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K A N CE LA R I A  
S E NA T U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 4 października 2022 r. 

Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii 

elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej 

(druk nr 815) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest uruchomienie instrumentów zwiększających bezpieczeństwo 

energetyczne gospodarstw domowych oraz zapewnienie im ceny energii elektrycznej na 

poziomie umożliwiającym opłacenie rachunków. Ustawa zapewnia wsparcie dla odbiorców 

energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, w tym również w zakresie energii 

zużywanej na potrzeby pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem 

gospodarstw domowych, lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, węzłów cieplnych, 

oświetlenia budynków mieszkalnych, garaży, domów letniskowych w ogródkach 

działkowych – o ile nie jest w tych pomieszczeniach prowadzona działalność gospodarcza. 

Wsparcie to będzie polegać na złagodzeniu rosnących kosztów zużycia energii elektrycznej 

w gospodarstwach domowych wynikających w szczególności ze wzrostu cen zakupu energii 

na rynku hurtowym. Za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami cen energii elektrycznej 

zamrożonej na poziomie cen z 2022 r. przedsiębiorstwom energetycznym prowadzącym 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną oraz zajmującym się 

dystrybucją energii elektrycznej będzie przysługiwać rekompensata. 

Projektowane rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, że 

niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej w taryfach na rok 2023 w rozliczeniach 

z odbiorcami jest przewidziana stabilizacja ich rachunków za obrót i dystrybucję energii na 

poziomie cen taryfowych z roku 2022. 
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Projektowana regulacja w zakresie dodatku na ogrzewanie energią elektryczną (dodatku 

elektrycznego) ma na celu zapewnienie wsparcia grupy gospodarstw domowych 

wykorzystujących jako główne źródło ogrzewania energię elektryczną w pokryciu części 

kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii. Zgodnie z zaproponowanymi 

przepisami dodatek elektryczny będzie przysługiwać gospodarstwom domowym, 

w przypadku gdy głównym źródłem ich ogrzewania jest energia elektryczna. Warunkiem 

koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania 

do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji 

emisyjności budynków. Wysokość dodatku elektrycznego co do zasady wynosi 1000 zł, 

natomiast w przypadku rocznego zużycia przez gospodarstwo domowe więcej niż  

5 MWh – 1500 zł. Dodatek elektryczny przyznawany jest jednorazowo. O dodatek 

elektryczny można ubiegać się w gminie właściwej według miejsca zamieszkania. 

Proponowana regulacja nakłada na kierowników jednostek sektora finansów 

publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 1–2a, 6–9 i 11–13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych, obowiązek podjęcia działań w celu realizacji obowiązkowego celu 

zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub 

częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy. 

Przedmiotowe działania powinny być podjęte w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 

grudnia 2023 r. 

Przedmiotową regulacją wprowadzono również zmiany przepisów dotyczących 

gospodarki odpadami w zakresie nowej możliwości zmiany formy zabezpieczenia roszczeń 

w ramach postępowań dotyczących gospodarki odpadami oraz kwestii zapobiegnięcia 

wygaśnięcia części prawomocnych decyzji dotyczących gospodarki odpadami. Na skutek 

zmian proponowanych przepisów zmiana formy zabezpieczenia roszczeń będzie możliwa bez 

konieczności zmiany wysokości tego zabezpieczenia. 

W konsekwencji zmian proponowanych w ustawie o odpadach wprowadza się również 

zmiany w ustawie – Prawo ochrony środowiska w zakresie pozwoleń na wytwarzanie 

odpadów uwzględniających zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. W ocenie 

projektodawcy z uwagi na to, że natłok prowadzonych przez marszałków województw 

i starostów spraw ma złożony, ale tymczasowy charakter zasadne jest tymczasowe 
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obowiązywanie proponowanych przepisów. Rozwiązanie to ma obowiązywać do dnia 31 

grudnia 2025 r. 

Ustawa zmienia: 

1) ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego; 

2) ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

3) ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

4) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 

5) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; 

6) ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

7) ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

8) ustawę z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

oraz niektórych innych ustaw; 

9) ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych 

do samodzielnej egzystencji; 

10) ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 

11) ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw; 

12) ustawę z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych  

oraz ustawę – Prawo ochrony środowiska; 

13) ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych 

źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. 

Ustawa zawiera przepisy przejściowe związane z proponowanymi w niej zmianami  

(art. 52–55, art. 57 i art. 58). 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 36 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 r.; 

2) art. 36 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu jako przedłożenie rządowe w dniu 27 września 

2022 r. (druk sejmowy nr 2630). W tym samym dniu projekt ustawy został skierowany 

do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 

W dniu 28 września 2022 r. projekt ustawy został skierowany do pierwszego czytania 

do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Komisja przyjęła projekt 

i wniosła o jego uchwalenie przez Sejm w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu 

(druk sejmowy nr 2643). 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 62. posiedzeniu Sejmu w dniu 

28 września 2022 r. Projekt ustawy został ponownie skierowany do Komisji do Spraw 

Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, która w dniu 29 września 2022 r. przedstawiła 

do niego dodatkowe sprawozdanie (druk nr 2643–A). 

Sejm uchwalił ustawę na 62. posiedzeniu w dniu 29 września 2022 r. Za przyjęciem 

ustawy głosowało 414 posłów, przy 26 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się. 

 

III. Uwaga o charakterze ogólnym 

Z uwagi na to, że opiniowana ustawa została przekazana Senatowi przez Marszałka 

Sejmu w dniu 30 września 2022 r., niniejsza opinia, w świetle tak krótkiego czasu na jej 

przygotowanie, może nie obejmować swoim zakresem wszystkich uchybień tego aktu.  

