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Do wiadomości: 

Wnioskodawca 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia  

 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w 

związku z sytuacją na rynku tych paliw1) 

Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb sprzedaży niektórych paliw stałych dla 

gospodarstw domowych oraz przyznawania i wypłat rekompensat przedsiębiorcom 

wykonującym działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu tych paliw. 

2. Przepisy ustawy stosuje się do następujących paliw stałych: węgiel kamienny, brykiet 

lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, zwanych dalej „paliwami stałymi”, 

wydobytych, wyprodukowanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub do niej sprowadzonych w 

okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. sprzedawanych gospodarstwom 

domowym od dnia wejścia w życie ustawy. 

Art. 2. 1. Przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie 

wprowadzania do obrotu paliw, wpisanemu do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych 

w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 143 i 1137), który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych 

prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł 

brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych, 

przysługuje rekompensata. Sprzedaż paliwa stałego po cenie wyższej niż 996,60 zł brutto nie 

uprawnia do otrzymania rekompensaty. 

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

którego głównym źródłem ogrzewania są następujące źródła ciepła: kocioł na paliwo stałe, 

kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec 

kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwem stałym, 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 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 438). 

                                                 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 

niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 

ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. 
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3. W przypadku gospodarstw domowych, o których mowa w ust. 1, w budynkach 

wielolokalowych, których wspólnym źródłem ogrzewania jest źródło ciepła, o którym mowa 

w ust. 2, uprawnienie do zakupu paliwa stałego w ilości, o której mowa w ust. 4, i po cenie, o 

której mowa w ust. 1, przysługuje wspólnocie mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej.  

4. Rekompensata wynosi nie więcej niż 750 zł brutto za tonę przy sprzedaży nie więcej 

niż 3 ton paliwa stałego, sprzedanego dla jednego gospodarstwa domowego.  

5. Rekompensatę oblicza się jako iloczyn stawki określonej w ust. 4 oraz ilości paliwa 

stałego wyrażonej w tonach, sprzedanej dla gospodarstw domowych na potrzeby własne tych 

gospodarstw w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2022 r. 

Art. 3. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, który zamierza korzystać z 

rekompensaty, o której mowa w art. 2 ust. 1, informuje o tym Zarządcę Rozliczeń S.A., 

o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania 

kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów 

długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 311), zwanego 

dalej „zarządcą rozliczeń”, podając następujące dane: oznaczenie przedsiębiorcy, jego 

siedziby, siedziby oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, NIP, adres poczty 

elektronicznej oraz numer telefonu. 

2. Zarządca rozliczeń prowadzi listę przedsiębiorców, którzy zamierzają korzystać z 

rekompensaty, o której mowa w art. 2 ust. 1, zawierającą dane, o których mowa w ust. 1, i 

przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw energii każdorazowo po aktualizacji. 

3. Minister właściwy do spraw energii publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw energii listę, o której 

mowa w ust. 2. 

Art. 4. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, jest obowiązany wystawić fakturę 

za sprzedaż paliwa stałego po cenie, o której mowa w art. 2 ust. 1, 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 

i 1137). 

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, jest obowiązany do dołączenia do 

faktury informacji o możliwości skorzystania z programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.  

3. Minister właściwy do spraw energii publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw energii wzór 

informacji załączanej do faktury, o której mowa w ust. 1. 
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Art. 5. 1. Członek gospodarstwa domowego dokonujący zakupu paliwa stałego w ramach 

tego gospodarstwa domowego przekazuje przy jego zakupie przedsiębiorcy, o którym mowa w 

art. 2 ust. 1: 

1) oświadczenie w postaci papierowej opatrzone podpisem własnoręcznym lub w postaci 

elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym, o ilości tego paliwa, które nabył od dnia wejścia w 

życie ustawy, w celu wykorzystania na potrzeby własne tego gospodarstwa domowego; 

2) odpowiednio następujący dokument: 

a) deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw składana na potrzeby 

centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli ta deklaracja została złożona w 

postaci elektronicznej, wraz z jej unikalnym identyfikatorem albo 

b) kopię deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw składanej na potrzeby 

centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli ta deklaracja została złożona w 

postaci papierowej, wraz z uzyskanym na niej potwierdzeniem wpływu lub 

odwzorowanie cyfrowe tej kopii, albo 

c) inny dokument wydany przez właściwy urząd albo właściciela lub zarządcę 

nieruchomości, z którego wynika, że pod adresem budynku, w którym znajduje się 

gospodarstwo domowe jest zlokalizowane źródło spalania paliw: zaświadczenie lub 

kopię deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do centralnej ewidencji 

emisyjności budynków lub odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów 

– w odniesieniu do źródła spalania paliwa stałego. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 3, przy zakupie paliwa stałego osoba 

działająca w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej 

przekazuje przy jego zakupie przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1: 

1) adresy gospodarstw domowych, w imieniu których dokonuje zakupu; 

2) odpowiednio dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2; 

3) oświadczenie w postaci papierowej opatrzone podpisem własnoręcznym lub w postaci 

elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym o ilości tego paliwa, które nabyła wspólnota 

mieszkaniowa albo spółdzielnia mieszkaniowa od dnia wejścia w życie ustawy, w celu 

wykorzystania na potrzeby własne gospodarstw domowych wchodzących w skład tej 

wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej. 

3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w: 
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1) ust. 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 1 do ustawy; 

2) ust. 2 pkt 3, jest określony w załączniku nr 2 do ustawy.  

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 3, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  

Art. 6. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, jest obowiązany do zbierania i 

przechowywania dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz faktur sprzedaży po 

cenie, o której mowa w art. 2 ust. 1, przez okres 10 lat. 

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, jest obowiązany do wprowadzania 

transakcji sprzedaży i przekazywania dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz 

faktur sprzedaży po cenie, o której mowa w art. 2 ust. 1, w portalu elektronicznym na stronie 

administrowanej i udostępnionej w tym celu przez zarządcę rozliczeń, najpóźniej w kolejnym 

dniu roboczym po dniu dokonania transakcji sprzedaży, po wcześniejszej rejestracji w tym 

portalu.  

3. Zarządca rozliczeń na swojej stronie internetowej udostępni instrukcję rejestracji 

przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1, instrukcję wprowadzania transakcji sprzedaży i 

przekazywania dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, oraz instrukcję składania 

wniosku o wypłatę rekompensaty. 

Art. 7. 1. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat jest zarządca rozliczeń. 

2. Rekompensata jest wypłacana przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1, na 

wniosek o wypłatę rekompensaty. Składanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków o wypłatę 

rekompensaty, a także korespondencja z zarządcą rozliczeń odbywa się wyłącznie w formie 

elektronicznej. Wnioski składa się do zarządcy rozliczeń przy użyciu formularza 

udostępnionego na stronie internetowej administrowanej przez zarządcę rozliczeń i opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym osób uprawnionych do 

reprezentacji przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1. 

