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S E NAT U 
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Warszawa, 29 lipca 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 1270) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Jak wynika z uzasadnienia projektu rządowego celem ustawy jest realizacja 

dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia celu 15% udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Celem proponowanych 

rozwiązań jest również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, czego skutkiem 

powinno być w perspektywie długofalowej zapewnienie stałego dostępu do energii dla 

odbiorców końcowych, przy jednoczesnym utrzymaniu się cen energii na możliwie niskim 

poziomie. Jednocześnie nowelizacja umożliwi przeprowadzenie aukcji na zakup energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), będącej przedmiotem sprzedaży w drodze 

aukcji w 2019 r., poprzez wskazanie w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości 

i wartości. 

Zawarte w nowelizacji zmiany doprecyzowują przepisy ustawy o odnawialnych 

źródłach energii w zakresie instrumentów rynkowych, takich jak aukcje czy procedury 

przetargowe zgodne z zasadami konkurencji otwartej dla wszystkich producentów 

wytwarzających energię elektryczną z OZE, konkurujących ze sobą na równych warunkach. 

Ustawa umożliwia realizację celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych. Ponadto ustawa usuwa wątpliwości interpretacyjne. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 84. posiedzeniu w dniu 19 lipca br. pochodziła 

z przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 3656). Projekt wpłynął do Marszałka Sejmu 

w dniu 9 lipca 2019 r. 

Projekt ustawy rozpatrywała Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa 

(sprawozdanie Komisji – druk sejmowy nr 3690, dodatkowe sprawozdanie Komisji – druk 

sejmowy nr 3690-A). W trakcie prac sejmowych projekt nie uległ istotnym merytorycznym 

modyfikacjom. Za przyjęciem ustawy głosowało 417 posłów, przy braku głosów przeciw 

i 3 wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1. W przepisach nowelizowanej ustawy zawierających wyliczenie, będące alternatywą 

łączną bądź rozłączną, z zasady stosuje się odpowiednie spójniki (lub, albo) po każdym 

elemencie wyliczenia. Zabrakło takiego spójnika w nowelizowanym art. 70a ust. 2 pkt 1 lit. d 

ustawy o odnawialnych źródłach energii. W sformułowanej niżej propozycji poprawki 

skorygowano również brzmienie części wspólnej w tym przepisie, dostosowując je do § 56 

ust. 1 Zasad techniki prawodawczej, w myśl którego po części wspólnej wyliczenia nie 

dodaje się kolejnej samodzielnej myśli; w razie potrzeby formułuje się ją w kolejnym ustępie. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 22 w lit. b, w ust. 2: 

a) w pkt 1 w lit. d na końcu dodaje się wyraz „albo”, 

b) część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– może dokonać sprzedaży, której przedmiotem jest niewykorzystana, 

a wprowadzona do sieci energia elektryczna, wybranemu podmiotowi; przepis 

art. 70e stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem art. 70c ust. 6 pkt 1 i art. 70d.”; 

 

2. W odesłaniu wewnętrznym w obrębie art. 70c zbędne i błędne jest przywoływanie 

oznaczenia tego artykułu. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 24 w lit. b skreśla się wyrazy „art. 70c”; 
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3. W art. 1 w pkt 33 w lit. a opiniowanej ustawy zastosowano błędną i nielogiczną 

technikę legislacyjną. Zgodnie z § 88 Zasad techniki prawodawczej skreślenia określenia 

występującego w wielu przepisach zmienianej ustawy dokonuje się przepisem zmieniającym 

w brzmieniu: „skreśla się użyte w art...., w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „...”„. 

