadku środków na wypłatę rekompensat dla czwartego 
kwartału 2022 r.

15 dni od dnia wejścia w życie 
ustawy 

Wniosek o przyznanie środków w przypadku środków na wypłatę
rekompensat dla pozostałych kwartałów (w terminie 50 dni od dnia
złożenia tego wniosku gmina może złożyć jego korektę). Np. dla I
kwartału 2023 r. będzie to 15 grudnia 2022 r., dla II kwartału 15 marca
2023 r.

Do 15. dnia miesiąca 
poprzedzającego dany kwartał

Podmiot wypłacający zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty 
rekompensaty.14 dni od otrzymania wniosku

Termin przedstawienia wojewodzie rozliczenia środków z
wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych rekompensat, sporządzone
narastająco za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia kończącego
dany kwartał. Np. dla I kwartału 2023 r. będzie to 15 stycznia, dla II
kwartału 15 kwietnia.

Do 15. dnia miesiąca 
następującego po pierwszych 

trzech miesiącach od początku 
udzielenia rekompensat



Obowiązki wojewodów 

Termin złożenia wniosku o przekazanie gminom środków na 
wypłaty rekompensat do ministra właściwego do spraw 
energii. Minister przekazuje środki wojewodzie w terminie:

-na wypłaty za IV kw. 2022 r. – do dnia 31 października 2022 
r.;

-na wypłaty za I kw. 2023 r. – do dnia 31 stycznia 2023 r.;

-za kwiecień 2023 r.– do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Co 
kwartał 

Wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu
do spraw energii zbiorcze rozliczenie środków oraz
przekazują niewykorzystane środki do Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w przypadku środków na
wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw
energetycznych.

Do dnia 31 
grudnia 
2023r. 



Rozporządzenia Ministra właściwego ds. energii

Minister właściwy do spraw energii 
określi w drodze rozporządzenia:

wzór wniosku o wypłatę rekompensaty i 
wzór wniosku o rozliczenie rekompensaty

wzory oświadczeń odbiorców ciepła, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1



1. oznaczenie podmiotu, do którego jest kierowany wniosek;

2. oznaczenie podmiotu uprawnionego i jego siedziby;

3. NIP podmiotu uprawnionego;

4. adres poczty elektronicznej;

5. elementy składowe wzorów, o których mowa w art. 12 ust. 4;

6. ilość sprzedanego ciepła ogółem oraz ilość sprzedanego ciepła dla odbiorców, o 
których mowa w art. 4 ust. 1, w miesięcznym okresie rozliczeniowym dla danego 
źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła [GJ];

7. wnioskowaną wysokość rekompensaty dla danego źródła ciepła lub grupy źródeł 
ciepła;

8. wnioskowaną wysokość łącznej rekompensaty dla wszystkich źródeł ciepła;

9. oświadczenie, że podmiot uprawniony nie skorzystał ze wsparcia, o którym mowa w 
art. 4 ust. 2;

10. oświadczenie, o którym mowa w ust. 2;

11. numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata rekompensaty;

12. inne informacje niezbędne do obliczenia i wypłaty rekompensaty. 

Wniosek o wypłatę rekompensaty zawiera:



Wniosek o wypłatę rekompensaty 



Oświadczenia odbiorców ciepła, o których mowa w art. 
5 ust. 1 i art. 6 ust. 1



Linia czasu wypłacania rekompensat

1 października 2022 r.
Minister właściwy ds. 

energii przekazuje środki 

na potrzeby wypłaty 

rekompensat

Start 

systemu

30 dni po wejściu w 

życie ustawy

21 dni po wejściu w 

życie ustawy

Złożenie 

oświadczeń 

przez odbiorców 

do sprzedawcy

Złożenie 

zagregowanych 

danych przez 

sprzedawców do 

wytwórcy 

Wniosek wytwórcy o 

wypłatę rekompensaty

Do 25 dni po okresie 

rozliczeniowym

25 listopada 2022 r
Do 14 dni po złożonym 

wniosku

25 grudzień 2022 r

15 dni od dnia wejścia w 

życie ustawy 

Wniosek gmin do wojewodów 

o przyznanie środków na 

rekompensaty, następnie do 

15 dnia miesiąca 

poprzedzającego dany kwartał 

dla pozostałych kwartałów

Wypłata pierwszej 

rekompensaty, 

kolejne co miesiąc

30 kwiecień 2023 r

Zakończenie 

funkcjonowania 



Stosowanie mechanizmów pomocowych dla gospodarstw domowych

Gospodarstwo domowe ogrzewające się:

Ciepłem 

systemowym

Ciepłem z  

lokalnej sieci 

ciepłowniczej 

Za pomocą 

Indywidualnego 

kotła

Średnia cena 

wytwarzania ciepła z 

rekompensatą 

Dodatek na paliwo Ochrona taryfowa

Wytwarzane 

ciepło na 

własne potrzeby

Dostawa ciepła 

przez przedsię-

-biorstwo 

energetyczne

Gaz, energia 

elektryczna

Pozostałe 

paliwa
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