3. Wniosek o wypłatę rekompensaty przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, składa 

jednorazowo w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 20 stycznia 2023 r., pod rygorem 

utraty prawa do rekompensaty. Wniosek o wypłatę rekompensaty złożony po dniu 20 stycznia 

2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. 

4. Wniosek o wypłatę rekompensaty zawiera, w szczególności: 
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1) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby, siedziby oddziału lub miejsca zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, numer wpisu do Centralnego Rejestru Podmiotów 

Akcyzowych, NIP oraz adres poczty elektronicznej; 

2) wskazanie ilości sprzedanego paliwa stałego w okresie od dnia wejścia w życie ustawy 

do dnia 31 grudnia 2022 r. i po cenie, o której mowa w art. 2 ust. 1; 

3) wnioskowaną wysokość rekompensaty; 

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

5) imiona i nazwiska pełnomocników ustanowionych do dokonywania czynności prawnych 

w imieniu przedsiębiorcy i ich adres poczty elektronicznej; 

6) 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 dane zawarte we wniosku o wypłatę rekompensaty są zgodne z prawdą.”. 

5. Do wniosku o wypłatę rekompensaty przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, 

załącza wykaz gospodarstw domowych, dla których dokonano zakupu paliwa stałego, 

obejmujący następujące dane: 

1) imię i nazwisko osoby dokonującej zakupu paliwa stałego na potrzeby gospodarstwa 

domowego; 

2) adres gospodarstwa domowego wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 1, lub adresy, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1; 

3) numer faktury, data sprzedaży, ilość paliwa stałego sprzedanego po cenie, o której mowa 

w art. 2 ust. 1, cena sprzedaży brutto w złotych. 

Art. 8. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje na wniosek zarządcy rozliczeń 

będące w jego posiadaniu dane z listy przedsiębiorców, o których mowa w art. 2 ust. 1, w 

terminie 7 dni od dnia złożenia tego wniosku. 

Art. 9. 1. Zarządca rozliczeń weryfikuje wniosek o wypłatę rekompensaty pod względem 

wnioskowanej wysokości rekompensaty i kompletności wymaganych dokumentów na 

podstawie podanych we wniosku danych oraz załączonych do wniosku dokumentów. 

2. W przypadku pozytywnej weryfikacji kompletnego wniosku o wypłatę rekompensaty 

zarządca rozliczeń zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty rekompensaty w terminie do dnia 

31 marca 2023 r. Zatwierdzenie wniosku o wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji 

administracyjnej. 
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3. W przypadku gdy wniosek o wypłatę rekompensaty zawiera braki formalne, błędy 

obliczeniowe lub budzi wątpliwość zarządcy rozliczeń, zarządca rozliczeń, w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania wniosku, wzywa wnioskodawcę, do usunięcia braków formalnych, błędów 

obliczeniowych lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich 

usunięcia.  

4. W przypadku nieusunięcia braków formalnych, błędów obliczeniowych zawartych we 

wniosku o wypłatę rekompensaty lub wątpliwości zarządcy rozliczeń dotyczących wniosku, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia zarządca rozliczeń odmawia 

zatwierdzenia wniosku w zakresie, w jakim kwota rekompensaty budzi wątpliwości zarządcy 

rozliczeń lub nie uzupełniono żądanych braków formalnych, błędów obliczeniowych, 

informując wnioskodawcę o przyczynie tej odmowy. Odmowa zatwierdzenia wniosku o 

wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

5. W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty zarządca 

rozliczeń odmawia zatwierdzenia wniosku w zakresie, w jakim kwota rekompensaty nie 

przysługuje, informując wnioskodawcę o przyczynie tej odmowy. Odmowa zatwierdzenia 

wniosku o wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

6. Nieusunięcie braków formalnych, błędów obliczeniowych lub wątpliwości zarządcy 

rozliczeń, na wezwanie zarządcy rozliczeń w terminie do dnia 28 lutego 2023 r., pozbawia 

przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 2 ust. 1, prawa do otrzymania rekompensaty w zakresie 

budzącym wątpliwości. 

Art. 10. 1. Zarządca rozliczeń może żądać od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 

1, przedłożenia dokumentów lub informacji uzasadniających wysokość wypłaconej 

rekompensaty w terminie 24 miesięcy od dnia wypłaty kwoty rekompensaty, o której mowa w 

art. 2 ust. 1. 

2. Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie przedłożył dokumentów lub 

informacji uzasadniających wysokość wypłaconej rekompensaty lub z dokumentów i 

informacji tych wynika, że część wysokości kwoty rekompensaty została wypłacona 

nienależnie, zarządca rozliczeń wzywa podmiot do jej zwrotu w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania.  

3. W przypadku gdy przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie dokona zwrotu 

rekompensaty zgodnie z ust. 2 zarządca rozliczeń wydaje decyzję administracyjną określającą 

wysokość nienależnie pobranej kwoty rekompensaty podlegającej zwrotowi oraz termin 
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dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty rekompensaty są naliczane odsetki za 

opóźnienie od dnia jej otrzymania. 

4. W sprawach decyzji wydawanych przez zarządcę rozliczeń, organem wyższego stopnia 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 1491 i 2052) w stosunku do zarządcy rozliczeń 

jest minister właściwy do spraw energii, jako dysponent Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. 

Art. 11. 1. Łączny koszt z tytułu rekompensat, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie może 

przekroczyć 3 000 000 000 zł.  

2. Kwota rekompensaty, o której mowa w art. 2 ust. 1, nie stanowi dotacji, subwencji i 

innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

3. Do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 

grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. 2538, z późn. zm.2)), zwanego dalej „Funduszem Wypłaty Różnicy Ceny”, przekazuje się 

w 2022 r. dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 

65 ust. 1 ustawy 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. 

z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.3)) w łącznej wysokości 3 000 000 000 zł.  

4. Rekompensaty są wypłacane z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. 

Art. 12. 1. Minister właściwy do spraw energii prowadzi w systemie teleinformatycznym 

bazę danych pełnoletnich osób fizycznych zainteresowanych zakupem paliwa stałego na 

potrzeby swojego gospodarstwa domowego. 

2. W bazie, o której mowa w ust. 1, gromadzone są dane osób fizycznych: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) numer PESEL; 

3) adres poczty elektronicznej; 

4) numer telefonu; 

5) adres miejsca spalania lub adres zamieszkania lub adres dostawy. 

                                                 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 412, 1210, 1495, 1532, z 2021 r. poz. 

1093 oraz z 2022 r. poz. 202. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2021 r. poz. 2120, 2133, 2262, 

2269, 2317, 2368 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 202, 218, 655 i 830.  
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3. Osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, przed wprowadzeniem danych do bazy, o 

której mowa w ust. 1, jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w 

ust. 1, w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 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). 

4. Minister właściwy do spraw energii jest administratorem danych zgromadzonych w 

bazie, o której mowa w ust. 1. 

5. Funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzona baza, o 

której umowa w ust. 1, zapewnia Centralny Ośrodek Informatyki utworzony zarządzeniem nr 

48 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie 

utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek 

Informatyki” (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 74, z 2012 r. poz. 36, z 2013 r. poz. 31 i 

33 oraz z 2015 r. poz. 2 i 28). 

6. Finansowanie zadania, o którym mowa w ust. 5, zapewnia minister właściwy do spraw 

energii, w drodze dotacji celowej. 

7. Minister właściwy do spraw energii udostępnia dane zgromadzone w bazie, o której 

mowa w ust. 1, przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie 

wprowadzania do obrotu paliw stałych, w celu dystrybucji paliw stałych na potrzeby 

gospodarstw domowych. 

8. W systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 1, może zostać udostępniona 

funkcjonalność pozwalająca na: 

1) automatyczną weryfikację z rejestrem PESEL danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2; 

2) integrację z centralną ewidencją 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. 

9. Dane do bazy, o której mowa w ust. 1, może wprowadzić również operator pocztowy, 

o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 

2022 r. poz. 896), po sprawdzeniu tożsamości osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1. 

10. Operator wyznaczony za realizację zadań, o których mowa w ust. 9, otrzymuje dotację 

celową z budżetu państwa w okresie ich realizacji na pokrycie kosztów całkowitych tych zadań. 

Ze środków dotacji nie może być dofinansowana działalność gospodarcza operatora 

wyznaczonego. 
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11. Podstawę obliczenia należnej operatorowi wyznaczonemu dotacji, o której mowa w 

ust. 10, stanowi ustalony przez ministra właściwego do spraw energii koszt realizacji zadań, 

rozumiany jako iloczyn jednostkowego rzeczywistego kosztu realizacji zadania, o którym 

mowa w ust. 9, oraz liczby zrealizowanych zadań. 

12. Szczegółowe warunki wypłaty środków, o których mowa w ust. 10, kwoty należne z 

tytułu realizacji zadań, o których mowa w ust. 9, oraz sposób i zasady rozliczeń określa umowa 

zawarta między ministrem właściwym do spraw energii a operatorem wyznaczonym. 

Art. 13. W ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 12 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) środki przekazane na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia …. o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z 

sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. …), na rzecz wypłaty rekompensat, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 tej ustawy;”; 

2) w art. 13 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) wypłatę rekompensat, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia …. o 

szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw 

stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.”; 

3) w art. 15 w pkt 1 wyrazy „pkt 1–2b” zastępuje się wyrazami „pkt 1–2c”; 

4) w art. 16 w ust. 1:  

a) po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu: 

„1b) weryfikacja wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia …. o 

szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw 

stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw;”, 

b) po pkt 2b dodaje się pkt 2c w brzmieniu: 

„2c) dokonywanie wypłat rekompensat, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

… o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych 

paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw;”. 

Art. 14. W ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 

ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202) w 

art. 15 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) w pierwszym półroczu 40% i w drugim półroczu 70% środków uzyskanych ze 

sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, o których mowa w art. 49 ust. 1 

ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092), ale nie więcej niż 9 424 000 000 zł,”. 

Art. 15. Zarządca rozliczeń ma dostęp do danych i informacji zgromadzonych 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 438), o ile są one niezbędne do wykonywania 

zadań zarządcy rozliczeń, w okresie 24 miesięcy od daty wypłaty rekompensaty, o której mowa 

w art. 2 ust. 1.  

Art. 16. 1. Zarządca rozliczeń udostępni portal elektroniczny do wprowadzania transakcji 

sprzedaży i przekazywania dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, przez 

przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 2 ust. 1, na stronie internetowej administrowanej przez 

zarządcę rozliczeń w terminie do dnia 1 września 2022 r.  

2. W przypadku transakcji sprzedaży dokonanej od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 

31 sierpnia 2022 r. przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1, jest obowiązany do 

wprowadzenia transakcji sprzedaży i przekazania dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 

i 2, w portalu elektronicznym na stronie internetowej administrowanej przez zarządcę 

rozliczeń, w terminie do dnia 30 września 2022 r. 

Art. 17. Dysponent Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny w terminie 30 dni od dnia wejścia 

w życie ustawy dokona zmiany planu finansowego tego Funduszu. Zmiana ta nie wymaga 

opinii sejmowej komisji do spraw budżetu. 

Art. 18. 1. Maksymalny łączny limit wydatków Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny będący 

skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w 2023 r. 3 000 000 000 zł. 

2. W przypadku gdy łączna wysokość rekompensat, o których mowa w art. 2 ust. 1, 

ustalona na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wypłatę rekompensat 

przekroczy wysokość limitu wydatków określonego w ust. 1, wysokość wypłacanych 

rekompensat dla poszczególnych wnioskodawców podlega proporcjonalnemu obniżeniu tak, 

aby łączna wysokość wypłacanych rekompensat była równa maksymalnemu limitowi środków 

finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat. W przypadku proporcjonalnego 

obniżenia rekompensat, wysokości obliczonych proporcji rekompensat wyrażonych w 
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procentach ustala się z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, a kwoty rekompensat zaokrągla 

się do pełnych złotych. 

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym 

mowa w ust. 1, jest zarządca rozliczeń. 

4. Zarządca rozliczeń jest odpowiedzialny za wdrożenie mechanizmu korygującego, o 

którym mowa w ust. 2. 

Art. 19. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

art. 15, który wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających 

udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym 

w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie 

ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

2127). 
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Załączniki do ustawy z dnia …  

Załącznik nr 1 

Wzór  

Oświadczenie członka gospodarstwa domowego 

W związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia … o szczególnych rozwiązaniach służących 

ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. 

U…..) ja………………………………. ………..[imię i nazwisko, numer PESEL], niniejszym 

oświadczam, że od dnia ………………….. w celu wykorzystania na potrzeby własne 

gospodarstwa domowego pod adresem …………………….. [adres gospodarstwa domowego, 

na potrzeby którego jest nabywany węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 

85% węgla kamiennego], którego jestem członkiem: 

* nie nabyłem/nabyłam** lub członek mojego gospodarstwa domowego nie nabył 

węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego po 

cenie określonej w art. 2 ust. 1 tej ustawy, 

* nabyłem/nabyłam** lub członek mojego gospodarstwa domowego nabył węgiel 

kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego w ilości ……….. 

ton po cenie określonej w art. 2 ust. 1 tej ustawy. 

 

Niniejsze oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. Jestem świadoma/świadomy** odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

 

……………….. [data, czytelny podpis] 

……………….[adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż podany jako adres gospodarstwa 

domowego] 

……………….[adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż podany jako adres gospodarstwa 

domowego] 

 

* zaznaczyć właściwe 

** niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 2 

Wzór  

Oświadczenie osoby działającej w imieniu i na rzecz spółdzielni mieszkaniowej / 

wspólnoty mieszkaniowej** 

W związku z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia … o szczególnych rozwiązaniach służących 

ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. 