 

IV. Uwagi o charakterze konstytucyjnym  

1. Proponowana ustawa zawiera przepisy określające zadania samorządu terytorialnego, 

w tym rozstrzygające, że wypłata dodatku elektrycznego jest zadaniem zleconym 

gminie (art. 34 ust. 1). Mimo to, jak wynika z dokumentacji dołączonej do projektu 

procedowanej ustawy, projekt opiniowanej ustawy nie został skierowany do Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (Komisji Wspólnej), która zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie 

Regionów Unii Europejskiej stanowi forum wypracowania wspólnego stanowiska 

Rządu i samorządu terytorialnego (art. 2 ust. 1) oraz opiniuje rządowe projekty aktów 

normatywnych, dotyczących problematyki samorządu terytorialnego, w tym 

określających relacje pomiędzy samorządem terytorialnym, a innymi organami 
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administracji publicznej (art. 3 pkt 5). Przepis art. 8 tej ustawy zobowiązuje natomiast 

członków Rady Ministrów oraz inne podmioty właściwe do przygotowania projektów 

takich aktów normatywnych do ich przedstawienia Komisji Wspólnej do zaopiniowania, 

a także wymaga dołączenia opinii Komisji Wspólnej do projektu zaopiniowanego przez 

nią aktu normatywnego. Reasumując, nieprzekazanie projektu procedowanej ustawy 

do zaopiniowania przez Komisję Wspólną może być uznane za naruszenie trybu 

wydania tej ustawy ponieważ uniemożliwia to parlamentowi podjęcie decyzji, 

dotyczącej proponowanych przepisów po zapoznaniu się ze stanowiskiem strony 

samorządowej (np. wyrok TK z 8 listopada 2005 r., SK 25/02). 

 

2. Zasadnicze wątpliwości budzą przepisy art. 3 ust. 1 ustawy.  

 Po pierwsze – w zakresie, w jakim różnicują maksymalną wysokość MWh 

(megawatogodziny) za zużycie energii elektrycznej uwzględnianej w taryfie na 2023 r. 

od tego, czy podmiot jest odbiorcą uprawnionym w dniu wejścia w życie ustawy. 

Przykładowo pkt 1 tego ustępu dotyczy tylko gospodarstw rolnych prowadzonych 

w dniu wejścia w życie ustawy. Powstaje więc pytanie, dlaczego uprawnienie 

przewidziane w art. 3 ust. 1 pkt 1 nie dotyczy już odbiorców uprawnionych, 

rozpoczynających prowadzenie gospodarstwa rolnego po dniu wejścia w życie ustawy 

w 2022 r. 

 Po drugie – dlaczego w przypadku gospodarstw rolnych rozstrzygnięto, że 3 MWh 

dotyczy tylko tych prowadzonych w dniu wejścia w życie ustawy, a ograniczenie to nie 

dotyczy już odbiorców uprawnionych prowadzących dział specjalny produkcji rolnej 

(w tym drugim przypadku wielkość 3 MWh jest uwzględniana niezależnie od tego, czy 

odbiorca uprawniony prowadzi dział specjalny produkcji rolnej w dniu czy też po dniu 

wejścia w życie ustawy). 

 Po trzecie – w zakresie relacji do przepisów art. 9 ust. 20–22. Przepisy art. 9 ust. 20–22 

dotyczą odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3, art. 4 ust. 2 

pkt 1–3, art. 5 ust. 1 pkt 1–3, art. 6 ust. 1 pkt 1–3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1–3, którzy 

spełnili przesłanki, o których mowa w tych przepisach w trakcie 2023 r. Z brzmienia 

proponowanego przepisu wynika więc, że odbiorca uprawniony, prowadzący 

gospodarstwo rolne, posiadający Kartę Dużej Rodziny, posiadający orzeczenie 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo zamieszkujący 

z osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
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niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 

roku życia ma spełnić m.in. przesłankę bycia tym odbiorcą na dzień wejścia w życie 

ustawy. Powstaje wiec pytanie, czy taka jest intencja projektodawcy, w tym czy 

przepisy art. 3 ust. 1 pkt 1–3, art. 4 ust. 2 pkt 1–3, art. 5 ust. 1 pkt 1–3, art. 6 ust. 1 

pkt 1–3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1–3 faktycznie powinny zwierać w stosunku do tych 

podmiotów zastrzeżenie dotyczące dnia wejścia w życie ustawy. 

 Przyjęte w proponowanym art. 3 ust. 1 pkt 1 różnicowanie odbiorców uprawnionych 

w zależności od dnia wejścia wżycie ustawy i po jej wejściu w życie, budzi wątpliwości 

w kontekście konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej, zasady 

demokratycznego państwa prawnego i równości wobec prawa. Ponadto proponowane 

przepisy budzą wątpliwości w kontekście przejrzystości i zupełności. Wątpliwości te 

dotyczą w takim samym zakresie odbiorców uprawnionych, o których mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 4 ust. 2 pkt 1–3, art. 5 ust. 1 pkt 1–3, art. 6 ust. 1  

pkt 1–3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1–3. Przykładowo art. 3 ust. 1 pkt 3 przewiduje, że 

wielkość 2,6 MWh będzie uwzględniana w taryfie w przypadku odbiorcy uprawnionego 

posiadającego w dniu wejścia w życie ustawy orzeczenie o znacznym 

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku odbiorcy uprawnionego 

posiadającego orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 

pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – niezależnie od tego czy odbiorca posiada 

to orzeczenie w dniu czy też po dniu wejścia  w życie ustawy. 

 

3. Art. 21 ust. 3 ustawy stanowi, że zarządca rozliczeń na swojej stronie internetowej 

udostępnia wzór wniosku o wypłatę raty zaliczki, wzór wniosku o wypłatę 

rekompensaty oraz wzór wniosku o rozliczenie rekompensaty. Rozwiązanie takie należy 

uznać za niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji rozstrzygającym, że w celu wykonania 

ustawy wydaje się rozporządzenia, a więc przepisy powszechnie obowiązujące. Wzory 

tych wniosków, sporządzane prawdopodobnie przez tego zarządcę, nie będą miały 

charakteru przepisów powszechnie obowiązujących, mimo tego, że będą dotyczyć spraw 

związanych z prawami i obowiązkami podmiotów trzecich. Za przykład zgodnego 

z Konstytucją rozwiązania, wskazać należy analogiczny art. 16 ustawy z dnia 2 września 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku 

