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ZGŁOSZENIE 

 
Zainteresowania pracami nad projektem ustawy Prawo Energetyczne - Zmiany danych* 

A. Oznaczenie podmiotu zainteresowanego pracami nad  projektem 

1. Nazwa / imię i nazwisko** 
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ZARZ ĄD GŁÓWNY 

2. Siedziba / miejsce zamieszkania** 
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14, 00-050 WARSZAWA 

3. Adres do korespondencji 
J.W. 

4. Adres e-mail 
dp.sep@sep.com.pl 

B. Wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania po dmiotu wymienionego w cz ęści A  
w pracach nad projektem  

Lp. Imię i nazwisko Adres 

1 Jerzy Barglik - Prezes j.w. 

2 
Andrzej Boroń – Sekretarz 
Generalny 

j.w. 

3   
4   
5   

C. Opis postulowanego rozwi ązania prawnego, ze wskazaniem interesu b ędącego 
przedmiotem ochrony 
 
1. Przedkładany projekt w wielu punktach nie jest spójny z drugim konsultowanym 

projektem Ustawy „o odnawialnych źródłach energii” (wersja z dnia 20-12-2011r.). W 
praktyce może to zrodzić wiele nieporozumień i niejasności co do jednoznacznego 
interpretowania prawa, dotyczącego energetyki odnawialnej. 

2. Ustawa zawiera elementy regulaminów i rozporządzeń, jest zbyt szczegółowa; 
pozostawienie w tej wersji skutkuje koniecznością procedowania poprawek już w 
krótkim okresie czasu.  

3. Wraz z ustawą powinny ukazać się stosowne rozporządzenia wykonawcze, pozwalające 
realizować zapisy ustawy.  

4. Treść projektu całkowicie pomija aspekt prawdopodobnej budowy małych źródeł 
energii u odbiorców. Dla OZE temat rozwiązują zapisy ustawy o OZE. Jednak jest 
wielce prawdopodobne, że do instalacji prosumenckich włączane będą mikroźródła nie 



będące źródłami OZE np. małe układy kogeneracyjne. Temat wymaga przygotowania 
spójnej koncepcji poprzedzonej dyskusją. Deklarujemy gotowość wzięcia udziału w 
takiej dyskusji i przygotowanie koncepcji. 

 
 
 
 
 
 
 
D. Załączone dokumenty 

1.  
 

 
 

2.  
 

3.  
 

 
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

 

7.  
 

 

 
E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy  Uzupełnienia braków formalnych /  Zmiany danych **  
 
zgłoszenia dokonanego dnia  ……………………………………………………………  
 (proszę podać z części F poprzedniego zgłoszenia) 
F. Osoba składaj ąca zgłoszenie 

Imię i nazwisko: 
 

Data 
 

Podpis 
 

 
Andrzej Boro ń 

 
03.02.2012r. 

 

 
G. Klauzula odpowiedzialno ści karnej za składanie fałszywych zezna ń 

 
Jestem świadomy odpowiedzialno ści karnej za zło żenie fałszywego o świadczenia 

 
…………………………… 

(podpis) 
 
* Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa, treść: „— Zgłoszenie zmiany danych” skreśla się. 
** Niepotrzebne skreślić. 
 
Pouczenie:  



1. Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego 
formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia (§ 3 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad 
projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080)), 
w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki, powtarzając również 
dane, które zachowały swoją aktualność. 
2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej 
oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń 
projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach. 
3. W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnia się dokumenty, o których mowa w 
art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a 
także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad 
projektem aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy. 
4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych 
dotyczących wniesionego zgłoszenia. 
 
Uwagi szczegółowe do projektu ustawy Prawo Energety czne 

Rozdział 1 
Art. 1-6  

W związku z Art. 1.1. 2); 6); i 7) oraz Art. 51.1  i Art. 51.2, proponujemy 
wprowadzenie do projektu ustawy PRAWO ENERGETYCZNE nowego Art 
[…] o brzmieniu : 
 
Art. […] Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe warunki  okresowego ( n. p. corocznego ) 
opracowania  Zestawienia porównawczego efektywności jednostek 
wytwórczych i jednostek kogeneracji. 
 
