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VII kadencja  
 
 
 Pan 
 Radosław Sikorski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 - o zmianie ustawy o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych oraz niektórych 
innych ustaw. 

 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Krzysztofa Gadowskiego. 
 
 

 (-)   Tadeusz Arkit;  (-)   Urszula Augustyn;  (-)   Jerzy Borowczak;  (-)   Jacek 
Brzezinka;  (-)   Borys Budka;  (-)   Bożenna Bukiewicz;  (-)   Barbara 
Czaplicka;  (-)   Andrzej Czerwiński;  (-)   Artur Dunin;  (-)   Zenon 
Durka;  (-)   Arkady Fiedler; (-) Krzysztof Gadowski;  (-)   Elżbieta 
Gapińska;  (-)   Lidia Gądek;  (-)   Rafał Grupiński;  (-)   Maria Małgorzata 
Janyska;  (-)   Jan Kaźmierczak;  (-)   Marcin Kierwiński;  (-)   Krystyna 
Kłosin;  (-)   Sławomir Kowalski;  (-)   Elżbieta Królikowska-Kińska;  (-)   Józef 
Lassota;  (-)   Tomasz Lenz;  (-)   Zofia Ławrynowicz;  (-)   Beata Małecka-
Libera;  (-)   Małgorzata Niemczyk;  (-)   Zbigniew Pacelt;  (-)   Małgorzata 
Pępek;  (-)   Agnieszka Pomaska;  (-)   Marek Rząsa;  (-)   Bożena 
Sławiak;  (-)   Aleksander Sosna;  (-)   Paweł Suski;  (-)   Michał 
Szczerba;  (-)   Teresa Świło;  (-)   Łukasz Tusk;  (-)   Robert 
Tyszkiewicz;  (-)   Piotr Van der Coghen;  (-)   Ryszard Zawadzki. 
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projekt 

Ustawa  

z dnia ………………. 

o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych 

ustaw1),2) 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1164, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w art. 2 w ust. 1: 

a) pkt  33 otrzymuje brzmienie: 

 „33) uznany system certyfikacji - system certyfikacji gwarantujący spełnienie 

kryteriów zrównoważonego rozwoju określonych w art. 28b-28bc, 

zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzji;”, 

b) pkt 39 i 40 otrzymują brzmienie: 

   „39) świadectwo - dokument wystawiany przez podmiot realizujący 

Narodowy Cel Wskaźnikowy potwierdzający, że wskazana w tym dokumencie 

ilość biokomponentów, zawartych w sprzedanych przez ten podmiot lub 
                                                           
1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji dokonuje częściowego wdrożenia: 

1)  dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej 

dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.), 

2) dyrektywy Rady 2013/18/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, 

w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji (Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 230). 

2) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę  z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne, ustawę z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej oraz ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce 

energetycznej budynków.  
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2014 r. poz. 457, 900 i 

1088. 



2 
 

zbytych w innej formie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużytych 

na tym terytorium na potrzeby własne paliwach ciekłych lub biopaliwach 

ciekłych, spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 28b-28bc; 

  40) poświadczenie - dokument przewidziany przez uznany system certyfikacji 

lub umowę, o której mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2, potwierdzający, że wskazana 

w tym dokumencie ilość biomasy lub biokomponentów spełnia kryteria 

zrównoważonego rozwoju określone w art. 28b-28bc;”; 

2) art. 28a otrzymuje brzmienie: 

  „Art. 28a. 1. Biokomponenty mogą być zaliczone podmiotowi realizującemu 

Narodowy Cel Wskaźnikowy na poczet realizacji obowiązku, o którym mowa 

w art. 23 ust. 1, wyłącznie wtedy, gdy: 

1) spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 28b - art. 28bc; 

2) nie zostały wcześniej zaliczone na poczet realizacji obowiązku określonego 

w art. 3 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 

23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 

2001/77/WE oraz 2003/30/WE, zwanej dalej "dyrektywą 2009/28/WE”.  

