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Warszawa, dn. 30.01.2015r.  

 

 

Pan Senator Marek Ziółkowski 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

ul. Wiejska 6 

00-902 Warszawa 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

W imieniu Stowarzyszenia Małej Energetyki Wiatrowej przedstawiam propozycję 

zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii – druk nr 817. 

 

Członkowie Stowarzyszenia pozostają z nadzieją, że wskazana w załączeniu poprawka 

zostanie wzięta pod uwagę i pozwoli na przyjęcie proponowanego przez nas 

rozwiązania. Pragniemy także zapewnić o swej gotowości do uczestniczenia w dalszym 

dialogu w celu wypracowania korzystnych dla wszystkich zainteresowanych oś 

porozumienia. W grę wchodzi bowiem bezpieczeństwo lokalnych rynków energii, a w 

konsekwencji bezpieczeństwo dostaw na terenie całego kraju.    

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Paweł Guziński              

   
Prezes Stowarzyszenia Małej Energetyki Wiatrowej 

 

 

Załącznik: 

1. Poprawka dot. dodania art. 206a – przepis ma na celu wprowadzenie okresu 

przejściowego dla instalacji uzależnionego od daty ogłoszenia ustawy  
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Pan Senator Marek Ziółkowski 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej  

Senat RP 

 

 

Dotyczy: Ustawy z dnia 16 stycznia 2015r. o odnawialnych źródłach energii - art 206a 

(druk nr 817) 

 

POPRAWKA 

 

Art. 206a otrzymuje brzmienie: 

 

1. Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa 

wart. 41 ust. 1 pkt 2 oraz art. 42 ust. l, wytworzonej odpowiednio w 

mikroinstalacji albo w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż 

mikroinstalacja, w której energia elektryczna została wytworzona po raz 

pierwszy po dniu wejścia w życie art. 170 pkt. 5, ale przed dniem następującym 

po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia ustawy, przysługuje świadectwo 

pochodzenia tej energii na warunkach określonych w Ustawie. 

2. Do energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach odnawialnych źródeł 

energii, których mowa w ust. 1, zastosowanie mają postanowienia art. 42 i 

następnych Ustawy w zakresie obowiązku zakupu takiej energii przez 

sprzedawcę zobowiązanego. 

3.  Postanowienia art. 71 stosuje się do także do wytwórcy, o którym mowa w ust. 1.  

 

Uzasadnienie 

 

 Sztywne określenie daty wejścia w życie przepisów utrudni małym i średnim 

przedsiębiorcom z branży OZE planowanie i podejmowanie decyzji 

inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę fakt, że niemożliwe jest w chwili obecnej 

określenie daty zakończenia procesu ustawodawczego, czas w jakim ukończone 

powinny być inwestycje w ramach systemu zielonych certyfikatów może się 

jedynie skracać. Okres przejściowy z zastosowaniem proponowanej formuły 

pozwoli z kolei realnie przygotować się i ocenić warunki realizowania inwestycji 

pozwalające na udział w systemie certyfikatów. Zrealizowane zostaną tym 
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samym zasady: ochrony praw słusznie nabytych, pewności prawa oraz zaufania 

obywateli do państwa.  

 

 Uzależnienie okresu przejściowego od daty ogłoszenia pozwala na uruchomienie 

i wdrożenie systemu aukcyjnego w roku 2016. Taka formuła vacatio legis 

pozwoli jednocześnie organom państwowym na przygotowanie odpowiednich 

aktów wykonawczych. 

 

 Proponowane rozwiązanie jest realizacją nie tylko zasad ogólnych prawa, ale 

także opracowanych przez RCL „Dobrych praktyk legislacyjnych” według których 

w przypadku zróżnicowania terminów wejścia w życie przepisów okresy 

przejściowe i dostosowujące należy formułować w sposób adekwatny do dnia 

wejścia w życie przepisu, którego dotyczą. Konstrukcja uzależniająca dzień 

wejścia w życie od dnia ogłoszenia jej w „Dzienniku Ustaw” przywoływana jest 

także w orzecznictwie1. 

 

 Zastosowanie proponowanej konstrukcji nie spowoduje zwiększenia kosztów 

systemu wsparcia instalacji OZE, gdyż zgodnie z Oceną skutków regulacji do 

Projektu Ustawy o OZE wysokość wsparcia w ramach nowego systemu nie różni 

się znacząco od wsparcia w ramach systemu zielonych certyfikatów. 

 

 Proponowane rozwiązanie jest zgodne z prawem UE i rekomendowane przez 

Komisję Europejską w Wytycznych dotyczących pomocy publicznej w oparciu o 

które jest opracowywana ustawa o OZE. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 patrz: zdanie odrębne sędziego TK Marka Zubika do uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lipca 

2013 r. o sygn. Kp 1/13)  
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