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Dnia 27 marca 2012 r. o godzinie 12.00 w sali 176 odbyło się posiedzenie Senackiego 

Zespołu Energii Odnawialnej. W posiedzeniu tym wziął udział Janusz Pilitowski – 

przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, p.o dyrektora nowo utworzonego Departamentu 

Energii Odnawialnej. Departament powstał na podstawie decyzji decyzję Prezesa Rady 

Ministrów, a jego zadania zostały wydzielone z dotychczasowych zadań Departamentu 

Energetyki. Nowy departament funkcjonuje od lutego 2012 r. i składa się z dwóch 

wydziałów: 

- Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii, 

- Wydziału Biokomponentów, Biopaliw Ciekłych i Kontroli Jakości Paliw.  

 

Wydział Odnawialnych Źródeł Energii zajmuje się szeroko rozumianymi źródłami 

energii, procesem zarządzania nimi, ale także interpretacją przepisów w kontekście 

nadsyłanych do Ministerstwa Gospodarki zapytań. Zajmuje się również legislacją – w tym 

najbardziej istotnym projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii, nad którym wciąż 

trwają prace oraz konsultacje resortowe. Założeniem Ministerstwa Gospodarki jest, aby 

tzw. pakiet ustaw energetycznych, a więc ustawa Prawo energetyczne, ustawa - Prawo 

gazowe, ustawa o odnawialnych źródłach energii i ustawa o korytarzach przesyłowych 

procedowane były jednocześnie i aby były razem przekazane na posiedzenie Rady 

Ministrów oraz do dalszej pracy legislacyjnej w parlamencie. Ministerstwo Gospodarki 

chciałoby, aby te ustawy weszły w życie od 01.01.2013 r. Potrzebne jest też przygotowanie 

aktów wykonawczych.  

 

Wydział Biokomponentów, Biopaliw Ciekłych i Kontroli Jakości Paliw zajmuje się 

obecnie przygotowaniem założeń do zmiany ustawy o biokomponentach i paliwach 

ciekłych oraz zmianą ustawy o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw. Te dwie 



ustawy implementują do polskiego prawa dwie dyrektywy: 2009/28/WE z 23.04.2009 r.  - 

dot. promocji odnawialnych źródeł energii oraz 2009/30/WE z 23.04.2009 r. - dot. jakości 

paliw. Oba akty prawne są ważne ze względu na hierarchię działań odnoszących się do  

rozwoju rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz wprowadzenia do obrotu 

gospodarczego paliw z większą ilością biokomponentów. Założenia do ustawy  

o biokomponentach i paliwach ciekłych określają kryteria zrównoważonego rozwoju 

produkcji i dystrybucji biokomponentów, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia 

ustawy o odnawialnych źródłach energii.  

 

Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki przedstawił stan prac nad powyższymi 

aktami prawnymi, również w odniesieniu do uwag resortów oraz organizacji społecznych 

 i lobbingowych. W odniesieniu do ustawy o odnawialnych źródłach energii zwrócił uwagę, 

iż system wsparcia dla energii odnawialnej został ukształtowany w Polsce w 2005 roku, 

poprzez jedną z nowelizacji prawa energetycznego. Kolejne nowelizacje tylko go 

uszczegółowiały, opierając na tzw. systemie zielonych certyfikatów. Ten system daje 

inwestorowi gwarancję odbioru uzyskanej energii  po określonej cenie, jak również 

przewiduje uzyskanie przychodu ze świadectw pochodzenia. Projekt ustawy z kwietnia 

2012 roku miał ten system w pewnym stopniu naruszyć. Jednak uwagi, które wpłynęły do 

Ministerstwa Gospodarki pokazały, że dotychczasowy model jest akceptowalny z punktu 

widzenia rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii. W poprawionej wersji ustawy wraca 

się więc do instytucji „sprzedawcy z urzędu”, czyli przedsiębiorstwa obrotu, którego 

obowiązkiem jest odbiór i zakup energii z odnawialnych źródeł  po określonej cenie, 

ustalonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Określona również została 

precyzyjnie wartość opłaty zastępczej. Elementem nowym, ważnym z punktu widzenia 

odbiorcy końcowego, jest wprowadzenie w ustawie o odnawialnych źródłach energii 

pojęcia „współczynnika korekcyjnego”, służącego weryfikacji wartości świadectw 

pochodzenia w zależności od jednostki wytwórczej i mocy w niej zainstalowanej.  

Te współczynniki, określone w ustawie na okres 5 lat mają gwarantować efektywność 

przychodów z działalności.  

Nowym i ważnym elementem ustawy o odnawialnych źródłach energii będzie też 

ukierunkowanie na działania prosumenckie. Dziś działalność na rynku energii jest 

działalnością reglamentowaną, która podlega koncesjonowaniu (z wyjątkiem niewielkich 

źródeł energii) i jest to proces długi i złożony. W projekcie ustawy zostało wprowadzone  

pojęcie „mikroinstalacji”, czyli jednostek wytwórczych, zajmujących się wytwarzaniem 



energii o relatywnie niewielkiej zainstalowanej mocy, co może przynieść osobom 

wytwarzającym i sprzedającym nadwyżki energii pewne korzyści. Ustawa wprowadza 

również pojęcie „małych instalacji”, które również nie podlegałyby koncesjonowaniu, ale 

byłyby zaliczone do działalności gospodarczej i podlegały rejestracji w przedsiębiorstwie 

energetycznym, zajmującym się obrotem energią elektryczną.  

Istotnym elementem zapisanym w projektowanej ustawie o odnawialnych źródłach 

energii jest system certyfikacji instalatorów. Jest to wprowadzenie do tego, aby osoba 

pragnąca zajmować się montażem czy też instalacją urządzeń musiała uzyskać certyfikat, 

potwierdzający jakość wykonanej usługi. Certyfikat byłby wydawany po spełnieniu 

wymogów formalnych dotyczących wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zdaniu 

egzaminu przed Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego okres 5 lat. Prezes Urzędu Dozoru 

Technicznego będzie mógł przedłużyć jego ważność na okres kolejnych 5 lat, po spełnieniu 

wskazanych w ustawie wymogów.  

Na koniec przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki przedstawił krótko strukturę 

wytwarzania energii elektrycznej w Polsce oraz odpowiedział na zadane przez senatorów 

pytania, dotyczące głównie instalacji biomasowych.  
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