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RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH

IV.7215.186.2016.DZ

Szanowny Panie Premierze,

Od kilku lat w sferze zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje 
problematyka stosowania przez właścicieli i zarządców zasobów lokalowych 
nagrzejnikowych podzielników kosztów ciepła dla potrzeb rozliczania kosztów ciepła 
dostarczanego do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych. Od 
2017r. Rzecznik Praw Obywatelskich prowadził w tej sprawie korespondencję z Ministrem 
Energii.

W dniu 28 lutego 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, mając na uwadze 
okoliczność, że na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii (Dz.U. poz. 
2290) nazwa „Ministerstwo Energii” została zmieniona na „Ministerstwo Aktywów 
Państwowych”, oraz fakt, że do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wciąż wpływają 
skargi od obywateli dotyczące problematyki rozliczania kosztów ciepła dostarczanego do 
ich mieszkań, zwrócił się do Pana Ministra z prośbą o nadesłanie informacji dotyczących 
efektów pracy powołanej w Ministerstwie Energii Grupy Roboczej ds. określenia 
wytycznych dla indywidualnego rozliczania kosztów zakupu ciepła w budynkach 
wielolokalowych, a w szczególności informacji, czy materiał opracowany przez Zespół 
zajmujący się przygotowaniem zbioru zaleceń do metodyki rozliczania kosztów ciepła 
dostarczonego do budynku wielolokalowego, będzie podlegał publikacji na stronie 
internetowej resortu (jeśli tak – to w jakim przewidywanym terminie), jak również 
informacji, czy kontynuowane są prace Zespołu opiniującego przepisy prawa w zakresie 
rozliczeń ciepła w budynkach wielolokalowych, a jeżeli tak, to na jakim znajdują się etapie.   

Warszawa, 20-05-2020 r.

Pan Jacek Sasin 
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Aktywów Państwowych
ePUAP: 
/MEnergii/SkrytkaESP
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Z uwagi na fakt, że do chwili obecnej do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nie 
wpłynęła odpowiedź na wspomniane wystąpienie RPO z dnia 28 lutego 2020 r., działając na 
podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r., poz. 627), z upoważnienia Rzecznika ponownie proszę o 
udzielenie informacji dotyczących wskazanej wyżej problematyki.

Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie/
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