
 

 

Warszawa, 18 października 2019 r. 
 

 
Sz. P. Tadeusz Skobel, 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Energii 

 
 

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej  
do Projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 

2020 r. 
(Projekt z dn. 19 września 2019 r.) 

 
Szanowny Panie Ministrze, 
 
w odpowiedzi na pismo z dnia 9 października 2019 r. kierujące do konsultacji publicznych 
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji  
w 2020 r. (dalej: Projekt), Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zgłasza następującą 
propozycję zmiany w treści tego dokumentu: 
 
 
Jednostka redakcyjna Obecne brzmienie  Propozycja PSEW 
§4 pkt 4) 4) pkt 17 i 22 ustawy wynosi 

14 700 000 MWh, a jej 
wartość wynosi 5 365 500 000 
zł; 

„4) pkt 17 i 22 ustawy wynosi 58 
275 000 MWh, a jej wartość 
wynosi 21 355 875 000 zł; 
 

 
 
Uzasadnienie: 
 
Proponowana zmiana – istotne zwiększenie wolumenu dla nowych instalacji powyżej 1 MW –  
jest oparta na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród członków PSEW na wniosek 
Ministerstwa Energii. 
Członkowie Stowarzyszenia zadeklarowali, że w swoim portfolio posiadają projekty lądowych 
farm wiatrowych oraz fotowoltaiki powyżej 1 MW o łącznej mocy 1500 MW, z czego 1200 
MW to projekty wiatrowe, 300 MW – projekty PV.  
 



 

 

Zważywszy, że na rynku są jeszcze dostępne projekty wiatrowe o łącznej mocy 1200 MW, a 
energetyka wiatrowa nadal skutecznie konkuruje z fotowoltaiką pod względem ceny za 1 MWh 
energii, rekomendujemy zwiększenie wolumenu dla dużych instalacji w tym koszyku, tak aby  
duże projekty PV miały szansę uzyskać wsparcie. 

Takie rozwiązanie pozwoli na osiągnięcie celu niniejszej regulacji, tzn. umożliwienie 
„kontynuacji trendu wzrostowego rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii na 
potrzeby realizacji nowych zobowiązań unijnych, tj. wynikających z dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych”, tak by do 2022 r. orientacyjna trajektoria udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii  osiągnęła punkt odniesienia 
wynoszący co najmniej 18 % łącznego wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych od 
wiążącego celu krajowego danego państwa członkowskiego na 2020 r. do jego wkładu w 
osiągnięcie celu na 2030 r. 

Z wyliczeń PSEW (Załącznik nr 1 do Stanowiska) wynika, że brak wolumenu dla instalacji 
wiatrowych na lądzie o mocy powyżej 1 MW, w aukcji w roku 2020 i kolejnych latach, przełoży 
się na systematycznie rosnący, począwszy od roku 2023, deficyt w produkcji energii z OZE, 
który w roku 2030 wyniesie 34 427 GWh.  

Z kolei pełne wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej na lądzie nie tylko przyśpieszy 
transformację systemu energetycznego kraju w kierunku gospodarki niskoemisyjnej zgodnie z 
zobowiązaniami wynikającymi z polityki klimatycznej UE, ale przełoży się na tańsze rachunki 
za prąd dla odbiorcy końcowego oraz wygeneruje dodatkowe korzyści gospodarcze, społeczne 
i środowiskowe. 
 
Ubiegłoroczna aukcja OZE udowodniła, że lądowa energetyka wiatrowa powyżej 1 MW jest 
najtańszą technologią wytwarzania energii w Polsce, dla nowych źródeł. Średnia cena, po jakiej 
w listopadzie 2018 roku producenci zobowiązali się wytwarzać energię z elektrowni 
wiatrowych na lądzie przez okres 15 lat, wyniosła niespełna 197 zł/MWh.  
 
Zatem mechanizm aukcyjny wymuszający konkurencję między producentami daje rządowi 
możliwość długofalowego wpływania na obniżenie ceny energii elektrycznej dla odbiorców 
końcowych, zaś w przypadku realizacji inwestycji wiatrowych poza systemem wsparcia, 
produkowana przez nie energia będzie dostępna po cenach rynkowych, które na dzień 
dzisiejszy znacząco przewyższają te zaoferowane przez producentów w aukcji. 
 
Dodatkowo, budowa farm wiatrowych to korzyści w postaci miejsc pracy i przychodów dla 
osób fizycznych, gmin i budżetu państwa. Przygotowanie i budowa 10 MW lądowej farmy 
wiatrowej generuje 173 miejsca pracy, a jej eksploatacja wymaga zaangażowania 6 osób.  
1 MW mocy zainstalowanej w wietrze na lądzie wnosi do budżetu państwa 7 tysięcy złotych 
rocznie z tytułu podatków PIT i CIT. Średni dochód z podatku od nieruchomości dla gminy w 
której ulokowane są farmy wiatrowe to ponad 9 milionów złotych rocznie.  



 

 

 
Co równie istotne, każda megawatogodzina energii wyprodukowanej przez lądowe farmy 
wiatrowe oznacza poprawę jakości powietrza w Polsce, dzięki uniknięciu emisji ok. 900 kg 
dwutlenku węgla, a także SOx i szkodliwych pyłów.  
 
Podsumowując korekta Projektu w kształcie zaproponowanym przez PSEW umożliwi zarówno 
wykorzystanie istniejącego potencjału lądowej energetyki wiatrowej jak  
i dużych projektów fotowoltaicznych, wpisując się w realizację celu OZE na rok 2030. 
 
Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie naszej propozycji w ostatecznej wersji 
Rozporządzenia. 
 

Z wyrazami szacunku, 
 

 
        

       Janusz Gajowiecki    
 

Prezes PSEW 