z sytuacją na rynku paliw, który rozstrzyga kto określa wzory wniosków udostępnianych 
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przez zarządcę rozliczeń oraz, że następuje to w drodze przepisów powszechnie 

obowiązujących (rozporządzenia). Stanowi on, że „Minister właściwy do spraw energii 

określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę rekompensaty i wzór 

wniosku o rozliczenie rekompensaty, mając na uwadze zakres danych i informacji 

niezbędnych do zweryfikowania prawidłowości wniosków, zapewnienie przejrzystości 

i komunikatywności tego wniosku oraz potrzebę ujednolicenia jego formy.”. Innym 

przykładem może być art. 32 ust. 4 procedowanej ustawy stanowiący, że „Minister 

właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę 

dodatku elektrycznego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości 

i komunikatywności tego wniosku.”. Analogiczna uwaga dotyczy odpowiednio art. 36 

ust. 7 stanowiącego, że Prezes URE udostępnia wzór formularza raportu w BIP 

przekazywanego mu przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych, 

o których mowa w art. 9 pkt 1–2a, 6–9 i 11–13 ustawy o finansach publicznych. 

W związku z tym rekomenduje się przyjęcie zaproponowanej poniżej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 21: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zarządca rozliczeń na swojej stronie internetowej udostępnia instrukcję składania 

wniosku o wypłatę raty zaliczki, wniosku o wypłatę rekompensaty oraz wniosku o rozliczenie 

rekompensaty.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku 

o wypłatę raty zaliczki, wzór wniosku o wypłatę rekompensaty oraz wzór wniosku 

o rozliczenie rekompensaty, mając na względzie zakres danych i informacji niezbędnych 

do zweryfikowania prawidłowości wniosków, zapewnienie przejrzystości 

i komunikatywności wniosków oraz potrzebę ujednolicenia ich formy.”; 

w art. 36: 

a) dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

formularza raportu z realizacji: 

1) celu, o którym mowa w ust. 1, 

2) celu, o którym mowa w ust. 3 

– kierując się potrzebą zapewnienia sprawności procesu weryfikacji wykonania tych celów.”, 
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b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Prezes URE udostępnia wzór formularza, o którym mowa w ust. 6a, w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.”; 

w art. 59: 

a) w pkt 1 wyrazy „ust. 1, który wchodzi” zastępuje się wyrazami „ust. 1 i ust. 6a pkt 1, które 

wchodzą”, 

b) w pkt 2 wyrazy „ust. 3, który wchodzi” zastępuje się wyrazami „ust. 3 i ust. 6a pkt 2, które 

wchodzą”. 

 

4. Przepis art. 27 ust. 2 ustawy, stanowiący, że w przypadku gdy wniosek o wypłatę 

dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego 

mających ten sam adres miejsca zamieszkania, dodatek jest wypłacany wnioskodawcy, 

który złożył wniosek jako pierwszy budzi wątpliwości w kontekście zgodności 

z konstytucyjnymi zasadami sprawiedliwości społecznej i równości wobec prawa. 

Nie negując intencji projektodawcy, mających na celu wyeliminowanie ewentualnych 

nadużyć w zakresie uzyskiwania takiego dodatku, należy wskazać, że przyjętego 

w omawianym przepisie kryterium pierwszeństwa w złożeniu wniosku nie można uznać 

za sprawiedliwe, w szczególności w kontekście osób starszych, chorych, czy 

wymagających pomocy innych osób. Osoby te, choć powinny być przez ustawodawcę 

objęte szczególną ochroną, zostają faktycznie postawione przez niego w gorszej 

sytuacji. W związku z tym rekomenduje się określenie, że w przypadku, o którym mowa 

w art. 27 ust. 2, jeżeli złożono więcej niż jeden wniosek dodatek jest wypłacany 

proporcjonalnie wszystkim wnioskodawcom. Rozwiązanie takie będzie kompatybilne 

z pozostałymi przepisami, dotyczącymi dodatku elektrycznego, w tym przepisami 

art. 29 ust. 3–5 oraz art. 34 ust. 3. 

Propozycja poprawki: 

w art. 27 w ust. 2: 

a) w zdaniu pierwszym wyrazy „wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako 

pierwszy” zastępuje się wyrazami „wypłacany proporcjonalnie wszystkim 

wnioskodawcom, którzy złożyli taki wniosek”, 

b) skreśla się zdanie drugie. 
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V. Uwagi szczegółowe  

1. Przepis art. 1 pkt 2 ustawy jest niezrozumiały w kontekście dalszych przepisów ustawy. 

Stanowi bowiem, że ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania i wypłacania 

rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, wykonujących działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną oraz dla przedsiębiorstw 

energetycznych, zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej. Tymczasem 

zgodnie z art. 1 pkt 4 ustawa określa zasady i tryb przyznawania i wypłaty 

rekompensaty dla podmiotów uprawnionych (a więc zgodnie z określoną w art. 2 

pkt 2 ustawy definicją „podmiotu uprawnionego” – dla przedsiębiorstw energetycznych 

wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną 

lub przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej) 

z tytułu stosowania upustu za obniżenie zużycia energii elektrycznej przez odbiorców 

uprawnionych oraz właściwość organów w tych sprawach. Z dalszych przepisów 

ustawy, w szczególności z rozdziału 3 (Zasady i tryb przyznawania i wypłacania 

rekompensat) wynika, że ustawa określa rekompensaty dla „podmiotów 

uprawnionych”. Przykładowo art. 11 ust. 1 stanowi, że podmiotom uprawnionym 

przysługuje rekompensata z tytułu stosowania w rozliczeniach z odbiorcami 

uprawnionymi cen energii elektrycznej. Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 1 

w określonych w nim przypadkach podmiot uprawniony w rozliczeniach z odbiorcą 

uprawnionym w 2024 r. stosuje upust, który stanowi rekompensatę. Powstają więc 

pytania:  

1) o relację art. 1 pkt 2 i 4, w tym czy wskazane w pkt 2 przedsiębiorstwa 

energetyczne nie są podmiotem uprawnionym, o którym mowa w pkt 4; 

