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A U T O P O P R AW K A  

do rządowego projektu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez 

gospodarstwa domowe (druk nr 2696) 

 

W rządowym projekcie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa 

domowe (druk nr 2696) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) podmiocie wprowadzającym do obrotu – rozumie się przez to przedsiębiorcę w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 

r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570) wykonującego działalność 

gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliwa stałego, określonego w 

przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 11;” ; 

2) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Podmiot wprowadzający do obrotu, jest obowiązany do wystawienia 

faktury za sprzedaż paliwa stałego po cenie określonej w umowie, o której mowa w 

art. 3 ust. 3, zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488 i 1561). Za datę 

sprzedaży uznaje się datę sprzedaży paliwa stałego zapisaną na fakturze.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Do umowy, o której mowa w ust. 3, dołącza się kopię najbardziej 

aktualnego certyfikatu jakości potwierdzającego parametry jakościowe paliwa 

stałego.”, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Termin dokonania przez gminę płatności z tytułu realizacji umowy, o której 

mowa w ust. 3, wynosi 60 dni liczonych od dnia wydania paliwa stałego na rzecz 

gminy, o której mowa w ust. 3.”; 

3) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. 1. W przypadku gdy dana gmina nie zawrze umowy, o której mowa w art. 3 

ust. 3, sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób 

fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie tej gminy może być 

prowadzona przez gminę bezpośrednio sąsiadującą z gminą właściwą ze względu na 
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miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym, zwaną dalej „gminą 

sąsiednią”, lub przez inny podmiot będący pośredniczącym podmiotem węglowym, o 

którym mowa w art. 2 pkt 23a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488 i 1967), zwany dalej „innym podmiotem”.  

2. Gmina sąsiednia albo inny podmiot zawierają z podmiotem wprowadzającym do 

obrotu umowę, o której mowa w art. 3 ust. 3.  

3. Inny podmiot może przystąpić do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla 

gospodarstw domowych w celu jego sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego: 

1) samodzielnie albo  

2) we współpracy z drugim innym podmiotem albo kilkoma innymi podmiotami.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, umowa, o której mowa w art. 3 ust. 

3, jest zawierana między podmiotem wprowadzającym do obrotu a współpracującymi 

innymi podmiotami. 

5. Do innego podmiotu albo innych współpracujących podmiotów nie stosuje się art. 

3 ust. 7–9.  

6. Podmiot wprowadzający do obrotu będący innym podmiotem lub który zawarł 

umowę, o której mowa w art. 3 ust. 3, z innym podmiotem albo współpracującymi innymi 

podmiotami niezwłocznie informuje wójta, burmistrza albo prezydenta miasta gminy, na 

której terenie inny podmiot albo współpracujące inne podmioty będą sprzedawać paliwo 

stałe nabyte na podstawie tej umowy na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach 

domowych na terenie tej gminy, o innym podmiocie albo współpracujących innych 

podmiotach, podając ich firmy i siedziby, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub 

elektronicznej. 

7. Informacja o firmie i siedzibie innego podmiotu albo współpracujących innych 

podmiotów, którzy będą sprzedawać paliwo stałe nabyte na podstawie umowy, o której 

mowa w art. 3 ust. 3, na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych na terenie 

danej gminy jest zamieszczana na stronie podmiotowej tej gminy w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

8. Cena paliwa stałego, po której inny podmiot sprzedaje paliwo stałe nabyte na 

podstawie umowy, o której mowa w art. 3 ust. 3, na rzecz osób fizycznych w 

gospodarstwach domowych nie może być wyższa niż 2200 złotych brutto za tonę paliwa 

stałego.  
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9. Do ceny paliwa stałego, o której mowa w ust. 8, inny podmiot, który sprzedaje 

paliwo stałe nabyte na podstawie umowy, o której mowa w art. 3 ust. 3, na rzecz osób 

fizycznych w gospodarstwach domowych nie może doliczać żadnych dodatkowych 

kosztów i opłat obciążających osobę fizyczną w gospodarstwie domowym nabywającą to 

paliwo stałe, z wyłączeniem kosztów transportu paliwa stałego z miejsca jego 

składowania przez ten inny podmiot do gospodarstwa domowego w przypadku, gdy osoba 

fizyczna w gospodarstwie domowym skorzysta z usługi transportu oferowanej przez ten 

inny podmiot, przy czym skorzystanie z tej usługi nie może warunkować sprzedaży tego 

paliwa stałego i jego wydania przez inny podmiot.”; 

4) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub likwidator podmiotu 

wprowadzającego do obrotu, nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 293 § 1 albo 

art. 483 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1467 i 1488) za szkody powstałe w wyniku sprzedaży gminie, podmiotowi, 

o którym mowa w art. 5 ust. 5, lub innemu podmiotowi paliwa stałego na warunkach 

określonych w ustawie z przeznaczeniem do sprzedaży gospodarstwom domowym w 

ramach zakupu preferencyjnego.”; 

5) w art. 10 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, 

na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na 

sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto 

za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na 

podstawie art. 8 ust. 2: 

a) pkt 1 – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r., 

b) pkt 1 i 2 łącznie – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 

2023 r.”; 

6) w art. 12 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. 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 
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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 weryfikacji wniosku o 

zakup.”; 

7) art. 13 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13. 1. W przypadku gdy zakup preferencyjny paliwa stałego następuje w 

gminie sąsiedniej albo od innego podmiotu osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, 

o której mowa w art. 8 ust. 1, składa do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, wniosek 

o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa 

domowego, w skład którego wchodzi ta osoba fizyczna, dodatku węglowego, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, albo 

pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego 

dodatku węglowego, zwanego dalej „zaświadczeniem”. 

2. Do wniosku dołącza się oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego 

gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie 

nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie 

niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach 

wydanych na podstawie art. 8 ust. 2: 

1) pkt 1 – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.; 

2) pkt 1 i 2 łącznie – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 

r. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 

6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

4. Zaświadczenie zawiera: 

1) imię i nazwisko osoby fizycznej w gospodarstwie domowym, której jest wydawane 

zaświadczenie; 

2) adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi 

osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie; 
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3) informację o: 

a) wypłaceniu na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi osoba 

fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie, dodatku węglowego, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, 

albo 

b) pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wypłatę na rzecz gospodarstwa 

domowego, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane 

zaświadczenie, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 

dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. 

5. W przypadku gdy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia wystąpiła osoba 

fizyczna w gospodarstwie domowym spełniająca warunki uprawniające do dodatku 

węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 

węglowym, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku, wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta dokonuje weryfikacji tego wniosku w zakresie zgłoszenia lub wpisania 

głównego źródła ogrzewania w 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. Przepisy art. 2 ust. 3a–7 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz art. 12 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wójt, burmistrz albo prezydent miasta w 

zaświadczeniu, w miejsce informacji, o której mowa w ust. 4 pkt 3, podaje informację 

potwierdzającą, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, w skład którego 

wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie, jest zgodne z art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. 

7. Wójt, burmistrz albo prezydenta miasta wydaje zaświadczenie w terminie 14 dni 

od dnia złożenia wniosku. Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat. 

8. 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 – 

dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej 

gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora 
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centrum usług społecznych lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia 

postępowań w sprawach dotyczących wydania zaświadczenia. 

9. Zaświadczenie wydaje się jednokrotnie i w jednym egzemplarzu, w każdym z 

okresów określonych w art. 8 ust. 2. Zaświadczenie jest ważne w okresie, w którym 

zostało wydane.”; 

8) art. 16 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 16. 1. Podmiot wprowadzający do obrotu może wystąpić do podmiotu 

wypłacającego z wnioskiem o wypłatę rekompensaty w wysokości stanowiącej iloczyn 

ilości paliwa stałego sprzedanego na podstawie umów, o których mowa w art. 3 ust. 3, w 

okresie wskazanym w ust. 10, i różnicy między uzasadnionym średnim jednostkowym 

kosztem paliwa stałego w tym okresie a średnią ceną netto sprzedaży paliwa stałego w 

tym okresie, powiększoną o podatek od towarów i usług.  

