
 
 
 
  

 
 
 

 
Informacja o stosowaniu przez przedsiębiorstwo 
energetyczne średnich cen wytwarzania ciepła z 

rekompensatą 
 

 

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła możliwość stosowania przez 
sprzedawcę ciepła średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla podmiotów określonych w art. 4 
ust 1 pkt 2-4 w/w ustawy tj. m.in. 

• gospodarstw domowych 
• wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych oraz innych podmiotów uprawnionych lub zobowiązanych 

do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa 
domowe lub w lokalach podmiotów zużywających ciepło na własne potrzeby 

• placówek systemu ochrony zdrowia, 
• systemu oświaty, 
• szkolnictwa wyższego i nauki, 
• żłobków, klubów dziecięcych, 
• kościołów i związków wyznaniowych, 
• placówek kulturalnych, 
• straży pożarnych, 
• pozarządowych organizacji pożytku publicznego, 
• spółdzielni socjalnych. 

Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu 
ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen 
ciepła. W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące 
działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. 
Mechanizm dotyczyć będzie ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i 
użyteczności publicznej. 

Zarówno przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w 
zakresie wytwarzania ciepła, jak i wytwórcy ciepła niemający obowiązku posiadania koncesji na 
wytwarzanie ciepła, które dostarczane jest do odbiorców końcowych ciepła z przeznaczeniem na cele 
mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, będą miały obowiązek stosować średnią cenę ciepła z 
rekompensatą, w której średnia cena ciepła zostaje ograniczona do średniej ceny wytwarzanego ciepła 
wynoszącej w kwotach  netto: 

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

• dla pozostałych źródeł - 103,82 zł/GJ.  

Spełniając obowiązki art. 59 ww. ustawy, niniejszym informujemy, iż spółka Zignago Vetro Polska 
S.A. w okresie od  października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. będzie stosować średnią cenę 
wytwarzania ciepła z rekompensatą w rozliczeniach z odbiorcami, tj 103,82 zł/GJ.  



 
 
 
  

 
 
 

 Obowiązki odbiorcy ciepła: 

• 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy/ nabycia uprawnienia: złożenie przez odbiorców ciepła do 
sprzedawców ciepła, oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za 
odbiorców uprawnionych (np. szkoły, żłobki czy szpitale).  

• Gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty otrzymują ciepło z rekompensatą niezależnie od 
złożenia oświadczenia. Jednakże, osoba działająca w imieniu i na rzecz takich odbiorców która 
nie złożyła oświadczenia ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców (np. 
prezes spółdzielni). 

  

Obowiązki sprzedawcy ciepła: 

• 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy: przekazanie wytwórcom ciepła przez sprzedawców ciepła 
informacji o szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana przez odbiorców uprawnionych. 

• Do dnia 31 lipca 2023 r.: przekazanie wytwórcy ciepła informacji o rzeczywistej ilości ciepła 
sprzedanego do odbiorców uprawnionych w okresie obowiązywania mechanizmu średniej ceny z 
rekompensatą.  

  

Obowiązki podmiotu uprawnionego do otrzymania rekompensaty (wytwórcy): 

• Od 30 października 2022 r. do 2 grudnia 2022 r.: złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty za 
październik 2022 r.  

• Do 25. dnia każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym: złożenie wniosku o 
wypłatę rekompensaty. Np. za grudzień 2022 r. będzie to 25 styczeń 2023 r.. 

• Do dnia 26 maja 2023 r.: złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty za kwiecień 2023 r.   
• Do dnia 31 sierpnia 2023 r.: złożenie wniosku o rozliczenie rekompensaty. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata 

 

 
 

 