2. Wsparcie finansowe w zakresie wytwarzania biokomponentów i biopaliw 

ciekłych oraz ich wykorzystania, pochodzące ze środków publicznych, w tym ze 

środków funduszy Unii Europejskiej, może zostać udzielone podmiotowi 

ubiegającemu się o przyznanie wsparcia finansowego, pod warunkiem że 

biokomponenty i biopaliwa ciekłe, które będą objęte wsparciem, spełniają kryteria 

zrównoważonego rozwoju określone w art. 28b - art. 28bc.”; 

 

3) w art. 28b w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Biokomponenty spełniają kryterium ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych, jeżeli ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynosi co 

najmniej:”; 

 

4) po art. 28b dodaje się art. 28ba-28bf w brzmieniu: 

„ Art. 28ba. 1. Biokomponenty spełniają kryterium ochrony terenów o wysokiej 

wartości bioróżnorodności przyrodniczej, jeżeli biomasa wykorzystywana do ich 
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wytwarzania nie pochodzi z terenów, które w dniu 1 stycznia 2008 r. lub po tym 

dniu, posiadały następujący status, niezależnie od tego, czy posiadają go nadal: 

1) lasów i innych zalesionych gruntów z gatunkami rodzimymi, gdzie nie istnieją 

wyraźnie widoczne ślady działalności człowieka, a procesy ekologiczne nie 

zostały w istotny sposób zaburzone; 

2)  obszarów objętych ochroną na podstawie odrębnych przepisów; 

 3) obszarów trawiastych o dużej różnorodności biologicznej, które: 

a) pozostaną takimi obszarami jeżeli nie dojdzie do interwencji człowieka i 

które zachowają naturalny skład gatunkowy oraz cechy i procesy 

ekologiczne,  

b)  przestaną być takimi obszarami na skutek braku interwencji człowieka i są 

bogate gatunkowo oraz nie są zdegradowane, chyba, że zbiory surowców 

rolniczych są konieczne, aby zachować ich status. 

Art. 28bb. 1. Biokomponenty spełniają kryterium ochrony terenów zasobnych w 

duże ilości pierwiastka węgla, jeżeli biomasa wykorzystywana do ich wytwarzania  

nie pochodzi z takich terenów.  

2. Do terenów zasobnych w duże ilości pierwiastka węgla zalicza się tereny, które w 

dniu 1 stycznia 2008 r. stanowiły: 

1) tereny, które są pokryte lub nasączone wodą stale lub przez znaczną część roku, 

2)  obszary obejmujące więcej niż jeden ha z drzewami o wysokości powyżej pięciu 

metrów i pokryciem powierzchni przez korony drzew powyżej 30%, lub 

drzewami mogącymi osiągnąć te wartości w danej lokalizacji, 

3) obszary obejmujące więcej niż jeden ha z drzewami o wysokości powyżej pięciu 

metrów i z pokryciem powierzchni przez korony drzew pomiędzy 10% a 30%, 

lub drzewami mogącymi osiągnąć te progi w danej lokalizacji, chyba, że obszar 

ten przed i po przekształceniu magazynuje taką ilość pierwiastka węgla, że 

biokomponenty wytworzone z biomasy  pochodzącej z tego terenu 

charakteryzują się potencjałem ograniczenia emisji zgodnym z przepisami 

niniejszej ustawy 
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– a nie były tymi terenami w momencie uprawy i zbiorów biomasy. 

Art. 28bc. Biokomponenty spełniają kryterium ochrony torfowisk, jeżeli biomasa 

wykorzystywana do ich wytwarzania nie pochodzi z terenów, które w dniu 1 stycznia 

2008 r. lub po tym dniu były torfowiskami, chyba że przy uprawie i zbiorach biomasy 

nie stosowano melioracji uprzednio niemeliorowanych gleb. 

Art. 28bd.  Biokomponenty spełniają kryterium zrównoważonej gospodarki 

rolnej, jeżeli uprawa biomasy wykorzystywanej do ich wytwarzania, w ramach 

działalności rolniczej, prowadzona była zgodnie z: 

1) wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2007 z dnia 21 października 2009 r. 

dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz 

2)  wymogami minimalnymi pod względem dobrej kultury rolnej zgodnej z 

ochroną środowiska, w rozumieniu obwieszczenia wydanego na podstawie art. 17 

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164).   

Art. 28be. 1. Potwierdzenie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju 

odbywa się w szczególności przez system bilansu masy.  

