
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Koguta 

na 54. posiedzeniu Senatu 

w dniu 22 maja 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Przedsiębiorcy prowadzący na terenie naszego kraju biogazownie biją na alarm. Ich działalności gospo-

darcze znajdują się na skraju bankructwa. Czterdzieści instalacji tego typu w całej Polsce, od początku 

2013 r., działa bez systemu wsparcia w postaci tak zwanych żółtych certyfikatów (biogazownie dostawały je 

za wyprodukowanie energii, a potem mogły sprzedać, co podnosiło ich rentowność). Te świadectwa pocho-

dzenia zostaną przywrócone mocą ustawy, która czeka na podpis prezydenta. Jednak aby biogazownie mogły 

funkcjonować i przynosić zyski, co z kolei zachęcałoby do inwestowania w tego typu instalacje, należy pilnie 

podjąć ustawę o odnawialnych źródłach energii.  

Jak wiadomo, prace nad tą ustawą trwają już czwarty rok. W tym czasie system wsparcia dla zielonych 

źródeł przeszedł metamorfozę – od systemu certyfikatów do aukcji, gdzie poszczególne technologie mają 

konkurować oferowaną ceną za 1 MWh energii. Wydaje się, że biogaz niestety jest tutaj na przegranej pozy-

cji. Niegdyś szacowano, że biogazownie będą wspierane dopłatami z przydzielonych certyfikatów. Istniały 

żółte uprawnienia, które kosztowały wtedy niemal 130 zł, a te zielone były o około 100 zł droższe niż dzisiaj. 

Wielu przedsiębiorców, inwestując w biogazownie, skorzystało w części z dopłat Agencji Rynku Rolnego, 

ale resztę kwoty trzeba było pokryć z oszczędności własnych i kredytów. Niestety ustalenia co do średniej 

ceny sprzedaży energii dokonane przez Urząd Regulacji Energetyki również nie nastrajają optymizmem. 

Cena sprzedaży energii na rynku w 2013 r. została ustalona przez URE na poziomie o 20 zł niższym niż 

w roku wcześniejszym. Ponadto duże koncerny, które są zobowiązane do odkupywania energii, nakładają 

dodatkowo 5% opłaty za tak zwane bilansowanie mocy. Niestety wygaszenie poprzedniego systemu wsparcia 

dla tego obszaru przedsiębiorczości i brak nowych regulacji sprawiły, że cała branża odnotowuje duże straty. 

Jak oceniają eksperci, połowa z obecnie działających biogazowni rolniczych jest na skraju bankructwa. 

W związku z tym chciałbym zapytać o następujące kwestie. 

1. Czy Pan Minister, po konsultacjach z Ministerstwem Środowiska, mógłby spróbować określić, w jakim 

czasie będzie możliwe przedstawienie Sejmowi i poddanie pod głosowanie gotowej ustawy o odnawialnych 

źródłach energii? 

2. Czy przygotowywane są obecnie jakiekolwiek systemy wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących 

biogazownie, tak aby uchronić ich od bankructwa? Czy Pan Minister nadzoruje prace nad przygotowaniem 

rozwiązań wspierających tę gałąź gospodarki energią? 

Z poważaniem 

Stanisław Kogut 

 