2) dlaczego art. 1 pkt 2 nie określa, z jakiego tytułu wskazanym w nim 

przedsiębiorstwom energetycznym przysługuje rekompensata oraz, że ustawa 

określa również właściwość organów w tych sprawach, analogicznie jak ma 

to miejsce w przypadku art. 1 pkt 3–5; 

3) które przepisy ustawy, w ocenie projektodawcy, określają zasady i tryb 

przyznawania i wypłacania rekompensat dla wskazanych w nim przedsiębiorstw 

energetycznych, ponieważ z brzmienia wskazanych wyżej przykładowo przepisów 

(art. 1 pkt 4, art. 11 ust. 1 i art. 14 ust. 3) wynika, że ustawa określa rekompensaty 

dla „podmiotu uprawnionego”. 
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 Jeżeli wskazane w art. 1 pkt 2 zasady i tryb w rzeczywistości dotyczą rekompensat 

przyznawanych podmiotom uprawnionym, to rekomenduje się przyjęcie 

zaproponowanej poniżej poprawki. W przeciwnym razie ewentualne propozycje 

poprawek będą możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez przedstawiciela Rządu. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a) skreśla się pkt 2, 

b) w pkt 4 wyrazy „z tytułu” zastępuje się wyrazami „ , w tym z tytułu” oraz wyrazy 

„otrzymania oraz” zastępuje się wyrazami „otrzymania , oraz”. 

   

2. W art. 7 w ust. 1 ustawy we wprowadzeniu do wyliczenia proponuje się zastąpić wyrazy 

„na rok 2022 r.” wyrazami „na rok 2022”. Ponadto wyrazy „(o ile są one niższe, niż te 

dla roku 2023)” proponuje się zastąpić wyrazami „ , o ile są one niższe, niż te dla roku 

2023”. 

Propozycja poprawki: 

w art. 7 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „na rok 2022 r.” zastępuje się 

wyrazami „na rok 2022” oraz wyrazy „(o ile są one niższe, niż te dla roku 2023)” zastępuje 

się wyrazami „ , o ile są one niższe, niż te dla roku 2023”. 

 

3. Przepis art. 9 ust. 18 ustawy jest wewnętrznie niespójny w zakresie użytego w nim 

spójnika „i”, którego nie można przyporządkować do pozostałej treści tego przepisu. 

W związku z tym rekomenduje się przyjęcie zaproponowanej poniżej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 9 w ust. 18 wyrazy „na jego wniosek i informację” zastępuje się wyrazami „na jego 

wniosek informację”. 

 

4. W art. 9 ust. 19 ustawy proponuje się dokonać korekty redakcyjnej zastępując wyraz 

„odbiorcę” wyrazem „odbiorcy”. 

Propozycja poprawki: 

w art. 9 w ust. 19 wyraz „odbiorcę” zastępuje się wyrazem „odbiorcy”. 

 

5. Przepis art. 11 ust. 6 ustawy stanowi, że dla podmiotu uprawnionego rekompensatę 

stanowi iloczyn energii elektrycznej zużytej w tym punkcie poboru energii, zgodnie 
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z art. 6 ust. 1. Sugeruje to, że wcześniejsza treść tego przepisu odnosi się już do jakiegoś 

punktu poboru energii. W rzeczywistości tak nie jest. Jeżeli więc użyte w omawianym 

przepisie wyrazy „w tym” należy uznać za zbędne, rekomenduje się przyjęcie 

zaproponowanej poniżej poprawki. W przeciwnym razie propozycja poprawki będzie 

możliwa po przedstawieniu wyjaśnień przez przedstawiciela Rządu. 

Propozycja poprawki: 

w art. 11 w ust. 6 skreśla się wyraz „tym”. 

 

6. W art. 13 ust. 4 i 12 ustawy użyto błędnej nazwy wniosku – „wniosku o ratę zaliczki”. 

Niezależnie od tego art. 13 ust. 12 ustawy stanowiący, że do rozpatrywania wniosku 

o ratę zaliczki na poczet rekompensaty stosuje się odpowiednio przepisy art. 16–25 

budzi również i inne wątpliwości.  

 Po pierwsze – należy zaznaczyć, że nie wszystkie przepisy, do których odsyła art. 13 

ust. 12 dotyczą materii związanej z rozpatrywaniem wniosków. Przykładowo: 

1) art. 20 – stanowi, że środki wypłacone z tytułu rekompensat zalicza się do kategorii 

drugiej należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości; 

2) art. 23 ust. 1 – stanowi, że w przypadku braku środków na wypłatę rekompensaty 

zarządca rozliczeń wstrzymuje wypłatę do czasu zapewnienia środków na ten cel; 

3) art. 25 – stanowi, że rekompensaty są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19. 

 Po drugie – wątpliwość budzi, czy intencją projektodawcy faktycznie jest, 

aby omawiany przepis nie obejmował swoim zakresem regulacji również materii 

związanej ze składaniem wniosku. Przykładowo art. 21 ust. 1 dotyczy składania, 

weryfikacji i rozpatrywania wniosków o wypłatę rekompensaty oraz wniosków 

o rozliczenie rekompensaty. Rozstrzyga on również, że składanie tych wniosków 

odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.  

 Po trzecie – inną wątpliwością jest, czy art. 13 ust. 7 zamiast do wniosków o ratę 

zaliczek, nie powinien odnosić się do rat zaliczek na poczet rekompensaty.  

 Analogiczna uwaga dotyczy odpowiednio art. 18 ust. 7 stanowiącego, że przepis 

art. 15 ust. 3, art. 17 ust. 2–8, art. 19 stosuje się odpowiednio do wniosków 

o rozliczenie rekompensaty. Powstaje bowiem pytanie, na czym ma polegać 

odpowiednie stosowanie art. 15 ust. 3 (stanowiącego, że cena energii elektrycznej nie 

zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) albo przepisów art. 17 
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ust. 7 i 8 (stanowiących odpowiednio, że jeżeli podmiot uprawniony zaprzestał 

wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, kwotę 

rekompensaty uznaje się za pobraną nienależnie i należy ją zwrócić, oraz, że podmiot 

uprawniony jest obowiązany do przechowywania dokumentacji związanej 

z wnioskowaną rekompensatą przez 5 lat).  