2. Podmioty certyfikowane są obowiązane wdrożyć system bilansu masy, 

który: 

1) umożliwia mieszanie partii biomasy albo biokomponentów o różnym 

stopniu zrównoważenia; 

2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1, pozwala określić stopień 

zrównoważenia oraz wielkość poszczególnych partii biomasy albo biokomponentów; 

3) w przypadku podziału zmieszanej partii biomasy albo biokomponentów o 

różnym stopniu zrównoważenia, ilość biomasy albo biokomponentów spełniających 

kryteria zrównoważonego rozwoju wyprowadzonych z mieszanki nie może być 

większa niż ilość biomasy albo biokomponentów spełniających kryteria 

zrównoważonego rozwoju wprowadzonych do tej mieszanki. 
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Art. 28bf.  Sposób weryfikacji spełnienia kryteriów zrównoważonego 

rozwoju, o których mowa w art. 28ba-art. 28bc, zgodnie z systemem bilansu masy, o 

którym mowa w art. 28be, określa uznany system certyfikacji.”. 

 

Art. 2. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1409, z późn. zm.4) w art. 5 po ust. 2a dodaje się ust. 2aa w brzmieniu: 

„2aa. W przypadku, o którym mowa w ust 2a, gdy stosowane są instalacje wykorzystujące do 

wytwarzania energii biomasę, zaleca się, aby instalacje te zapewniały sprawność przemiany 

energetycznej wynoszącej co najmniej 85% w przypadku ich zastosowania w samodzielnych 

lokalach mieszkalnych lub lokalach o innym przeznaczeniu, a w przypadku zastosowania ich 

w instalacjach przemysłowych co najmniej 70%”. 

 

Art. 3. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1059, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w odnośniku nr 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 7 i 8 w 

brzmieniu: 

 

„7) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 

dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającą dyrektywę 2001/77/WE 

oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.); 

8) częściowo dyrektywy Rady 2013/18/UE z dnia 13 maja 2013 r. 

dostosowującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w 

sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, w związku z 

przystąpieniem Republiki Chorwacji (Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 

230).”; 

                                                           
4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 768, 822, 1200 i 

1130. 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238 oraz z 

2014 r. poz. 457, 490, 900, 942 i 1101. 
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2) po art. 20g dodaje się art. 20ga i art. 20gb w brzmieniu: 

„Art. 20ga. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany do 

udostępniania każdemu informacji o kosztach i korzyściach wynikających ze 

stosowania urządzeń i systemów grzewczych, chłodzących i elektrycznych, 

wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się w formie ustnej, pisemnej 

lub elektronicznej. 

 

Art. 20gb. Minister właściwy do spraw gospodarki przy udziale władz 

samorządowych opracowuje programy informacyjne, doradcze lub szkoleniowe 

informujące społeczeństwo o korzyściach i rozwiązaniach praktycznych 

związanych z rozwojem i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.”; 

3) w art. 51: 

a)  dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Projektowanie, produkcja, import, budowa oraz eksploatacja urządzeń i 

instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii biomasę zastosowanych w 

samodzielnych lokalach mieszkalnych lub lokalach o innym przeznaczeniu 

powinny zapewniać sprawność przemiany energetycznej wynoszącej co 

najmniej 85% a zastosowanych w instalacjach przemysłowych co najmniej 

70%. Przepis ust. 1 pkt 1-3 stosuje się.”; 

4) w art. 52: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Producenci i importerzy urządzeń, w tym urządzeń wykorzystujących energię z 

odnawialnych źródeł energii, określają w dokumentacji technicznej wielkość 

zużycia paliw i energii, odniesioną do uzyskiwanej wielkości efektu użytkowego 

urządzenia w typowych warunkach użytkowania, zwaną dalej "efektywnością 

energetyczną", 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
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„1a. W przypadku instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii 

biomasę, dokumentacja, o której mowa w ust. 1, powinna wskazywać czy 

w przypadku ich zastosowania w samodzielnych lokalach mieszkalnych lub 

lokalach o innym przeznaczeniu zapewni sprawność przemiany 

energetycznej wynoszącej co najmniej 85% a w przypadku zastosowania 

ich w instalacjach przemysłowych co najmniej 70%.”. 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Producenci i importerzy urządzeń wprowadzanych do obrotu: 

1) informują na etykiecie i w charakterystyce technicznej o efektywności 

energetycznej urządzeń, a w przypadku urządzeń, o których mowa w ust. 

