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Wrocław, dnia 27 września 2022 r. 

  

Komunikat 

 

w sprawie możliwości skorzystania przez apteki z 

preferencyjnej ceny wytwarzania ciepła lub dodatku dla 

podmiotów wrażliwych 

* 

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu informuje, że w dniu 20 września 2022 r. weszła 

w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych 

źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1367; zw. dalej: 

„ustawą”). Jej tekst dostępny jest w internetowym wydaniu Dziennika Ustaw RP. Ustawa 

przewiduje trzy instytucje prawne, stanowiące mechanizmy wsparcia dla odbiorców ciepła: 

1) tzw. średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, 

2) dodatek dla gospodarstw domowych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, 

3) dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu 

wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (tzw. „podmiotów wrażliwych”). 

Izba stoi na stanowisku, że apteki mogą skorzystać z dwóch z trzech ww. mechanizmów 

wsparcia, tj. średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz dodatku dla 

podmiotów wrażliwych. 

Mechanizm wsparcia, określony ustawą, został przez ustawodawcę skonstruowany na 

analogicznych zasadach, jak preferencyjna taryfa na gaz, wynikająca z ustawy z dnia 26 

stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych 

w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. 2022, poz. 202). Izba wydała w tym temacie odrębny 

komunikat w lutym br. 

W art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy wskazuje się, że podmiotem, mogącym skorzystać z 

preferencyjnej taryfy na ciepło jest m.in. podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby 

udzielania tych świadczeń, o ile złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy. 

Izba stoi na stanowisku, że apteka jest podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych. Wniosek taki wywieść należy z zadań 

ustawowych apteki. 

Apteki, które posiadają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na wydawanie 

refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobu medycznego na receptę, o której umowie mowa w art. 41 ust. 1 ustawy refundacyjnej, 

świadczą świadczenia zdrowotne i świadczenia zdrowotne rzeczowe (są one zdefiniowane w 

art. 5 pkt 37 i 40 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000196701.pdf
https://dia.oia.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dia-w-sprawie-cen-gazu-dla-aptek/
https://dia.oia.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dia-w-sprawie-cen-gazu-dla-aptek/
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publicznych). Nadto, w aptece realizowane są świadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 

15 ust. 2 pkt 14, 17 i 18 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, czyli m.in. wydawanie leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

dostępnych w aptece na receptę, które są definiowane jako świadczenia gwarantowane w 

rozumieniu art. 5 pkt 35 tej ustawy. Co więcej, zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy – Prawo 

farmaceutyczne: „Nazwa apteka zastrzeżona jest wyłącznie dla miejsca sprawowania opieki 

farmaceutycznej, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie 

farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97 i 1559), świadczenia usług farmaceutycznych, o których 

mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy, i wykonywania zadań zawodowych, o których mowa w art. 4 

ust. 4 pkt 1, 2, 4-10 i 13-16 tej ustawy”. Opieka farmaceutyczna – zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy 

o zawodzie farmaceuty – została zdefiniowana jako świadczenie zdrowotne. Zgodnie zaś z art. 

86 ust. 8a ustawy – Prawo farmaceutyczne: „W aptekach ogólnodostępnych, spełniających 

wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ust. 5 i art. 98 ust. 5, mogą 

być przeprowadzane szczepienia ochronne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”. Ustawa o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wykonywanie 

szczepień ochronnych kwalifikuje do świadczeń na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania 

chorobom i wczesnego wykrywania chorób (art. 27 ust. 1 pkt. 7 tej ustawy). Tym samym 

szczepienia ochronne spełniają definicję „świadczenia zdrowotnego”, albowiem służą 

zachowaniu zdrowia i zapobieganiu chorobom. Zatem apteka wykonująca szczepienia 

ochronne udziela świadczeń zdrowotnych. 

W związku z tym Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu stoi na stanowisku, że apteki są 

podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy, a co za tym idzie – mogą 

skorzystać z mechanizmów wsparcia z tyt. dostaw ciepła. 

Uwaga! Podmioty prowadzące aptekę, które skorzystały z preferencyjnej stawki z tyt. 

dostaw gazu, wynikającej z ww. ustawy ze stycznia br., nie mogą równocześnie skorzystać 

z rekompensaty w zakresie średniej ceny wytworzenia ciepła. Z takiej rekompensaty nie 

mogą również skorzystać te podmioty, które otrzymały dodatek węglowy (art. 4 ust. 2 pkt 

1 i 2 ustawy). 

Nadto, ustawa przewiduje, że z tyt. dostaw ciepła dwa ww. mechanizmy wsparcia ‒ tj. 

rekompensata oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych ‒ przysługują alternatywnie (nie 

jest możliwe łączne z nich skorzystanie; por. art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy). 

Odbiorca ciepła, w celu skorzystania z preferencyjnej taryfy, powinien złożyć dostawcy ciepła 

oświadczenie o treści wskazanej w art. 6 ust. 1 ustawy. Wzór tego oświadczenia zawarty jest w 

załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska 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 (Dz. U. 2022, poz. 1975). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001975/O/D20221975.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001975/O/D20221975.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001975/O/D20221975.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001975/O/D20221975.pdf
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Oświadczenia, o którym mowa w art. 6 ustawy składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej. Oświadczenie można złożyć w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce 

pocztowej operatora pocztowego. 

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy odbiorcy ciepła mogą złożyć po raz pierwszy oświadczenie, o 

którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 

dnia 11 października 2022 r. 

Złożenie oświadczenie po upływie tego terminu odniesienie ten skutek, że sprzedawca ciepła 

zobowiązany będzie do stosowania wobec tych odbiorców średniej ceny wytwarzania ciepła z 

rekompensatą ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono 

oświadczenie. 

Okres obowiązywania rekompensaty określono ustawą na czas od dnia 1 października 

2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. 

* 

W przypadku mechanizmu wsparcia, w postaci dodatku dla podmiotu wrażliwego, ustawa 

wskazuje, że przysługuje on tego rodzaju podmiotom po spełnieniu dwóch przesłanek. Po 

pierwsze, podmioty wrażliwe ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu 

zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju 

biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, 

w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności. Po drugie, 

główne źródło ciepła tych podmiotów jest wpisane lub zgłoszone 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 

(por. art. 26 ust. 1 ustawy). 

Wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych nie jest określona kwotowo, tylko wyliczana na 

podstawie algorytmu opisanego w art. 26 ust. 2 ustawy. 

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 

listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby podmiotu wrażliwego 

(odpowiednio art. 26 ust. 7-9 ustawy). 

W art. 26 ust. 10 ustawy określono wymagania formalne dla wniosku o przyznanie dodatku dla 

podmiotów wrażliwych. Wniosek można złożyć pisemnie lub  za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (w tym drugim wypadku wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). 

Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 

września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z 

tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. 2022, poz. 1974). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001974/O/D20221974.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001974/O/D20221974.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001974/O/D20221974.pdf
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Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku dla 

podmiotów wrażliwych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. 

* 

mgr farm. Marcin Repelewicz 

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu 

 

r. pr. Piotr Sędłak 

Prawnik DIA we Wrocławiu 


