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Pani
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Szanowna Pani,

W związku z zaproszeniem mnie do uczestnictwa w charakterze Gościa Honorowego 

podczas VII edycji Forum Biomasy i Czystej Energii – jako jednego z najważniejszych 

spotkań branży, które odbędzie się w dniach 19 i 20 kwietnia 2018 r. w Mielcu oraz 

w Połańcu, zwracam się do Pani, jako do współorganizatora ww. konferencji, 

z uprzejmą prośbą o przedłożenie i odczytanie mego wystąpienia uczestnikom 

tego wydarzenia, a mianowicie.

Szanowni Państwo, na samym początku chciałbym uprzejmie podziękować 

za zaproszenie Ministra Energii do udziału w Forum Biomasy i Czystej Energii, jednakże 

z uwagi na inne podjęte wcześniej zobowiązania nie mogę dzisiaj być tu z Państwem.

Jednak, pragnę podkreślić, iż jestem teraz z Państwem myślami i zapewniam, iż 

Państwa wytrwałość w działaniu i rozwijaniu branży odnawialnych źródeł energii, w tym 

w szczególności branży biomasy jest godna poparcia oraz naśladowania. 

Jako Minister Energii, doskonale zdaję sobie sprawę, iż każdy z Państwa, kto działa 

na rzecz rozwoju branży biomasy w Polsce doskonale wie, że nie jest to łatwy kawałek 

chleba. Jednakże to wyzwanie podejmujemy wspólnie. Resort energii w swych działaniach 

będzie się nadal skupiał na tym, aby Państwo mogli wciąż uczestniczyć 

w rozwoju branży biomasy w Polsce, o czym serdecznie Państwa zapewniam.

Chciałbym przekazać Państwu, iż przed nami, przed Polską stoi bardzo ambitny cel, 

jeśli chodzi o rozwój energetyki, w tym rozwój energetyki odnawialnej. Energetyka 

odnawialna w Polsce rozwija się z coraz większą dynamiką. Powinniśmy nadal ten rozwój 

w sposób zrównoważony stymulować, używając do tego różnorodnych mechanizmów 

polityki sektorowej. Naszym wspólnym celem, Państwa jako przedsiębiorców, a Ministra 

Energii – jako przedstawiciela Rządu, jest realizacja celu na rok 2020 – tj. osiągniecia co 

najmniej 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w krajowym zużyciu energii brutto.
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Ministerstwo Energii, realizując politykę energetyczną, oraz dążąc do realizacji 

unijnych celów na rok 2020, a także słuchając głosów przedstawicieli różnych branż z sektora  

OZE, chce wprowadzić udogodnienia dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, oraz 

usuwać bariery prawne, które ograniczać by mogły zrównoważony rozwój OZE w Polsce. 

Jak Państwo doskonale wiedzą, resort energii w zeszłym roku rozpoczął proces 

legislacyjny dotyczący zmian ustawy o odnawialnych źródłach energii, która to nowelizacja 

w chwili obecnej znajduje się na etapie prac parlamentarnych w Sejmie RP. 

Projekt zmian ustawy o odnawialnych źródłach energii przewiduje nowy podział 

koszyków w systemie aukcyjnym, gdzie dla instalacji wykorzystujących biomasę 

przewidziano znacznie większy niż dotychczas wolumen energii elektrycznej w 2018 r., która 

może zostać sprzedana w drodze aukcji.   

Dodatkowo, projekt ww. ustawy zawiera nowe brzmienie definicji biomasy, a także 

definicje: biomasy pochodzenia rolniczego, drewna energetycznego, dedykowanej instalacji 

spalania biomasy, hybrydowej instalacji OZE, modernizacji oraz pojęcie toryfikatu. 

Zaproponowane zmiany mają przede wszystkim charakter upraszczający i porządkujący 

obecnie obowiązujące przepisy, a w przyszłości zmiany te pozwolą na bardziej efektywne 

i celowe wykorzystanie potencjału energetycznego biomasy w Polsce.

Mając to na uwadze, zapraszam Państwa do śledzenia z uwagą zbliżających się 

działań w obszarze zmian prawa w Polsce.

Na zakończenie, chciałbym raz jeszcze móc wyrazić głębokie przekonanie, 

iż projektowane zmiany w ustawie, ułatwią Państwu podejmowanie ryzyka i wyzwań 

biznesowych, a także przyczynią się do poprawy kondycji branży biomasy w Polsce. 

Życzę Państwu udanej konferencji, oraz owocnych dyskusji podczas całego 

wydarzenia. 

Z poważaniem

Krzysztof Tchórzewski
minister
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