1a, o sprawności przemiany energetycznej wynoszącej co najmniej 85%  

w przypadku ich zastosowania w samodzielnych lokalach mieszkalnych lub 

lokalach o innym przeznaczeniu, a w przypadku zastosowania ich w 

instalacjach przemysłowych co najmniej 70%; 

2) umieszczają oznaczenia ekologiczne na pompach ciepła zasilanych 

elektrycznie lub gazowo, na absorbcyjnych pompach ciepła oraz na 

urządzeniach i instalacjach wykorzystujących do wytworzenia energii 

elektrycznej lub ciepła energię promieniowania słonecznego.”; 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 „ 5. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia: 

 1) wymagania dotyczące dokumentacji technicznej, o której mowa w ust. 1, oraz 

stosowania etykiet i charakterystyk technicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 

 2) wzory etykiet, o których mowa w ust. 2 pkt 1 

- uwzględniając konieczność zapewnienia efektywnego użytkowania urządzeń poprzez 

powszechny dostęp do informacji o efektywności energetycznej tych urządzeń.”; 

 

e) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

 „6. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, 

wymagania dotyczące oznaczenia ekologicznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 

uwzględniając konieczność zapewnienia efektywnego użytkowania urządzeń poprzez 

powszechny dostęp do informacji o tych urządzeniach.”. 
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 „Art. 4. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1232, z późn. zm.6) w art. 401c po ust. 12 dodaje się ust. 13 – 14 w brzmieniu: 

„13. W przypadku gdy w ramach zobowiązania, o którym mowa w ust. 5, środki są 

przeznaczone na wspieranie rozwoju: 

1) instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii biomasę, wsparciem obejmuje się 

w szczególności technologie o sprawności przemiany energetycznej wynoszącej co 

najmniej 85% w przypadku ich zastosowania w samodzielnych lokalach 

mieszkalnych lub lokalach o innym przeznaczeniu, a w przypadku zastosowania ich 

w instalacjach przemysłowych co najmniej 70%; 

2) pomp ciepła, wsparciem obejmuje się w szczególności pompy ciepła spełniające 

minimalne wymagania dotyczące oznakowania ekologicznego określone w decyzji 

Komisji z dnia 2007/742/WE z dnia 9 listopada 2007 r. określającej kryteria 

ekologiczne dotyczące przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego 

pompom ciepła zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła 

(Dz. Urz. L 301 z 20.11.2007, str. 14); 

3) instalacji wykorzystujących do wytwarzania ciepła energię promieniowania 

słonecznego, wsparciem obejmuje się w szczególności technologie oparte na normach 

europejskich, w tym podlegające oznakowaniu ekologicznemu, etykietowaniu 

etykietami energetycznymi. 

14. Przy ocenie skuteczności przemiany przekształcania energii oraz stosunku mocy 

wejściowej do mocy wyjściowej instalacji, o których mowa w ust. 13, zastosowanie 

mają w szczególności procedury obowiązujące w prawie Unii Europejskiej lub prawie 

międzynarodowym.”. 

 
Art. 5. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, 

poz. 551, z późn. zm.7)) w odnośniku nr 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje 

się pkt 3 i 4 w brzmieniu: 

                                                           
6 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238 oraz z 2014 r. 

poz. 40, 47, 457. 822, 1101, 1146 i 1322. 
7 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1203 i 1397. 
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„3) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 

dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającą dyrektywę 2001/77/WE 

oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.); 

4) częściowo dyrektywy Rady 2013/18/UE z dnia 13 maja 2013 r. 

dostosowującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w 

sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, w związku z 

przystąpieniem Republiki Chorwacji (Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 

230).”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 12000): 

1)  odnośnik nr 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej:  

1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 

r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 

18.06.2010, str. 13); 

2) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 

kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającą dyrektywę 2001/77/WE 

oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.); 

3) częściowo dyrektywy Rady 2013/18/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, w związku z 

przystąpieniem Republiki Chorwacji (Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 

230).”; 

2) w art. 43 w pkt 1 w odnośniku nr 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje 

się pkt 3 i 4 w brzmieniu: 

„3) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 

kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającą dyrektywę 2001/77/WE 

oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.); 
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4) częściowo dyrektywy Rady 2013/18/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania 

stosowania energii ze źródeł odnawialnych, w związku z przystąpieniem Republiki 

Chorwacji (Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 230).”. 

