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Szanowni Państwo, 

 

Po przyjęciu przez Sejm wniosku mniejszości dotyczącego wprowadzenia cen gwarantowanych 

dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w dniu 16 stycznia 

2015r., wśród obywateli RP pojawiła się nadzieja na poszerzenie sfery wolności także na 

energetykę. Ta historyczna szansa dla polskich prosumentów nie może zostać zmarnowana. 

Wprowadzenie taryf gwarantowanych jest rozwiązaniem sprawdzonym w wielu krajach. 

Apelujemy o przyjęcie podobnego rozwiązania także w Polsce. 

 

Obywatele naszego kraju są świadomi faktu, że wsparcie dla mikroinstalacji OZE w formie taryf 

gwarantowanych to ogromna szansa na zrównoważony rozwój, zwiększenie bezpieczeństwa 

energetycznego, tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój przedsiębiorstw. O tym, że Polacy chcą 

wolności w sferze energetyki, jednocześnie nie chcą być częścią państwowego monopolu jako 

bierni odbiorcy, świadczy szybko rosnące poparcie postulatu o utrzymanie w projekcie Ustawy o 

OZE tzw. „poprawki prosumenckiej”. Do niniejszego pisma załączona zostaje lista nazwisk 

pierwszych dwóch i pół tysiąca obywateli, którzy podpisali się pod petycją skierowaną do Senatu 

RP.  



 

Wyrażamy nadzieję, że nie będą Państwo obojętni na głos społeczeństwa dotyczący energetyki 

obywatelskiej.  

 

Nawiązując do petycji zainicjowanej przez koalicję organizacji „Energetyka Obywatelska” jeszcze 

raz prosimy o poparcie i zrozumienie. Nasze starania wynikają nie tylko z wiedzy merytorycznej 

środowiska branżowego, ale z szczerej troski o prawdziwa i szeroką narodową niezależność i 

bezpieczeństwo energetyczne, odporne na różne, prawdopodobne zagrożenia. 

 
 

 
 

Z poważaniem, 
 

Paweł Lachman 
 

  
Prezes Zarządu PORT PC 

 
 
 
 

 
 
Załącznik 1: Treść petycji wraz z listą poparcia petycji „Apel do Senatu: Prosimy o poparcie 
rozwiązań korzystnych dla ludzi, nie koncernów energetycznych" 

 
 
Rozdzielnik: 
Marek Ziółkowski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej, Senator RP, 
Jadwiga Rotnicka – Przewodnicząca Komisji Środowiska, Senator RP, 
Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu RP, 
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