2. Uzasadniony średni jednostkowy koszt, o którym mowa w ust. 1, oblicza się jako 

iloraz sumy ujętych w księgach rachunkowych w okresie wskazanym w ust. 10 kosztów 

uzasadnionych, o których mowa w ust. 3, i ilości sprzedanego w tym okresie paliwa 

stałego.  

3. Do uzasadnionych kosztów paliwa stałego zalicza się koszty: 

1) paliwa stałego według ceny nabycia, 

2) bezpośrednie i pośrednie związane z zakupem i przystosowaniem paliwa stałego do 

wprowadzenia do obrotu, w tym koszty ogólnego zarządu, nieujęte w cenie nabycia, 

3) sprzedaży paliwa stałego, 

4) obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu paliwa stałego w 

okresie jego przygotowania do sprzedaży oraz w celu finansowania sprzedaży 

paliwa stałego z zastosowaniem odroczonego terminu płatności 

– określone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 

r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) lub Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej.  

4. Średnią cenę netto sprzedaży, o której mowa w ust. 1, oblicza się jako iloraz sumy 

przychodów ze sprzedaży paliwa stałego na podstawie umów, o których mowa w art. 3 

ust. 3, uzyskanych w okresie wskazanym w ust. 10, i ilości tego paliwa stałego 

sprzedanego w tym okresie. 

5. Rekompensata przysługuje za paliwo stałe sprzedane do dnia 30 kwietnia 2023 r. 

i jest wypłacana podmiotowi wprowadzającemu do obrotu na jego wniosek za każdy 
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miesiąc kalendarzowy. Wysokość rekompensaty w danym okresie miesięcznym oblicza 

podmiot wprowadzający do obrotu. 

6. Rekompensata w kwocie netto, o której mowa w ust. 1, stanowi przychód 

podmiotu  wprowadzającego do obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.1)) , w 

miesiącu jej otrzymania. 

7. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków o wypłatę 

rekompensaty i jej wypłatę jest podmiot wypłacający. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) oznaczenie podmiotu wprowadzającego do obrotu – jego nazwę (firmę), adres 

siedziby i adres poczty elektronicznej; 

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo 

informację o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4) wyrażoną w tonach ilość paliwa stałego sprzedanego gminom, gminom sąsiednim 

lub innym podmiotom na podstawie umów, o których mowa w art. 3 ust. 3, w okresie 

wskazanym w ust. 10; 

5) wnioskowaną wysokość rekompensaty; 

6) oznaczenie okresu, którego dotyczy wniosek; 

7) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata rekompensaty; 

8) imiona, nazwiska oraz numery PESEL pełnomocników ustanowionych do 

dokonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu wprowadzającego do obrotu 

i ich adresy poczty elektronicznej; 

9) inne informacje niezbędne do obliczenia i wypłaty rekompensaty. 

9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) szczegółową kalkulację wnioskowanej kwoty rekompensaty, wraz z podaniem do 

każdej umowy, o której mowa w art. 3 ust. 3: 

a) ilości paliwa stałego sprzedanego w okresie objętym wnioskiem o wypłatę 

rekompensaty wyrażonej w tonach, 

                                                 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1927, 2105, 2106, 

2269 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 830, 872, 1079, 1269, 1561, 1812, 1967 i 2014. 
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b) uzasadnionego średniego kosztu jednostkowego paliwa stałego w okresie 

objętym wnioskiem o wypłatę rekompensaty, wyrażonego w zł za tonę,  

c) sumy ujętych w księgach rachunkowych w okresie objętym wnioskiem o 

wypłatę rekompensaty uzasadnionych kosztów, o których mowa w ust. 3, 

wyrażoną w zł;  

d) ceny netto sprzedaży paliwa stałego w okresie objętym wnioskiem o wypłatę 

rekompensaty, wyrażonej w zł za tonę; 