 W związku z tym odnośnie art. 13 ust. 4 rekomenduje się przyjęcie zaproponowanej 

poniżej poprawki. W pozostałym zakresie, mając na uwadze powyższe wątpliwości, 

rzutujące na interpretacje i stosowanie proponowanych przepisów, ewentualna 

propozycja poprawek będzie możliwa po przedstawieniu wyjaśnień przez 

przedstawiciela Rządu co do faktycznego zakresu spraw, dla których następuje 

odesłanie i konkretnych przepisów, do których się odsyła. 

Propozycja poprawek: 

w art. 13 w ust. 4 wyrazy „wniosku o ratę zaliczki” zastępuje się wyrazami „wniosku 

o wypłatę raty zaliczki”. 

 

7. W przepisach art. 13 ust. 6 i 7 ustawy występuje błędne odwołanie do art. 40 ust. 3 

ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. W związku 

z tym, jeżeli w proponowanych przepisach chodzi o odwołanie do art. 40 ust. 3 pkt 2 tej 

ustawy, to rekomenduje się przyjęcie zaproponowanej poniżej poprawki. W przeciwnym 

razie propozycja poprawki będzie możliwa po przedstawieniu wyjaśnień przez 

przedstawiciela Rządu. 

Propozycja poprawki: 

w art. 13 w ust. 6 i 7 wyrazy „ust. 3 ust. 2” zastępuje się wyrazami „ust. 3 pkt 2”. 

 

8. W art. 13 ust. 8 pkt 2 i art. 19 pkt 3 ustawy wyraz „NIP” proponuje się zastąpić 

wyrazami „numer identyfikacji podatkowej (NIP)”. Należy zaznaczyć, że „NIP” jest 

skrótem użytym w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników na oznaczenie określenia  

złożonego – „numer identyfikacji podatkowej”. 

Propozycja poprawki: 

w art. 13 w ust. 8 w pkt  2 i w art. 19 w pkt 3 wyraz „NIP” zastępuje się wyrazami „numer 

identyfikacji podatkowej (NIP)”. 
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9. Przepis art. 13 ust. 8 pkt 3 ustawy proponuje się doprecyzować wskazując podmiot, 

którego adres poczty elektronicznej należy wskazać we wniosku o wypłatę raty zaliczki 

– jednolicie z przepisami pkt 1 i 2 tego ustępu oraz z art. 19 pkt 4. 

Propozycja poprawki: 

w art. 13 w ust. 8 w pkt 3 po wyrazie „elektronicznej” dodaje się wyrazy „podmiotu 

uprawnionego”. 

 

10. Przepis art. 14 ust. 3 ustawy stanowi, że rekompensatę dla przedsiębiorstwa 

uprawnionego stanowi kwota upustu. Należy wiec zaznaczyć, że z pozostałych 

przepisów procedowanej ustawy wynika, że wskazana w art. 14 ust. 3 rekompensata 

przysługuje podmiotowi uprawnionemu (np. art. 1 pkt 4, art. 14 ust. 1). Ponadto 

pozostałe przepisy procedowanej ustawy nie odnoszą się do „przedsiębiorstwa 

uprawnionego”. W związku z tym jeżeli w art. 14 ust. 3 chodzi o podmiot 

uprawniony, rekomenduje się przyjęcie zaproponowanej poniżej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 14 w ust. 3 wyrazy „przedsiębiorstwa uprawnionego” zastępuje się wyrazami 

„podmiotu uprawnionego”. 

 

11. Wątpliwości budzą przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy, w tym jeżeli chodzi o zachodzącą 

między nimi relację.  

 Po pierwsze – powstaje pytanie, dlaczego rozstrzygają one o odpowiednim stosowaniu 

wskazanych w nich przepisów tylko do rozliczenia rekompensaty. Rozwiązanie to jest 

o tyle niezrozumiałe, że większość przepisów, do których się odsyła nie dotyczy 

rozliczenia rekompensaty. Przykładowo art. 17 dotyczy składania wniosku o wypłatę 

rekompensaty.  

 Po drugie – powstaje pytanie, dlaczego 14 ust. 4 nie przewiduje, że do rekompensat, 

o których mowa w art. 14 ust. 3, w przypadku podmiotu uprawnionego innego niż 

wskazany w art. 7 ust. 1, stosuje się przepisy art. 16. W takim razie, kto ma obliczać 

rekompensatę i weryfikować wniosek o wypłatę takiej rekompensaty (art. 16 ust. 4 i 5) 

oraz, dlaczego wyłącza się w przypadku tej rekompensaty składanie oświadczenia, 

o którym mowa w art. 16 ust. 5.  

 Po trzecie – niezrozumiałe jest dlaczego art. 14 ust. 5 rozstrzyga, że do rekompensat, 

o których mowa w ust. 3 tego artykułu, ale w przypadku podmiotu uprawnionego, 
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o którym mowa w art. 7 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy  

art. 16–26, natomiast analogiczny art. 14 ust. 4, że przepisy art. 17, art. 18 ust. 2–7, 

art. 19–21, art. 22 ust. 1–3, 5, 7–11 oraz art. 23–26.  

 Po czwarte – dlaczego w art. 14 ust. 5 wskazuje się, że przedsiębiorstwo energetyczne, 

o którym mowa w art. 7 ust. 1, dokonuje rozliczeń rekompensaty z zarządcą rozliczeń, 

a art. 14 ust. 4 nie. Jaki jest cel takiego zastrzeżenia w art. 14 ust. 5, w tym czy to, 

że rozliczeń dokonuje zarządca rozliczeń nie wynika z art. 18 ust. 1, do którego zresztą 

odsyła się w art. 14 ust. 5.  

 Mając powyższe na uwadze proponuje się, aby zakresem regulacji omawianych 

przepisów uczynić wszystkie sprawy związane z rekompensatą, o której mowa w art. 14 

ust. 3, w tym jej rozliczanie. Z uwagi jednak na liczne wątpliwości dotyczące art. 14 

ust. 4 i 5, ewentualne, kompleksowe, poprawki w omawianym zakresie będą możliwe 

do zaproponowania po przedstawieniu wyjaśnień przez przedstawiciela Rządu. 

