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 Warszawa, 2 czerwca 2022 r. 

KL/219/104/AB/2022  

 

Pan 

Wiesław Szczepański 

Przewodniczący Sejmowej Komisji  

Administracji i Spraw Wewnętrznych 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

 

Obecnie w Sejmie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2290 – 

dalej „Projekt Ustawy”). Jedną ze zmienianych przedmiotowym projektem ustaw ma być ustawa z dnia 

20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093, 1873 i 2376 oraz z 2022 

r. poz. 467, dalej: „Ustawa o OZE”), która jest kluczowa dla przedsiębiorców zrzeszonych w Radzie OZE 

Konfederacji Lewiatan. W związku z powyższym przesyłam poniższe uwagi Konfederacji Lewiatan do 

procedowanego projektu ustawy. 

 

1. Propozycja zmian regulacji dotyczących minimalnego udziału wagowego biomasy w instalacjach 

spalania biomasy 

 

Proponujemy następującą modyfikację zapisów projektu w zakresie minimalnego udziału wagowego 

biomasy, który określony jest w art. 60a ust 2 i 2a Ustawy o OZE (zmiany w stosunku do tekstu źródłowego 

zaznaczono):  

Art. 6. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093, 

1873 i 2376 oraz z 2022 r. poz. 467) wprowadza się następujące zmiany: 

2) po art. 184i dodaje się art. 184j w brzmieniu:  
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„Art. 184j. Dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w okresie od dnia 1 sierpnia 

2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. nie stosuje się obowiązku, o którym mowa w art. 60a ust. 2 i 2a.”. 

 

Uzasadnienie: 

Rozwój energetyki odnawialnej i wykorzystanie biomasy do celów energetycznych jest istotnym 

elementem realizacji polityki klimatyczno-energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 

Polska posiada dobre warunki do wykorzystania biomasy na cele energetyczne, a od początku wdrożenia 

systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii polskie elektrociepłownie podjęły działania 

inwestycyjne w kierunku budowy nowych i modernizacji istniejących kotłów dla wykorzystania biomasy. 

Jednocześnie w ustawie o odnawialnych źródłach energii wdrożono dedykowane zapisy o udziale biomasy 

pochodzenia rolniczego w instalacjach spalania biomasy. Z założenia przepisy te miały pobudzić rozwój 

rolnictwa w kierunku energetycznego wykorzystania biomasy. Od wielu lat wytwórcy energii budują swoje 

strategie zakupowe biomasy w oparciu o rynek krajowy, jednak z upływem lat i po pojawieniu się 

dostępnej i tańszej biomasy agro zza wschodniej granicy strategie te zostały rozszerzone także i o ten 

kierunek dostaw biomasy.  

Od kilkunastu tygodni, kiedy to Ukraina przygotowywała się do agresji zbrojnej ze strony Rosji import 

biomasy oraz innych towarów z Ukrainy się załamał. Także biomasa realizowana w dostawach z Białorusi 

została ograniczona, a dzisiaj ze względu na dynamiczną sytuację wojenną import biomasy agro z Białorusi 

nie jest możliwy. Blokowanie transportu kolejowego i samochodowego po stronie wschodniej oraz 

blokowanie tego importu wpływa na niewykonywanie w Polsce obowiązkowych udziałów biomasy rolnej 

w całości spalanej biomasy. Dzisiaj, kiedy trwa konflikt, którego koniec trudno przewidzieć należy 

zbudować polskie zaplecze biomasy agro oraz zbudować nowe kierunki dostaw tego surowca. Do tego 

potrzeba jednak czasu i wprowadzenie rozwiązań w perspektywie tylko do końca roku jest 

niewystarczające. Dlatego zasadnym jest wprowadzenie tych rozwiązań do końca 2023 r. Wobec 

powyższego zasadnym jest dokonanie zmian (nawet czasowych) dla ograniczenia wymogów biomasy agro 

wykorzystywanych dla potrzeb wytwarzania energii z odnawialnych zasobów energii. 
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2. Wprowadzenie do procedowanego obecnie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw 

rocznej derogacji od wymogów dotyczących certyfikacji biomasy 

W związku z trwającym konfliktem na Ukrainie, Konfederacja Lewiatan pragnie zwrócić uwagę na 

szczególnie pilną potrzebę przyjęcia dodatkowych rozwiązań pomostowych dla biomasy w zakresie 

derogacji od wymogów dotyczących certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju („KZR”). 