U…..) ja………………………………. ………..[imię i nazwisko, numer PESEL], niniejszym 

oświadczam, że od dnia wejścia w życie tej ustawy w celu wykorzystania na potrzeby 

gospodarstw domowych wchodzących w skład spółdzielni mieszkaniowej / wspólnoty 

mieszkaniowej** pod adresem …………………….. [adres budynku wielolokalowego, na 

potrzeby którego jest nabywany węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 

85% węgla kamiennego], w imieniu której działam: 

* wspólnota mieszkaniowa / spółdzielnia mieszkaniowa** nie nabyła węgla 

kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego w ilości 

……….. ton po cenie określonej w art. 2 ust. 1 tej ustawy, 

* wspólnota mieszkaniowa / spółdzielnia mieszkaniowa** nabyła węgiel kamienny, 

brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego w ilości ……….. ton po 

cenie określonej w art. 2 ust. 1 tej ustawy. 

 

Niniejsze oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. Jestem świadoma/świadomy** odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

 

……………….. [data, czytelny podpis] 

……………….[adres do korespondencji] 

 

* zaznaczyć właściwe 

** niewłaściwe skreślić 

 



UZASADNIENIE 

 

Potrzeba i cel uchwalenia ustawy 

Od początku 2021 r. trwa ożywienie gospodarek światowych po kolejnych falach pandemii 

COVID-19. Powrót gospodarek wielu krajów na ścieżkę rozwoju przełożył się na wzrost 

popytu na wszystkie paliwa, w tym na węgiel kamienny. Jednocześnie, w wyniku inwazji Rosji 

na Ukrainę i wprowadzonych sankcji, w tym decyzji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

innych państw o zaprzestaniu importu paliw z Rosji, ceny węgla znacząco wzrosły. Wynika to 

z większego zapotrzebowania na węgiel, kosztem gazu ziemnego, oraz czasowo mniejszej 

dostępności surowca wynikającej z konieczności zapewnienia dostaw węgla z innych niż Rosja 

kierunków. Obecna, wyjątkowa sytuacja wpływa bezpośrednio na rynki energetyczne, co 

powoduje ryzyko braku możliwości nabycia węgla opałowego, co może się przyczynić do 

wzrostu ubóstwa energetycznego, ale również obniżenia standardów środowiskowych – wobec 

braku węgla opałowego w piecach mogą być spalane np. odpady, co spowoduje wzrost 

zanieczyszczenia powietrza.  

Wysokie ceny węgla stanowią problem dla gospodarstw domowych, w których źródła 

ogrzewania są opalane węglem. Z informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków 

wynika, że na dzień 7 czerwca 2022 r. było zarejestrowanych w domach jednorodzinnych w 

Polsce 1 784 647 kotłów na węgiel i paliwa węglopochodne. 

Działania zmierzające do wsparcia odbiorców indywidualnych przez premiowanie sprzedaży 

węgla po cenie odpowiadającej średniej cenie z ostatniego roku spowoduje powstrzymanie 

nieuzasadnionego wzrostu cen sprzedawanego węgla, zarówno przez czasowe wyhamowanie 

popytu wynikającego z obawy przed dalszym wzrostem cen, jak również przez zapewnienie 

konkurencyjnej ceny na rynku.  

 

Podmioty uprawnione do skorzystania z rekompensaty 

Przyjęto, że gospodarstwem domowym jest gospodarstwo, którego głównym źródłem 

ogrzewania są następujące źródła ciepła: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 

powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, 

zasilane tym paliwem, 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 438). 

Dodatkowo, projektodawca rozróżnia przypadki, w których w ramach gospodarstw domowych 

występują budynki wielolokalowe, których wspólnym źródłem ogrzewania jest jedno ze źródeł 



2 

 

ciepła wymienionych w ustawie. Wówczas uprawnienia do zakupu paliwa stałego w cenie 

996,60 zł brutto przysługują wspólnocie mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej.  

 

Zakres przedmiotowy ustawy 

Ustawodawca, w celu ochrony odbiorców w gospodarstwach domowych przed skokowym 

wzrostem cen paliw stałych, proponuje wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla 

podmiotów wprowadzających w 2022 r. do obrotu następujące paliwa stałe: węgiel kamienny, 

brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem przyznania 

rekompensaty jest zarejestrowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej swojego 

przedsiębiorstwa i sprzedaż odbiorcom ww. paliw po cenie nie wyższej niż 996,60 złotych 

brutto za tonę1), w celu wykorzystania przez gospodarstwa domowe na ich potrzeby własne. 

Sprzedaż paliwa stałego po cenie wyższej niż 996,60 zł brutto nie uprawnia do otrzymania 

rekompensaty. 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 

poz. 835) wprowadziła zakaz przywozu do Rzeczypospolitej Polskiej i tranzytu przez 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej węgla i koksu pochodzących z Rosji i Białorusi. Mając 

na względzie powyższe, projektodawca przyjął, że ochroną powinny być objęte paliwa stałe 

zagrożone wzrostem cen, które zostały wydobyte, wyprodukowane w Rzeczypospolitej 

Polskiej lub do niej sprowadzone w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 

2022 r. sprzedawane gospodarstwom domowym po dniu wejścia w życie ustawy.  

 

Ustawa przewiduje, iż rekompensata przysługuje przedsiębiorcy wykonującemu działalność 

gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanemu do Centralnego Rejestru 

Podmiotów Akcyzowych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 

r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143 i poz. 1137), zwanemu dalej 

„Przedsiębiorcą”, który sprzedawał ww. paliwa stałe dla gospodarstw domowych 

prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł 

brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych. 

                                                           
1) Cena sprzedaży to cena według danych GUS: przeciętna średnioroczna cena detaliczna tony węgla kamiennego 

w 2021 r. wyniosła 996,60 zł. 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-

sprawie-przecietnej-sredniorocznej-ceny-detalicznej-1000-kg-wegla-kamiennego-w-2021-roku,53,9.html 
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Ustawa przewiduje, iż maksymalna ilość węgla, za którą Przedsiębiorca sprzedający ww. 

paliwo stałe może uzyskać rekompensatę, wynosi 3 tony dla jednego gospodarstwa domowego.  

Zgodnie z projektowaną ustawą maksymalna wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony 

paliwa stałego sprzedanego dla jednego gospodarstwa domowego nie może wynieść więcej niż 

750,00 zł brutto. Wysokość tej kwoty odzwierciedla koszt importu węgla do Polski, przy 

przyjętych założeniach2), wraz z uwzględnieniem pewnego poziomu marży sprowadzającego 

węgiel, która może być ujęta w cenie sprzedaży.  

 

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń S.A. 

