
 

 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 3 lipca 2014 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw oraz niektórych innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 

2014 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 

oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 21, w art. 30h we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „specyfikacji” 

zastępuje się wyrazem „jakości”; 

2)  w art. 1 w pkt 21, w art. 30h w pkt 3 wyraz „emisji” zastępuje się wyrazem „emisję”; 

3)  w art. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w art. 30: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Producenci są obowiązani do przekazywania, w terminie do 45 dni 

po zakończeniu kwartału, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki 

sprawozdań kwartalnych, sporządzonych na podstawie faktur VAT lub 

innych dokumentów zawierających informacje dotyczące: 

1) ilości i rodzajów: 

a) wytworzonych paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, 

b) wprowadzonych do obrotu paliw ciekłych, z określeniem 

zawartości biokomponentów w tych paliwach, 

c) wprowadzonych do obrotu biopaliw ciekłych, z określeniem 

zawartości biokomponentów w tych biopaliwach, 

d) biopaliw ciekłych przeznaczonych do zastosowania w wybranych 

flotach, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, 
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e) biopaliw ciekłych zużytych na potrzeby własne; 

2) kosztów wytworzenia poszczególnych rodzajów paliw ciekłych 

i biopaliw ciekłych, z wyszczególnieniem zagregowanych kosztów: 

a) zakupu biokomponentów, 

b) zakupu surowców innych niż biokomponenty, użytych do 

wytworzenia poszczególnych rodzajów paliw ciekłych i biopaliw 

ciekłych, 

c) przerobu surowców użytych do wytworzenia poszczególnych 

rodzajów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, 

d) pozostałych.”, 

b) uchyla się ust. 2c i 5;”; 

4)  w art. 2 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) w art. 30a w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) surowców rolniczych pozyskiwanych z gospodarstwa rolnego położonego 

na obszarze co najmniej jednego z państw członkowskich Unii 

Europejskiej, w Republice Turcji albo w państwie członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie umowy kontraktacji 

zawartej między producentem rolnym prowadzącym to gospodarstwo 

a wytwórcą, przetwórcą lub pośrednikiem lub 

2) biomasy pozyskanej na podstawie umowy dostawy zawartej między 

wytwórcą a pośrednikiem lub przetwórcą, lub”;”; 

5)  w art. 2 dodaje się pkt 3b w brzmieniu: 

„3b) w art. 30b: 

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, podmioty 

realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy są obowiązane wyszczególnić 

biokomponenty spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju, podając 

w odniesieniu do nich dodatkowo: 

1) ilości i rodzaje biokomponentów, w tym podwójnie zaliczanych do 
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realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego; 

2) poziom emisji gazów cieplarnianych dla każdego rodzaju 

biokomponentu wyrażony w gCO2eq/MJ; 

3) nazwę uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego dostawca 

wystawił dokument potwierdzający spełnienie kryteriów 

zrównoważonego rozwoju dla danego rodzaju biokomponentu, wraz 

z numerem tego dokumentu, a w przypadku gdy dokument został 

wystawiony w kraju trzecim, z którym Unia Europejska zawarła 

umowę, o której mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2, datę zawarcia tej 

umowy.”,  

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. Podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy wraz ze 

sprawozdaniami, o których mowa w ust. 1, przekazują Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki oryginały wystawionych świadectw potwierdzających 

spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biokomponenty, które 

zostały zaliczone do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23 

ust. 1.”;”; 

6)  w art. 3 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. Do sprawozdań, o których mowa w art. 30 ust. 1, 2 i 2a ustawy 

wymienionej w art. 1, oraz zbiorczych raportów kwartalnych, o których mowa 

w art. 30 ust. 4 tej ustawy, składanych za ostatni kwartał 2014 r. oraz za kwartał 

poprzedzający ten kwartał, stosuje się przepisy dotychczasowe.”;”; 

7)  w art. 3 dodaje się pkt 4b w brzmieniu: 

„4b) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 9. Sprawozdania, o których mowa w art. 30 ust. 1, 1b, 2 i 2b ustawy 

wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składa się po raz 

pierwszy za pierwszy kwartał 2015 r.”;”; 

8)  w art. 3 dodaje się pkt 4c w brzmieniu: 
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„4c) po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu: 

„Art. 11a. Dokumenty uprawniające podmioty wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie: wytwarzania biokomponentów, przetwarzania biomasy, 

zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy lub 

biokomponentów, do stosowania uznanego systemu certyfikacji, wydane przed 

dniem 1 października 2014 r. przez podmiot posiadający zgodę na stosowanie 

uznanego systemu certyfikacji, zachowują ważność do upływu terminu na jaki 

zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 30 września 2015 r.”;”; 