Przepis taki zamieszcza się w ustawie zmieniającej według kolejności dokonywanych zmian 

w ustawie zmienianej, biorąc pod uwagę umiejscowienie w ustawie zmienianej pierwszego 

z przepisów, w którym dane określenie się skreśla. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a) dodaje się pkt 32a w brzmieniu: 

„32a) skreśla się użyte w art. 79 w ust. 3 w pkt 3, w art. 80 w ust. 1 w pkt 1, w art. 81 

w ust. 2 w pkt 1 w lit. b, w art. 82 w ust. 1 w pkt 1, w art. 92 w ust. 1 oraz w art. 93 

w ust. 1 w pkt 1 i w ust. 2 w pkt 1, w różnym przypadku, wyrazy „, pomniejszona 

o kwotę podatku od towarów i usług”;”, 

b) w pkt 33 w lit. a skreśla się tiret pierwsze; 

 

4. Art. 13 ust. 3 nowelizacji wymaga korekty językowej („zgodnie z zasadami 

określonym”). Przedstawiona propozycja poprawki uwzględnia fakt, iż dla sformułowania 

alternatywy rozłącznej wystarczające jest umieszczenie spójnika albo przed ostatnim 

składnikiem wyliczenia. 

Propozycja poprawki: 

w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wytwórcy podpisują oferty, pod rygorem nieważności, podpisem własnoręcznym, 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, 

zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie aukcji, o którym mowa w art. 78 ust. 9 

ustawy zmienianej w art. 1.”; 

 

5. Przepis przejściowy art. 17 ust. 1, jak się wydaje niezgodnie z intencją 

projektodawcy, dzieli adresatów ustawy o odnawialnych źródłach energii na dwie kategorie: 

tych wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, których oferty wygrały 

aukcje rozstrzygnięte przed dniem wejścia w życie nowelizacji, oraz pozostałych. Do 

pierwszych mają mieć zastosowanie przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii 
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w brzmieniu dotychczasowym, a do drugich – w brzmieniu nowym. Taki podział byłby nie 

do pogodzenia zasadą równości określoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji. 

Propozycja poprawki: 

w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach dotyczących aukcji rozstrzygniętych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

dotychczasowym.”; 

 

6. Zawierający tzw. klauzulę zawieszającą art. 26 opiniowanej ustawy uzależnia 

stosowanie określonych w nim znowelizowanych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach 

energii od pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej pomocy publicznej, 

wskazując, że przepisów tych do dnia wydania tej decyzji się nie stosuje. Decyzje Komisji są 

publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dlatego mając na względzie 

pewność adresatów tych przepisów co do możliwości ich stosowania, należałoby wskazać, że 

przepisy te stosuje się od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji. 

Propozycja poprawki: 

art. 26 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 26. 1. Przepisy art. 39 ust. 4, art. 39a ust. 4, art. 70a ust. 2 i 4, art. 70e ust. 1 i 2, 

art. 70f ust. 1, art. 72a ust. 7, art. 74 ust. 1, art. 79 ust. 9–12, art. 92 ust. 6 i 6a oraz art. 93a 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 

ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej 

przewidzianej w tych przepisach z rynkiem wewnętrznym albo stwierdzenia przez Komisję 

Europejską, że zmiany tych przepisów nie stanowią nowej pomocy publicznej. 

2. Przed dniem, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 39 ust. 4, art. 39a ust. 4, art. 70a 

ust. 2 i 4, art. 70e ust. 1 i 2, art. 70f ust. 1, art. 72a ust. 7, art. 74 ust. 1, art. 92 ust. 6 i 6a oraz 

art. 93a ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.”. 

Mimo iż dotychczas klauzule zawieszające wynikające z wymogu uzyskania zgody 

Komisji Europejskiej w obszarze udzielania pomocy publicznej są z reguły wprowadzane 

w regulacjach przejściowych ustaw i powodują zawieszenie „stosowania” ich poszczególnych 

przepisów, de lege ferenda należy postulować przestrzeganie § 46 Zasad techniki 

prawodawczej (po nowelizacji z dnia 5 listopada 2015 r.), z którego wynika, iż: 
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– jeżeli jest to konieczne ze względu na zakres regulacji można uzależnić wejście w życie 

ustawy albo jej poszczególnych przepisów (a nie ich stosowanie) od wystąpienia 

zdarzenia przyszłego, 

– termin wystąpienia tego zdarzenia musi być urzędowo podany do wiadomości 

publicznej, 

– ustawa powinna określać formę urzędowego podania do wiadomości publicznej terminu 

wystąpienia zdarzenia przyszłego oraz organ właściwy do dokonania tej czynności. 

 

 

Dyrektor Biura Legislacyjnego 
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