
 

 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

nr posiedzenia: 169 

data posiedzenia: 30 lipca 2019 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych 

(druk senacki nr 1248, druki sejmowe nr 3572, 3595 i 3595-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i 

gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne 

(druk senacki nr 1253, druki sejmowe nr 3621 i 3646). 

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (druk senacki nr 1254, druki 

sejmowe nr 3623 i 3647). 

4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1255, druki sejmowe nr 3626 i 3652). 

5. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 

innych ustaw (druk senacki nr 1270, druki sejmowe nr 3656, 3690 i 3690-A). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 zastępca przewodniczącego komisji Tadeusz Kopeć. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Mieczysław Augustyn, Wiesław Dobkowski, Kazimierz Kleina, Władysław Komarnicki, 

Tadeusz Kopeć, Grzegorz Peczkis, Wojciech Piecha, Krystian Probierz, Andrzej 

Stanisławek, 

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii: 

sekretarz stanu Marcin Ociepa ze współpracownikami, 

Ministerstwo Energii: 

sekretarz stanu Adam Gawęda ze współpracownikami, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

wicedyrektor Biura Legislacyjnego Adam Niemczewski, 

pracownik Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński. 

 

 

Ad 1. 
 



 

 

 Ustawa dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających przyznawanie rekompensat 

pieniężnych (stanowiących pomoc publiczną) części przedsiębiorców z sektora 

energochłonnego, których rentowność oraz konkurencyjność są istotnie zagrożone w wyniku 

wzrostu cen energii elektrycznej, spowodowanego unijną polityką klimatyczno-energetyczną. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Marcin 

Ociepa. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński przedstawił opinię w sprawie 

ustawy wraz z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Zastępca przewodniczącego komisji Tadeusz Kopeć zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez 

poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Grzegorz Peczkis. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1248 A). 

Ad 2. 
 

 Ustawa wprowadza zmiany mające na celu zapobieżenie sytuacji niedoboru pojemności 

magazynowych dla podmiotów prowadzących działalność na rynku naftowym. W związku z 

tym zwiększa pojemności magazynowe na poziomie oczekiwanym przez sektor naftowy w 

odniesieniu do pojemności na surowiec oraz na paliwa gotowe. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Adam Gawęda. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Adam Niemczewski nie miał uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Zastępca przewodniczącego komisji Tadeusz Kopeć zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez 

poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Wojciech Piecha. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1253 A). 

Ad 3. 
 

 Ustawa ma na celu m.in. usprawnienie procesu budowy inwestycji towarzyszących 

terminalowi, których realizacja pozwoli na efektywne funkcjonowanie czy zwiększenie 

wykorzystania terminalu LNG. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Adam Gawęda. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Adam Niemczewski nie miał uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Senator Wiesław Dobkowski zgłosił poprawkę do ustawy. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła poprawkę senatora Wiesława Dobkowskiego. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Wiesław Dobkowski. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 1254 A). 



 

 

Ad 4. 
 

 Ustawa wprowadza przepisy umożliwiające podmiotom zobowiązanym do realizacji 

Narodowego Celu Wskaźnikowego urealnienie zakresu obowiązków związanych z realizacją 

NCW w najbliższych latach. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Adam Gawęda. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Adam Niemczewski przedstawił opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Zastępca przewodniczącego komisji Tadeusz Kopeć zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez 

poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Krystian Probierz. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1253 A). 

Ad 5. 
 

 Ustawa dotyczy realizacji dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia celu 15% udziału 

energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r., zwiększenia 

bezpieczeństwa energetycznego i w perspektywie długofalowej – zapewnienia stałego dostępu 

do energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, będącej przedmiotem sprzedaży w 

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

wartości. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Adam Gawęda. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Adam Niemczewski przedstawił opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Zastępca przewodniczącego komisji Tadeusz Kopeć zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez 

poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Władysław Komarnicki. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1270 A). 

 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

Opracowano w BPS 

 