(„Zarządca Rozliczeń”). Zarządca Rozliczeń będzie odpowiedzialny za obsługę portalu 

elektronicznego, udostępnionego na stronie, której będzie administratorem. W przypadku chęci 

skorzystania przez Przedsiębiorcę z możliwości otrzymania rekompensaty niezbędna będzie 

uprzednia rejestracja w ww. portalu. Zarządca Rozliczeń udostępni portal elektroniczny na 

stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń w terminie do dnia 1 września 

2022 r. Przedsiębiorca będzie obowiązany do wprowadzenia w ww. portalu transakcji 

sprzedaży dokonanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia udostępnienia 

omawianego portalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2022 r. W odniesieniu 

do transakcji sprzedaży dokonanych po udostępnieniu ww. portalu oraz po dokonaniu przez 

Przedsiębiorcę rejestracji, każda z dokonanych transakcji sprzedaży musi zostać wprowadzona 

do portalu najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po dniu dokonania transakcji sprzedaży. 

Przedsiębiorca będzie zobligowany do wprowadzenia do portalu informacji dotyczących 

transakcji sprzedaży oraz przekazania odpowiednich dokumentów oraz faktury sprzedaży po 

cenie uprawniającej do skorzystania z rekompensaty.  

Minister właściwy do spraw energii opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw energii wzór informacji 

załączanej do faktury. 

Zarządca Rozliczeń na swojej stronie internetowej udostępni: instrukcję rejestracji 

Przedsiębiorcy, instrukcję wprowadzania transakcji sprzedaży i przekazywania dokumentów 

oraz instrukcję składania wniosku o wypłatę rekompensaty. 

                                                           
2) Cena referencyjna: API2 (cena portów ARA) średnia z 16.04.2022 r. do 31.05.2022 r.: 319,49 USD / tona.  

Koszty logistyczne: 50 USD. Kurs dolara: 4,38 (4,3760064516129).  

Cena w PLN: 1618,37 zł / tona. 

Cena sprzedaży to cena według danych GUS: przeciętna średnioroczna cena detaliczna tony węgla kamiennego w 

2021 r. wyniosła 996,60 zł. 
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Obowiązki kupującego paliwo stałe 

Wprowadzone ustawą przepisy pozwolą członkom gospodarstwa domowego na zakupienie 

ww. paliwa stałego, w ilości 3 tony po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto/tona, pod 

warunkiem spełnienia określonych w ustawie warunków. 

Członek gospodarstwa domowego chcąc dokonać zakupu paliwa stałego, po cenie nie wyższej 

niż 996,60 zł brutto w ramach tego gospodarstwa domowego jest obowiązany do przekazania 

Przedsiębiorcy: oświadczenia w postaci papierowej opatrzonego podpisem własnoręcznym lub 

w postaci elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym o ilości tego paliwa, które nabył po dniu wejścia w życie 

niniejszej ustawy, w celu wykorzystania na potrzeby własne tego gospodarstwa domowego 

oraz następujący dokument: 

a) deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw składana na potrzeby centralnej 

ewidencji emisyjności budynków, jeżeli ta deklaracja została złożona w postaci 

elektronicznej, wraz z jej unikalnym identyfikatorem albo 

b) kopię deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw składanej na potrzeby 

centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli ta deklaracja została złożona w 

postaci papierowej, wraz z uzyskanym na niej potwierdzeniem wpływu lub 

odwzorowanie cyfrowe tej kopii, albo 

c) inny dokument wydany przez właściwy urząd albo właściciela lub zarządcę 

nieruchomości, z którego wynika, że pod adresem budynku, w którym znajduje się 

gospodarstwo domowe zlokalizowane jest źródło spalania paliw: zaświadczenie lub 

kopię deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do centralnej ewidencji 

emisyjności budynków lub odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów. 

W przypadku zakupu paliwa stałego przez wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię 

mieszkaniową, osoba działająca w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni 

mieszkaniowej jest obowiązana do przekazania Przedsiębiorcy: 

1) adresów gospodarstw domowych, w imieniu których dokonuje zakupu; 

2) odpowiednio dokumentów:  

a) wydruk deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw składanej na potrzeby  

centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli ta deklaracja została złożona w postaci 

elektronicznej, wraz z jej unikalnym identyfikatorem albo 
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b) kopia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw składanej na potrzeby 

centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli ta deklaracja została złożona w 

postaci papierowej , wraz z uzyskanym na niej potwierdzeniem wpływu, albo 

c) inny wydany przez właściwy urząd albo właściciela lub zarządcę nieruchomości, z 

którego wynika, że pod adresem budynku, w którym znajduje się gospodarstwo 

domowe zlokalizowane jest źródło spalania paliw: zaświadczenie lub kopię 

deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do centralnej ewidencji 

emisyjności budynków; 

3) oświadczenie w postaci papierowej opatrzone podpisem własnoręcznym lub w postaci 

elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym o ilości tego paliwa, które nabyła wspólnota mieszkaniowa albo 

spółdzielnia mieszkaniowa po dniu wejścia w życie ustawy, w celu wykorzystania na potrzeby 

własne gospodarstw domowych wchodzących w skład tej wspólnoty mieszkaniowej albo 

spółdzielni mieszkaniowej. 

Należy zaznaczyć, że wyżej wymienione oświadczenia są składane pod rygorem 

odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Przedmiotowe oświadczenia będą 

stanowić załącznik do projektowanej ustawy.  

 

Procedura wnioskowania o rekompensatę 

Przedsiębiorca, który zamierza korzystać z rekompensaty informuje o tym Zarządcę Rozliczeń, 

podając następujące dane: oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby, siedziby oddziału na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, NIP, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. 

Zarządca Rozliczeń prowadzi listę przedsiębiorców, którzy zamierzają korzystać z 

rekompensaty, i przekazuje ją każdorazowo po aktualizacji ministrowi właściwemu do spraw 

energii, który publikuje ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw energii. 

Uprawnionym do złożenia wniosku będzie Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu określone 

paliwa stałe, sprzedający te paliwa do użycia w gospodarstwach domowych od dnia wejścia w 

życie projektowanej ustawy do końca 2022 r.  

Wniosek składa się do Zarządcy Rozliczeń przy użyciu formularza udostępnionego na stronie 

internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń i opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym osób uprawnionych do reprezentowania 

Przedsiębiorcy. Procedura składania wniosku, jego weryfikacji będzie się odbywała wyłącznie 

w formie elektronicznej. Wniosek o wypłatę rekompensaty Przedsiębiorca składa jednorazowo 
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w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 20 stycznia 2023 r., pod rygorem utraty prawa do 

rekompensaty.  

Wniosek o wypłatę rekompensaty zawiera, w szczególności oznaczenie wnioskodawcy, jego 

siedziby, siedziby oddziału lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

numer wpisu do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, NIP oraz adres poczty 

elektronicznej; wskazanie ilości sprzedanego paliwa stałego w okresie od dnia wejścia w życie 

ustawy do dnia 31 grudnia 2022 r. i po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę; 

wnioskowaną wysokość rekompensaty; numer rachunku bankowego, na który ma zostać 

dokonana wypłata rekompensaty; imiona i nazwiska pełnomocników ustanowionych do 

dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy i ich adres poczty elektronicznej; 

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 dane zawarte we 

wniosku o wypłatę rekompensaty są zgodne z prawdą.”. 

