
Oświadczenie złożone 

przez senatora Macieja Łuczaka 

na 31. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 grudnia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego 

Do mojego biura senatorskiego zgłosili się przedstawiciele Stowarzyszenia Małej Energetyki Wiatrowej  

z postulatami dotyczącymi nowelizacji ustawy o OZE. 

Wspomniane powyżej stowarzyszenie reprezentuje wyłącznie małych i średnich inwestorów zajmujących 

się odnawialnymi źródłami energii. Problem przede wszystkim polega na tym, że inwestycje, jakie wykonali, 

powstały w większości przypadków ze środków z kredytów bankowych. Inwestorzy pozastawiali swoje 

aktywa po to, by otrzymać środki pieniężne na wykonanie inwestycji. Obecnie ich sytuacja uległa 

znacznemu pogorszeniu, co z kolei spowodowało, że popadli w problemy finansowe – przychody 

drastycznie spadły do poziomu, który nie gwarantuje spłaty kredytów, nie mówiąc o jakimkolwiek zysku. 

W związku z powyższym przedstawili mi następujące postulaty, których uwzględnienie może pomóc im 

w tej trudnej sytuacji.  

Po pierwsze, inwestorzy uważają, że największym zagrożeniem dla małych i średnich wytwórców energii 

jest zniesienie w znowelizowanej ustawie o OZE z dnia 29 grudnia 2015 r. obowiązku odkupu całej 

wyprodukowanej energii po cenach ustalonych przez prezesa URE przez podmioty zobowiązane. Inwestorzy 

uważają, że przywrócenie tego obowiązku w przypadku wszystkich instalacji przyłączonych do sieci do 

15 kV znacznie poprawi ich ciężką sytuację. Małe podmioty nie są w stanie sprzedawać wytworzonej energii 

bezpośrednio na GE, a w starciu z potężnymi koncernami z góry są na straconej pozycji. Inwestorzy 

uważają, że wskazany obowiązek powinien istnieć przez 15 lat od momentu uruchomienia inwestycji, co 

umożliwiłoby zwrot danej inwestycji, spłatę zaciągniętych kredytów oraz stabilizację na rynku bankowym. 

Po drugie, inwestorzy proszą o uregulowanie kwestii zielonych certyfikatów, a tym samym proponują 

wprowadzenie dla wszystkich instalacji przyłączonych do maksimum 15 kV stałą cenę za energię z OZE na 

poziomie 250 zł netto za 1 MWh. Ponadto inwestorzy uważają, że cena ta powinna obowiązywać przez 

15 lat od wprowadzenia pierwszej energii do sieci. 

Biorąc pod uwagę powyższe postulaty, zwracam się z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionych 

przez stowarzyszenie problemów. Zrozumiała jest potrzeba modyfikacji pewnych elementów systemu, 

jednak małe przedsiębiorstwa tych zmian nie są w stanie udźwignąć i nie mogą przebić się na tle dużych 

koncernów.  

Dlatego zwracam się do Pana z prośbą o uregulowanie zasad ustawy o OZE z dnia 25 grudnia tak, aby 

małe przedsiębiorstwa mogły samodzielnie utrzymać się na rynku. 

Maciej Łuczak 

 

 


