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Pismo nr 170120          Szczecin, 24 lipca 2017 r. 
                                                                                                      
Szanowny Pan Marszałek 
Stanisław Karczewski 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Szanowny Pan Przewodniczący 
Andrzej Stanisławek 
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
 
Szanowny Pan Przewodniczący 
Zdzisław Pupa 
Komisja Środowiska 
 
Szanowni Państwo Senatorowie 
Członkowie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
 
Szanowni Państwo Senatorowie 
Członkowie Komisji Środowiska 
 
 
Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Państwo, 
 
W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 20 lipca 2017 r.,  
ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk senacki nr 568, druki 
sejmowe nr 1733, 1747 i 1747-A), której rozpatrzenie będzie przedmiotem wspólnego 
posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska,  
w dniu 25 lipca br., Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej apeluje o podjęcie 
uchwały w sprawie odrzucenia ustawy w całości, w myśl art. 68 ust. 2 i 4 Regulaminu 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
W ocenie PSEW uchwalona przez Sejm ustawa narusza prawa nabyte i dyskryminuje 
odnawialne źródła energii w Polsce ponieważ: a) w sposób bezprawny, bez niezbędnej 
notyfikacji do Komisji Europejskiej, ingeruje w system wsparcia OZE (tzw. Zielonych 
Certyfikatów) w taki sposób, że w uprzywilejowanej pozycji stawia niektórych uczestników 
rynku, przede wszystki spółki Skarbu Państwa, (b) jest procedowana bez udziału strony 
społecznej, w tym podmiotów bezpośrednio zainteresowanych i dotkniętych skutkami tej 
regulacji (c) wpłynie na pogorszenie kondycji oraz doprowadzi do upadłości w szczególności 
rodzimych firm branży OZE, o których rentowności decyduje wysokość opłaty zastępczej, 
będąca przedmiotem procedowanej ustawy.  
 
Uchwalenie ustawy w obecnej postaci niewątpliwie spowoduje występowanie przez podmioty 
dotknięte jej skutkami z roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do Skarbu Państwa,  
w tym przez inwestorów zagranicznych w oparciu o postanowienia umów w sprawie 
wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, a także Traktatu Karty Energetycznej.  
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W związku z powyższym postulujemy jak powyżej. W załączeniu przesyłamy szczegółowe 
Stanowisko PSEW do poselskiego projektu nowelizacji ustaw OZE (druk 1733) wraz  
z uzasadnieniem.  
 
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej jest organizacją pozarządową, która od 1999 
roku  działa na rzecz rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Stowarzyszenie skupia obecnie 
około 100 czołowych firm działających na rynku energetyki wiatrowej w Polsce: inwestorów, 
deweloperów, producentów turbin i podzespołów do elektrowni. PSEW zrzesza zarówno duże 
podmioty z kapitałem zagranicznym, jak i polskich przedsiębiorców – inwestorów oraz 
producentów i usługodawców w ramach całego łańcucha dostaw dla branży wiatrowej.  
 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
 

 
 
Janusz Gajowiecki 
Prezes Zarządu PSEW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
Stanowisko PSEW do poselskiego projektu nowelizacji ustaw OZE (druk 1733) wraz z 
uzasadnieniem. 