2) zestawienie numerów faktur wraz z określeniem wyrażonej w tonach, odrębnie dla 

każdej faktury, ilości paliwa stałego sprzedanego na podstawie umów, o których 

mowa w art. 3 ust. 3, daty sprzedaży, nazwy gminy, gminy sąsiedniej lub podmiotu 

nabywającego paliwo stałe, ceny netto i wartości tego paliwa stałego; 

3) opis metodologii zastosowanej do obliczenia uzasadnionego średniego kosztu 

jednostkowego, o którym mowa w  ust. 1, i zastosowanych do obliczeń pozycji lub 

grup kosztów uzasadnionych; opis dostarcza się z pierwszym wnioskiem i w każdym 

przypadku zmiany metodologii; 

4) oświadczenie o treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny, oświadczam, że wszystkie dane i informacje, podane we wniosku o wypłatę 

rekompensaty, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia …. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, za miesiąc …. 202…r., 

są zgodne z prawdą.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się za okres miesiąca kalendarzowego, 

w terminie 60 dni od ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy wniosek. W przypadku 

złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty z niedochowaniem terminu wniosek 

pozostawia się bez rozpoznania. Kwota rekompensaty nieuwzględniona we wniosku za 

okres danego miesiąca kalendarzowego, może zostać uwzględniona we wniosku o 

rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 18 ust. 1. 

11. Składanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków o wypłatę rekompensaty, a 

także korespondencja z podmiotem wypłacającym odbywa się wyłącznie w formie 

elektronicznej.  

12. Wniosek o wypłatę rekompensaty składa się do podmiotu wypłacającego przy 

użyciu formularza udostępnionego na stronie internetowej administrowanej przez ten 
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podmiot i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu wprowadzającego do obrotu.”; 

9) w art. 17 w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku nieusunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych zawartych 

we wniosku, o którym mowa w art. 16 ust. 1, lub wątpliwości podmiotu wypłacającego w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia podmiot wypłacający 

odmawia zatwierdzenia tego wniosku w zakresie, w jakim kwota rekompensaty budzi 

wątpliwości lub nie przysługuje i informuje podmiot wprowadzający do obrotu o 

przyczynie tej odmowy.”; 

10) w art. 18: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do dnia 31 października 2023 r. podmiot wprowadzający do obrotu składa 

do podmiotu wypłacającego wniosek o rozliczenie rekompensaty za cały okres 

przysługiwania prawa do niej, który uwzględnia rzeczywiste dane, o których mowa 

w art. 16 ust. 1, w tym koszty ujęte w księgach rachunkowych po dniu 30 kwietnia 

2023 r. dotyczące sprzedaży paliwa stałego w okresie objętym wnioskami o 

rekompensatę. Do wniosku o rozliczenie rekompensaty dołącza się raport biegłego 

rewidenta z usługi atestacyjnej, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o 

biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1302), potwierdzający prawidłowość obliczenia kwoty rekompensaty.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku niezłożenia wniosku o rozliczenie rekompensaty w terminie, 

o którym mowa w ust. 1, wypłaconą rekompensatę uznaje się za otrzymaną 

nienależnie i podmiot wprowadzający do obrotu jest obowiązany do zwrotu 

otrzymanych środków w całości wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 

otrzymania rekompensaty, w terminie do dnia 15 listopada 2023 r.”, 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Zwrot rekompensaty, o którym mowa w ust. 3 i 4, stanowi dla podmiotu 

wprowadzającego do obrotu koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów 

ustawy, o której mowa w art. 16 ust. 1a, w miesiącu dokonania zwrotu.”, 

d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Jeżeli z wniosku o rozliczenie rekompensaty wynika, że rekompensata 

została wypłacona importerowi w kwocie niższej niż należna, podmiot wypłacający 
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dokonuje wypłaty należnej kwoty w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku 

o rozliczenie rekompensaty przez podmiot wypłacający.”, 

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Przepisy art. 16 i art. 17 stosuje się odpowiednio do wniosków o rozliczenie 

rekompensaty.”; 

