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Warszawa, dnia 20 czerwca 2018 r.                

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 

innych ustaw 

(druk nr 840) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest w pierwszej kolejności zapewnienie zgodności przepisów ustawy 

z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dalej „ustawa OZE”) z przepisami 

dotyczącymi pomocy publicznej. Dodatkowo ustawa ma zapewnić zgodność definicji 

z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych i w następstwie 

uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Ponadto wprowadzane przepisy mają 

umożliwić usunięcie powstałych wątpliwości interpretacyjnych ustawy OZE.  

Zmiany definicji  zmierzają do  zwiększenia mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach 

do 50 KW. Natomiast mała instalacja ma charakteryzować się mocą zainstalowaną większą 

niż 50 KW i mniejszą niż 500 KW. Katalog definicji został rozszerzony m.in. o biomasy 

pochodzenia rolniczego, biowęgiel, toryfikat i stałą cenę zakupu. Zmodyfikowano także 

definicję spółdzielni energetycznej w zakresie ustanowienia obszaru działania oraz 

charakterystyki spółdzielni. Ustawa wprowadza definicję modernizacji, umożliwiając 

wytwórcom uzyskanie pomocy publicznej dla istniejącej instalacji OZE. 

Ustawa między innymi: 

1) doprecyzowuje elementy zbiorczego raportu rocznego Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki; 

3) zmienia zasady systemu aukcyjnego;  

4) likwiduje zbędne elementy zawarte w oświadczeniach składanych przez wytwórców 

energii w instalacjach OZE; 
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5) zmienia zasady wsparcia OZE poprzez wprowadzenie, obok systemu aukcyjnego, 

nowych rozwiązań dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych przeznaczonych dla 

mikroinstalacji i małych instalacji OZE, wykorzystujących stabilne i przewidywalne 

źródła energii (hydroenergia, biogaz, biogaz rolniczy); 

6) umożliwia łączenie źródeł energii w ramach jednego lub kilku wyprowadzeń mocy; 

7) zmienia zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych. 

 Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem 

przepisów wpływających na wymiar podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie 

z mocą wsteczną od początku 2018 r. oraz części przepisów dotyczących instalacji 

odnawialnych źródeł  energii, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 2412). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. 

 Komisja wprowadziła do projektu poprawki doprecyzowujące zasady prowadzenia 

kontroli przez pracowników Urzędu Regulacji Energetyki, modyfikujące zasady obliczania 

opłaty OZE, zmieniające przepisy przejściowe oraz techniczno-legislacyjne. 

Sejm przyjął ustawę uwzględniającą część poprawek zgłoszonych w trakcie drugiego 

czytania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Pojęcia „hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii” oraz „instalacja 

odnawialnego źródła energii” zdefiniowano poprzez wyrażenie „opisane przez dane 

techniczne i handlowe”, które jest niewyjaśnione. Tak sformułowane definicje nie pozwalają 

na jednoznaczne określenie zbioru desygnatów definiowanych pojęć, co czyni je 

nieprzydatnymi. 

Niedookreślone fragmenty definicji  należy doprecyzować albo wykreślić. 

 



– 3 – 

2. Elementem definicji „spółdzielni energetycznej” jest przyłączenie do zdefiniowanej 

obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej (art. 2 pkt 

33b). Jednocześnie dodawany do ustawy o OZE art. 38c  stanowi, że spółdzielnia 

energetyczna działa na obszarze jednego operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego lub sieci dystrybucyjnej gazowej lub ciepłowniczej.  

Nie jest jasna wzajemna relacja przywołanych przepisów. Wydaje się, ze przytoczony 

fragment definicji, jako „odziedziczony” po poprzednim brzmieniu przepisu, jest 

niepotrzebny, gdyż art. 37c wystarczająco określa zasady przyłączenia spółdzielni 

i spółdzielców do sieci. Wobec tego należy wprowadzić następującą poprawkę: 

w art. 1 w pkt 1 w lit. l, w pkt 33a skreśla się wyrazy „zdefiniowanej obszarowo”; 

 

3. Treść art. 38e pkt 1 i 2 przesądza, że członkowie spółdzielni energetycznej muszą 

wytwarzać energię elektryczną. Jest to zapewne błąd ustawodawcy gdyż z definicji 

spółdzielni energetycznej wynika, że przedmiotem jej działalności może być wytwarzanie 

biogazu lub ciepła, zamiast energii elektrycznej.  