Rozwiązania te, w obliczu trwającego kryzysu energetycznego, umożliwią utrzymanie na dotychczasowym 

poziomie, a także dalsze zwiększanie udziału źródeł biomasowych w krajowym miksie energetycznym 

wpływając pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne, a także zapewnią stabilny udział odnawialnych 

źródeł energii w realizacji krajowego oraz unijnego celu OZE. Zmiana pozwoli na dalszą produkcję energii 

elektrycznej z biomasy, zwłaszcza w zakresie dostaw realizowanych przez krajowych dostawców biomasy 

oraz uniknięcie wzrostu cen energii elektrycznej produkowanej z wykorzystaniem biomasy na skutek 

konieczności umarzania uprawnień do emisji CO2 za jej spalenie.  

W dniu 29 marca 2022 r. weszło w życie z mocą od 1 stycznia 2022 r. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji 

(UE) 2022/388 z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 w 

sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 

2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE nr L79 z 2022 r. – dalej Rozporządzenie 

2022/388). Rozporządzenie 2022/388 umożliwia zastosowanie w państwach członkowskich UE rocznej 

derogacji (od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.) w zakresie potwierdzania spełnienia KZR i 

ograniczania emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy 

wykorzystywanych do spalania od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.”. 

Na tej podstawie Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) w komunikacie z 19 kwietnia 2022 r. 

potwierdziło, że podejmie pilne prace legislacyjne nad wprowadzaniem zmian w krajowym porządku 

prawnym w celu zwolnienia z obowiązku weryfikacji zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju 

oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ww. paliw w oparciu o dokumenty pochodzące z tzw. 

dobrowolnych systemów certyfikacji, zgodnie z przepisami art. 30 ust. 4 dyrektywy 2018/2001 w okresie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.. Jak zaznacza MKiŚ w komunikacie „skorzystanie z tej możliwości 

będzie tożsame z przyjęciem, że emisja ze spalania w 2022 r. paliw z biomasy, biopłynów i biopaliw, 
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raportowana w ramach systemu EU ETS, będzie traktowana jako zeroemisyjna bez konieczności 

wykazywania dowodów na spełnienie ww. kryteriów”.  

Poniżej zamieszczamy kierunkową propozycję rozwiązania, skonstruowaną na podstawie Rozporządzenia 

2022/388, które w naszej ocenie powinno zostać wprowadzone jak najszybciej, w ramach szybkiej ścieżki 

legislacyjnej zastosowanej w odniesieniu do Projektu Ustawy. W ocenie Konfederacji Lewiatan 

procedowany obecnie Projekt Ustawy jest najbardziej odpowiednim aktem prawnym do wprowadzenia 

proponowanych przepisów, jako część systemowego tymczasowego rozwiązania dla biomasy i biogazu 

przewidzianego w art. 6 Projektu Ustawy. Wymaga tego sytuacja kryzysowa na rynku energii wywołana 

m.in. wyjątkowo trudną sytuacją na rynku biomasy, szczególnie po wstrzymaniu dostaw biomasy z 

Białorusi i poważnych utrudnieniach dostaw biomasy z Ukrainy oraz utrzymującym się bardzo wysokim 

poziomem cen uprawnień do emisji CO2, a w rezultacie cen energii elektrycznej i ciepła produkowanych 

z biomasy.  

Proponowana treść przepisów:  

1. „ Kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w art. 

38 ust. 5 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/2066 w sprawie monitorowania i 

raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz  zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012, w odniesieniu do 

biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy wykorzystywanych do spalania uznaje się za spełnione w okresie 

od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku   

2. Przepisy niniejszego art. [X] wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2022 r.” 

 

Uzasadnienie: 

Problem z certyfikacją dostawców biomasy ma w tej chwili powszechny charakter w Unii Europejskiej. 