11) w art. 21 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Środki wypłacone w ramach rekompensaty, o której mowa w art. 16 ust. 1, które 

zostały pobrane nienależnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami na rachunek 

rekompensaty podmiotu wprowadzającego paliwo stałe do obrotu, a w przypadku jego 

likwidacji – do budżetu państwa.  

3. Podmiot wypłacający w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych rozliczenie środków na 

realizację wypłat rekompensat, o których mowa w art. 16 ust. 1.”; 

12) w art. 22: 

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Ostatni wniosek o przyznanie środków na wypłaty rekompensat dla 

podmiotów wprowadzających do obrotu podmiot wypłacający składa do ministra 

właściwego do spraw aktywów państwowych w terminie do dnia 10 listopada 2023 

r.”, 

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych przekazuje środki na 

wypłaty rekompensat podmiotowi wypłacającemu w terminie do 30 dni roboczych 

od dnia otrzymania środków, o których mowa w ust. 3.  

5. Podmiot wypłacający przekazuje niewykorzystane środki Funduszu do 

ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w terminie umożliwiającym 

przekazanie środków do Funduszu do dnia 29 grudnia 2023 r.”, 

c) w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Niewydatkowane środki podlegają zwrotowi do Funduszu, zgodnie z ust. 5.”, 

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Szczegółowe zasady współpracy ministra właściwego do spraw aktywów 

państwowych oraz podmiotu wypłacającego w zakresie przekazywania środków na 

rachunek rekompensaty podmiotu wprowadzającego paliwo stałe do obrotu oraz 
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zwrotu niewykorzystanych środków, wymiany dokumentów i informacji określa 

umowa.”, 

e) dodaje się ust. 12 w brzmieniu: 

„12. Podmiot wypłacający publikuje na swojej stronie internetowej informację 

o łącznej kwocie rekompensat wypłaconych podmiotom wprowadzającym do obrotu 

na koniec danego miesiąca.”; 

13) art. 25 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 25. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) w art. 65: 

a) w ust. 4 w pkt 5 po wyrazach „środków z” dodaje się wyrazy „zaciągniętych 

kredytów lub”, 

b) w ust. 5: 

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, o których mowa 

w art. 67 ust. 3, wraz z odsetkami i innymi kosztami bezpośrednio 

związanymi z tymi kredytami;”,  

– w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) wypłaty rekompensat, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 

…….. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa 

domowe (Dz. U. poz. ….).”, 

c) w ust. 21 w pkt 2 po wyrazach „planowanych do” dodaje się wyrazy 

„zaciągnięcia kredytów oraz do”, 

d) w ust. 25 po wyrazach „podstawę do” dodaje się wyrazy „zaciągnięcia 

kredytów oraz”; 

2) w art. 67: 

a) w ust. 1 po wyrazach „zobowiązań z tytułu” dodaje się wyrazy „zaciągniętych 

kredytów lub”, 

b) w ust. 3 po wyrazie „może” dodaje się wyrazy „zaciągać kredyty lub”, 
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c) w ust. 4 po wyrazach „z tytułu” dodaje się wyrazy „zaciągniętych kredytów 

lub”, 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Gwarancja, o której mowa w ust. 4, może być udzielana do 

wysokości 100% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego gwarancją 

lub 100% pozostających do wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających 

z wyemitowanych obligacji objętych gwarancją, wraz z 100% należnych 

odsetek od tych kwot i innych kosztów bezpośrednio związanych 

odpowiednio z tym kredytem lub obligacjami, wynikających z warunków 

udzielenia kredytu albo emisji obligacji.”; 

