
N O T A T K A  

z posiedzenia Komisji Środowiska 

Data posiedzenia: 2 września 2015 r. 

Nr posiedzenia: 140 

  

 

Posiedzeniu przewodniczyła: przewodnicząca komisji Jadwiga Rotnicka. 

Porządek posiedzenia: 1. Warunki funkcjonowania polskich i europejskich branż 

energochłonnych. 

2. Możliwości powstrzymania utraty konkurencyjności przez polskie 

branże energochłonne. 

 
W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Stanisław Gorczyca, Stanisław 

Hodorowicz, Bogdan Pęk, Marian Poślednik, Jadwiga Rotnicka,  

Czesław Ryszka, Alicja Zając, 

 

 
 goście m.in.: 

 Ministerstwo Środowiska: 

 sekretarz stanu Marcin Korolec, 

 zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza Agnieszka 

Sosnowska, 

 naczelnik wydziału w Departamencie Ochrony Powietrza Paweł 

Różycki, 

 starszy specjalista w Departamencie Ochrony Powietrza Joanna 

Michałowska, 

 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: 

 sekretarz stanu Jakub Jaworowski, 

 radca szefa Kamil Bork, 

 Ministerstwo Gospodarki: 

 zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu 

Zbigniew Kamieński, 

 zastępca dyrektora Departamentu Energetyki Edward Słoma, 

 naczelnik w Departamencie Innowacji i Przemysłu Agnieszka 

Boniewicz, 

 radca ministra w Departamencie Energetyki Elżbieta 

Wróblewska, 

 Urząd Regulacji Energetyki: 

 prezes Maciej Bando, 

 Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii: 

 dyrektor naczelny Ryszard Biernacki, 

 specjalista Agata Mazur, 

 główny analityk Aneta Stawińska, 

 Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu: 

 przewodniczący Henryk Kaliś, 

 wiceprzewodnicząca Monika Bień-Tomaszewska, 

 wiceprzewodniczący Daniel Borsucki, 

 specjalista Natalia Iwaszko, 
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  Polska Izba Przemysłu Chemicznego: 

 dyrektor Krzysztof Łokaj, 

 Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa: 

 prezes rady Mirosław Motyka, 

 Kancelaria Prawna Elżanowski, Cherka i Wąsowski: 

 przedstawiciel Magdalena Czuba-Wąsowska, 

 przedstawiciel Filip Elżanowski. 

 
 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1. Spotkanie zostało zainicjowane w trosce o kondycję przedsiębiorstw polskiej branży 

energochłonnej w kontekście zmian polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Idea 

spotkania zrodziła się podczas prac nad ustawą o zasadach funkcjonowania systemu 

handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Polskie branże energochłonne 

zaproponowały dyskusję nad stworzeniem systemu rekompensat finansowych dla sektorów 

i podsektorów, które uznaje się za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji. Podobne 

mechanizmy ochronne dla rodzimych rynków istnieją w kilku krajach europejskich: 

Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Finlandii, Norwegii oraz Grecji. 

Minister Marcin Korolec, odnosząc się do propozycji, powiedział, że debata nad 

konkretnymi rozwiązaniami jest przedwczesna, ponieważ nie wiadomo, jakie zmiany 

przyniesie planowany na grudzień br. szczyt klimatyczny ONZ w Paryżu COP 21 i jakie 

będą decyzje członków UE podjęte na spotkaniu planowanym na marzec 2016 r. 

Ad 2. Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Henryk Kaliś przedstawił 

złożoność problemu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku globalnym oraz 

wewnątrz UE. Polskie branże energochłonne, w efekcie procesu transformacji 

(technologicznej, organizacyjnej i ekonomicznej), stały się jednymi 

z najnowocześniejszych w Europie, wytwarzają produkty cenione na rynkach 

międzynarodowych. Przemysł energochłonny inwestował w innowacje, efektywność 

energetyczną i rozwiązania proekologiczne. Wprowadzone w tym roku przez polski rząd, 

dedykowane przedsiębiorstwom energochłonnym systemowe rozwiązania redukujące 

koszty polityki energetycznej (systemów wsparcia OZE) oraz polityki fiskalnej (podatku 

akcyzowego od energii elektrycznej) pozwoliły na wyrównanie w tych obszarach 

warunków funkcjonowania polskich i europejskich firm. Pomimo to konkurencyjność 

energochłonnych branż polskiego przemysłu jest zagrożona z powodu konieczności 

ponoszenia przez nie ciężaru polityki klimatycznej. Działania Komisji Europejskiej 

zmierzające do podniesienia cen uprawnień do emisji CO2, w sytuacji gdy Polska nie 

wprowadziła mechanizmów kompensacji wzrostu cen energii elektrycznej wywołanych 

kosztami uprawnień do emisji, doprowadzą do utraty rentowności produkcji polskich 

producentów energochłonnych, do utraty miejsc pracy, stagnacji. Dlatego polskie branże 

energochłonne proponują opracowanie systemu finansowego wyrównującego warunki 

funkcjonowania przemysłu. 

Po przeprowadzonej dyskusji przewodnicząca komisji stwierdziła, że nie ma obecnie 

pełnych danych niezbędnych do podejmowania decyzji, ale współpraca nad rozwiązaniem 

przedstawionego problemu musi być kontynuowana i powinna uwzględniać bieżące 

zmiany w polityce klimatycznej. 

Opracowano w BPS 

 

 