 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r; 

2) art. 6, który wchodzi w życie z dniem 9 marca 2015 r. 
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Uzasadnienie 

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy 

Celem niniejszego przedłożenia projektu ustawy o zmianie ustawy  

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw jest kompleksowe 

uregulowanie spraw związanych z wdrożeniem przepisów dyrektywy 2009/28/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania 

stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej 

dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (dalej: dyrektywa 2009/28/WE), a także dyrektywy 

Rady 2013/18/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej dyrektywę 2009/28/WE, w związku 

z przystąpieniem Republiki Chorwacji. 

Do dnia dzisiejszego Komisja Europejska (KE) nie wycofała zarzutu uchybienia przez 

Polskę braku transpozycji dyrektywy 2009/28/WE do polskiego porządku prawnego 

(postępowanie C-356/13 KE przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej) i co za tym idzie, braku 

poinformowania KE o takich środkach transponujących. Gdyby w istocie chodziło o brak 

transpozycji i brak poinformowania o środkach transponujących, sprawa byłaby łatwa do 

ustalenia. KE nie wyjaśniła co prawda, gdzie jej zdaniem przebiega granica między zarzutem 

braku transpozycji a zarzutem nieprawidłowej transpozycji dyrektywy. Wychodząc jednak 

naprzeciw zarzutom KE przedkładamy projekt,  który umożliwia wyjaśnienie wszelkich 

wątpliwości implementacji dyrektywy 2009/28/WE do polskiego porządku prawnego. Efekt 

ten osiągnięto poprzez bezpośrednie transponowanie norm ww. dyrektywy w przepisach 

prawa krajowego, a nie poprzez odesłanie do przepisów dyrektywy 2009/28/WE, gdyż to 

istotnie mogło wzbudzać zastrzeżenia dotyczące braku transpozycji tych przepisów, do 

których zastosowano odesłanie w polskich przepisach prawnych. 

 

2. Wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym i projektowanym stanem 

organizacyjnym i prawnym  

Mając na uwadze wykazaną w pkt 1 potrzebę i cel uchwalenia niniejszej ustawy 

zaproponowano dokonanie technicznych zmian w przepisach ustawy o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych poprzez wprowadzenie w art. 2 w ust. 1 pkt 33 zmiany brzmienia 

definicji „uznany system certyfikacji” jako system certyfikacji gwarantujący spełnienie 

kryteriów zrównoważonego rozwoju określonych w art. 28b-28bc, zatwierdzony przez 
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Komisję Europejską w drodze decyzji. W ten sposób w ww. określeniu uniknięto odesłania do 

art. 17 dyrektywy 2009/28/WE, które mogło być podważane jako skuteczny środek 

transponujący przepis dyrektywy 2009/28/WE. 

Analogicznie zaproponowano zmiany w brzmieniu art. 2 w ust. 1 definicji pkt 39 i 40 

w zakresie „świadectwa” oraz „poświadczenia”, poprzez bezpośrednie odesłanie do 

zawartych w projekcie ustawy kryteriów zrównoważonego rozwoju określonych w art. 28b-

28bc. 

Konsekwencją powyższego jest także dostosowanie brzmienia art. 28a. poprzez 

odesłanie w ust. 1 i 2 do kryteriów zrównoważonego rozwoju określonych w art. 28b-28bc. 

Podobnie wyliczeniu do art. 28b w ust. 1 wyrażenie „wymóg” zastąpiono wyrażeniem 

„kryterium” nawiązującym do „kryteriów zrównoważonego rozwoju”. 

Natomiast w art. od 28ba do 28be wskazano najważniejsze przepisy m.in. określające  

kryterium ochrony terenów o wysokiej wartości bioróżnorodności przyrodniczej dla: lasów i 

innych zalesionych gruntów z gatunkami rodzimymi, gdzie nie istnieją wyraźnie widoczne 

ślady działalności człowieka, a procesy ekologiczne nie zostały w istotny sposób zaburzone; 

obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody, umów międzynarodowych lub wymienionych w wykazie terenów 

chronionych, a także użytków zielonych o dużej różnorodności biologicznej. Podobny 

charakter ma brzmienie nowego od art. 28bb do art. 28be. 