 

12. Wątpliwości budzą przepisy art. 18 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim dotyczą 

ostatecznego terminu na złożenie wniosku o rozliczanie rekompensaty, o której mowa 

w art. 14 ust. 3, wyznaczonego na dzień 31 stycznia 2025 r. Należy bowiem zaznaczyć, 

że skoro do tych rekompensat mają zastosowanie przepisy art. 17 ust. 1 i 2 (stanowiące 

odpowiednio, że wniosek o wypłatę rekompensaty składa się do 25. dnia każdego 

miesiąca następującego po danym miesięcznym okresie rozliczeniowym, a w przypadku 

pozytywnej weryfikacji wniosku zarządca rozliczeń wypłaca rekompensatę 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku), to rekompensaty za miesiąc listopad 

i grudzień 2024 r. są wypłacane odpowiednio do dnia 25 stycznia 2025 r. i 25 lutego 

2025 r., oczywiście gdy nie występują wydłużające ten okres braki formalne, błędy 

obliczeniowe lub inne wątpliwości. W takim razie zakładając, że wniosek o rozliczenie 

rekompensaty powinien być składany po jej otrzymaniu, powstaje pytanie, czy 

właściwym jest wyznaczenie ostatecznej daty na złożenie wniosku o rozliczenie 

rekompensaty na dzień 31 stycznia 2025 r. za miesiąc listopad i grudzień 2024 r., 

a już z pewnością za miesiąc grudzień 2024 r. Jak bowiem można się rozliczyć 

z rekompensaty, której się jeszcze nie otrzymało?  

 Podobne wątpliwości dotyczą art. 22 ust. 7 przewidującego, że zarządca rozliczeń 

przedstawia ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorcze rozliczenie środków 

oraz przekazuje niewykorzystane środki do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
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w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. Powstaje pytanie, w jaki sposób rozliczenie to 

będzie uwzględniać rozliczenie środków przekazywanych na rekompensaty, o których 

mowa w art. 14 ust. 3, a więc wypłacane za listopad i grudzień 2024 r., oraz gdzie będą 

przekazywane niewykorzystane środki za te miesiące. Wydaje się, że rozliczenie to nie 

powinno być dokonywane przed wypłaceniem wszystkich rekompensat (za wszystkie 

miesiące), podobnie jak i przekazywanie do ww. funduszu niewykorzystanych środków 

z tytułu tych rekompensat. W związku z tym ewentualne propozycje poprawek będą 

możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez przedstawiciela Rządu. 

 

13. Wątpliwości budzą proponowane przepisy art. 21 ustawy. Przepis ust. 1 tego artykułu 

stanowi, że składanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków o wypłatę rekompensaty 

oraz wniosków o rozliczenie rekompensaty, a także korespondencja z zarządcą 

rozliczeń odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej. Ustęp 2 tego artykułu 

stanowi, że wskazane wyżej dwa wnioski składa się do zarządcy rozliczeń przy użyciu 

formularza udostępnionego na stronie internetowej administrowanej przez tego 

zarządcę. Przepis ust. 3 tego artykułu stanowi natomiast, że zarządca rozliczeń na swojej 

stronie internetowej udostępnia wzory ww. wniosków, a dodatkowo również wzór 

wniosku o wypłatę raty zaliczki. Mając na uwadze ust. 3 oraz fakt, że we wniosku 

o wypłatę raty zaliczki należy obligatoryjnie podać adres poczty elektronicznej 

podmiotu uprawnionego (art. 13 ust. 8 pkt 3), potwierdzenia wymaga, czy intencją 

projektodawcy jest, aby przepisy art. 21 ust. 1 i 2 nie dotyczyły wniosku o wypłatę raty 

zaliczki. Jeżeli nie, to rekomenduje się przyjęcie zaproponowanej poniżej poprawki: 

Propozycja poprawki: 

w art. 21: 

a) w ust. 1 po wyrazach „i rozpatrywanie” dodaje się wyrazy „wniosków o wypłatę raty 

zaliczki,”, 

b) w ust. 2 wyrazy „Wnioski o wypłatę rekompensaty” zastępuje się wyrazami „Wnioski 

o wypłatę raty zaliczki, wnioski o wypłatę rekompensaty”. 

 

14. Przepis art. 24 ust. 2 ustawy stanowi, że w określonym w nim przypadku nienależnie 

wypłacona rekompensata jest wypłacana wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie 

od dnia wypłaty rekompensaty. Pozostałe, analogiczne, przepisy regulujące materię 

związaną ze zwrotem nienależnie pobranej rekompensaty (art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 3 
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i 6) wskazują natomiast na obowiązek zwrotu nienależnie pobranej kwoty rekompensaty 

wraz z odsetkami za późnienie od dnia otrzymania rekompensaty. Ponieważ zachodzi 

różnica między dniem wypłaty, a otrzymania rekompensaty (z uwagi na zaksięgowanie 

kwoty rekompensaty na rachunku bankowym), powstaje pytanie czy art. 24 ust. 2 ma 

dotyczyć dnia wypłaty czy otrzymania rekompensaty. Jeżeli dnia otrzymania 

rekompensaty, to rekomenduje się przyjęcie zaproponowanej poniżej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 24 w ust. 2 wyraz „wypłaty” zastępuje się wyrazem „otrzymania”.  

 

15. W art. 29 ust. 1 ustawy wyraz „złotych” (1000 złotych) proponuje się zastąpić wyrazem 

„zł” zapewniając jednolitość proponowanych przepisów w sposobie odwoływania się 

do wskazanej waluty. 

Propozycja poprawki: 

w art. 29 w ust. 1 wyraz „złotych” zastępuje się wyrazem „zł”. 

 

16. W art. 33 ust. 1 ustawy należy dokonać korekty w sposobie odwoływania się do trzech 

bezpośrednio występujących po sobie artykułów – zgodnie z przyjętą praktyką 

legislacyjną i jednolicie z pozostałymi przepisami (np. art. 36 ust. 1 odnoszącym się 

do poszczególnych punktów art. 9). 