14) art. 28 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 28. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych w terminie 7 dni od 

dnia przedłożenia wniosku, o którym mowa w art. 22 ust. 3, występuje do Prezesa Rady 

Ministrów o zmianę w planie finansowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i 

wskazuje kwotę zweryfikowaną do wypłaty.”; 

15) art. 31 i art. 32 otrzymują brzmienie: 

„Art. 31. Pierwszy wniosek o rekompensatę, o której mowa w art. 16 ust. 1, pod 

rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, podmiot wprowadzający do obrotu 

składa jednorazowo w terminie od dnia 23 stycznia 2023 r. do dnia 25 lutego 2023 r. za 

transakcje sprzedaży paliwa stałego dokonane do dnia 31 grudnia 2022 r.  na podstawie 

umowy, o której mowa w art. 3 ust. 3. 

Art. 32. 1. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy gmina 

zainteresowana dokonaniem zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw 

domowych ogłasza na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej 

informację o przystąpieniu do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.  

2. W przypadku gdy gmina w terminie, o którym mowa w ust. 1, nie ogłosi 

informacji o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw 

domowych, gmina sąsiednia, inny podmiot albo współpracujące inne podmioty mogą 

przystąpić do zakupu tego paliwa stałego w celu prowadzenia jego sprzedaży w ramach 

zakupu preferencyjnego również dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych 

znajdujących się na terenie tej gminy.  

3. Gmina sąsiednia zgłasza chęć przystąpienia do zakupu paliwa stałego z 

przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie gminy, o której 
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mowa w ust. 2, przez ogłoszenie na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji 

Publicznej takiej informacji oraz przekazanie jej do gminy, o której mowa w ust. 2. 

4. Inny podmiot oraz współpracujące inne podmioty zgłaszają chęć przystąpienia do 

zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się 

na terenie gminy, o której mowa w ust. 2, przez wystąpienie do tej gminy z wnioskiem.  

5. W przypadku gdy przystąpieniem do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla 

gospodarstw domowych zainteresowanych jest więcej niż jedna gmina sąsiednia, więcej 

niż jeden inny podmiot lub współpracujące inne podmioty, do zakupu tego paliwa stałego 

przystępują ta gmina sąsiednia, ten inny podmiot lub te współpracujące inne podmioty, 

którzy pierwsi dokonali zgłoszenia. 

6. W przypadku, w którym zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 i 4, nastąpiły tego 

samego dnia, do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 

przystępuje gmina sąsiednia, o której mowa w ust. 3. 

7. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 3, nie są wiążące. 

8. Gmina sąsiednia, inny podmiot albo współpracujące inne podmioty mogą 

przystąpić do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do 

dnia 31 grudnia 2022 r. 

9. Gmina, która nie przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla 

gospodarstw domowych w terminie, o którym mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa 

w art. 8 ust. 2 pkt 1, może ogłosić przystąpienie do zakupu paliwa stałego z 

przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w okresie, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 

2, w terminie do dnia 7 stycznia 2023 r. Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio.”. 



UZASADNIENIE 

autopoprawki do rządowego projektu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego 

przez gospodarstwa domowe (druk nr 2696) 

 

1) art. 2 

Proponuje się, aby jako podmioty wprowadzające do obrotu określić przedsiębiorców 

wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliwa stałego 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 11. 

2) art. 3  

Doprecyzowano, że do umowy zawieranej na podstawie art. 3 ust. 3 należy dołączyć 

kopię najbardziej aktualnego certyfikatu jakości potwierdzającego parametry jakościowe 

paliwa stałego. Wskazano również, że termin na dokonanie przez gminę płatności z tytułu 

realizacji umowy, o której mowa w ust. 3, wynosi 60 dni liczonych od dnia wydania paliwa 

stałego na rzecz gminy. 