 
 
 
 
Art.1  

 
1. Należy podać skrót operatora informacji państwowych (OIP) i 

podmiot powołujący operatora; ponadto należy dołączyć definicję 
systemu połączonego (mowa o nim w Art. 74, ust. 1). 

2. Należy podać skrót operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego, podając po tej nazwie w nawiasie: OSD. 

3. Analogicznie jak wyżej skrót dla operatora systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego: OSP. 

4. Po słowach ..lub wysokich napięć dopisać w nawiasie ( 
zdefiniowanych w Rozporządzeniu ) , przedostatni wiersz: należy 
zmienić słowo ,,służącą” na ,,służąca”, a na końcu uzupełnić w 
następujący sposób: ,,za której ruch jest odpowiedzialny OSP”. 

 
Art. 2 , Użyte w ustawie określenia oznaczają:  

pkt 34 projektu brzmi:  odnawialne źródło energii - odnawialne 
źródło energii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia …… o 
odnawialnych źródłach energii. 

 
 
 



Art. 2, 
 
 pkt 15 powoływanej ustawy (projekt Ustawy „o odnawialnych źródłach 
energii”)brzmi: 
 

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
15) odnawialne źródło energii - energię wiatru, energię 

promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię 
geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię 
pozyskiwaną z biomasy, energię pozyskiwaną z gazu 
pochodzącego ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków i 
źródeł biologicznych (biogaz), energię pozyskiwaną z biogazu 
rolniczego oraz energię pozyskiwaną z biopłynów; 

 
Użyta w projekcie Ustawy „o odnawialnych źródłach energii” definicja 
odnawialnego źródła energii jest jak najbardziej prawidłowa, gdyż określa 
źródła energii pierwotnej, które są odnawialne. Jednak w projekcie Ustawy 
„Prawo Energetyczne”, źródło energii odnawialnej jest w dalszej części 
projektu używane w kontekście instalacji, wykorzystującej  odnawialne 
źródło energii pierwotnej, do produkcji innego rodzaju energii (energii 
elektrycznej lub ciepła). Jest to dość poważna nieścisłość, gdyż trudno 
mówić np. o podłączeniu do sieci energii wiatru czy też energii 
promieniowania słonecznego. A taka właśnie konstrukcja prawna wynika z 
omawianych projektów ustaw. 
Art.2 .  
pkt. 24 proponujemy zmienić na:  
koszty uzasadnione-ekonomicznie uzasadnione koszty wykonywania przez 
przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązań wynikających z prowadzonej 
przez niego działalności koncesjonowanej, jeśli są one planowane zgodnie 
z zasadami prawidłowej gospodarki w warunkach sprawnie działającego 
rynku; 
pkt.35 
operator informacji pomiarowych, (OIP) ,powoływany przez URE, 
podmiot…. 
Należy dopisać do definicji operatora informacji pomiarowych: kto 
powołuje a w Rozporządzeniu w jakim trybie jest on powoływany i jaki 
podmiot może nim być, 
ponadto należy dołączyć definicję systemu połączonego (mowa o nim w 
Art. 74, ust. 1)  , 
 
pkt. 36 – należy podać skrót operatora systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego, podając po tej nazwie w nawiasie: OSD, 
 
pkt. 37 – analogicznie jak wyżej skrót dla operatora systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego: OSP, 
pkt.38 – należy dopisać def.: paliwa-substancje stałe i ciekłe będące 
nośnikami energii chemicznej 
 
pkt. 54 – po słowach ..lub wysokich napięć dopisać w nawiasie ( 
zdefiniowanych w Rozporządzeniu ) , przedostatni wiersz: należy zmienić 



słowo ,,służącą” na ,,służąca”, a na końcu uzupełnić w następujący sposób: 
,,za której ruch jest odpowiedzialny OSP”, 
 
po pkt.45 należy dodać nowy punkt (definicję): 

Instalacja oświetleniowa - zespół urządzeń służących wyłącznie realizacji 
oświetlania dróg i miejsc publicznych, niezależnie od statusu własności. 
Instalacją oświetleniową jest także służąca funkcji jak wyżej część 
urządzeń wspólnej linii elektroenergetycznej, pełniącej w pozostałej części 
funkcję sieci rozdzielczej operatora sieci dystrybucyjnej. Koszty budowy, 
modernizacji i utrzymania instalacji oświetleniowych nie stanowią kosztów 
uzasadnionych kalkulacji taryfy operatorskiej.  