9)  w art. 3 dodaje się pkt 4d w brzmieniu: 

„4d) po art. 11a dodaje się art. 11b w brzmieniu: 

„Art. 11b. Certyfikaty jakości wydane przed dniem 1 stycznia 2015 r. 

zachowują ważność do upływu terminu na jaki zostały wydane.”;”; 

10)  w art. 3 w pkt 5 po wyrazach „art. 5a” dodaje się wyrazy „i art. 11a”; 

11)  w art. 3 w pkt 5: 

a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: 

„w art. 13 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:”, 

b) dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

„2) art. 1 pkt 2 lit. m, pkt 15–17, pkt 18 w zakresie dodawanych art. 28a, 

art. 28i i art. 28j ustawy wymienionej w art. 1, pkt 19 oraz art. 11b, które 

wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.”; 

12)  w art. 9 w pkt 1 po wyrazach „pkt 2–6” dodaje się wyrazy „oraz art. 3 pkt 4a i 4b”; 

13)  w art. 9 w pkt 2 w lit. a po wyrazach „pkt 4” dodaje się wyrazy „, 4c”; 

14)  w art. 9 w pkt 2 w lit. b po wyrazach „3 lit. b” dodaje się wyrazy „oraz 4d”. 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

Bogdan BORUSEWICZ



 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2014 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw. 

Senat uznał za konieczne wprowadzenie do jej tekstu 14 poprawek. 

Poprawki nr 1 i 2 wynikają z konieczności prawidłowego wskazania w art. 1 w pkt 21, 

w art. 30h ustawy tytułu przywoływanej dyrektywy oraz zastosowania właściwej formy 

gramatycznej zdania.  

Senat zdecydował o wprowadzeniu poprawek 3 i 5 z uwagi na konieczność 

wyeliminowania z przepisów nieprawidłowości, polegających na nałożeniu obowiązku 

przedstawiania w sprawozdaniach składanych przez producentów informacji w zakresie 

biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju, podając w odniesieniu do 

nich dodatkowo informacje na temat emisyjności biokomponentów oraz wykorzystanych 

systemów certyfikacji. Informacje te powinny przekazywać w swoich sprawozdaniach, 

składanych zgodnie z art. 30b, jedynie podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy, 

ponieważ zgodnie z przepisami ustawy są one w posiadaniu poświadczeń i tym samym 

informacji na temat zrównoważonego charakteru biokomponentów. 

Uchylenie w art. 30 ust. 5 ma na celu usunięcie upoważnienia ustawowego do 

wydania rozporządzenia określającego wzór zbiorczego raportu kwartalnego, dotyczącego 

rynku paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, opracowywanego przez Prezesa URE. Uchylenie 

ust. 5 spowoduje, że podstawą do ich sporządzenia będą informacje uzyskane w ramach 

sprawozdawczości kwartalnej. 

Poprawka nr 4 wynika z konieczności dostosowania przepisu art. 30a ust. 1 pkt 1 i 2 

do brzmienia art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 23 ust. 4 pkt 1 i 2, które zostały zmienione 

ustawą z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

oraz niektórych innych ustaw. Przepisy tych trzech artykułów powinny zachować dokładnie 

takie samo brzmienie, gdyż są ze sobą powiązane. 

Senat uznał za konieczne dostosowanie nowych wymagań w zakresie zawartości 

składanych sprawozdań oraz raportów do terminu wejścia w życie przepisów w zakresie 

kryteriów zrównoważonego rozwoju. Przepisy te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 

r., stąd też obecne obowiązki sprawozdawcze należy zachować do końca 2014 r. (poprawki nr 

6, 7 i 12). 
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Senat zdecydował, że zasadnym jest wprowadzenie do ustawy poprawek 8, 10 i 13 

w celu wprowadzenia przepisu przejściowego, zgodnie z którym wszelkie dokumenty 

uprawniające podmioty certyfikowane, wydane przed dniem 1 października 2014 r., 

zachowają ważność do upływu terminu na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 

do 30 września 2015 r. Taka zmiana przepisów umożliwi uniknięcie konieczności ponoszenia 

dodatkowych kosztów przez przedsiębiorców z tytułu obowiązku uzyskania nowego 

certyfikatu po 1 października 2014 r. 

Taka sama regulacja została przewidziana w poprawkach nr 9, 11 i 14. Senat uznał, 

że certyfikaty jakości wydane przed dniem 1 stycznia 2015 r. powinny zachować ważność 

do upływu terminu na jaki zostały wydane w celu zaoszczędzenia przedsiębiorcom kosztów 

z tytułu obowiązku uzyskania nowego certyfikatu jakości po 1 stycznia 2015 r. w sytuacji, 

gdy od wystawienia certyfikatu nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy. 

 