Propozycja poprawki: 

w art. 33 w ust. 1 wyrazy „ , art. 29, art. 30 i art. 30a” zastępuje się wyrazami  

„oraz art. 29–30a”. 

 

17. Przepis art. 35 ust. 2 ustawy proponuje się doprecyzować przez określenie, do jakiego 

odbiorcy odnosi się on, np. analogicznie do rozwiązania określonego w art. 26 ust. 1 

określającego podmiot, któremu przysługuje dodatek elektryczny, albo zrezygnować 

w nim ze wskazywania komu jest wypłacany ten dodatek, uznając, że jednoznacznie 

wynika to z ww. art. 26 ust. 1. 

Propozycja poprawki: 

w art. 35 w ust. 2 skreśla się wyraz „odbiorcom” 

albo 

w art. 35 w ust. 2 po wyrazie „odbiorcom” dodaje się wyrazy „ , o którym mowa w art. 26 

ust. 1,”. 
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18. W art. 36 ust. 5 ustawy należy dokonać korekty redakcyjnej zgodnej z praktyką 

legislacyjną i zapewniającej jednolitość proponowanej regulacji z pozostałymi 

przepisami ustawy, w tym z następnym ustępem w ww. art. 36 (ust. 6). 

Propozycja poprawki: 

w art. 36 w ust. 5 wyrazy „ust. 1 i ust. 3” zastępuje się wyrazami „ust. 1 i 3”. 

 

19. Przepis art. 36 ust. 7 ustawy wymaga doprecyzowania w zakresie, w jakim odnosi się 

do BIP urzędu, w którym Prezes URE udostępnia wzór formularza raportu, ponieważ 

z jego brzmienia nie wynika o BIP, jakiego urzędu nim chodzi. Jeżeli przez wskazany 

urząd należy rozumieć Urząd Regulacji Energetyki, to rekomenduje się przyjęcie 

zaproponowanej poniżej poprawki, zgodnej z rozwiązaniem przyjętym w art. 10 ust. 1. 

Propozycja poprawki: 

w art. 36 w ust. 7 wyraz „urzędu” zastępuje się wyrazami „Urzędu Regulacji Energetyki”. 

 

20. W art. 37 w ust. 3 ustawy wyrazy „pkt 1–2” proponuje się zastąpić wyrazami „pkt 1 i 2” 

zgodnie z przyjętą praktyką legislacyjną i jednolicie z pozostałymi przepisami 

procedowanej ustawy, np. ust. 1 pkt 1 tego artykułu, odwołującym się do „art. 4 ust. 2 

i 3”, czy „art. 6 ust. 1 i 2”. Analogiczna uwaga dotyczy art. 37 ust. 4. 

Propozycja poprawki: 

w art. 37: 

a) w ust. 3 wyrazy „pkt 1–2” zastępuje się wyrazami „pkt 1 i 2”, 

b) w ust. 4 wyrazy „pkt 3–4” zastępuje się wyrazami „pkt 3 i 4”. 

 

21. W proponowanym w art. 44 w pkt 2 ustawy przepisie art. 226a ust. 3 ustawy o odpadach 

wyrazy „jest zobowiązany” proponuje się zastąpić wyrazami „jest obowiązany”, 

ponieważ przepis ten określa obowiązek administracyjny, a nie zobowiązanie 

cywilnoprawne dotyczące stosunku prawnego miedzy dłużnikiem a wierzycielem. 

Powyższa propozycja zapewni jednocześnie jednolitość w obrębie zmienianej ustawy. 

Przykładowo art. 48a, do którego odwołuje się proponowany przepis, w ust. 1 stanowi, 

że posiadacz odpadów jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, 

a ust. 11 – że posiadacz ten jest obowiązany utrzymywać ustanowione zasoby 

roszczeń. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 44 w pkt 2, w art. 226a w ust. 3 wyrazy „jest zobowiązany do utrzymywania 

zabezpieczenia” zastępuje się wyrazami „jest obowiązany utrzymać ustanowione 

zabezpieczenie”. 

 

22. Wątpliwości budzi proponowany w art. 45 pkt 1 lit. b ustawy przepis art. 12 pkt 2b 

ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

oraz niektórych innych ustaw.  

 Po pierwsze – w zakresie, w jakim odwołuje się on do rekompensat, o których mowa 

w art. 13 ust. 3 procedowanej ustawy, ponieważ art. 13 ust. 3 nie odnosi się 

do rekompensaty lecz do rat zaliczki na poczet rekompensaty. W związku z tym 

z brzmienia proponowanego przepisu powinno wynikać albo, że dotyczy on rat zaliczki 

na poczet rekompensaty, o której mowa w art. 13 ust. 1, albo rekompensaty, o której 

mowa w art. 14 ust. 3. 

 Po drugie – pierwszym przepisem odwołującym się do rat zaliczek na poczet 

rekompensaty jest art. 13 ust. 1, nie zaś art. 13 ust. 3. 

 Po trzecie – w zakresie, w jakim wskazuje on na art. 25 procedowanej ustawy, 

jako wyłączną podstawę przekazania wskazanych w nim środków. Jeżeli przepis ten ma 

obejmować swoim zakresem przekazywanie również zaliczek na poczet rekompensat 

albo rekompensat, o których mowa w art. 14 ust. 3, to powinien on być również 

uzupełniony odpowiednio o art. 13 ust. 12 (stanowiący, jak się wydaje podstawę 

do wypłacenia środków na zaliczki na poczet rekompensaty z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19) albo art. 14 ust. 4 (stanowiący, jak się wydaje podstawę 

do wypłacenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rekompensaty, 

o których mowa w art. 14 ust. 3). W tym drugim przypadku wyjaśnienia przez 

przedstawiciela Rządu wymaga, zgodnie z jedną z powyższych uwag, relacja między 

art. 14 ust. 4 i 5. 

