
 
 

 

Warszawa, 4 listopada 2022 r.  

 

STANOWISKO UMP WS. SKUTECZNEJ REALIZACJI USTAWY O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM                               

PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 

 

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza dostrzega potrzebę podjęcia szybkich kroków zmierzających 

do zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa energetycznego. W tym celu miasta zrzeszone w UMP pragną 

wykorzystać również wszelkie dostępne instrumenty wynikające z podpisanej przez Prezydenta RP ustawy z dnia 

27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (dalej: „Ustawa”). 

Wyrażając chęć włączenia się w dystrybucję węgla na mocy przedmiotowej Ustawy, jednocześnie 

przypominamy, że nie uczestniczyliśmy w procesie zakupu surowca i jego importu do kraju. Nie mamy żadnego 

wpływu na jego jakość. Powyższe działania pozostawały wyłącznie w zakresie odpowiedzialności spółek Skarbu 

Państwa, tj. PGE Paliwa sp. z o.o. oraz Węglokoks S.A. Oczywistym jest więc, że jakiekolwiek zaangażowanie się 

samorządów w dystrybuowanie węgla na mocy wprowadzonej Ustawy nie może rodzić ich odpowiedzialności za 

jego jakość. 

Wobec powyższego, wnosimy o wprowadzenie w umowach z podmiotami wprowadzającymi do obrotu 

węgiel na mocy Ustawy odpowiednich postanowień gwarantujących zwolnienie samorządów  

z odpowiedzialności za jakość węgla oraz przejęcie wszelkich ewentualnych roszczeń mieszkańców powstałych 

w wyniku niewłaściwej jego jakości. Przyjęcie odmiennych reguł i próba przerzucenia odpowiedzialności na barki 

samorządów oraz podmiotów zaangażowanych w sprzedaż węgla na rzecz mieszkańców będzie sprzeczne                            

z podstawowymi zasadami współżycia społecznego i uniemożliwi efektywną realizację Ustawy.  

Jednocześnie informujemy, że nasze miasta podjęły odpowiednie kroki prawne i przedstawiły projekty umów 

kształtujących zasady odpowiedzialności za jakość dystrybuowanego węgla. Działania te są uzasadnione  

w świetle powszechnie znanych doniesień medialnych informujących o niskiej jakość zaimportowanego przez 

spółki Skarbu Państwa surowca. 
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