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FRAGMENT USTAWY 
 
 

USTAWA 

z dnia 15 września 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją 
na rynku paliw 

 

Rozdział  1 

Przepisy ogólne 

 
Art.  1.  [Przedmiot regulacji] 
Ustawa reguluje zasady i tryb: 

1) ustalania przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen wytwarzania ciepła 
dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej, 
zwanych dalej "średnimi cenami wytwarzania ciepła z rekompensatą", ustalania limitu 
średniej ceny wytwarzania ciepła, od której może być przyznawana rekompensata, 
przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania rekompensat dla przedsiębiorstw 
energetycznych oraz właściwość podmiotów w tych sprawach; 

2) przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu 
wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego dalej "dodatkiem dla gospodarstw 
domowych", oraz właściwość organów w tych sprawach; 

3) przyznawania, wypłacania oraz określania wysokości dodatku dla niektórych 
podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania 
niektórych źródeł ciepła, zwanego dalej "dodatkiem dla podmiotów wrażliwych", oraz 
właściwość organów w tych sprawach. 

 
Art.  2.  [Definicje] 
Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) ciepło - ciepło w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723), zwanej dalej "ustawą - Prawo 
energetyczne"; 



2) dystrybutor ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem  
i dystrybucją ciepła zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego; 

3) przedsiębiorstwo energetyczne - podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 12 lit. a ustawy - 
Prawo energetyczne; 

4) sprzedawca ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się bezpośrednią 
sprzedażą wytworzonego ciepła lub przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 
działalność gospodarczą w zakresie obrotu ciepłem; 

5) średnia cena wytwarzania ciepła - iloraz sumy planowanych przychodów wytwórcy 
ciepła ze sprzedaży ciepła, moc y cieplnej i nośnika ciepła oraz planowanej ilości 
sprzedanego ciepła dla danego źródła w zatwierdzonej taryfie dla ciepła, a w przypadku 
wytwarzania ciepła w lokalnym źródle ciepła lub źródle ciepła, w którym zainstalowana 
moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym zewnętrzne instalacje 
odbiorcze, iloraz sumy planowanych przychodów wytwórcy ciepła ze sprzedaży mocy 
cieplnej i sprzedaży ciepła oraz planowanej ilości sprzedanego ciepła skalkulowanych na 
podstawie aktualnie stosowanych cen lub stawek opłat; 

6) wytwórca ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła. 
 
 

Rozdział  3 

Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych 

 
Art.  24.  [Osoby uprawnione do dodatku dla gospodarstw domowych; wysokość dodatku 
dla gospodarstw domowych; wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych] 
1. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym,  
w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest: 

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem 
kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo 

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo 

3) kocioł olejowy 

- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 
27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), 
do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania 
zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,  
o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. 
 

2. Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się: 

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe 
jednoosobowe) albo 



2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające  
w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo 
domowe wieloosobowe). 

3. Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się na wniosek osoby, o której mowa w ust. 
2. 

4. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno 
gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich 
gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. 

5. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla 
więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to 
dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe 
wnioski pozostawia się bez rozpoznania. 

6. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej 
niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest 
przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. 

7. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym 
pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 
2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. 

8. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, 
na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw  
(Dz. U. poz. 1477 i 1692). 

9. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje 
się, że: 

1) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego; 

2) gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie 
jednego źródła ciepła. 

10. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek dla gospodarstw domowych 
przysługuje: 

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania  
i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w 
związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub art. 186 
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2354, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu 
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, 
b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów 
humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany; 



3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w 
rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), 
posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

11. Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi: 

1) 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe 
zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna 
kawałkowego; 

2) 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powie trza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, 
zasilane drewnem kawałkowym; 

3) 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany 
skroplonym gazem LPG; 

4) 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy. 

12. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 
listopada 2022 r. 

13. Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 
r. pozostawia się bez rozpoznania. 

14. Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia 
wniosku o jego wypłatę. 

15. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze 
względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. 

16. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się na piśmie lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

17. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

18. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą 
złożenie wniosku za jego pośrednictwem za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  
w tym przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ust. 1 ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087). 

19. Wniosek złożony przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej opatruje się zaawansowaną 
pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu 
wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 



wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób 
określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy. 

20. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku 
dla gospodarstw domowych, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego 
źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz  
o centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

21. Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, wójt, 
burmistrz albo prezydent miasta bierze pod uwagę w szczególności: 

1) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, o której mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768); 

2) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie: 
a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa 
odpowiednio w art. 2 i art. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 i 1265), 
b) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 
r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577), 
c) dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 
r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 202 i 1692), 
d) dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 
r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 oraz z 2022 r. poz. 1561); 

3) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa 
odpowiednio w art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji 
ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191). 

22. Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych 
wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie 
faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego zgodnie z ust. 2 odpowiednio pkt 1 i 2, 
odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych 
oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku 
gospodarstw domowych wieloosobowych. Przepis art. 25 ust. 2 stosuje się. 

23. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. 

24. W toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa 
domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku dla 
gospodarstw domowych. 

25. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, o którym mowa  
w ust. 22, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych. 

26. Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku dla gospodarstw 
domowych nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania dodatku dla 
gospodarstw domowych, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego 
dodatku wymagają wydania decyzji administracyjnej. 



27. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu 
dodatku dla gospodarstw domowych na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej,  
o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku.  
W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku  
o wypłatę dodatku, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, odbierając ten wniosek od 
wnioskodawcy, informuje go o możliwości bezpośredniego odebrania od tego organu 
informacji o przyznaniu dodatku. 

28. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych nie wstrzymuje 
wypłaty tego dodatku. 

29. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku  
o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, mając na uwadze zapewnienie przejrzystości 
i komunikatywności tego wniosku. 

 
Art.  25.  [Uzupełniające stosowanie przepisów o świadczeniach rodzinnych do 
postępowania w sprawie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych] 
1. Do postępowania w sprawie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych przepisy art. 23 
ust. 3, 12 i 13, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25 ust. 3 i 4 oraz art. 29-30a ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych stosuje się odpowiednio, przy czym ilekroć w tych 
przepisach jest mowa o rodzinie, rozumie się przez to gospodarstwo domowe, o którym mowa 
w art. 24 ust. 2. 

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej 
lub elektronicznej, upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika 
ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej  
w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  
o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) - 
dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy,  
a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum 
usług społecznych lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań  
w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych. 

 

Rozdział  6 

Przepisy zmieniające 

 
Art.  38.  
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1805, z późn. zm.) w art. 833 § 6 otrzymuje brzmienie: 

"§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane  
w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, 
pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy 
społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze, świadczenie dobry start, 
jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.  
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), rodzinny kapitał 



opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale 
opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270), dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka 
w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy 
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324  
i 1383), dodatek osłonowy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku 
osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 202 i 1692), dodatek węglowy, o którym mowa w ustawie 
z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967) oraz dodatek dla 
gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatek dla 
niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania 
niektórych źródeł ciepła, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  
(Dz. U. poz. 1967).". 

 
Art.  39.  
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 479, 1301 i 1692) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 10 § 4 otrzymuje brzmienie: 

"§ 4. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne 
wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, 
dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, 
świadczenia z pomocy społecznej, świadczenie wychowawcze, jednorazowe świadczenie, 
o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży  
i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym 
mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym  
(Dz. U. poz. 2270), dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, 
klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy  
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 
i 1383), dodatek osłonowy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku 
osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 202 i 1692), dodatek węglowy, o którym mowa  
w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967), dodatek 
dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz 
dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu 
wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku  
z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967)."; 

2) w art. 80 w § 2a pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) świadczeń alimentacyjnych, świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku 
bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczeń rodzinnych, dodatków rodzinnych, 
pielęgnacyjnych, porodowych, dla sierot zupełnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń  
z pomocy społecznej, świadczeń integracyjnych, świadczeń wychowawczych, 
jednorazowych świadczeń, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.  
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", świadczenia dobry start, rodzinnego 
kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym 



kapitale opiekuńczym, dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka  
w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, dodatku osłonowego, 
o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, dodatku 
węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, 
dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 
oraz dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu 
wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku  
z sytuacją na rynku paliw;". 

 
Art.  40.  
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1128, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 26 w ust. 7e zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

"Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz 
dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4c, z uwzględnieniem art. 6 ust. 4e, świadczenia 
uzupełniającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 100a, dodatku energetycznego,  
o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, dodatku 
osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku 
osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 202 i 1692), dodatku węglowego, o którym mowa  
w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692  
i 1967), dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł 
ciepła i dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi  
z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych 
źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967), oraz przyznanych 
na podstawie odrębnych przepisów zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatkowego rocznego 
świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów."; 

2) art. 52jc otrzymuje brzmienie: 

"Art. 52jc. Zwalnia się od podatku dochodowego dodatek osłonowy, o którym mowa  
w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, dodatek węglowy, o którym 
mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, oraz dodatek dla 
gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatek dla 
niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu 
wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku  
z sytuacją na rynku paliw.". 

 
Art.  41.  
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1800, z późn. zm.) po art. 38ha dodaje się art. 38hb w brzmieniu: 



"Art. 38hb. Zwalnia się od podatku dochodowego dodatek dla niektórych podmiotów 
niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).". 

 
 

Rozdział  7 

Przepisy przejściowe i przepis końcowy 

 
Art.  62.  
1. Maksymalny limit wydatków z Funduszu przeznaczonych na rekompensaty dla 
przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, dodatki dla gospodarstw 
domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych wynosi w latach 2022-2023 10 000 000 
000,00 zł, w tym na: 

1) rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 - 
3 285 000 000,00 zł; 

2) rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 - 
3 615 000 000,00 zł; 

3) dodatki dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych - 
3 100 000 000,00 zł. 

 

2. Minister właściwy do spraw energii monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym 
mowa w ust. 1. W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 80% środków, 
o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw energii informuje o tym fakcie ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych oraz Prezesa Rady Ministrów. 

3. W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 95% środków, o których 
mowa w ust. 1 pkt 3, wysokość wypłacanych dodatków dla gospodarstw domowych oraz 
dodatków dla podmiotów wrażliwych podlega proporcjonalnemu obniżeniu tak, aby łączna 
wysokość wypłacanych dodatków była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych 
przeznaczanych na przyznanie dodatków. 

 
Art.  64.  
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 


