
Oświadczenie złożone 

przez senatora Kazimierza Kleinę 

na 50. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 marca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza 

Piechocińskiego 

Szanowny Panie Premierze! 

W dniu 24 stycznia 2014 r. Sejm RP przyjął nowelizację ustawy – Prawo energetyczne, której 

celem jest ponowne uruchomienie systemu wspierania wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu 

z ciepłem w wysokosprawnej kogeneracji (CHP) na lata 2014–2018. Status procesu legislacyjnego 

przedmiotowej nowelizacji pozwala wnioskować, że nowe przepisy wejdą w życie na przełomie 

kwietnia i maja bieżącego roku. 

Z uwagi na powyższe pragnę wyrazić zaniepokojenie planowanymi zmianami w prawie, których 

główną intencją co do zasady powinna być pomoc państwa w zakresie niezbędnym do stymulowania 

rozwoju CHP w Polsce. Zaproponowany w nowelizacji kształt i zakres wsparcia pozwalają 

wnioskować, że głównym efektem wdrożenia nowych przepisów, ze względu na krótką perspektywę 

istnienia systemu wsparcia i jego kształt, będzie jedynie wzrost cen energii elektrycznej dla jej 

odbiorców zamiast impulsu w zakresie powstawania nowych inwestycji w instalacje CHP. 

Ze względu na powyższe oraz na fakt, że zgodnie z uchwałą Senatu RP z dnia 20 lutego 2014 r. 

przedmiotowa nowelizacja ponownie będzie przedmiotem obrad Sejmu RP ze względu na wniesione 

poprawki, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poniższych zagadnień przed wdrożeniem nowych 

regulacji. 

1. W jakim celu wprowadza się obowiązek umarzania tak zwanych czerwonych i żółtych 

certyfikatów CHP? Czy głównym celem ustawy jest stymulowanie poprzez ten mechanizm 

powstawania nowych inwestycji w zakresie rozwoju instalacji CHP, czy też poprawa rentowności 

istniejących instalacji CHP? 

2. Jaki będzie wpływ nowych przepisów na poziom cen energii elektrycznej dla odbiorców 

końcowych? O ile będą musiały wzrosnąć ceny tej energii, aby pokryć koszt funkcjonowania 

systemu? 

3. Kto będzie głównym beneficjentem wprowadzonego systemu wsparcia? Czy dodatkowe 

przychody spółek energetycznych z tego tytułu przyczynią się do rozwoju inwestycji w nowe 

instalacje CHP w Polsce? 

4. Czy nowy system będzie różnicować wsparcie dla nowych instalacji CHP oraz dla instalacji już 

funkcjonujących w dniu jego wejścia w życie? 

Podsumowując, zwracam się do Pana Premiera z prośbą o doprecyzowanie tych kwestii i 

wyjaśnienie wątpliwości związanych z powyższymi zagadnieniami. Odpowiedzi na powyższe pytania 

stanowić będą odpowiedź również na pytanie o to, czy taki instrument wsparcia jest w Polsce 

niezbędny, czy też może powinien on zostać skonstruowany w innym kształcie. 

Z wyrazami szacunku 

Kazimierz Kleina 

 

 


