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Szanowni Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Miast!

Na mocy Ustawy  z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, mieszkańcy Polski mogą 
wnioskować o przyznanie wsparcia dla gospodarstw domowych, ciepłowni i podmiotów 
społecznych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Wsparcie w kwocie 10 miliardów 
złotych trafi do 6,5 milionów odbiorców. Państwa zaangażowanie w ten proces stanowi 
nieoceniony wkład w ochronę Polaków przed skutkami wzrostu cen, spowodowanymi przez 
wojnę energetyczną prowadzoną przez Federację Rosyjską. 

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 
jest elementem rządowej tarczy energetycznej, w ramach której wprowadzony już został 
dodatek węglowy. Do beneficjentów tarczy dołączają również gospodarstwa domowe, które 
używają innego opału niż węgiel oraz mieszkańcy korzystający z ciepła systemowego – z myślą 
o nich przewidziane są rekompensaty do taryf dla odbiorców ciepła. Niezbędne wsparcie 
zabezpieczające przed gwałtownym wzrostem cen ogrzewania otrzymają również podmioty 
społeczne, w tym w szczególności szkoły, szpitale i placówki wychowawcze działające w 
Państwa gminach.

Szczegóły dotyczące poszczególnych elementów wsparcia w ramach rządowej tarczy 
energetycznej, w tym wnioski do pobrania oraz praktyczne informacje znajdziecie Państwo na 
stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: www.gov.pl/klimat

Zaproszenie na webinarium

Aby ułatwić Państwu obsługę związaną z procedurami dotyczącymi wsparcia dla odbiorców 
ciepła, pragnę zaprosić Państwa do udziału w webinariach informacyjnych. Wirtualne 
spotkania dla przedstawicieli gmin odbędą się 22 i 26 września oraz 27 i 28 września na 
platformie Mitting15. Zwracam się do Państwa z prośbą o skontaktowanie się z wytwórcami 
ciepła i przekazanie niniejszego zaproszenia odpowiednim podmiotom. Zgłoszenia można 
dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Linki do formularzy 
rejestracyjnych znajdą Państwo poniżej. Z uwagi na to, że liczba uczestników każdego ze 

http://www.gov.pl/klimat


spotkań jest ograniczona, o uczestnictwie w webinarium będzie decydowała kolejność zapisów. 
Zgłoszenia będą przyjmowane z adresów służbowych, dla weryfikacji domen.

Linki do rejestracji:

I Webinarium z wdrożenia zapisów ustawy o innych źródłach ciepła dla wytwórców ciepła 
systemowego odbędzie się w dniu 22 września 2022 r. w godz. 09:00-12:00 link do 
spotkania: https://meeting15.com/pl/join-event/ministerstwo-klimatu-i-srodowiska-
webinarium-z-wdrozenia-zapisow-ustawy-o-innych-zrodlach-ciepla-dla-wytworcow-ciepla-
systemowego-22092022/4801

II Webinarium z wdrożenia zapisów ustawy o innych źródłach ciepła dla wytwórców ciepła 
systemowego odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. w godz. 09:00-12:00 link do spotkania: 
https://meeting15.com/pl/join-event/ministerstwo-klimatu-i-srodowiska-webinarium-z-
wdrozenia-zapisow-ustawy-o-innych-zrodlach-ciepla-dla-wytworcow-ciepla-systemowego-
26092022/4803

I Webinarium z wdrażania zapisów ustawy o innych źródłach ciepła dla podmiotów 
społecznych odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. w godz. 09:00-12:00 link do spotkania: 
https://meeting15.com/pl/join-event/ministerstwo-klimatu-i-srodowiska-webinarium-z-
wdrozenia-zapisow-ustawy-o-innych-zrodlach-ciepla-dla-podmiotow-spolecznych-
27092022/4805

II Webinarium z wdrażania zapisów ustawy o innych źródłach ciepła dla podmiotów 
społecznych odbędzie się w dniu 28 września 2022 r. w godz. 09:00-12:00 link do spotkania: 
https://meeting15.com/pl/join-event/ministerstwo-klimatu-i-srodowiska-webinarium-z-
wdrozenia-zapisow-ustawy-o-innych-zrodlach-ciepla-dla-podmiotow-spolecznych-
28092022/4808

Liczę na Państwa aktywny udział w procesie udzielania bezpośredniego wsparcia dla 
mieszkańców Polski oraz podmiotów pożytku publicznego. Wspólnie zapewnimy 
bezpieczeństwo energetyczne w tym niełatwym okresie zawirowań rynkowych związanych z 
wysokimi cenami paliw. 

Z poważaniem

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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