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Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz 
niektórych innych ustaw (UA7) 

 

Lp. 
Jednostka redakcyjna projektu ustawy, do 

którego odnosi się uwaga 
Proponowana zmiana przepisu Uzasadnienie zmiany przepisu 

Uwagi szczegółowe 

1 Art. 1 pkt. 3 projektu 

- dotyczy Art. 50s ust. 2 ustawy o systemie 

handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych 

 

Art. 50s. 1. Przy ministrze właściwym do spraw 

energii działa Rada Funduszu Transformacji 

Energetyki. 

2. W skład Rady Funduszu Transformacji 

Energetyki wchodzi: 

1) po jednym przedstawicielu w randze 

sekretarza stanu albo podsekretarza stanu 

wyznaczonym przez: 

a) ministra właściwego do spraw 

aktywów państwowych, 

b) ministra właściwego do spraw energii, 

c) ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, 

d) ministra właściwego do spraw 

gospodarki, 

Proponuje się w art. 50s ust. 2 rozszerzenie składu 

Rady Funduszu Transformacji Energetyki o Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki (lub jego 

przedstawiciela)  oraz o przedstawiciela / 

przedstawicieli sektora energetycznego prywatnego.  

 

 

 

Zaproponowany w art. 50s ust. 2 skład Rady 

Funduszu Transformacji Energetyki budzi obawę 

przed ryzykiem pozbawienia możliwości 

skorzystania na równoprawnych warunkach z 

dedykowanych środków przez spółki prywatne, 

nie będące w rękach Skarbu Państwa. Stąd 

proponuje się rozszerzenie składu Rady Funduszu 

Transformacji Energetyki o Prezesa URE (lub jego 

przedstawiciela) oraz  przedstawiciela / 

przedstawicieli sektora energetycznego 

prywatnego. 
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e) ministra właściwego do spraw 

klimatu, 

f) Prezesa Rady Ministrów; 

2) Pełnomocnik Rządu do spraw 

Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. 

2 art. 2 pkt. 4 projektu 

- dotyczy projektowanego art. 411a ust. 1b 

ustawy Prawo ochrony środowiska 

w art. 411a: 

a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:  

„1b. Narodowy Fundusz, ze środków 

zgromadzonych na rachunku Funduszu 

Transformacji Energetyki, może: 

1) obejmować lub nabywać udziały lub akcje w 

spółkach, lub 

2) nabywać obligacje emitowane przez 

podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego 

- w celu realizacji przez te spółki lub podmioty 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 50r ust. 1 

ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie 

handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych.” 

 

Proponuje się usunąć komentowany przepis w 

całości. 

Proponowany przepis stwarza ryzyko, że, w 

skrajnym przypadku, większość lub nawet całość 

środków zostanie przeznaczona na zakup udziałów 

lub akcji w spółce celowej realizującej konkretną 

inwestycję (np. realizowaną przez spółkę Skarbu 

Państwa). Budzi to obawę przed ryzykiem 

pozbawienia możliwości skorzystania na 

równoprawnych warunkach z dedykowanych 

środków przez spółki prywatne. 
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