 Należy przy tym wyjaśnić, że przepis: 

- art. 28b transponuje art. 17 ust. 2 dyrektywy 2009/28/WE, 

- art. 28ba transponuje art. 17 ust. 3 dyrektywy 2009/28/WE,  

- art. 28bb transponuje art. 17 ust. 4 dyrektywy 2009/28/WE,  

- art. 28bc transponuje art. 17 ust. 5 dyrektywy 2009/28/WE 

- co w ujęciu funkcjonalnym zamyka transpozycję systemu certyfikacji i weryfikacji 

kryteriów zrównoważonego rozwoju.  

Z kolei przepis art. 28bd stanowi transpozycję dodatkowych kryteriów określonych w 

art. 17 ust. 6 dyrektywy 2009/28/WE. 

Art. 28be i art. 28bf stanowi transpozycję art. 18 ust. 1 dyrektywy 2009/28/WE 

dotyczącego m.in. systemu weryfikacji bilansu masy.  

Art. 2 dotyczy transpozycji art. 13 ust. 6 akapit 2 dyrektywy 2009/28/WE w zakresie  

instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii biomasę. 

Z kolei w art. 3 zmiana w pkt 1, a także zmiany do art. 4 – art. 6 do ustaw: z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
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środowiska, z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej oraz z dnia 29 sierpnia 

2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków sprowadzają się do aktualizacji odnośnika 

implementacyjnego dyrektywy 2009/28/WE oraz dyrektywy Rady 2013/18/UE z dnia 13 

maja 2013 r. dostosowującej dyrektywę 2009/28/WE, w związku z przystąpieniem Republiki 

Chorwacji. 

Kolejne istotne zmiany wprowadzone w art.  3 (zmiana pkt 2-4) wynikają z obowiązku 

implementowania niektórych postanowień art. 13 i 14 dyrektywy 2009/28/WE w zakresie 

m.in. udostępniania każdemu informacji o kosztach i korzyściach wynikających ze 

stosowania urządzeń i systemów grzewczych, chłodzących i elektrycznych, wykorzystujących 

energię ze źródeł odnawialnych. Zostały one wprowadzone odpowiednio w art. 51  (art. 13 

ust. 6 akapit 2 dyrektywy 2009/28/WE i 52 (art. 13 ust. 6 akapit 1-4 dyrektywy 2009/28/WE) 

ustawy – Prawo energetyczne. Z kolei w art. 20ga ustawy – Prawo energetyczne dokonano 

transpozycji art. 14 ust. 2 dyrektywy 2009/28/WE, a w art. 20gb dokonano transpozycji art. 

14 ust. 6 dyrektywy 2009/28/WE. 

Przepisy transponujące postanowienia art. 13 ust. 6 dyrektywy 2009/28/WE 

przewidziano również w art. 4 dotyczącym nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

w zakresie instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii biomasę, pomp ciepła, a także 

ciepła z energii promieniowania słonecznego.  

Projekt ustawy w przedłożonym zakresie wejdzie w życie po upływ 14 dni od dnia 

ogłoszenia, z wyjątkiem: 

3) art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r; 

4) art. 6, który wchodzi w życie z dniem 9 marca 2015 r. 

 

3. Przewidywane skutki społeczne i gospodarcze 

 Przedmiotowy projekt ustawy zawiera rozwiązania techniczne, które wywołają 

pozytywne skutki społeczne i gospodarcze.  Jego uchwalenie doprowadzi do formalnego 

zakończenia toczącego się ww. postępowania KE przeciwko Polsce.  

 

4.  Źródła finansowania, jeżeli projekt ustawy pociąga za sobą obciążenie budżetu 

państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

 Projekt ustawy nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa ani budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego. 
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5. Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych 

Przedmiotowy projekt przewiduje konieczność wydania dwóch aktów wykonawczych 

na podstawie art. 52 ust. 5 oraz ust. 6 ustawy – Prawo energetyczne. 

