
 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Środowiska oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności 

nr posiedzenia: 65  nr posiedzenia: 86 

data posiedzenia: 20 czerwca 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Ministerstwa Energii na temat funkcjonowania ustawy o odnawialnych źródłach 

energii. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Środowiska Zdzisław Pupa. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Środowiska: 

Adam Gawęda, Maciej Łuczak, Marian Poślednik, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, 

Czesław Ryszka, Jerzy Wcisła,  

 

 
senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności: 

 Mieczysław Augustyn, Wiesław Dobkowski, Adam Gawęda, Kazimierz Kleina, Władysław 

Komarnicki, Grzegorz Napieralski, Grzegorz Peczkis, Wojciech Piecha, Andrzej 

Stanisławek,  

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Energii: 

podsekretarz stanu Andrzej Piotrowski ze współpracownikami, 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią Jarosław Wiśniewski, 

Urząd Regulacji Energetyki: 

dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych Katarzyna Szwed-Lipińska, 

Agencja Rynku Rolnego: 

zastępca dyrektora Biura Cukru i Biopaliw Wojciech Rylski, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

wicedyrektor Departamentu Środowiska Kornel Drabarek, 

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej: 

prezes Maciej Stryjecki ze współpracownikami, 

Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych: 

prezes zarządu Ewa Malicka, 



 

 

Polskie Stowarzyszenie Bioelektrowni i Biogazowni: 

wiceprezes Tadeusz Boruciński ze współpracownikami. 

 

 

 

Ad 1. 
 

 Informację na temat funkcjonowania ustawy o odnawialnych źródłach energii przedstawił 

podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Andrzej Piotrowski. 

Poinformował, że sektor energetyki odnawialnej (sektor OZE) rozwija się zgodnie 

z założeniami Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. 

Stwierdził, że biorąc pod uwagę dane statystyczne dotyczące rozwoju sektora OZE, w Polsce 

nie ma zagrożenia niezrealizowaniem celu minimalnego – co najmniej 15% udziału energii 

z odnawialnych źródeł w zużyciu energii finalnej brutto w 2020 r. – wynikającego z dyrektywy 

2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 

Ustawa o OZE wprowadziła od 2016 r. równą konkurencję pomiędzy technologiami i równość 

szans poszczególnych wytwórców, poprzez wprowadzenie tzw. koszyków technologicznych 

w aukcjach. Ministerstwo Energii przygotowuje obecnie projekt zmian ustawy z dnia 20 maja 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Potrzeba wprowadzenia zmian wynika z konieczności 

dostosowania przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii do 

zmieniających się uwarunkowań rynkowych i gospodarczych, w tym wpisujących się 

w strategię Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. 

Prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej Maciej Stryjecki przedstawił problemy 

energetyki wiatrowej.  

Nad informacją przeprowadzono dyskusję, której tematem były m.in. problematyka związana 

z energią pozyskiwaną z biomasy i możliwościami rozwoju tej branży, małe elektrownie 

wodne, energia słoneczna. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz przedstawiciele Urzędu 

Regulacji Energetyki, Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej, Towarzystwa Rozwoju 

Małych Elektrowni Wodnych, Polskiego Stowarzyszenia Bioelektrowni i Biogazowni. 

Przewodniczący komisji Zdzisław Pupa poinformował, że komisje wnikliwie zajmą się 

zapowiedzianą nowelizacją ustawy o OZE i będą współpracować z przedstawicielami branży 

w tym zakresie.  

 

Opracowano w BPS 

 


