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Warszawa, dnia 07 kwietnia 2020 r. 

 

 

 

  
 

 

 

 

Szanowny Pan 

Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów  

 

Wspólny apel Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki 

Wiatrowej oraz Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej  

 

Działając w imieniu organizacji zrzeszających inwestorów, wytwórców oraz dostawców technologii  

z sektora odnawialnych źródeł energii, w związku z sytuacją kryzysową wywołaną epidemią oraz jej 

obserwowanymi i przewidywanymi konsekwencjami dla globalnych procesów gospodarczych i wpływu 

na polską gospodarkę, chcielibyśmy zwrócić uwagę na szczególny potencjał sektora lądowej energetyki 

wiatrowej, który w warunkach polskich dysponuje potencjałem do stymulowania działalności 

inwestycyjnej podejmowanej w okresie nadchodzącego spowolnienia gospodarczego. Nowe inwestycje 

w farmy wiatrowe na lądzie wygenerowałyby tak cenne w okresie spowolnienia gospodarczego nowe 

miejsca pracy i stymulowały rozwój krajowego łańcucha dostawców i podwykonawców, stanowiąc 

czynnik pobudzający gospodarkę. Ważnym czynnikiem wspierającym lokalne społeczności są również 

wpływy z podatku od nieruchomości od farm wiatrowych, stanowiące znaczącą pozycję w budżetach 

samorządów. Ponadto, farmy wiatrowe są najbardziej wydajną technologią, która umożliwi redukcję 

emisji i spełnienie przez Polskę̨ europejskich celów klimatycznych.  

Odnotować należy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach  

w zakresie elektrowni wiatrowych, na mocy której wprowadzone zostało tzw. kryterium odległościowe 

„10H”, całkowicie uniemożliwiona została realizacja nowych projektów farm wiatrowych na lądzie.  

Mając na uwadze powyższe, w celu jak najszybszego odblokowania potencjału rozwojowego tego 

sektora, postulujemy pilną modyfikację przedmiotowej ustawy polegającą na zniesieniu kryterium 

odległościowego „10H” i powrotu do możliwości lokalizacji projektów na podstawie rzetelnie 

przeprowadzonej oceny odziaływania inwestycji na środowisko. Powyższe pozwoliłoby na rozpoczęcie 
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realizacji nowych projektów w ramach kilkuletnich cyklów inwestycyjnych, wykorzystujących 

nowoczesne i mało uciążliwe dla środowiska technologie, stanowiąc działania inwestycyjne 

podejmowane pomimo nadchodzących trudnych uwarunkowań rynkowych.  

Zniesienie w/w barier administracyjnych umożliwi rozwój energetyki wiatrowej na lądzie do poziomu 

22-24 GW w 2040 r., a wokół sektora może powstać nawet 42 tys. miejsc pracy. Dodatkowe 12-14 GW 

mocy wiatrowej na lądzie oznaczać będzie zainwestowanie w polską energetykę ok. 70-80 mld zł,  

z czego – po usunięciu barier – ponad połowa może trafić do polskich firm produkcyjnych, budowlanych 

i innych wykonawców. 

Uwolnienie potencjału energetyki wiatrowej na lądzie po zniesieniu blokad administracyjnych zapewni 

czytelny sygnał do inwestowania w moce produkcyjne, także wśród krajowych dostawców. Z kolei silna 

baza przemysłowa wokół wiatru na lądzie przyda się przy budowie energetyki wiatrowej na Bałtyku, 

która przy odpowiednio prowadzonej polityce energetycznej może się stać jedną z najbardziej 

dochodowych specjalności gospodarczych Polski. 

Zwracamy się z tym ważnym apelem, gdyż mamy świadomość jak ważne dla odrodzenia się gospodarki 

krajowej będą miały inwestycje, szczególnie takie, jak w energetyce wiatrowej, która nie tylko dostarczy 

niezbędnych impulsów rozwojowych i kapitału, ale również będzie w stanie zaoferować najtańszą 

energię, tak potrzebną polskim przedsiębiorstwom, które będą w najbliższych latach pod wyjątkową 

presją kosztową, walcząc o utrzymanie swojej konkurencyjnej pozycji na rynkach europejskich  

i globalnych.  

 

 

                                                                                                           

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Sz. P. Michał Kurtyka, Minister Klimatu 

2. Sz. P. Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii 

3. Sz. P. Jadwiga Emilewicz, Minister Rozwoju 

Łukasz Zagórski 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej 

Janusz Gajowiecki 

Prezes Zarządu 

Polskie Stowarzyszenie 

Energetyki Wiatrowej 

Prof. dr hab. Andrzej Radecki 

Prezes Zarządu 

Polska Izba Gospodarcza 

Energetyki Odnawialnej  

i Rozproszonej 