 

 
pkt. dodatkowy, po pkt 62: należy wpisać  punkt dodatkowy a w nim 
definicję systemu połączonego 
 
 

 
Art. 2.  
niespójne definicje w pp. 59 i 60; w p. 60 powinno być „… instalacje 
służące do wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej”, 

 
 
 
 

Rozdział 2 
Art. 7-26  

Art. 12*  
ust. 1 – zmiana wyrażenia ,,znamionowe” na ,,nominalne”, 
Uwaga generalna: określenie „nominalne” w rozumieniu jak w treści 
artykułu  jest zgodne z normą PN…..:  w języku technicznym pojęcia 
„nominalne” i „znamionowe” nie są tożsame 
ust.2  - podaną kwotę 3 000,00 zł .należy zmienić na sformułowanie …nie 
wyższa niż podana w Rozporządzeniu… 
Uwaga generalna: podanie w ustawie wysokości opłat mogą się w czasie 
zmieniać. Zmianę kwoty łatwiej jest podać w Rozporządzeniu niż jako 
zmianę ustawową. 

 
Art. 14*  
ust. 1 - zmiana wyrażenia ,,znamionowe” na ,,nominalne”, 
 
Art. 15*  
pkt. 1 – należy ostatni wiersz (czyli 3-ci wiersz) skreślić, czyli fragment: ,,a 
w przypadku przyłączenia źródła – od dnia wniesienia zaliczki”, gdyż nie 
jest to spójne z Art. 12, pkt. 1, 
pkt. 1 i 2 - zmiana wyrażenia ,,znamionowe” na ,,nominalne”, 
 
Art. 18 
pkt. 3 – należy na końcu uzupełnić następująco: ,,oraz miejsce dostarczania 



energii”, 
 
Art. 19*  
pkt. 2 - zmiana wyrażenia ,,znamionowe” na ,,nominalne”, 
 
Art. 27 
ust. 1, pkt. 1 powinien brzmieć: 
,,1) miejsce dostarczania energii elektrycznej lub ciepła do odbiorcy i 
miejsce rozgraniczenia własności oraz ilość dostarczonej energii 
elektrycznej lub ciepła w podziale na okresy umowne”, 
 
Art. 25*  
ust. 1, pkt. 2 - zmiana wyrażenia ,,znamionowe” na ,,nominalne” 
(dwukrotnie), 

*  - do uzgodnienia 
Art. 27-37 Art. 28 

ust. 1, pkt. 3 – dopisać ,,oraz  miejsce rozgraniczenia własności” 
 

Art. 30 – Po słowach … energię elektryczną lub ciepło, określonych w 
taryfach zatwierdzonych przez Prezesa URE resztę zdania wyciąć i dopisać  
lub Zarząd firmy, najpóźniej do 14 dni przed datą wejścia w życie nowej 
ceny. Z proponowanego zapisu wynika, że jeśli taryfa nie jest zatwierdzana 
przez Prezesa URE, to nie trzeba powiadamiać o jej zmianie(!). 
Niewłaściwy jest również termin powiadamiania. Można to interpretować, 
że o zmianie informuje się już po jej zastosowaniu. 

 
Art. 38-48  Art. 47 

ust. 1, pkt. 1 i 2 – należy skreślić fragment: ,,gospodarstwie domowym”, 
ponieważ brak jest związku tego pojęcia z przedsiębiorstwem 
wykonującym działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub 
dystrybucji, 
 
 

Art. 49-57  Art. 55  

p. 3 – Zamiast danych liczbowych – 52,5% dopisać określoną w 
Rozporządzeniu. Uzasadnienie: w ustawach należy unikać tak 
szczegółowych danych liczbowych; podana wartość 52,5% odbiega od 
sprawności obecnie osiąganych (np. 75% i wyższe). 

 
Rozdział 3 
Art. 58-70  

Art.62 
proces koncesyjny zgodnie z Ustawą Zasadniczą wydaje się na czas 
określony.  
 



