
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 31 marca 2011 r. Druk nr 1141 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI ŚRODOWISKA 

oraz 

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 31 marca 2011 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 
debaty w dniu 30 marca 2011 r. nad ustawą  

o efektywności energetycznej,  
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 

15, 16, 17, 18 i 19. 
 
 

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Jadwiga 
Rotnicka i senator Michał Wojtczak wycofali swoje wnioski (pkt 1 i 13 zestawienia wniosków). 

 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
 Środowiska  Gospodarki Narodowej 
 (-) Zdzisław Pupa  (-) Jan Wyrowiński 
 
 

u
Data publikacji



  

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o efektywności energetycznej 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1 i 13 należy głosować łącznie. 

 

1)  Uwaga: 
poprawka wycofana 
w art. 3 w pkt 14 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 

15 w brzmieniu: 

"15) ESCO – przedsiębiorstwo efektywnego zarządzania energią."; 

 

 

Poprawka senatorów: 
J. Rotnickiej, 
M. Wojtczaka 

 Uwaga: 

Poprawki nr 2 i 4 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 3 i 5. 

 

2)  w art. 10 w ust. 2 skreśla się pkt 5; 

 

Poprawka  
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

3)  w art. 10 w ust. 2 w pkt 5 po wyrazach "powyżej 500 m2, których" 

dodaje się wyrazy "jednostka sektora publicznego"; 

 

Poprawka  
KGN 

4)  po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

"Art. 10a. 1. Jednostka sektora publicznego jest obowiązana 

do zaoszczędzenia w ciągu danego roku 

kalendarzowego energii finalnej w ilości nie mniejszej 

niż 1% średniego rocznego zużycia tej energii, przy 

czym uśrednienie obejmuje trzy kolejne lata 

poprzedzające dany rok kalendarzowy. 

2. Jednostka sektora publicznego może zaliczyć nadwyżki 

energii zaoszczędzone w ciągu danego roku 

kalendarzowego, na poczet wykonania w latach 

następnych obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 

Poprawka  
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 
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3. Jednostka sektora publicznego sporządza, co najmniej 

raz, audyt energetyczny w rozumieniu ustawy z dnia  

21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji  

i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r.  

Nr 32, poz. 159), o powierzchni użytkowej powyżej 

500 m2, których jest właścicielem lub zarządcą. 

4. Jeżeli z przeprowadzonego audytu efektywności 

energetycznej wynika, że jednostka sektora 

publicznego nie ma możliwości technicznych 

i ekonomicznych zaoszczędzenia energii w ilości,  

o której mowa w ust. 1, jednostka ta realizuje cel  

w zakresie oszczędnego gospodarowania energią  

w ilości mniejszej niż określona w ust. 1. Cel uważa się 

za osiągnięty, gdy jednostka ta zrealizowała  

go w stopniu nie mniejszym niż wynika  

to z przeprowadzonego audytu efektywności 

energetycznej."; 

 

5)  po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

"Art. 10a. 1. Jednostka sektora publicznego jest obowiązana 

do zaoszczędzenia w ciągu danego roku 

kalendarzowego energii finalnej w ilości nie mniejszej 

niż 0,5% średniego rocznego zużycia tej energii, przy 

czym uśrednienie obejmuje trzy kolejne lata 

poprzedzające dany rok kalendarzowy. 

2. Jednostka sektora publicznego może zaliczyć nadwyżki 

energii zaoszczędzone w ciągu roku kalendarzowego, 

na poczet wykonania w latach następnych obowiązku,  

o którym mowa w ust. 1. 

3. Jednostka sektora publicznego sporządza, co najmniej 

raz, audyt energetyczny w rozumieniu ustawy z dnia  

Poprawka  
KGN 
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21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji  

i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,  

o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jest 

właścicielem lub zarządcą. 

4. Jeżeli z przeprowadzonego audytu efektywności 

energetycznej wynika, że jednostka sektora 

publicznego nie ma możliwości technicznych 

i ekonomicznych zaoszczędzenia energii w ilości,  

o której mowa w ust. 1, jednostka ta realizuje cel  

w zakresie oszczędnego gospodarowania energią  

w ilości mniejszej niż określona w ust. 1. Cel uważa się 

za osiągnięty, gdy jednostka ta zrealizowała  

go w stopniu nie mniejszym niż wynika 

to z przeprowadzonego audytu efektywności 

energetycznej."; 

 

6)  w art. 12: 

a) w ust. 3 po wyrazach "Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli" dodaje 

się wyraz "łączna", 

b) w ust. 4 w pkt 1 po wyrazach "energii elektrycznej lub ciepła" 

dodaje się wyrazy ", z wyjątkiem sprzedaży tego gazu 

przedsiębiorstwom energetycznym, o których mowa w ust. 3"; 

 

Poprawka  
sen. S. Iwana 
poparta przez 
połączone komisje 

7)  w art. 12 w ust. 4 w pkt 3 po wyrazach "energii elektrycznej" dodaje 

się wyrazy "lub gazu ziemnego"; 

 

Poprawka  
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 8, 9 i 12 należy głosować łącznie. 