Przepisy Rozporządzenia Wykonawczego Komisji 2018/2066 (dalej „Rozporządzenie 2018/2066”) oraz 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 (dalej „Dyrektywa 2018/2001)”) stworzyły ramy 

dla systemu certyfikacji, lecz szczegóły działania systemu miały zostać określone w rozporządzeniach 

wykonawczych i w drodze decyzji wydawanych przez Komisję Europejską („KE”). Z uwagi na opóźnienia w 

tym procesie przepisy Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2022/388 z dnia 8 marca 2022 r. 
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zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 (dalej „Rozporządzenie 2022/388”) 

umożliwiły zastosowanie w państwach członkowskich UE rocznej derogacji (od 1 stycznia 2022 r. do 31 

grudnia 2022 r.) w zakresie potwierdzania spełnienia KZR i ograniczania emisji gazów cieplarnianych w 

odniesieniu do biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy wykorzystywanych do spalania od dnia 1 stycznia 

2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.”. 

Skala ryzyka dla uczestników rynku biomasy  w ramach obecnej niepewności regulacyjnej jest ogromna – 

wytwórcy energii muszą się mierzyć zarówno z ryzykiem powstania obowiązku nabycia i umorzenia 

uprawnień do emisji EUA od biomasy spalanej począwszy od 2022 r. (przy skokowo rosnącym koszcie 

zakupu uprawnień do emisji) i dodatkowo wysokich kar wynikających z systemu EU ETS lub zaprzestania 

działalności. Ryzyka pośród wytwórców energii z biomasy szacowane są na setki milionów złotych i mogą 

doprowadzić część uczestników rynku do bankructwa w niedługim okresie czasu. Podobnie, dostawcy 

biomasy narażeni są na gwałtowne wahania na rynku wytwarzania i dostaw biomasy, spotęgowane 

trwającym konfliktem na Ukrainie.  

Dodatkowo, podkreślenia wymaga, że instalacje wykorzystujące biomasę do produkcji energii elektrycznej 

i ciepła zapewniają niebagatelną kontrybucję do realizacji krajowego celu OZE. Niezależnie od przepisów 

dotyczących wprowadzenia KZR dla paliw z biomasy, regulacje europejskie, w tym Rozporządzenie 

2018/1999 i Dyrektywa 2018/2001 wymagają od poszczególnych państw członkowskich UE zwiększenia 

kontrybucji w realizacji celu OZE w krajowych miksach wytwórczych. Obecnie wiążący cel -w zakresie 

uzyskania w Unii do 2030 r. co najmniej 32 % udziału energii ze źródeł odnawialnych - podlega dalszej 

rewizji w kierunku odpowiedniego zwiększenia tych ambicji. Zachwiania na rynku biomasy mogą istotnie 

ograniczyć wkład energii i ciepła produkowanych z biomasy w realizację krajowego oraz unijnego celu 

OZE. Dodatkowo, potrzebę zwiększenia produkcji energii elektrycznej (i ciepła) ze źródeł OZE w 

kontekście konfliktu na Ukrainie, podnosi Komisja Europejska w Planie RePower EU (Komunikat Komisji 

do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego I Komitetu Regionów z 18 maja 2022 r.). 

Zachwiania na rynku biomasy należy rozpatrywać w możliwie szerokim zakresie, ponieważ świadectwa 

pochodzenia z biomasy stanowią ok. 25% udziału w rynku praw majątkowych zielonych, czyli jest to 

również zagadnienie, które ma i będzie miało wpływ na kształtowanie się ceny energii elektrycznej dla 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

6 
 

wszystkich odbiorców, w tym w szczególności dla gospodarstw domowych w roku 2022 i latach 

następnych. Podobna sytuacja występuje na rynku ciepła.  

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przedmiotowego stanowiska, bardzo proszę o kontakt z p. 

Agatą Bator z Departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan, e-mail: abator@lewiatan.org; 

tel. kom. 660 425 981. 

  

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan Ireneusz Zyska – Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii 