Rozdział 4 
Art. 71-81  

Art. 79 
pkt. 2 - skreślić część  zdania po słowach: ,,3 TWh”, czyli zostawić tylko 
następującą część: 
,,obsługującego system elektroenergetyczny o rocznym zużyciu energii 
elektrycznej  nie przekraczającym 3 TWh”. 
Zapis roku 1996 jest pozostałością (najprawdopodobniej) po starym 
brzmieniu ustawy. 

 

Art. 82-97  Art. 82 
ust. 1, pkt. 15 – w miejsce słowa ,,wypadek” wstawić spójnik ,,w” ( czyli 
zamiast ,,wypadek przypadku” powinno być ,,w przypadku”), 
 
Art. 85 
ust. 6 – należy w całości skreślić, gdyż treść tego ustępu jest identyczna jak 
ust. 4, a obecny  
ust. 7 stanie się ustępem 6, 
 
Art. 90, pkt 2 projektu brzmi: 
 
Art. 90. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operator 
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego są obowiązani: 
 
2) do odbioru energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych 
źródłach energii oraz w wysokosprawnej kogeneracji w źródłach 
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyłączonych 
bezpośrednio do sieci danego operatora. 

 
W zapisie tym odbiera się producentom energii ze źródeł odnawialnych 
gwarancję zakupu tej energii przez operatora sieci do której są oni 
podłączeni. Jest to krok wstecz, w stosunku do obecnie obowiązujących 
przepisów prawnych. Poprzednie doświadczenia, z okresu obowiązywania 
takiego zapisu, nie napawają optymizmem. W okresie tym np. nagminnym 
procederem było żądanie przez operatorów sieciowych, przedstawiania 
przez inwestorów OZE kontraktów zawartych na sprzedaż energii i 
uzależniania od tych kontraktów wydawania warunków przyłączenia do 
sieci. Co więcej, zapis ten stawia pod znakiem zapytania dalsze, efektywne 
działania gospodarcze producentów, już podłączonych do sieci. Dotyczy to 
przede wszystkim mniejszych producentów, którzy nie uczestniczą w 
strukturach rynku energii i sprzedają produkowaną przez siebie energię po 
cenach gwarantowanych, określanych corocznie przez Prezesa URE. 
 
Art. 91 
ust. 1, pkt. 2 – powinien brzmieć: ,,wykonania i jakości prac 
utrzymaniowych”, 
Uzasadnienie: 
Pojęcie poziomu utrzymania sieci jest niezrozumiałe. Proponowany zapis 
jest jednoznaczny. 
 



Art. 98-103   

Rozdział 5 
Art. 104-124  

 

Rozdział 6 
Art. 125-136  

Art. 133 
ust. 3 – należy zmienić ostatni fragment: ,,do wysokości 5000 zł na nowe 
brzmienie: ,,do wysokości określonej w Rozporządzeniu”, 
ust. 4 – po słowach „…o których mowa w art.128 ust.2” dopisać „będą 
określone w odrębnym Rozporządzeniu” . Pozostałe zdania wykreślić. 
 
Art. 134 
ust 3. kwotę 100 zł zastąpić „ w wysokości określonej w Rozporządzeniu” 
 

Art. 137-146  Art. 146 
fragment: ,,przesyłaniem energii elektrycznej” zmienić na ,,przesyłania i 
dystrybucji energii elektrycznej” 
 

Rozdział 7 
Art. 147-149  

 

Rozdział 8 
Art. 150-159  

Art. 150 
ust. 2 – fragment ,,dostarczania energii elektrycznej” zmienić na 
następujący: ,,dostarczania energii elektrycznej lub ciepła”, 
 
Art. 155 
ust. 4 – fragment ,,informacje, o których mowa w art. 151 ust. 4, pkt.1 – 4” 
zastąpić sformułowaniem: ,,informacje do planów, o których mowa w art. 
151 ust.4, pkt. 1 – 4” zastąpić sformułowaniem: ,,informacje do planów, o 
których mowa w art. 151 ust. 4, pkt. 1 – 4 nie rzadziej, niż co 3 lata”, 
 

Rozdział 9 
Art. 160-169  

 



Art. 170-178  Art. 171  
– p.1 i 5 są powtórzeniem. Punkt 5 należy wykreślić. 
Ponadto:  Rzecznikiem powinna być osoba z również z wiedzą techniczną 
(wykształceniem technicznym np. drugi fakultet z prawniczym). Należy to 
uwzględnić w zapisie p.2 bądź dopisać „mocniejszy” zapis w p. 1 … w 
tym również wiedzę techniczną. 
 

