
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 

na 33. posiedzeniu Senatu 

w dniu 26 listopada 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy 

Szanowna Pani Minister! 

Zwracam się do Pani w związku z dynamicznie rosnącą liczbą zapytań i interwencji w moim biurze sena-

torskim dotyczących coraz częstszych opóźnień i niejasności pojawiających się w toku obsługi całego proce-

su rządowego programu „Mój prąd”, który zapewnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Obecnie kończy się trzecia edycja rzeczonego programu, którego celem jest zwiększenie produkcji 

energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Rozbudowa 

sieci energetyki odnawialnej, w szczególności opartej na osobach fizycznych produkujących energię na wła-

sne potrzeby, to pozytywny instrument, służący rozwojowi energetyki prokonsumenckiej. Program ten cieszy 

się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że na skutek dużej liczby wniosków nabór do dru-

giej oraz trzeciej edycji zakończono we wcześniejszym terminie, co więcej, suma środków dostępnych 

w trzeciej edycji wyczerpała się w ciągu nieco ponad 3 miesięcy. Osobiście nie mam wątpliwości co do po-

trzeby podejmowania podobnych działań, ale pojawiają się one w odniesieniu do metod ich wdrażania, skali 

i sposobu organizacji całego procesu. 

Ze względu na pytania zaniepokojonych tym tematem mieszkańców mojego okręgu wyborczego pragnę 

podkreślić ich wątpliwości dotyczące zmniejszenia budżetu programu. Zamiast 1,1 miliarda zł, jakie wnio-

skujący mieli do dyspozycji łącznie w pierwszych 2 naborach, w trzeciej edycji programu dofinansowanie 

nieznacznie przekroczyło 0,5 miliarda zł. Do tego dopłata do fotowoltaiki w ramach programu „Mój prąd” 

wynosi obecnie już tylko 3 tysiące zł, zamiast 5 tysięcy zł przyznawanych w poprzednich 2 naborach. Jak 

wynika z przekazanych mi informacji, nie było skutecznej polityki informacyjnej w tym zakresie, wiele osób 

zasugerowało się tą wyższą kwotą, by w ostateczności otrzymać tę niższą, zresztą po wielomiesięcznych 

oczekiwaniach. Duże oburzenie generuje ponadto coraz dłuższy czas oczekiwania na rozliczenie jednostko-

wych inwestycji i wypłatę wskazanych tu dotacji, gdyż opóźnienia sięgają nawet kilkunastu miesięcy, co 

bardzo negatywnie wpływa na bieżącą egzystencję uczestników programu tak pod względem finansowym, 

jak i pod względem organizacyjnym. 

W związku z zarysowanymi kwestiami proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Co było powodem obniżki, dlaczego obniżono i tak niskie dofinansowanie dla beneficjentów w ramach 

programu „Mój prąd” z 5 tysięcy zł do 3 tysięcy zł? 

2. Czy obniżenie o 40% dofinansowania zmniejszyło liczbę beneficjentów programu „Mój prąd” z uwagi 

na wydłużenie czasu zwrotu inwestycji? 

3. Na jakim poziomie kształtowały się ostateczne pule środków do wykorzystania w poszczególnych edy-

cjach programu „Mój prąd”? 

4. Ile wniosków zostało złożonych w 3 edycjach programu i ile z nich zostało zrealizowanych oraz jak 

kształtowała się średnia kwota dofinansowania? 

5. Ile średnio wynosił czas wypłaty dotacji od momentu zgłoszenia gotowości instalacji i skąd biorą się 

tak duże opóźnienia w jej wypłacie, sięgające nawet kilkunastu miesięcy? 

6. Czy każdy wnioskodawca w poszczególnych edycjach programu „Mój prąd” spełniający wymogi for-

malne, który złożył odpowiednie dokumenty w wymaganym terminie, otrzymał stosowne dofinansowanie? 

7. Na jakim etapie przygotowywania jest zapowiadana nowa, czwarta odsłona programu? 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 

 
 