 

6. Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo 

oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii 

Europejskiej 

Przedmiot niniejszego projektu ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Proponowane rozwiązanie nie wprowadza nowych mechanizmów wsparcia a w związku 

z tym nie wymaga zmiany stanowiska w kwestii notyfikacji przepisów. 
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projekt rozporządzenia art. 52 ust. 5 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  G O S P O D A R K I 8)  

z dnia……………………2014 r. 

w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet  

i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń9) 

 

Na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.10)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do następujących urządzeń: 

 1) chłodziarek domowych, 

 2) chłodziarko-zamrażarek domowych, 

 3) zamrażarek domowych, 

 4) pralek domowych o jednym bębnie, posiadających funkcję odwirowywania, 
nieposiadających funkcji suszenia tkanin, 

 5) pralko-suszarek domowych, 

 6) suszarek domowych bębnowych, 

 7) zmywarek domowych przeznaczonych do mycia naczyń, 

                                                           
8) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478) 

9)  Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej:  

1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13); 

2) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w 
następstwie uchylającą dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 
05.06.2009, str. 16, z późn. zm.); 

3) częściowo dyrektywy Rady 2013/18/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych, w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji (Dz. Urz. UE L 158 z 
10.06.2013, str. 230). 

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, z 2013 r. poz. 
1238 oraz z 2014 r., poz. 1101) 
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 8) piekarników elektrycznych domowych, o których mowa w normie PN-EN 50304,  
o masie większej lub równej 18 kg, niebędących urządzeniami przenośnymi, 
przeznaczonych do zamocowania na stałe, a także do piekarników elektrycznych 
domowych przeznaczonych do zabudowy, 

 9) lamp do użytku domowego - żarówek i lamp fluorescencyjnych, o strumieniu świetlnym 
nie większym niż 6.500 lumenów i poborze mocy nie mniejszym niż 4 waty, emitujących 
światło widzialne w paśmie 400-800 nm, 

10) klimatyzatorów domowych, o których mowa w normach PN-EN 255-1 i PN-EN 814-1,  
o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 12 kW, z wyjątkiem urządzeń typu "powietrze-
woda" i "woda-woda", 

11) mikroinstalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, energię 
promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię 
hydrotermalną.”. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o normach zharmonizowanych - należy przez to 
rozumieć normy zharmonizowane, o których mowa w art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, 
poz. 565). 

§ 3. Producent lub importer wyposaża urządzenie wprowadzane do obrotu w etykietę 
oraz charakterystykę techniczną. 

§ 4. Producent lub importer: 

 1) sporządza dokumentację techniczną urządzenia umożliwiającą dokonanie oceny 
rzetelności informacji zawartych na etykiecie i w charakterystyce technicznej; 

 2) przechowuje dokumentację techniczną urządzenia, w celach kontrolnych, co najmniej 
przez okres 5 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza tego urządzenia. 

§ 5. Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk 
technicznych oraz wzory etykiet dla urządzeń określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania 
etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń (Dz. U. Nr 98, 
poz.825).  

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
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Załącznik nr 1 

Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej 

 

L.p
. 

 

Nazwa 
Wyrobu 

Symbol PKWiU Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej 

 
Rodzaj 
urządzenia 

Zużycie 
energii/ 

Moc 
zainstalowana 
elektryczna 
(kW) 

Ilości 
energii 
elektrycznej 
pobranej/ 
wytworzone
j w 
urządzeniu 
(kWh) 

Sprawność 
urządzenia/klasa 
energetyczna 

1       

2       

3       

4       

(...)       

 

Załącznik nr 2 

WZORY ETYKIET CHARAKTERYSTYKI ENEGETYCZNEJ 

Podstawowe dane techniczne i eksploatacyjne urządzenia. 

Etykieta ekologiczna: 

wzór 

Etykieta ekologiczna powinna mieć treść i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów  
i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane: 

poz. 1 - nazwa producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy 
(przykładowo wpisano Abcdefgh); 

poz. 2 - nazwa urządzenia, oznaczenie typu/modelu (przykładowo wpisano XYZ00); 

poz. 3 - nominalna zużycie energii/moc cieplna w [kW] (przykładowo wpisano 0,0 kW); 

poz. 4 - rodzaj paliwa (przykładowo wpisano węgiel kamienny); 

poz. 6 - sprawność w [%] (przykładowo wpisano 0,0%); 
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poz. 7 - klasa urządzenia (przykładowo wpisano Klasa 1). 

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje: 

a) kolor krawędzi czarny, 

b) kolor tekstu czarny, 

c) kolor tła biały. 