Rozdział 10 
Art. 179-194  

Art. 185  
– p.4.2 b) nie ma wpływu na rozliczenia, należy go wykreślić,  ustęp 5 jest 
nierealny i również należy go wykreślić.  
 

Rozdział 11 
Art. 195-206  

Art. 195 
ust. 1, pkt. 3 – po fragmencie ,,prawa budowlanego”  należy dodać ,,o 
ochronie środowiska” i dalej bez zmian, 
 
Art. 197 
po ust. 4 należy wprowadzić ust. 5 o następującym brzmieniu: 
,,5. Wszystkie duże przedsiębiorstwa przemysłowe określą obligatoryjnie 
(a pozostałe przedsiębiorstwa dowolnie) metodologię wdrażania systemów 
zarządzania energią, jako narzędzi do obniżania energochłonności 
produkcji – stosownie do norm energetycznych EN 16001 i ISO 50001, 
dotyczących tych systemów. 
      Minister właściwy do spraw gospodarki określi w drodze 
rozporządzenia tryb i terminy oraz inne warunki wprowadzania tych 
systemów w zależności od branży.” 
 
Art. 198 powinien brzmieć: ,,Zakazuje się wprowadzania do obrotu na 
obszarze kraju urządzeń nie spełniających wymagań określonych w art. 
195 i 197”. 
 
Art. 200 
ust. 1  
powinien brzmieć: Osoby zajmujące się dozorem lub eksploatacją  – dalej 
bez zmian 
po ust. 3 należy dodać: ,,Sprawdzenie spełnienia wymagań 
kwalifikacyjnych przeprowadza się co 5 lat”. 
 
Art. 201 
W świetle Art. 200 nakazującego bezwarunkowe sprawdzanie spełnienia 
wymagań kwalifikacyjnych co 5 lat, Art. 201 ust. 2 powinien zostać 
skreślony 
 
Art.201 
1. Na końcu akapitu dodać punkt „…bezpośrednio po akceptacji wniosku o 
cofnięciu kwalifikacji.” 
Art. 201.2. skreśla się w całości 
Art. 203 – W pierwszym wierszu po słowach … nie stosuje się  dopisać w 



nawiasie (zasada wzajemności) – dalej bez zmian.  

 
Art. 204. ust.1.pkt. 3. skreśla się 
Art. 206.1.skresla się słowa „…właściwym do spraw transportu oraz”…… 

 
Art. 206. Ust. 1 po pkt. 2) uzup. pkt. 2a): wymagania wykształcenia i 
praktyki zawodowej osób zajmujących się eksploatacją, dozorem  i 
pomiarami urządzeń instalacji i sieci energetycznych 
 
 
 
Uzasadnienie: 
Art. 200 – 206. Należy wprowadzić okresowość sprawdzenia wymagań 
kwalifikacyjnych. Projektowane zapisy nakładają ukryty obowiązek 
ewidencjonowania przez pracodawcę czy pracownik „w ciągu kolejnych 
pięciu lat zajmował się czy nie zajmował się eksploatacją urządzeń, 
instalacji lub sieci, których uprawnienie dotyczy”. Odpowiedzialność 
spada na pracodawcę. Modernizację, a więc istotną zmianę parametrów (w 
zapisie jest powtórzenie) prowadzą wszystkie przedsiębiorstwa 
energetyczne i pracowników tych przedsiębiorstw na określonych 
stanowiskach powinna obejmować okresowość sprawdzenia wymagań 
kwalifikacyjnych. Jest to podyktowane dbałością o zdrowie i życie ludzi 
oraz bezpieczeństwo pracy systemu. 
 

