
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Iwana 

na 20. posiedzeniu Senatu 
w dniu 9 listopada 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka 

Szanowny Panie Premierze! 
Rozwój wysokosprawnej kogeneracji jest jednym z celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz 

polityki energetycznej Polski. Ta obecnie najbardziej efektywna z punktu widzenia wykorzystania paliwa 
pierwotnego, produkcji energii elektrycznej i ciepła technologia przyczynia się do znacznej oszczędności 
zasobów naturalnych oraz do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Do końca bieżącego roku zgodnie 
z obowiązującym prawem energetycznym funkcjonuje system wsparcia wysokosprawnej kogeneracji w po-
staci świadectw pochodzenia i wynikających z nich praw majątkowych. Bez odpowiednich zmian legislacyj-
nych dotychczasowy system wsparcia przestanie funkcjonować od 1 stycznia 2013 r. 

W aktualnych realiach ekonomicznych prowadzenie działalności obejmującej wytwarzanie energii elek-
trycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji (przede wszystkim paliwa gazowego) bez przedmiotowego 
wsparcia nie ma ekonomicznego uzasadnienia. W konsekwencji może dojść do zaprzestania prowadzenia 
działalności gospodarczej przez wiele podmiotów produkujących energię i ciepło w skojarzeniu. Oczywiście 
byłoby to niebezpieczne dla klientów oraz dla samych przedsiębiorstw. Ponadto w wielu przypadkach przed-
siębiorstwa realizowały inwestycje w zakresie budowy jednostek wysokosprawnej kogeneracji z wykorzysta-
niem środków pomocowych (na przykład z WFOŚiGW czy NFOŚiGW), co powoduje konieczność utrzyma-
nia trwałości projektów w okresie pięciu lat od ich zakończenia oraz osiągnięcia efektu ekologicznego. 

W związku z występującymi na poziomie rządowym opóźnieniami dotyczącymi procesu uzgodnień mię-
dzyresortowych i konsultacji społecznych nowego prawa energetycznego, czyli tzw. trójpaku, który z tego 
powodu może nie zostać uchwalony do końca bieżącego roku, chciałbym zapytać o następujące kwestie. Czy 
będą funkcjonowały mechanizmy wsparcia wysokosprawnej kogeneracji od początku 2013 r., jaki będzie ich 
zakres i kiedy zostaną wprowadzone w życie stosowne przepisy? Kluczowe bowiem staje się wprowadzenie 
takich rozwiązań prawnych, które pozwolą przynajmniej na utrzymanie ciągłości działania mechanizmów 
wsparcia wysokosprawnej kogeneracji począwszy od przyszłego roku. Brak ciągłości wsparcia zaburza pla-
nowanie i realizację procesów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych w tym obszarze energetyki. 

Z poważaniem 
Stanisław Iwan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