Wydaje się, że również w art. 38d, który dotyczy operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego, powinno znaleźć się również odniesienie do sieci dystrybucyjnej 

gazowej lub ciepłowniczej. 

Propozycje poprawek: 

w art. 1 w pkt 10: 

a) w art. 38d po wyrazie „elektroenergetycznego” dodaje się wyrazy „,  operator systemu 

dystrybucyjnego gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się w obszarze 

danej sieci ciepłowniczej obrotem ciepłem”, 

b) w art. 38e dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, skreśla się pkt 1 i 2 oraz dodaje się 

ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Spółdzielnia energetyczna, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie 

energii elektrycznej, oprócz warunków określonych w ust. 1, spełnia łącznie następujące 

warunki:  
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1) łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji odnawialnego źródła 

energii należących do członków spółdzielni umożliwia pokrycie nie mniej niż 70% 

rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną wszystkich członków tej 

spółdzielni; 

2) przynajmniej jedna instalacja odnawialnego źródła energii uzyska stopień 

wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większy niż 3504 MWh/MW/rok.”; 

 

4. W art. 39a ust. 5 w wyjaśnieniu symboli definicji ceny skorygowanej, „I” zostało 

określone, jako ilość energii elektrycznej, o której mowa w art. 70b ust. 3 pkt 2, wyrażoną w 

MWh, określoną przez wytwórcę w deklaracji, o której mowa w art. 70b ust. 1.  

Ponieważ art. 70b ust. 3 określa elementy deklaracji o której mowa w art. 70b ust. 1, 

zaznaczona kursywą część przepisu nie zawiera treści normatywnej.  

Powyższą uwagę należy odnieść odpowiednio do art. 39 ust. 5. Propozycja poprawki: 

w art. 1:  

a) w pkt 11, w art. 39 w ust. 5: 

– w wyjaśnieniu symbolu „Co” skreśla się wyrazy „wynikającą z oferty,”, 

– w wyjaśnieniu symbolu „I” skreśla się wyrazy „wynikającą z oferty,”, 

b) w pkt 12, w art. 39a w ust. 5 w wyjaśnieniu symbolu „I” skreśla się wyrazy „ określoną 

przez wytwórcę w deklaracji, o której mowa w art. 70b ust. 1,”; 

 

5. Poprawka redakcyjna
1
:  

w art. 1 w pkt 11, w art. 39 w ust. 6 po wyrazie „publicznej” dodaje się wyrazy 

„przeliczonej i” 

 

6. We wzorach na obliczenie nowej ceny skorygowanej (art. 39 ust. 7 i art. 39a ust. 7), 

wyjaśnienia symbolu „PI” mogą być rozumiane w ten sposób, że wzrost wartości pomocy 

                                                 

1
 Por. art. 1 pkt 12, art. 39a ust. 6. 
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inwestycyjnej dotyczy tylko pomocy udzielonej po dniu złożenia odpowiedniego 

oświadczenia. Celem przepisu było odniesienie wzrostu wartości do pomocy, która została 

udzielona przed złożeniem oświadczenia. 

Aby nadać przepisom treść zgodną z zamierzeniem ustawodawcy należy wprowadzić 

następującą poprawkę: 

w art. 1: 

a) w pkt 11, w art. 39 w ust. 7 oznaczenie symbolu „PI” otrzymuje brzmienie: 

„PI – wzrost wartości udzielonej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, lub wysokość 

takiej pomocy inwestycyjnej udzielonej po dniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 

79 ust. 3 pkt 9, obliczone zgodnie z ust. 3,”, 

b) w pkt 12, w art. 39a w ust. 7 oznaczenie symbolu „PI” otrzymuje brzmienie: 

„PI – wzrost wartości udzielonej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, lub wysokość 

takiej pomocy inwestycyjnej udzielonej po dniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 

70b ust. 3 pkt 6, obliczone zgodnie z ust. 3,”; 

 

7. Art. 60a ust. 1 stanowi, że wytwórcy energii elektrycznej lub ciepła, wytwarzanych 

w instalacjach odnawialnego źródła energii wykorzystujących w procesie wytwarzania 

energii nośniki energii, o których mowa w art. 2 pkt 22, oraz inne paliwa, stosują urządzenia 

pomiarowo-rozliczeniowe umożliwiające pomiar i rejestrację wytwarzanej ilości energii 

elektrycznej lub ciepła.  