Do wniosku o wypłatę rekompensaty Przedsiębiorca dołącza wykaz gospodarstw domowych, 

dla których dokonano zakupu paliwa stałego, obejmujący następujące dane: 

1) imię i nazwisko osoby dokonującej zakupu paliwa stałego na potrzeby własne 

gospodarstwa domowego; 

2) adres gospodarstwa domowego, wskazany w oświadczeniu;  

3) numer faktury, data sprzedaży, ilość paliwa stałego, cena sprzedaży brutto w złotych. 

 

Zarządca Rozliczeń dokona weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty pod względem 

wysokości wnioskowanej rekompensaty i kompletności wymaganych dokumentów na 

podstawie podanych we wniosku danych.  

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, Zarządca Rozliczeń zatwierdzi wniosek i 

dokona wypłaty rekompensaty w terminie do dnia 31 marca 2023 r.  

W przypadku gdy wniosek o wypłatę rekompensaty zawiera braki formalne, błędy 

obliczeniowe lub budzi wątpliwość Zarządcy Rozliczeń, Zarządca Rozliczeń, w terminie 14 

dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa wnioskodawcę, do usunięcia braków formalnych, 

błędów obliczeniowych lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania 

do ich usunięcia.  

W przypadku nieusunięcia braków formalnych, błędów obliczeniowych zawartych we wniosku 

o wypłatę rekompensaty lub wątpliwości zarządcy rozliczeń dotyczących wniosku, w terminie 

7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia Zarządca Rozliczeń odmawia 
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zatwierdzenia wniosku w zakresie, w jakim kwota rekompensaty budzi wątpliwości Zarządcy 

Rozliczeń lub nie uzupełniono żądanych braków formalnych, błędów obliczeniowych, 

informując wnioskodawcę o przyczynie tej odmowy. Odmowa zatwierdzenia wniosku o 

wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty Zarządca Rozliczeń 

odmawia zatwierdzenia wniosku w zakresie, w jakim kwota rekompensaty nie przysługuje, 

informując wnioskodawcę o przyczynie tej odmowy. Odmowa zatwierdzenia wniosku o 

wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

Nieusunięcie braków formalnych, błędów obliczeniowych lub wątpliwości Zarządcy 

Rozliczeń, na jego wezwanie w terminie do dnia 28 lutego 2023 r. pozbawia Przedsiębiorcę 

prawa do otrzymania rekompensaty w zakresie budzącym wątpliwości. 

W terminie 24 miesięcy od dnia wypłaty rekompensaty, Zarządca Rozliczeń może wezwać 

Przedsiębiorcę do przedłożenia dokumentów lub informacji uzasadniających wysokość 

wypłaconej rekompensaty. 

W przypadku nieprzedłożenia przez Przedsiębiorcę dokumentów lub informacji 

uzasadniających wysokość wypłaconej rekompensaty lub jeżeli z dokumentów i informacji 

tych wynika, że część wysokości kwoty została wypłacona nienależnie, Zarządca Rozliczeń 

wzywa podmiot do jej zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.  

W przypadku gdy Przedsiębiorca nie dokona zwrotu rekompensaty Zarządca Rozliczeń wydaje 

decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty rekompensaty 

podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty 

rekompensaty są naliczane odsetki za opóźnienie od dnia jej otrzymania. Od wydanych przez 

Zarządcę Rozliczeń decyzji administracyjnych przysługuje odwołanie do organu wyższego 

stopnia, tj. do ministra właściwego do spraw energii, będącego dysponentem Funduszu 

Wypłaty Różnicy Ceny, ustanowionego ustawą z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o 

podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z późn. zm.) 

 

Wysokość udzielonego wsparcia w formie rekompensat 

Rekompensaty będą finansowane ze środków zgromadzonych na rachunku państwowego 

funduszu celowego, tj. Funduszu Wypłaty Różnicy Cen.  

Maksymalny łączny limit wydatków Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny będący skutkiem 

finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w 2023 r. 3 000 000 000 zł. 
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Projektowana ustawa przewiduje zasilenie Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, środkami w 

wysokości 3 000 000 000 zł pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

ustanowionego 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. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).  

Dysponent Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy dokona zmiany planu finansowego tego Funduszu. 

 

W przypadku gdy łączna wysokość rekompensat ustalona na podstawie pozytywnie 

rozpatrzonych wniosków o przyznanie rekompensat przekroczy wysokość limitu wydatków w 

wysokości 3 000 000 000 zł wypłacanych rekompensat dla poszczególnych wnioskodawców, 

podlega ona proporcjonalnemu obniżeniu tak, aby łączna wysokość wypłacanych rekompensat 

była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie 

rekompensat. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków oraz 

wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa powyżej jest Zarządca Rozliczeń. 

 

Baza danych zainteresowanych zakupem paliwa stałego 

Proponowane przepisy zakładają utworzenie przez ministra właściwego do spraw energii bazy 

danych pełnoletnich osób fizycznych zainteresowanych zakupem paliwa stałego na potrzeby 

swojego gospodarstwa domowego. Potrzeba stworzenia tego rozwiązania wynika z bieżącej 

sytuacji na rynku paliw stałych i zapewnieniem ich skutecznej dystrybucji dla gospodarstw 

domowych. Rekomendowanym rozwiązaniem tego problemu jest utworzenie systemu 

teleinformatycznego, służącego do łatwiejszej i skuteczniejszej dystrybucji paliw stałych dla 

odbiorców indywidulnych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego niezbędne jest 

umocowanie prawne funkcjonowania ww. narzędzia IT w akcie rangi ustawowej. 

W ramach rejestracji osoba fizyczna będzie podawać wskazane w ustawie dane, które będą 

weryfikowane pod kątem ich prawidłowości i prawdziwości z rejestrem PESEL. Weryfikacja 

polegać będzie na porównaniu danych wprowadzanych przez osobę fizyczną (imienia, 

nazwiska, numeru PESEL) z danymi zawartymi w rejestrze PESEL.  

W systemie może również zostać udostępniona pozwalająca na integrację z centralną ewidencją 

emisyjności budynków. 

Minister właściwy do spraw energii, będący administratorem danych przetwarzanych 

w systemie, będzie odpowiadać za zapewnienie zasad bezpieczeństwa i ochrony danych. 
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Funkcjonowanie ww. systemu teleinformatycznego zostanie zlecone przez ministra 

właściwego do spraw energii w ramach dotacji celowej wyspecjalizowanemu podmiotowi IT 

dla administracji rządowej, jakim jest Centralny Ośrodek Informatyki. Zapewni to skuteczne 

i profesjonalne utrzymanie ww. systemu oraz w pełni zabezpieczy jego ciągłość działania.  