Rozdział 12 
Art. 207-216  

 

Rozdział 13 
Art. 217-228  

Art. 217  
Ust.1 pkt 3c  zmienić na drugą część zapisu wpisując  
„… pobranej przez instalacje oświetleniowe oraz koszty ich budowy, 
modernizacji i utrzymania” 

Uzasadnienie:  Potrzeba skutecznej regulacji tego co było źródłem 
ustawicznych konfliktów oraz generowało różne decyzje sądów, UOKiK i 
RIO jest bezsporna. Celowość stosowania zasady żeby koszty uzasadnione 
działania, w kosztach własnych lub cenie usługi ponosił ten kto korzysta z 
efektów istnienia i użytkowania rzeczy - też nie budzi zastrzeżeń. Jeśli tak, 
to potrzebne są takie zapisy, z których wynikało będzie, że kompletne 
koszty oświetlania miejsc publicznych ponosi ten kto jest zobowiązany do 
zapewniania ich oświetlania czyli gmina. I zasada ta nie może być zależna 
od struktury własności instalacji lub organizacji podmiotowej jej obsługi. 
Jako że na liniach rozdzielczych nN należących do lokalnych operatorów 
sieciowych są zamontowane instalacje oświetleniowe należące lub nie 
należące do tych operatorów, to koszty ich budowy, modernizacji i 
utrzymania powinny być finalnie ponoszone tylko przez gminy.  



Nadto, proponowana zmiana umożliwi w wi ększym stopnia unikanie 
kalkulowania kosztów utrzymania instalacji oświetleniowych w taryfach 
dystrybucyjnych. To zaś, poza zmniejszeniem cen taryfowych zrównoważy 
rynek usług oświetleniowych tak, by ceny porównywane były kalkulowane 
na identycznych zasadach kwalifikacji kosztów uzasadnionych.  

Uwagi dotyczą naturalnie rozwiązań systemowych i nie negują ani 
celowości optymalizacji kosztów, ani potrzeby negocjacji cen usług. 
Propozycja jest natomiast naszym zdaniem uniwersalna dla 
uporządkowania obszaru dotychczasowych sporów.  

 
Art. 229-254   

Uzasadnienie Proponowane poprawki, zmiany i uzupełnienia są efektem dyskusji 
przeprowadzonych w różnych środowiskach Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich. 

Z proponowanego, nowego Art […]  będzie wynikało zobowiązanie do 
okresowego opracowania  zestawienia  porównawczego efektywności jednostek 
wytwórczych i jednostek kogeneracji, z wykorzystaniem źródeł 
konwencjonalnych i OZE. Parametrem określanym, analizowanym i ocenianym w 
zestawieniach  powinna być efektywność rozumiana jako relacja nakładów 
poniesionych na budowę, eksploatację i likwidację jednostek wytwórczych i 
jednostek kogeneracji do ilości energii wytworzonej w okresie ich eksploatacji.  

Przedmiotem szczegółowych uzgodnień powinny być natomiast objęte m. 
in. jednostki wytwórcze i jednostki kogeneracji wg poszczególnych rodzajów, 
okresy porównań i jednostki wytworzonej energii (n. p. TJ/rok lub ktoe/rok), a 
także wyłączenia z analiz dodatkowych obciążeń (opłaty, podatki) oraz 
preferencji (dotacje).  

Wprowadzenie  obowiązku okresowego sporządzania wymienionego 
zestawienia spełni oczekiwanie ustawodawcy, zapisane w Art. 1.1. 2); 6); i 7) 
oraz Art. 51.1  i Art. 51.2 także w uzasadnieniach do ustaw Prawo Energetyczne i 
Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, a w konsekwencji ułatwi działanie i 
podejmowanie decyzji przez ustawodawcę, rząd oraz inwestorów. Wspomniane 
zestawienie pozwalające na prowadzenie analizy porównawczej dla jednostek 
wytwórczych i jednostek kogeneracji umożliwi wybór właściwych kierunków 
rozwoju energetyki w zgodzie z Polityką Energetyczną Polski do 2030 r. 
Przedłożona propozycja wpisuje się również w  uzasadnienia do projektu w. w. 
ustaw ułatwi kształtowanie w tym zakresie m. in. polityki inwestycyjnej, 
podatkowej, dotacyjnej oraz pozwoli prawidłowo  wykorzystać i rozwijać  
potencjał gospodarczy Polski.  
  



Ocena Skutków 
Regulacji 

Wprowadzenie proponowanego zapisu w ustawie Prawo Energetyczne a 
przede wszystkim jego stosowanie, jest bardzo ważne z punktu widzenia wyboru  
optymalnej Strategii Rozwoju Energetyki w Polsce.  
 

 


