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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 11 lutego 2022 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz  

ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 622) 

I.  Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zakończenie 

realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych tzw. projektów 

parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej.  

W trakcie prac legislacyjnych w Sejmie podkreślano, że ustawa jest odpowiedzią na 

wątpliwości zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z którymi – zmiana 

zasad rozliczeń prosumentów wprowadzona ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie 

ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 

w dniu 1 kwietnia 2022 r., może wpłynąć negatywnie na możliwość zakończenia realizacji 

projektów parasolowych i grantowych z powodu rezygnacji osób zainteresowanych.  

Nowelizacją dodaje się pkt 3 w art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o odnawialnych źródłach energii. Przedmiotowy przepis przewiduje, że osoba (prosument 

energii odnawialnej), która zawarła w terminie do dnia 31 marca 2022 r. umowę na zakup, 

montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym 

uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, dofinansowany w ramach 

regionalnego programu operacyjnego, a także złożyła prawidłowo zgłoszenie o przyłączenie 

tej mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w terminie do 31 grudnia 



– 2 – 

2023 r., będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na 

dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustu. 

W celu ograniczenia nadmiernych procedur kontrolnych i przyspieszenia procesu, 

prosument będzie jedynie obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia sprzedawcy, 

o którym mowa w art. 40 ust. 1a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii, że zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką 

samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt 

dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego oraz że umowa ta nie została 

rozwiązana na dzień złożenia oświadczenia (dodawane ust. 6–11 w art. 4d ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii). 

Nowelizacja ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych 

źródłach energii oraz niektórych innych ustaw stanowi konsekwencję wskazanych powyżej 

zmian w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. (art. 2 noweli). 

W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreśla się, że „przyjęcie proponowanych 

rozwiązań w zakresie projektów parasolowych i grantowych, przyczyni się do uniknięcia 

problemów z ciągłością realizacji tych projektów, które dotyczą wielu gmin i podmiotów 

z całej Polski. Szacuje się, że na terenie całego kraju planowany jest montaż lub zakup ponad 

94 tys. instalacji fotowoltaicznych, ze środków przewidzianych na realizację projektów 

parasolowych i grantowych”. Jednocześnie autorzy ustawy podkreślają, że „z uwagi na to, 

iż ustawa wprowadza korzystne rozwiązania dla samorządów terytorialnych oraz 

prosumentów uczestniczących w projektach parasolowych i grantowych na montaż lub zakup 

mikroinstalacji fotowoltaicznej, regulacje zawarte w art. 1 opiniowanej ustawy powinny 

wejść w życie przed dniem 1 kwietnia 2022 r., wobec zmiany zasad rozliczeń prosumentów 

wprowadzonych ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 

energii oraz niektórych innych ustaw”. 

Zawarty w art. 3 ustawy przepis przejściowy zakłada, że do wszczętych 

i niezakończonych spraw dotyczących zgłoszeń, o których mowa w art. 7 ust. 8d
4
 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, złożonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej nowelizacji, stosować się będzie przepisy nowe. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkiem art. 2, 

który wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Poselski projekt ustawy wpłynął do Sejmu w dniu 21 stycznia 2022 r. (druk sejmowy 

nr 1947). Projekt został skierowany do sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu 

i Aktywów Państwowych.  

Komisja wniosła o przyjęcie projektu, proponując jednocześnie nieliczne poprawki 

o charakterze redakcyjnym (druk sejmowy nr 1966).  

W trakcie drugiego czytania na 47. posiedzeniu Sejmu w dniu 26 stycznia 2022 r., nie 

zgłoszono poprawek i niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. 

Sejm uchwalił ustawę na tym samym posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2022 r., 

w brzmieniu proponowanym przez Komisję, przy 457 głosach za, 2 głosach wstrzymujących 

się i bez głosów przeciwnych.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

Opiniowana ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Główny legislator 