Dane zgromadzone w ww. systemie minister właściwy do spraw energii udostępnia 

przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu 

paliw stałych, w celu dystrybucji paliw stałych na potrzeby gospodarstw domowych. 

Ze względu na to, że jednym z celów proponowanego rozwiązania jest przeciwdziałanie 

ubóstwu energetycznym, jest zasadne zapewnienie jak najszerszego dostępu do wdrażanego 

rozwiązania IT. Pozostawienie wyłącznie elektronicznego kanału dostępu do bazy mogłoby 

ograniczyć korzystanie z niej przez osoby niekorzystające z rozwiązań cyfrowych. 

Wykorzystanie sieci placówek pocztowych prowadzonych przez operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, jako dodatkowego kanału 

obsługi obywateli zainteresowanych zakupem paliwa stałego na potrzeby swojego 

gospodarstwa domowego, pozwoli uniknąć takiej bariery, gwarantując jednocześnie łatwy 

dostęp do bazy na terenie całego kraju. 

 

Zmiany innych ustaw 

Niniejsza ustawa wprowadza zmiany do ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o 

podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z późn. zm.) przez 

dodanie w art. 12, po pkt 2, pkt 2a. Przepis ma na celu wskazanie w ww. ustawie, iż 

przychodami Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny będą dodatkowo środki pochodzące z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy 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, przeznaczone na rzecz wypłaty 

rekompensat. Na skutek wprowadzonych wyżej zmian, projektowana ustawa przewiduje 

również zmianę art. 13 przez dodanie po pkt 3, pkt 4, zgodnie z którym środki Funduszu 

Wypłaty Różnicy Ceny będą przeznaczane na wypłatę rekompensat dla Przedsiębiorców. 

Wprowadzona zmiana wymaga dokonania zmiany w art. 15 w pkt 1 przez zastąpienie wyrazów 

„pkt 1–2b”, wyrazami „pkt 1–2c. Jednocześnie zostaną wprowadzone zmiany w art. 16 ust. 1 

poprzez dodanie po pkt 1a, pkt 1b oraz dodanie po pkt 2b, pkt 2c, które stanowić będą 

rozszerzenie katalogu zadań Zarządcy Rozliczeń w odniesieniu do zarządzania Funduszem 
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Wypłaty Różnicy Ceny. Powyższa zmiana umożliwi Zarządcy weryfikacje wniosków 

Przedsiębiorców, a także dokonanie na ich rzecz wypłat rekompensat. 

 

Wejście w życie 

Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

regulacji przewidujących wdrożenie rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie 

danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, 

o którym mowa w art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o 

wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127), 

do czasu ich wdrożenia. 

 

Zgodność z prawem Unii Europejskiej 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

 

Notyfikacja 

Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej w przepisach 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).  

Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu. 

 

Wpływ na mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 

Wejście w życie ustawy nie wpłynie w istotny sposób na działalność mikroprzedsiębiorców 

oraz małych i średnich przedsiębiorców.  

 



Nazwa projektu 
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 

niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw      

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Paweł Różycki 

Zastępca Dyrektora DSA, MKiŚ 

Data sporządzenia 
      
 
Źródło:  
 

 

Nr w wykazie prac …………………. 
      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Nowe uwarunkowania rynkowe spowodowane wzrastającym zapotrzebowaniem na węgiel kamienny skutkowały w 2022 r. 

znaczącym wzrostem cen tego surowca na rynku krajowym i na rynkach międzynarodowych.  

Wzrost ceny był wynikiem wielowymiarowych czynników, w tym m.in. większego zapotrzebowania na węgiel począwszy już 
od 2021 r. m.in. ze względu na ograniczoną dostępność i wysokie ceny gazu ziemnego na skutek działań Gazpromu. W 2022 r. 

dalszy wzrost cen węgla był skutkiem czasowo mniejszej dostępności ww. surowca wynikającej z konieczności zapewnienia 

dostaw z innych niż Federacja Rosyjska i Białoruś kierunków, po wprowadzeniu w kraju zakazu wprowadzenia oraz 

przemieszczania węgla z ww. kierunków na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), jak 

również unijnych pakietów sankcyjnych wobec Rosji w związku z atakiem na Ukrainę. 
 

Wyjątkowość obecnej sytuacji i trudna sytuacja na rynkach energetycznych powodują ryzyko braku możliwości nabycia węgla 

opałowego w kraju, w szczególności przez gospodarstwa domowe, co może się przyczynić do  wzrostu ubóstwa energetycznego, 

ale również obniżenia standardów środowiskowych – wobec braku węgla opałowego w piecach mogą być spalane np. odpady, 

co spowoduje wzrost zanieczyszczenia powietrza.  

Działania zmierzające do wsparcia odbiorców indywidualnych poprzez  sprzedaż węgla po cenie odpowiadającej średniej cenie 

z ostatniego roku spowoduje powstrzymanie nieuzasadnionego wzrostu cen sprzedawanego węgla, zarówno poprzez czasowe 

wyhamowanie presji popytowej wynikającej z zachowań rynkowych odbiorców w obawie przed dalszym wzrostem cen, jak 

również poprzez zapewnienie konkurencyjnej ceny na rynku. 

 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Ustawodawca, w celu ochrony odbiorców w gospodarstwach domowych przed narastającym wzrostem cen paliw stałych, 

proponuje wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla podmiotów wprowadzających w roku 2022 do obrotu następujące paliwa 

stałe: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem przyznania rekompensaty 

jest zarejestrowanie na terytorium RP swojego przedsiębiorstwa i sprzedaż odbiorcom (gospodarstwom domowym) ww. paliw po 

cenie nie wyższej niż 996,60 złotych brutto za tonę, w celu zużycia na potrzeby własne tych gospodarstw domowych. Projektowana 

ustawa określa maksymalną wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony paliwa stałego w wysokości nie większej niż 750 zł brutto.  

Ustawa przewiduje, iż maksymalna ilość zakupionych ww. paliw w roku 2022, za którą gospodarstwo domowe może uzyskać 
rekompensatę, wynosi 4 tony. Projektowana regulacja wskazuje również warunki, przy spełnieniu których przyznawane będą 
rekompensaty. 

 

Zaproponowane przepisy pozwolą na stabilizację cen węgla i paliw węglopochodnych dla odbiorców z grupy gospodarstw 

domowych oraz pokrycie ich potrzeb związanych wykorzystaniem ww. paliw na potrzeby grzewcze. Wpływać to będzie na 

ograniczenie ryzyk: wzrostu ubóstwa energetycznego oraz spalania odpadów i niskiej jakości opału, będących m.in. przyczyną 
przekraczania norm jakości powietrza i powstawania zjawiska smogu w kraju.  