Art. 2 pkt 22 zawiera definicję „odnawialnego źródła energii”. Rozszerzenie tej definicji 

na inne paliwa rodzi wątpliwości interpretacyjne. Ten fragment przepisu może być rozumiany 

jako mieszczące się w definicji „odnawialnych źródeł energii” inne paliwa niż wymienione 

expressis verbis w  art. 2 pkt 22 albo jako paliwa będące poza zakresem tej definicji. 

Przy założeniu, że celem autorów przepisu było zastosować pierwsze rozumienie zwrotu 

„inne paliwa”, fragment „wykorzystujących w procesie wytwarzania energii nośniki energii, 

o których mowa w art. 2 pkt 22, oraz inne paliwa,” jest zbędny i powinien zostać skreślony. 

Jeżeli przepis miał posługiwać się drugim znaczeniem – należy to wyraźnie przesądzić 

brzmieniem przepisu. 

Powyższe należy odnieść odpowiednio do art. 61 pkt 1. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a) w pkt 25, w art. 60a w ust. 1 skreśla się wyrazy „wykorzystujących w procesie 

wytwarzania energii nośniki energii, o których mowa w art. 2 pkt 22, oraz inne paliwa,”, 

b) w pkt 26, w art. 61 w pkt 1 skreśla się wyrazy „wykorzystujących w procesie wytwarzania 

energii nośniki energii, o których mowa w art. 2 pkt 22, oraz inne paliwa”; 

 

albo 

w art. 1: 

a) w pkt 25, w art. 60a w ust. 1 wyrazy „nośniki energii, o których mowa w art. 2 pkt 22, oraz 

inne paliwa” zastępuje się wyrazami „obok odnawialnych źródeł energii inne paliwa”, 

b) w pkt 26, w art. 61 w pkt 1 wyrazy „nośniki energii, o których mowa w art. 2 pkt 22, oraz 

inne paliwa” zastępuje się wyrazami „obok odnawialnych źródeł energii inne paliwa”, 

 

8. Poprawka redakcyjna: 

w art. 1 w pkt 39 w lit. a, w ust. 2 skreśla się wyrazy „100%”; 

 

9. W art. 83a ust. 2 nałożono na nabywcę instalacji odnawialnego źródła energii pod 

rygorem odpowiedzialności karnej  obowiązek dołączenia do wniosku oświadczenia 

następującej treści: 

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 

z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że w nabywanej 

instalacji będzie wytwarzana energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii oraz 

oświadczam, że z dniem jej nabycia przyjmuję prawa i obowiązki wytwórcy, o którym mowa 

w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.” 

Warunkiem odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 6 Kodeksu karnego jest 

uprzedzenie składającego oświadczenie o odpowiedzialności za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 
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W przypadku oświadczeń składanych na piśmie przepisy zwykle nakazują złożenie 

deklaracji o świadomości odpowiedzialności karnej ze skutkiem pouczenia. W omawianym 

przepisie zabrakło normy zrównującej złożenie deklaracji o znajomości prawa z pouczeniem, 

a więc nie zostanie spełniona przesłanka odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

Ponadto charakter składanego oświadczenia również uniemożliwi ukaranie. Fragment 

oświadczenia o przejęciu praw i obowiązków jest oświadczeniem woli, a nie oświadczeniem 

wiedzy, nie może być więc rozpatrywany w kategorii prawdy i fałszu. Natomiast fragment 

dotyczący przyszłego wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, dotyczy 

zdarzenia przyszłego. Należy pamiętać, że przestępstwa określone w art. 233 § 1, 4, 4a i 6 

Kodeksu karnego są dokonane z chwilą, gdy fałszywe zeznanie, opinia bądź tłumaczenie 

dojdzie do świadomości przesłuchującego lub – w wypadku przesyłki – zostanie doręczone 

organowi, który zlecił opinię lub tłumaczenie.
2
 Ewentualne naruszenie oświadczenia, 

o którym mowa w art. 83a ust. 2 miałoby miejsce nie w chwili złożenia oświadczenia, 

a w przyszłości. 

Powyższe uzasadnia odstąpienie od rygoru odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 43, w art. 83a w ust. 2 wyrazy „Świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks karny oświadczam” zastępuje się wyrazem „Oświadczam”; 

 

W przypadku gdyby zdecydowano się pozostawić rygor odpowiedzialności karnej 

należy uzupełnić przepis o normę zrównującą złożenie deklaracji o świadomości 

odpowiedzialności karnej z odpowiednim pouczeniem. W propozycji poprawki użyto 

wyrażenia „fałszywe zeznania” ponieważ takiej formuły używają inne przepisy ustawy. 