 

UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia jest realizacją zawartej w art. 52 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne 
delegacji ustawowej, która nakłada na ministra właściwego do spraw gospodarki możliwość 
określenia w drodze rozporządzenia: 

1) wymagań dotyczących dokumentacji technicznej oraz stosowania etykiet  
i charakterystyk technicznych; 

2) wzorów etykiet 

- uwzględniając konieczność zapewnienia efektywnego użytkowania urządzeń poprzez 
powszechny dostęp do informacji o efektywności energetycznej tych urządzeń. 

 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej. 

 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 
r. Nr 65, poz. 597). 
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projekt rozporządzenia art. 52 ust. 6  

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  G O S P O D A R K I 11)  

z dnia……………………2014 r. 

w sprawie wymagań dotyczących oznaczenia ekologicznego urządzeń12) 

 

Na podstawie art. 52 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.13)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

 1) wymagania dotyczące oznaczenia ekologicznego, jakie powinny spełniać urządzenia 
produkowane w kraju i importowane; 

 2) wymagania w zakresie stosowania oznaczenia ekologicznego; 

 3) wzory etykiet ekologicznych. 

§ 2. 1. Ustala się dla urządzeń produkowanych w kraju i importowanych, 
wprowadzanych do obrotu na obszarze kraju, wymagania dotyczące oznaczenia 
ekologicznego. 

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Urządzenia wprowadzane do obrotu na obszarze kraju należy oznaczyć etykietą 
ekologiczną umieszczoną w widocznym miejscu, na zewnętrznej stronie urządzenia. 

                                                           
11) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478) 

12)  Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej:  

4) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13); 

5) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w 
następstwie uchylającą dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 
05.06.2009, str. 16, z późn. zm.); 

6) częściowo dyrektywy Rady 2013/18/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych, w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji (Dz. Urz. UE L 158 z 
10.06.2013, str. 230). 

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, z 2013 r. poz. 
1238 oraz z 2014 r., poz. 1101) 
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2.  Wzory etykiet, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

Załącznik nr 1 

Wymagania dotyczące oznaczenia ekologicznego 

 

L.p
. 

 

Nazwa 
Wyrobu 

Symbol PKWiU Wymagania dotyczące oznaczenia ekologicznego 

 
Rodzaj 
urządzenia 

Zużycie 
energii/ 

Moc 
zainstalowana 
elektryczna 
(kW) 

Ilości 
energii 
elektrycznej 
pobranej/ 
wytworzone
j w 
urządzeniu 
(kWh) 

Sprawność 
urządzenia/klasa 
energetyczna 

1       

2       

3       

4       

(...)       

 

Załącznik nr 2 

WZORY ETYKIET EKOLOGICZNYCH 

Podstawowe dane techniczne i eksploatacyjne urządzenia. 

Etykieta ekologiczna: 

wzór 

Etykieta ekologiczna powinna mieć treść i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i 
proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane: 

poz. 1 - nazwa producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy 
(przykładowo wpisano Abcdefgh); 

poz. 2 - nazwa urządzenia, oznaczenie typu/modelu (przykładowo wpisano XYZ00); 
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poz. 3 - nominalna zużycie energii/moc cieplna w [kW] (przykładowo wpisano 0,0 kW); 

poz. 4 - rodzaj paliwa (przykładowo wpisano węgiel kamienny); 

poz. 6 - sprawność w [%] (przykładowo wpisano 0,0%); 

poz. 7 - klasa urządzenia (przykładowo wpisano Klasa 1). 

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje: 

a) kolor krawędzi czarny, 

b) kolor tekstu czarny, 

c) kolor tła biały. 

 

UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia jest realizacją zawartej w art. 52 ust. 6 ustawy – Prawo energetyczne 
delegacji ustawowej, która nakłada na ministra właściwego do spraw gospodarki możliwość 
określenia w drodze rozporządzenia: 

 1) wymagań dotyczących oznaczenia ekologicznego, jakie powinny spełniać urządzenia 
produkowane w kraju i importowane; 

2) wymagań w zakresie stosowania oznaczenia ekologicznego; 

3) wzorów etykiet ekologicznych. 

- uwzględniając konieczność zapewnienia efektywnego użytkowania urządzeń poprzez 
powszechny dostęp do informacji o efektywności energetycznej tych urządzeń. 

 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej. 

 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 
r. Nr 65, poz. 597). 
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