 Analogiczna uwaga dotyczy odpowiednio proponowanych w art. 45 ustawy 

przepisów art. 13 pkt 5 i art. 16 ust. 1 pkt 2d ustawy o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz niektórych innych ustaw oraz proponowanego w art. 48 ustawy 

przepisu art. 65 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
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sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym w zależności 

od intencji projektodawcy rekomenduje się przyjęcie zaproponowanych poniżej 

poprawek.  

Propozycja poprawek: 

w art. 45: 

a) w pkt 1 w lit. b, w pkt 2b wyraz „art. 25” zastępuje się wyrazami „art. 13 ust. 12 i art. 25” 

oraz wyrazy „rekompensat, o których mowa w art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 3” zastępuje się 

wyrazami „rekompensat i rat zaliczek, o których mowa w art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1”, 

b) w pkt 2, w pkt 5 wyrazy „rekompensat, o których mowa w art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 3” 

zastępuje się wyrazami „rekompensat i rat zaliczek, o których mowa w art. 11 ust. 1 

i art. 13 ust. 1”, 

c) w pkt 4 w lit. b, w pkt 2d wyrazy „rekompensat, o których mowa w art. 11 ust. 1 i art. 13 

ust. 3” zastępuje się wyrazami „rekompensat i rat zaliczek, o których mowa w art. 11 ust. 1 

i art. 13 ust. 1”; 

w art. 48, w pkt 8 wyrazy „rekompensat, o których mowa w art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 3” 

zastępuje się wyrazami „rekompensat i rat zaliczek, o których mowa w art. 11 ust. 1 i art. 13 

ust. 1” 

albo 

w art. 45: 

a) w pkt 1 w lit. b, w pkt 2b wyraz „art. 25” zastępuje się wyrazami „art. 14 ust. 4 i art. 25” 

oraz wyrazy „art. 13” zastępuje się wyrazami „art. 14”, 

b) w pkt 2, w pkt 5 wyrazy „art. 13” zastępuje się wyrazami „art. 14”, 

c) w pkt 4 w lit. b, w pkt 2d wyrazy „art. 13” zastępuje się wyrazami „art. 14”; 

w art. 48, w pkt 8 wyrazy „art. 13” zastępuje się wyrazami „art. 14”. 

 

23. Podobna wątpliwość do wskazanej w powyższej uwadze dotyczy również art. 56 ust. 1 

ustawy, który we wprowadzeniu do wyliczenia odwołuje się do rekompensat, o których 

mowa w art. 13 ust. 3, natomiast w pkt 2, dotyczącym rekompensat wypłacanych 

w latach 2024–2025, do rekompensat, o których mowa w art. 14 ust. 3. Jeżeli 

wprowadzenie do wyliczenia w art. 56 ust. 1 powinno się odwoływać do rekompensat, 

o których mowa w art. 14 ust. 3, to rekomenduje się przyjęcie zaproponowanej poniżej 

poprawki. W przeciwnym razie propozycja poprawki będzie możliwa po przedstawieniu 

wyjaśnień przez przedstawiciela Rządu. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 56 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 13” zastępuje się wyrazami 

„art. 14”. 

 

24. W art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy należy dokonać korekty polegającej na zastąpieniu 

wyrazów „w roku 2023 r.” wyrazami „w roku 2023”. 

Propozycja poprawki: 

w art. 56 w ust. 1 w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „roku 2023 r.” zastępuje 

się wyrazami „roku 2023”. 

   

25. Zgodnie z art. 59 ustawy art. 36 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 r., 

a art. 36 ust. 3 z dniem 1 stycznia 2023 r. Z powyższego wynika, że art. 36 ust. 2 

(określający, w jaki sposób oblicza się cel, o którym mowa w art. 36 ust. 1) 

oraz art. 37 ust. 1 pkt 3 (stanowiący, że karze pieniężnej podlega ten, kto nie realizuje 

obowiązku, o którym mowa w art. 36 ust. 1) wchodzą w życie wcześniej od przepisu 

bezpośrednio z nimi związanego, jakim jest art. 36 ust. 1– z dniem następującym po 

dniu ogłoszenia. Podobnie rzecz się ma w przypadku wejścia w życie art. 36 ust. 4 

i art. 37 ust. 1 pkt 4 w relacji do terminu wejścia w życie art. 36 ust. 3. Przepisy 

art. 36 ust. 2 i 4 oraz art. 37 ust. 1 pkt 3 i 4 nie mogą wejść w życie przed przepisami 

art. 36 ust. 1 i 2, ponieważ ich stosowanie jest bezpośrednio uzależnione od wejścia 

w życie przepisów art. 36 ust. 1 i 2. 

 Kończąc materię związaną z terminem wejścia w życie ww. przepisów należy zwrócić 

uwagę na zasadę dotyczącą konstruowania przepisów określających termin wejścia 

w życie ustawy. Mianowicie w przepisie o wejściu w życie ustawy nie należy 

wprowadzać różnych terminów, jeżeli przepisy ustawy wchodzące w życie wcześniej 

nie mogą być stosowane samodzielnie ze względu na to, że od dnia ich obowiązywania 

nie będą jeszcze obowiązywały pozostałe przepisy merytoryczne kształtujące normy 

prawne wynikające z przepisu wchodzącego w życie wcześniej (§ 44 Zasad techniki 

prawodawczej). Mając powyższe na uwadze rekomenduje się przyjęcia zaproponowanej 

poniżej poprawki. 

Propozycja poprawek: 

dodaje się art. 57a w brzmieniu: 
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„Art. 57a. Przepisy art. 36 ust. 5–7 i art. 37 ust. 4 stosuje się odpowiednio od dnia 

wejścia w życie art. 36 ust. 1 i 2.”; 

w art. 59: 

a) w pkt 1 po wyrazach „art. 36 ust. 1, który wchodzi” dodaje się wyrazy „i 2 oraz art. 37 

ust. 1 pkt 3, które wchodzą”, 

b) w pkt 2 po wyrazach „art. 36 ust. 3, który wchodzi” dodaje się wyrazy „i 4 oraz art. 37 

ust. 1 pkt 4, które wchodzą”. 

 

 

 

Sławomir Szczepański 

Główny legislator 


