
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

nr posiedzenia: 98 

data posiedzenia: 29 listopada i 5 grudnia 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 661, druki sejmowe nr 1973, 1991 i 1991-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Andrzej Stanisławek. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji w dniu 29 listopada 2017 r.: 

Mieczysław Augustyn, Andrzej Stanisławek, 

 

 
senatorowie członkowie komisji w dniu 5 grudnia 2017 r.: 

 Mieczysław Augustyn, Wiesław Dobkowski, Adam Gawęda, Mieczysław Golba, Kazimierz 

Kleina, Grzegorz Napieralski, Grzegorz Peczkis, Wojciech Piecha, Krystian Probierz, 

Andrzej Stanisławek, 

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Energii: 

podsekretarz stanu Andrzej Piotrowski oraz podsekretarz stanu Tadeusz Skobel ze 

współpracownikami, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Michał Gil. 

 

 

 

Ad 1. 
 

 Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących jakości 

benzyny i olejów napędowych oraz promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 

W ustawie przewidziano m.in. optymalizację kosztów Narodowego Celu Wskaźnikowego 

(tj. minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw 

ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku w transporcie), zachowanie 

dotychczasowego poziomu krajowej produkcji biokomponentów wykorzystywanych do 

realizacji NCW (w najbliższych latach będzie to gwarantowało stabilne zapotrzebowanie na 

surowce rolne wykorzystywane do produkcji biokomponentów, pozytywnie wpływając na 

sytuację ekonomiczną ich producentów). 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Andrzej Piotrowski omówił procedowaną ustawę 

i przedstawił pozytywne stanowisko rządu w tej sprawie. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/CF37A03E6AECD5C4C12581CD004B395C/%24File/1973.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/8FA8D8E17C2586A2C12581D3004AFFA5/%24File/1991.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/E63275D0C591C4F8C12581E0006A1BD5/%24File/1991-A.pdf


 

 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Michał Gil zgłosił uwagi do ustawy. 

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Przewodniczący komisji Andrzej Stanisławek zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez 

poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek (głosowanie odbyło się w dniu 

5 grudnia 2017 r.) 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Andrzej Stanisławek. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 661 B). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