 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Projekt ustawy ma charakter incydentalny. Brak jest publicznie dostępnych danych nt. sposobu rozwiązania ww. problemu w innych 

krajach. Projektowana interwencja jest pochodną nowych uwarunkowań rynkowych i geopolitycznych związanych m.in. z agresją 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Polska charakteryzuje się specyficznymi uwarunkowaniami ze względu na znaczące 

wykorzystanie węgla kamiennego i paliw węglopochodnych w ogrzewnictwie indywidulanym. 

 



4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty gospodarcze 

sprzedające węgiel kamienny 

odbiorcom z grupy 

gospodarstwa domowe - 

Pośredniczące Podmioty 

Węglowe 

Ok. 7 700 

 

Platforma Usług Elektronicznych 

Skarbowo-Celnych (prowadzona 

przez Ministerstwo Finansów i 

Krajową Administrację 
Skarbową) 

Zwiększenie obowiązków 

sprzedawców węgla kamiennego 

i paliw węglopochodnych 

wynikających z obsługi i 

gromadzenia dokumentacji 

niezbędnej do złożenia 

wniosków o wypłatę 
rekompensat 

Zarządca Rozliczeń S.A. 1 Dane własne Zwiększenie zakresu 

obowiązków związane z obsługą 
nowych podmiotów, weryfikacją 
wniosków o wypłatę 
rekompensaty oraz wypłatą 
środków  

Gospodarstwa domowe 

wykorzystujące węgiel 

kamienny w jakimkolwiek 

celu grzewczym  

Ok. 5 mln GUS (dane za 2020 r.) Zmniejszenie kosztów 

związanych z zakupem paliw 

stałych na bazie węgla 

kamiennego do celów 

grzewczych. Redukcja ryzyka 

wzrostu ubóstwa energetycznego 

    

(dodaj/usuń)    

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

 

Projekt ustawy będzie podlegał rozpatrzeniu w trybie odrębnym zgodnie z § 98 w zw. z § 99 pkt 3 Regulaminu pracy Rady 

Ministrów (M. P. z 2022 r. poz. 348), tj. rozpatrzeniu bezpośrednio przez Komitet Stały Rady Ministrów, a następnie przez Radę 
Ministrów, z pominięciem uzgodnień, opiniowania, konsultacji publicznych, rozpatrzenia przez właściwy komitet, rozpatrzenia 

przez komisję prawniczą.     
 

Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji 

w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – 

Regulamin pracy Rady Ministrów oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248). 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Wydatki ogółem - 3 000 - - - - - - - - - 3 000 

budżet państwa - 3 000 - - - - - - - - - 3 000 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Saldo ogółem - 3 000 - - - - - - - - - 3 000 

budżet państwa - 3 000 - - - - - - - - - 3 000 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - - 

Źródła finansowania  

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy 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. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). 

 



 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 
założeń 

W celu wdrożenia mechanizmu rekompensat dla podmiotów wprowadzających w roku 2022 do obrotu 

paliwa stałe określone w niniejszym projekcie, zostaną przekierowane środki w kwocie 3 mld PLN z 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w art. 

11 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z późn. zm.). 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, 
obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa - 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Proponowana regulacja wpływać będą pozytywnie na dostępność węgla 

kamiennego dla odbiorców indywidualnych, którzy wykorzystują kotły na węgiel 

do celów grzewczych. Będzie miało to pozytywny wpływ na pewność dostaw, 

stabilizację cen i zmniejszy ryzyko wystąpienia zjawiska ubóstwa energetycznego. 

Regulacja powoduje powstrzymanie nieuzasadnionego wzrostu cen 

sprzedawanego węgla kamiennego, zarówno poprzez czasowe wyhamowanie 

presji popytowej wynikającej z zachowań rynkowych odbiorców w obawie 

przed dalszym wzrostem cen, jak również poprzez zapewnienie konkurencyjnej 

ceny na rynku. 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 
założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

Zgodnie z projektowaną regulacją wnioski o wypłatę rekompensat wraz z niezbędną dokumentacją będą składane przy użyciu 

formularza udostępnionego na platformie elektronicznej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A.  



 

9. Wpływ na rynek pracy  

 

Regulacje zawarte w niniejszym projekcie nie wpłyną bezpośrednio na zapotrzebowanie na rynku pracy. 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowana regulacja zwiększa możliwości nabycia węgla opałowego w kraju, w szczególności 

przez najmniej zamożne gospodarstwa domowe, co redukować będzie ryzyko spalania odpadów i 

niskiej jakości opału w kotłach indywidualnych, co jest m.in. przyczyną przekraczania norm jakości 

powietrza oraz powstawania zjawiska smogu w kraju.  

  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 15, który wchodzi w życie z dniem 

wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności 

budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o 

wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127). 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

Z uwagi na incydentalny charakter regulacji nie ma konieczności dokonywania analizy prawno-porównawczej w kwestii rozwiązań 
stosowanych w projektowanej regulacji. Brak wskazywania konkretnych mierników do ewaluacji.  

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak załączników. 

 

Informacje uzupełniające dot. sytuacji na rynku węgla kamiennego dla gospodarstw domowych: 

• Zgodnie z „Listą pośredniczących podmiotów węglowych”, udostępnioną na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-

Celnych, według stanu na dzień 10 czerwca 2022 r., w ramach prowadzonej pn. „Sprzedaż” istniało 7735 podmiotów 

węglowych zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. 

• Spółki Skarbu Państwa związane z wydobyciem węgla kamiennego współpracują z ponad 250 autoryzowanymi 

sprzedawcami węgla kamiennego.  

• W 2020 r. wg danych GUS liczba gospodarstw domowych wykorzystujących węgiel kamienny wynosiła: 5,166 mln – 

w jakimkolwiek celu grzewczym (bez działalności rolniczej), w tym  4,634 mln –  jako podstawowy nośnik do ogrzewania 

pomieszczeń. Zużycie węgla kamiennego w gospodarstwach domowych wyniosło w 2020 r. 8,670 mln ton. Przeciętne 

zużycie (mediana) węgla kamiennego w gospodarstwach domowych wyniosło ok. 3 tony w 2020 r.   

• Wg. roboczych i wstępnych szacowań MKiŚ, w 2021 r. liczba gospodarstw domowych wykorzystujących węgiel 

kamienny wynosiła: 4,3 mln – w jakimkolwiek celu grzewczym (bez działalności rolniczej), w tym 3,8 mln – jako 

podstawowy nośnik do ogrzewania pomieszczeń. Zużycie węgla kamiennego w gospodarstwach domowych szacowane 

jest na poziomie ok. 7,4 mln ton.  

• Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dn. 13 stycznia 2022 r. przeciętna średnioroczna ceny detaliczna 1000 kg węgla 

kamiennego w 2021 r. wyniosła 996,60 zł.  

• Wg stanu na dzień 8 czerwca 2022 r. liczba deklaracji złożonych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wyniosła 

ok. 4,2 mln, w ramach których zgłoszono ok. 1,8 mln kotłów na węgiel i paliwa węglopochodne. 

 


