
NOTATKA  

z posiedzenia  Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności 

Data posiedzenia: 23 grudnia 2015 r. 

Nr posiedzenia: 8 

  

 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o efektywności 

energetycznej (druk senacki nr 55, druki sejmowe nr 120, 125 i 125-

A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 

energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (druk senacki nr 56, 

druki sejmowe nr 134, 139 i 139-A). 

3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Andrzej Stanisławek. 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Mieczysław Augustyn, Wiesław 

Dobkowski, Adam Gawęda, Mieczysław Golba, Kazimierz Kleina, 

Grzegorz Napieralski, Grzegorz Peczkis, Wojciech Piecha, Krystian 

Probierz, Andrzej Stanisławek. 

 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Energii: 

 sekretarz stanu Grzegorz Tobiszowski wraz ze 

współpracownikami, 

 Sejm RP: 

 poseł Wojciech Zubowski, 

 Parlament Europejski: 

 poseł Jadwiga Wiśniewska, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński i 

Michał Gil.  

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1. 

 

Ustawę omówił dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Energii Tomasz 

Dąbrowski. Celem nowelizacji jest zapewnienie funkcjonowania systemu wsparcia 

inwestycji proefektywnościowych w roku 2016, w którym konieczne będzie przyjęcie 

nowego modelu finansowania, dostosowanego do unijnych wymagań. 

Uwagi przedstawiciela Biura Legislacyjnego Mirosława Reszczyńskiego dotyczyły 

prawidłowości procedowania projektu w Sejmie, vacatio legis i redakcji niektórych 

przepisów. 

W trakcie dyskusji poruszono kwestie kosztów obecnego systemu wsparcia w postaci 

tzw. białych certyfikatów oraz jego szczelności i zwrócono uwagę na potrzebę 

uregulowania tego obszaru od roku 2017 w nowej ustawie o efektywności 
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energetycznej. 

Senator Adam Gawęda złożył wniosek o wprowadzenie poprawki polegającej na 

usunięciu przepisów mających na celu rozszerzenie ustawowego katalogu podmiotów 

zobowiązanych do uzyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki świadectwa efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty 

zastępczej. 

Wniosek został przyjęty przez komisję. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Adama Gawędę. 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 1 poprawki do ustawy (druk senacki nr 55 A). 

 

Ad 2. 

 

Ustawę omówił poseł sprawozdawca Wojciech Zubowski. Nowela odracza o 6 miesięcy 

wejście w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii, w szczególności dotyczących uruchomienia systemu aukcyjnego do 

zakupu energii elektrycznej z tych źródeł oraz mechanizmów wspierających 

wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach o łącznej mocy nie większej niż 

10 kW. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Michał Gil zwrócił uwagę na: lukę dotyczącą 

obowiązywania niektórych przepisów ustawy, możliwość usunięcia zbędnych zapisów 

oraz niewystarczające vacatio legis. 

W trakcie dyskusji senatorowie mówili o potrzebie uporządkowania problemu 

lokalizacji coraz liczniejszych farm wiatrowych. 

Senator Adam Gawęda oraz senator Mieczysław Augustyn wnieśli o utrzymanie daty 

wejścia w życie przepisów umożliwiających prosumentom korzystanie z półrocznego 

okresu rozliczeniowego. 

Poprawka senatora Kazimierza Kleiny zakładała wykreślenie przepisu bez wartości 

normatywnej. 

Kolejne poprawki senatora Adama Gawędy dotyczyły: zmiany sposobu określenia daty 

uchylenia przepisów; przesądzenia, że nowe zasady uzyskiwania świadectw 

pochodzenia energii z odnawialnego źródła energii będą obowiązywały od dnia 

1 stycznia 2016 r.; uzupełnienia katalogu rozporządzeń utrzymanych czasowo w mocy. 

Komisja przyjęła wnioski senatorów Augustyna i Gawędy. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Adama Gawędę. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 4 poprawek do ustawy (druk senacki nr 56 A). 

 

Ad 3. 

 

W trakcie dyskusji senatorowie wskazali na problemy przemysłu chemicznego. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt planu pracy komisji na 2016 r. 

 

Konkluzja: Komisja przyjęła plan pracy komisji na 2016 r. 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


