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z wspólnego posiedzenia 
Komisji Środowiska (58.),

Komisji gospodarki narodowej 
i innowacyjności (61.)

oraz Komisji nadzwyczajnej 
do spraw Klimatu (35.)
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X kadencja



Porządek obrad:

1.  Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych 
ustaw.



9 września 2021 r.

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca prze-
wodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności Wojciech Piecha)

Zastępca prZewodnicZącego
Wojciech Piecha

Otwieram posiedzenie Komisji Środowiska, 
Komisji Gospodarki Narodowej i  Innowacyjno-
ści oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Kli-
matu.

W  porządku posiedzenia jest rozpatrzenie 
wniosków zgłoszonych na dwudziestym dzie-
wiątym posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o  odnawialnych źródłach energii 
oraz niektórych innych ustaw.

Zgłoszono 6 poprawek.
Na posiedzeniu komisji gościmy pana mi-

nistra klimatu Adama Czetwertyńskiego i  dy-
rektora departamentu Marcina Ścigana z  mi-
nisterstwa klimatu. Zdalnie jest z ministerstwa 
klimatu pani Elżbieta Czerwiakowska-Bojko, 
a także Agata Dąbrowska, główny specjalista ds. 
legislacji. A ze strony Kancelarii Senatu jest pan 
Sławomir Szczepański, główny legislator w Biu-
rze Legislacyjnym.

Tak że przechodzimy do głosowania nad po-
prawkami.

Panie Legislatorze, proszę.

główny LegisLator 
w BiurZe LegisLacyjnym 
w KanceLarii senatu
SłaWomir SzczePańSki

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Panowie Przewodniczący! Wysokie Komisje! 

Szanowni Państwo!

(Początek posiedzenia o godzinie 21 minut 04)

Poprawka nr 1 zmierza do posługiwania się 
w  proponowanym przepisie właściwym okre-
śleniem: „prosument energii odnawialnej”.

Poprawka nr 2 zmierza do posługiwania się 
z  kolei wyrazami „operator systemu dystrybu-
cyjnego”.

Poprawka nr 3 zmierza do zachowania spój-
ności terminologicznej proponowanego przepi-
su z pozostałymi przepisami zmienianej ustawy, 
jeśli chodzi o sposób odwoływania się do objęcia 
jego zakresem regulacji umowy.

Poprawka nr  4 zmierza do likwidacji prze-
pisu, który w  sposób nieuzasadniony… który 
spośród podmiotów prowadzących działalność 
polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej 
w uprzywilejowanej sytuacji stawia tylko jedną 
grupę spółek kapitałowych.

Poprawka nr 5 zmierza do zachowania spój-
ności terminologicznej proponowanego przepi-
su z przepisami zmienianej ustawy OZE.

I poprawka nr 6 zmierza do likwidacji prze-
pisu, który wbrew zasadom techniki prawo-
dawczej oraz orzecznictwu Trybunału Kon-
stytucyjnego zachowuje tymczasowo w  mocy 
dotychczasowy akt wykonawczy.

Jeżeli chodzi o  poprawki nr  1, 2, 3, 5 i  6, to 
proponowałbym przegłosowanie ich w bloku. To 
są poprawki, które zyskały akceptację komisji, 
a jednocześnie rządu.

Jeżeli chodzi o  poprawkę nr  4, czyli tą, któ-
ra skreśla najbardziej problematyczny przepis 
art.  2, to proponowałbym przegłosować ją od-
dzielnie. Dziękuję bardzo.

Zastępca prZewodnicZącego
Wojciech Piecha

Jeżeli nie będzie głosów sprzeciwu, to tak po-
stąpimy.
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Ja pytam jeszcze raz stronę rządową: czy dla 
tych 5 poprawek, które uzyskały poparcie komi-
sji, jest też poparcie rządu?

podseKretarZ stanu 
w ministerstwie  
KLimatu i ŚrodowisKa 
adam GuibourGé-czetWertyńSki

Tak, dokładnie.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo… a właściwie Wysokie Ko-

misje!
Rząd popiera wszystkie poprawki, oprócz po-

prawki nr 4.
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Zastępca prZewodnicZącego
Wojciech Piecha

Powolutku, powolutku, bo…
(Senator Stanisław Gawłowski: Popiera, ale 

inaczej.)
Dobrze. Inaczej popiera.
To przystępujemy do głosowania nad po-

prawkami nr 1, 2, 3, 5 i 6.
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? Pro-

szę o podniesienie ręki.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z  sali: Nawet senator Szejnfeld poparł 

te poprawki.)
(Senator Adam Szejnfeld: Głosowałem…)
I zdalni.
Podaję wyniki głosowania: 25 – za, nie było 

głosów sprzeciwu ani nikt się nie wstrzymał.
Przechodzimy do głosowania nad poprawką 

nr 4.

Stanowisko rządu?
(Głos z sali: Przeciw.)

podseKretarZ stanu 
w ministerstwie  
KLimatu i ŚrodowisKa 
adam GuibourGé-czetWertyńSki

Przeciwko.

Zastępca prZewodnicZącego
Wojciech Piecha

Ja wiem, ale nie musisz podpowiadać, bo jest 
pan minister…

(Głos z sali: Ale mówił: przeciw.)
Jest pan minister.
Dobrze, to przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
1 senator się wstrzymał, tak?
Proszę, zdalni…
13 – za, 11 – przeciw i 1 senator się wstrzy-

mał.
Czyli poprawka została przyjęta przez połą-

czone komisje.
Sprawozdawca?
(Senator Stanisław Gawłowski: Pan senator 

Pęcherz.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Pan senator Pie-

cha.)
(Senator Stanisław Gawłowski: Albo tak zrób-

my.)
Dobrze, przyjmuję. Będę sprawozdawcą ko-

misji.
Zamykam posiedzenie komisji.
Dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 09)
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