Propozycja poprawki: 

                                                 

2
 L. Tyszkiewicz: Komentarz do art. 233 Kodeksu karnego, teza 15, LEX. 
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w art. 1 w pkt 43, w art. 83a w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Złożenie oświadczenia tej treści zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań.”; 

 

10. Na podstawie art. 92 ust. 6a, w przypadku niewypełnienia przez wytwórcę 

zobowiązania do rozpoczęcia sprzedaży energii w określonych terminach, przepisu art. 92 

ust. 6 nie stosuje się. Art. 92 ust. 6 określa maksymalne okresy korzystania z uprawnień, które 

wynikają z innych przepisów (zakupu energii elektrycznej przez sprzedawcę zobowiązanego - 

art. 92 ust. 1 oraz prawo do pokrycia ujemnego salda – art. 92 ust. 5). Niezastosowanie art. 92 

ust. 6, nie pozbawi wytwórcy uprawnień, a jedynie  spowoduje, że te uprawnienia nie będą 

ograniczone w czasie, czyli będą przyznane bezterminowo. Wydaje się, że ustawodawca 

chciał pozbawić wytwórców uprawnień, a osiągnął efekt przeciwny.  

Te same powody przemawiają za rezygnacją w art. 93 ust. 1 z odesłania do art. 92 ust. 6. 

Aby uczynić zadość woli ustawodawcy należy wprowadzić następującą poprawkę: 

w art. 1: 

a) w pkt 47 w lit. c, w ust. 6a wyrazy „przepisu ust. 6 nie stosuje się” zastępuje się wyrazami 

„przepisów ust. 1 i 5 nie stosuje się”, 

b) w pkt 48 w lit. a wyrazy „ust. 1, 6 i 9” zastępuje się wyrazami „ust. 1, 5 i 9”; 

 

11. Na podstawie art. 17 ust. 1 szereg przepisów opiniowanej  ustawy ma wejść w życie 

z dniem 1 lipca 2018 r. W przypadku, gdyby Senat wprowadził do ustawy jakieś poprawki, 

opublikowanie ustawy przed tym terminem byłoby wielce nieprawdopodobne. Dlatego w 

takim przypadku należy wprowadzić poprawkę, która inaczej określi vacatio legis, np. jako 

14 dni od dnia ogłoszenia. 

Propozycja poprawki: 

w art. 17 skreśla się ust. 1; 
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12. Na podstawie art. 17 pkt 2 opiniowanej ustawy przepisy określające definicje 

budowli i elektrowni wiatrowej oraz zmiana załącznika do ustawy prawo budowlane mają 

wejść w życie z datą wsteczną. 

Według uzasadnienia projektu ustawy wejście w życie tych przepisów spowoduje 

„zmianę w zakresie przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Fakt ten będzie miał wpływ na wysokość 

opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych, gdyż podatek ten będzie 

pobierany wyłącznie od ich części budowlanych. Określony w art. 17 pkt 2 projektu ustawy 

termin wejścia w życie wynika z przyjętych zobowiązań międzynarodowych, w tym treści 

decyzji z dnia 13 grudnia 2017 r., sygnatura SG-Grcffe(2017)D/19933.” 

Zasada niedziałania prawa wstecz stanowi podstawę porządku prawnego. U podstaw tej 

zasady leży wyrażona w art. 2 Konstytucji zasada demokratycznego państwa prawnego 

(wyrok TK z 17 grudnia 1997 r., K 22/96). 

Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji 

wartości konstytucyjnej, uznanej w danym wypadku za ważniejszą od wartości chronionej 

zakazem retroakcji (wyroki TK z 10 grudnia 2007 r., P 43/07, 19 marca 2007 r., K 47/05, 18 

października 2006 r., P 27/05 i 20 stycznia 2009 r., P 40/07). 

Obniżenie podatku lokalnego, poza korzystnym efektem dla podatnika, ogranicza 

dochody samorządu gminnego. Treść uzasadnienia ustawy nie jest wystarczająca, do 

stwierdzenia wystąpienia okoliczności uzasadniające odstąpienie od zasady lex retro non agit. 

Wobec wątpliwości co do zgodności przepisu z Konstytucją proponuję wprowadzić 

poprawkę wprowadzającą odpowiednie vacatio legis: 

w art. 17 w pkt 2 wyrazy „następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 

2018 r.” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2019 r.”. 

 

Michał Gil 

Główny legislator 

 