 

8)  w art. 12 w ust. 4 w pkt 5 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem  

i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

"6) kwotę przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy 

końcowemu, o którym mowa w art. 12a ust.1."; 

Poprawka  
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 
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9)  po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu: 

"Art. 12a. 1. Odbiorca końcowy, który w roku poprzedzającym rok 

realizacji obowiązku określonego w art. 12 ust. 1:  

1) zużył nie mniej niż 400 GWh energii elektrycznej, i  

2) dla którego udział kosztu energii elektrycznej  

w wartości produkcji jest nie mniejszy niż 15% 

– który zakończył nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 

2011 r. przedsięwzięcie służące poprawie efektywności 

energetycznej, które nie dotyczy instalacji objętych 

systemem handlu uprawnieniami do emisji, 

w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu 

uprawnieniami do emisji do powietrza gazów 

cieplarnianych i innych substancji, ograniczając zużycie 

energii elektrycznej w przeliczeniu na wielkość 

produkcji, o nie mniej niż 1% rocznie w stosunku 

do średniej jego wielkości z lat 2008-2010, przedstawia 

jednemu przedsiębiorstwu energetycznemu 

sprzedającemu temu odbiorcy energię elektryczną 

oświadczenie o zrealizowaniu przedsięwzięcia 

służącego poprawie efektywności energetycznej wraz  

z audytem efektywności energetycznej, o którym mowa 

w art. 21 ust. 1, potwierdzającym osiągniętą 

oszczędność energii.  

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno 

zawierać:  

1) nazwę, adres siedziby oraz numer identyfikacji 

podatkowej (NIP) odbiorcy końcowego, o którym 

mowa w ust. 1; 

2)  określenie przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej, o którym mowa  

w ust. 1; 

3) dane dotyczące ilości energii zaoszczędzonej średnio 

Poprawka  
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 
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w ciągu roku w wyniku realizacji przedsięwzięcia 

służącego poprawie efektywności energetycznej,  

o którym mowa w ust. 1, wyrażonej w tonach oleju 

ekwiwalentnego; 

4) określenie ilości energii pierwotnej, wyrażonej  

w tonach oleju ekwiwalentnego, niezbędnej 

do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 12 

ust. 1 pkt 1 lit. a, obliczonego od ilości energii 

elektrycznej zakupionej w danym roku przez 

odbiorcę końcowego, o którym mowa w ust. 1. 

3. Ilość energii zaoszczędzonej, o której mowa w ust. 2 

pkt 3, nie może być mniejsza niż ilość energii 

pierwotnej, o której mowa w ust. 2 pkt 4. 

4. Przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energię 

elektryczną, które otrzymało od odbiorcy końcowego 

oświadczenie wraz z audytem efektywności 

energetycznej, o których mowa w ust. 1, przekazuje 

to oświadczenie i audyt Prezesowi URE przy 

wykonywaniu obowiązku, o którym mowa w art. 12 

ust. 1 pkt 1 lit. a. 

5. Odbiorca końcowy, o którym mowa w ust. 1, może 

przedstawić w następnych latach przedsiębiorstwu 

energetycznemu sprzedającemu temu odbiorcy energię 

elektryczną oświadczenia, które zawierają dane 

dotyczące tego samego przedsięwzięcia służącego 

poprawie efektywności energetycznej, jeżeli suma 

ilości energii pierwotnej, o której mowa w ust. 2 pkt 4, 

określonej w poszczególnych oświadczeniach, jest nie 

większa niż ilość energii zaoszczędzonej, o której 

mowa w ust. 2 pkt 3.";  
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 Uwaga:  

Poprawki nr 10, 14 i 15 należy głosować łącznie. 

 

10)  w art. 15 w ust. 5 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 7,"; 

 

Poprawka  
KGN, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

 Uwaga:  

Poprawki nr 11 i 16 należy głosować łącznie. 

 

11)  w art. 17 w ust. 1 użyty dwukrotnie wyraz "toe" zastępuje się 

wyrazami "ton oleju ekwiwalentnego"; 

 

Poprawka  
KGN, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

12)  w art. 17 w ust. 2 w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem  

i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

"3) określone w oświadczeniu, o którym mowa w art. 12a ust. 1."; 

 

Poprawka  
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 

13)  Uwaga: 
poprawka wycofana 
w art. 18 w ust. 2 w pkt 1 w lit. c po wyrazach "w lit. a lub b" dodaje się 

wyrazy ", w szczególności przedsiębiorstwa efektywnego zarządzania 

energią (ESCO)"; 

 

Poprawka senatorów: 
J. Rotnickiej, 
M. Wojtczaka 

14)  w art. 19 w ust. 2 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 3"; 

 

Poprawka  
KGN, 
KŚ  
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

15)  w art. 21 w ust. 1 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 2"; 

 

Poprawka  
KGN, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

16)  w art. 21 w ust. 2 wyraz "toe" zastępuje się wyrazami "ton oleju 

ekwiwalentnego"; 

 

Poprawka  
KGN, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 
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17)  w art. 28 w pkt 2 wyrazy "umyślnie popełnione przestępstwo" 

zastępuje się wyrazami "przestępstwo umyślne"; 

 

Poprawka  
KGN, 
KŚ 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

 Uwaga: 

Poprawkę nr 18 należy głosować wyłącznie w przypadku przyjęcia 

poprawek nr 8, 9 i 12. 

 

18)  w art. 34:  

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

"2a. Prezes URE nakłada na odbiorcę końcowego, w drodze 

decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej 

równowartość do 2 000 000 euro, jeżeli odbiorca ten 

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 12a ust. 1, podał 

nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje.", 

b) w ust. 3 po wyrazach "w ust. 2" dodaje się wyrazy "i 2a"; 

 

Poprawka 
mniejszości KGN 
poparta przez 
połączone komisje 

19)  w art. 38 w pkt 3, w art. 7b: 

a) w ust. 1 po wyrazach "korzystania z obiektu," dodaje się wyrazy 

"który nie jest przyłączony do sieci ciepłowniczej lub 

wyposażony w indywidualne źródło ciepła, oraz", 

b) w ust. 2 wyrazy "w ust. 1 pkt 1" zastępuje się wyrazami "w ust. 1 

pkt 2". 

Poprawka  
KGN 
poparta przez 
połączone komisje 

 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