3) art. 4 

Wskazano, że inny podmiot może przystąpić do zakupu paliwa stałego z 

przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w celu jego sprzedaży w ramach zakupu 

preferencyjnego samodzielnie albo we współpracy z drugim innym podmiotem albo kilkoma 

innymi podmiotami. Wynikowe zmiany w tym zakresie zostały również uwzględnione w art. 

32. Ww. innym podmiotem może być również sam podmiot wprowadzający do obrotu. 

Ponadto ustanowiono obowiązek informacyjny nałożony na podmiot wprowadzający 

do obrotu będący innym podmiotem, polegający na przekazaniu właściwej gminie informacji 

o innym podmiocie oferującym zakup preferencyjny paliwa stałego na jej terenie.  Następnie 

dana gmina będzie zobowiązana do zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej na 

swojej stronie podmiotowej informacji o firmie oraz siedzibie podmiotu oferującego zakup 
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preferencyjny paliwa stałego. Takie rozwiązanie umożliwi mieszkańcom danej gminy  dostęp 

do informacji o podmiocie sprzedającym paliwo stałe na zasadach określonych w ustawie. 

Proponowana zmiana eliminuje również możliwość doliczania przez inny podmiot, który 

sprzedaje paliwo stałe nabyte na podstawie umowy, o której mowa w art. 3 ust. 3, na rzecz osób 

fizycznych w gospodarstwach domowych, innych kosztów i opłat ponad określoną w ust. 3 

cenę paliwa stałego, tj. 2200 zł/tonę. Podmiot ten może jedynie doliczyć koszty transportu, ale 

tylko w przypadku gdy dana osoba fizyczna w gospodarstwie domowym nabywająca to paliwo 

stałe zdecyduje się skorzystać z usługi transportu oferowanej przez ten inny podmiot. 

Skorzystanie z tej usługi ma być dobrowolne i nie może być ono warunkiem sprzedaży ani 

wydania paliwa stałego nabywcy. 

4) art. 7 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 3 projektowanej ustawy, podmiot 

wprowadzający do obrotu posiada formę organizacyjno-prawną spółki kapitałowej. Z tego też 

względu przewidzianym w art. 7 ust. 2 projektowanej ustawy wyłączeniem odpowiedzialności 

za szkody wyrządzone spółce sprzecznym z prawem działaniem lub zaniechaniem należy objąć 

również członków organów oraz likwidatorów spółek akcyjnych. Podstawę tej 

odpowiedzialności stanowi art. 483 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych, stąd w celu zrównania sytuacji prawnej decydentów w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz spółkach akcyjnych jest konieczne uwzględnienie przedmiotowego 

przepisu w treści wyłączenia przewidzianego w art. 7 ust. 2 projektu ustawy. 

5) art. 10 

Dodano obowiązek dołączenia do wniosku oświadczenia potwierdzającego, że 

wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego dokonywany 

jest zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 

2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona 

na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 8 ust. 2. Analogiczne oświadczenie będzie 

składane wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia na podstawie art. 13.  
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Chodzi tutaj o uniknięcie sytuacji, w której uprawnienie do zakupu preferencyjnego 

przysługiwałoby osobie, które nabyła już wcześniej odpowiednią ilość paliwa stałego po 

akceptowalnej społecznie cenie, np. od krajowych kopalni. Ilość wskazywana w oświadczeniu 

będzie przy tym zależała od okresu, którego dotyczy wniosek. W przypadku wniosku 

dotyczącego zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r., oświadczenie będzie wskazywało brak zakupu 

ilości co najmniej takiej jak przewidziana rozporządzeniem do tego właśnie dnia. Z kolei w 

przypadku wniosku dotyczącego okresu od dnia 1 stycznia 2023 r., oświadczenie będzie 

odnosiło się już do ilości przewidzianej przez rozporządzenie na cały sezon grzewczy 2022–

2023, gdyż w wolumenie tym należy uwzględnić paliwo stałe nabyte w ramach zakupu 

preferencyjnego przed dniem 1 stycznia 2023 r. 

