
1. Kto może skorzystać ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą?

Ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą mogą skorzystać Odbiorcy ciepła
wskazani w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dalej: ”Ustawa”), tj.
m.in – gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz
podmioty, wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ile złożą oświadczenie, o którym mowa
w art. 6 ust. 1.Ustawy.

Uprzejmie informujemy, że Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za określenie, czy Klient jest
Odbiorcą ciepła, o którym mowa w art. 4 Ustawy. W związku z tym, nasza Spółka nie
prowadzi konsultacji ani nie współuczestniczy w interpretowaniu przywołanych powyżej
zapisów Ustawy.

Zobacz ustawę - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001967

2. Jaka jest średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą?

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

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

Dla źródła ciepła wykorzystującego różne paliwa, o których mowa powyżej, średnią cenę
wytwarzania ciepła oraz średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą dla tego źródła
określa się proporcjonalnie do procentowego udziału ciepła wytworzonego z tych paliw w
ogólnej ilości wytworzonego ciepła w tym źródle

3. Wzór oświadczenia

Wzór oświadczenia, o którym mowa w art 5 ust. 1 Ustawy, określił Minister Klimatu i
Środowiska w rozporządzeniu z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń
składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu
skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw. Link poniżej:

https://www.gov.pl/attachment/d1ce9942-4c53-44e4-8644-bd6e30e9eea4

4. Jak i w jakiej formie podpisać oświadczenie?

Oświadczenie w formie elektronicznej

Oświadczenie składane w formie elektronicznej należy podpisać zgodnie z zasadami
reprezentacji, wyłącznie za pomocą jednego z trzech rodzajów podpisu elektronicznego:

● podpisem kwalifikowanym, szczegóły na stronie
(https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0075)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001967
https://www.gov.pl/attachment/d1ce9942-4c53-44e4-8644-bd6e30e9eea4
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0075


● podpisem zaufanym, szczegóły na stronie
(https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-za
ufany) oraz (https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER)

● podpisem osobistym, szczegóły na stronie
(https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty)

UWAGA!

Oświadczenie w wersji elektronicznej, które nie zostanie podpisane żadnym z trzech wyżej
wymienionych podpisów, nie stanowi prawidłowo złożonego Oświadczenia.

Oświadczenie należy wysłać na adres mailowy: bok.poznan@veolia.com

W celu przyspieszenia procesu składania Oświadczenia zachęcamy do składania
Oświadczeń w formie elektronicznej.

Oświadczenie w formie papierowej

Jeżeli Oświadczenie składane jest w formie papierowej, wówczas oryginał podpisanego
własnoręcznie Oświadczenia należy wysłać pocztą na adres siedziby Spółki lub dostarczyć
je osobiście:

Veolia Energia Poznań S.A.
ul. Energetyczna 3
61-016 Poznań

5. Kto może podpisać oświadczenie?

Oświadczenie składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów, o których mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 2–4, podpisując je własnoręcznie, kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

6. Czy otrzymam potwierdzenie, że moje Oświadczenie jest poprawne?

Sprzedawca nie ma obowiązku wzywać Odbiorcy ciepła do ponownego złożenia
Oświadczenia, które zostało złożone w sposób nieprawidłowy, jest niekompletne lub zawiera
błędy.

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty


7. Co się stanie, jeśli oświadczenie nie zostanie złożone lub termin zostanie
przekroczony?

Złożenie przez Odbiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, oświadczenia po upływie
terminu określonego w ust. 4, zobowiązuje Sprzedawcę ciepła do stosowania wobec tego
Odbiorcy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ze skutkiem od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

8. Czy należy podpisać aneks do umowy?

Wprowadzenie do stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą nie
powoduje konieczności zmiany umowy sprzedaży ciepła lub umowy kompleksowej.

9. Gdzie znajdę dane do oświadczenia?

Niezależnie od wybranego wzoru wniosku niezbędne dane znajdują się na fakturze
sprzedaży ciepła.

Pamiętaj:
● aby wybrać najbardziej aktualny dokument,
● wskazać wszystkie punkty rozliczeniowe (każdy punkt osobno),
● dla każdego punktu rozliczeniowego należy wpisać szacowaną wartość zużycia oraz

procent,
● do rekompensaty wliczają się wszystkie węzły cieplne (centralne ogrzewanie, ciepła

woda, ciepło technologiczne, wentylacja).



Warto zapoznać się z materiałami dostępnymi na stronie gov.pl

Najczęściej zadawane pytania:
https://www.gov.pl/attachment/ae2bee99-bb3d-406e-acb1-d9f3d6f6aa7a

https://www.gov.pl/attachment/ae2bee99-bb3d-406e-acb1-d9f3d6f6aa7a