6) art. 12 i 13 

Doprecyzowano, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta może upoważnić inne osoby 

wymienione we wskazanym przepisie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących  

weryfikacji wniosku o zakup lub wydania zaświadczenia. Analogiczne rozwiązanie znajduje 

się również przykładowo w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym 

(Dz. U poz. 1692, z późn zm.).  

7) art. 16 

Zmieniono sposób określania rekompensaty, wskazując, że zostanie ustalona w 

wysokości stanowiącej iloczyn ilości paliwa stałego sprzedanego na podstawie umów i różnicy 

między uzasadnionym średnim jednostkowym kosztem paliwa stałego w tym okresie a średnią 

ceną netto sprzedaży paliwa stałego w tym okresie, powiększoną o podatek od towarów i usług. 

Definicje średniego jednostkowego kosztu paliwa stałego oraz średniej ceny netto sprzedaży 

tego paliwa zostały również przedstawione w tym artykule. 

Jednoznaczne przyjęto, że rekompensata w kwocie netto stanowi przychód podmiotu  

wprowadzającego do obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm. ), w miesiącu jej 

otrzymania. 
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W związku z powyższym zmieniono również zakres wniosku o wypłatę rekompensaty, 

tak aby przedstawiane informacje odpowiadały zakresowi określonemu w ust. 1.   

8) art. 18  

Wskazuje się, że podmiot wprowadzający do obrotu składa do podmiotu wypłacającego 

wniosek o rozliczenie rekompensaty w terminie do dnia 31 października 2023 r. (za cały okres 

przysługiwania prawa do niej), uzupełniony o raport biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej 

przygotowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302), potwierdzający 

prawidłowość obliczenia kwoty rekompensaty. Jednoznacznie przyjęto, że zwrot rekompensaty 

stanowi dla podmiotu wprowadzającego do obrotu koszt uzyskania przychodu w miesiącu 

dokonania zwrotu. Przepis uzupełniono również o konsekwencje wypłacenia niższej kwoty 

rekompensaty niż należna.  

9) art. 21  

Zmieniono projektowany przepis, tak żeby było jasne, że podmiot wypłacający 

przedstawia rozliczenie środków na realizację wypłat rekompensat ministrowi właściwemu do 

spraw aktywów państwowych.  

10) art. 22  

Wskazano do kiedy należy złożyć ostatni wniosek o przyznanie środków na wypłaty 

rekompensaty, a także, że składany jest on do ministra właściwego do spraw aktywów 

państwowych. Ustalono, że niewykorzystane środki są zwracane również do tego ww. ministra.  

Dodano przepis wskazujący, że podmiot wypłacający publikuje na swojej stronie 

internetowej informację o łącznej kwocie rekompensat wypłaconych podmiotom 

wprowadzającym do obrotu na koniec danego miesiąca. 

11)  art. 25  
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Wprowadzono zmianę legislacyjną umożliwiającą finansowanie rekompensat z 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (FPC). Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) przewiduje obecnie 

możliwość obejmowania gwarancjami Skarbu Państwa, w celu finansowania Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19, jedynie obligacji emitowanych w kraju i za granicą przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego. Projektowana zmiana ustawy ma na celu uelastycznienie 

możliwości pozyskiwania finansowania FPC nie tylko środkami pochodzącymi z emisji 

obligacji, ale również zasilenie go środkami z kredytów, w udzielaniu których jest 

zainteresowany Bank Światowy. 

12)  art. 28  

Określono obowiązek dla ministra właściwego do spraw aktywów państwowych do 

wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów o dokonanie zmiany planu finansowego tego 

Funduszu.  

13) art. 31  

Uzupełniono termin na złożenie pierwszego wniosku o rekompensatę (od dnia 23 

stycznia 2023 r. do dnia  25 lutego 2023 r.), a także zmieniono sankcję dla podmiotu, który nie 

złoży wniosku w terminie (pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia). 
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