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Warszawa, 9 kwietnia 2020r.  

 

 

 

Sz. P. Michał Kurtyka 

        Minister Klimatu 

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

W imieniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej przekazuję  

w załączeniu stanowisko w sprawie przeprowadzenia aukcji na sprzedaż energii elektrycznej  

z OZE w 2020 r. oraz 2021 r.  

 

  

       Z poważaniem, 

 

      Janusz Gajowiecki  

Prezes PSEW 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Ireneusz Zyska,. Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii 
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Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 

w sprawie przeprowadzenia aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE  

w 2020 r. oraz 2021 r. 

 

 

W związku z obecnie zaistniałą sytuacją ekonomiczno-gospodarczą w Polsce i wielu 

innych krajach, spowodowaną epidemią koronawirusa COVID-19, Polskie Stowarzyszenie 

Energetyki Wiatrowej przygotowało opinię w sprawie przeprowadzenia aukcji na sprzedaż 

energii elektrycznej w ramach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

(OZE) (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 z późn. zm.).  

Przywołana ustawa o odnawialnych źródłach energii nakłada obowiązek 

przeprowadzenia minimum jednej tury aukcji OZE w ciągu roku. W styczniu br. została 

przekazana informacja przez Ministerstwo Aktywów Państwowych o możliwości 

przeprowadzenia dwóch tur aukcji OZE w 2020r.: w połowie 2020 r. i pod koniec 2020 r. 

Ustawa o odnawialnych źródłach energii nakłada na Radę Ministrów obowiązek określenia  

w terminie do dnia 31 października każdego roku maksymalnej ilości i wartości energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), która może zostać sprzedana w drodze 

aukcji w następnym roku kalendarzowym w drodze rozporządzenia. Ww. rozporządzenie 

przyjęte w dniu 31 grudnia 2019 r. określa łączny szacowany wolumen energii przeznaczony 

do sprzedaży w trakcie aukcji w 2020 r. na poziomie 75,3 TWh o wartości 27,4 mld zł, z czego 

znaczna część (61% wolumenu i 51% wartości) przypada na tzw. koszyk dla instalacji 

wiatrowo-słonecznych o mocy pow. 1 MW: 46,3 TWh o wartości 14 mld zł.  

 Zdaniem Członków Stowarzyszenia zasadne jest przeprowadzenie: 

1. jednej tury aukcji OZE w 2020 r. o łącznym wolumenie i wartości energii jak określono 

w ww. rozporządzeniu z 2019 r.  

2. kolejnej aukcji OZE w 2021 r. również o min. łącznym wolumenie i wartości energii 

jak określono w ww. rozporządzeniu z 2019 r., jednakże podzielonej na dwie tury 

aukcji OZE zgodnie z pierwotnym założeniem ze stycznia 2020 r. (wzorem 

przekazanych wcześniej informacji).  

 Członkowie Stowarzyszenia uważają, że zaplanowane na tegoroczne pierwsze  półrocze 

aukcje na sprzedaż energii z OZE nie obędą się bez przeszkód, ze względu na zaistniałą sytuację 

epidemiologiczną w kraju i na świecie. Poniżej prezentujemy argumenty przemawiające za ww. 

opinią w sprawie przeprowadzenia aukcji OZE w 2020 r. oraz 2021 r.: 

• Obecnie obserwujemy duże problemy związane z procedurami administracyjnymi. 

Bieżąca sytuacja utrudnia terminowość działań administracyjnych i wydawanie 

odpowiednich dokumentów/pozwoleń ze strony jednostek samorządu terytorialnego. 
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• Wydłużony termin ogłoszenia aukcji pozwoli na przygotowanie inwestorom wniosków 

o prekwalifikacje do aukcji i tym samym Urząd Regulacji Energetyki zyska więcej 

czasu na przeprowadzenie procedur prekwalifikacji, które z powodów oczywistych 

będą postępować znacznie wolniej, niż w poprzednich latach, w których odbyły się 

aukcje OZE. 

• Nastąpiły wyraźne zakłócenia w łańcuchu dostaw podzespołów do produkcji instalacji 

OZE, jak również ograniczenia we współpracy z partnerami biznesowymi na rynkach 

lokalnych oraz w stosunku do kontaktów międzynarodowych. Dostawcy urządzeń nie 

są w stanie zadeklarować terminów dostarczenia elementów instalacji oraz jednocześnie 

nie jest możliwe właściwe ustalenie harmonogramów montażu i uruchomień przez 

ekipy montażowe nowych instalacji OZE, w tym wiatrowych.  

• Zdajemy sobie sprawę, że sektor bankowy jest na etapie oceny, jak prowadzić dalszą 

politykę kredytową w obecnych, zmienionych warunkach gospodarczych. Duża część 

inwestycji w ramach aukcji OZE powstaje w oparciu o kredyty bankowe, stąd też 

uważamy, że należy przesunąć termin aukcji na koniec roku, tzn. do osiągnięcia 

konsensusu i wypracowania optymalnej linii kredytowej dla banków i inwestorów.  

 

Z uwagi na powyższe, zdaniem Członków Stowarzyszenia, zasadne jest ograniczenie liczby 

aukcji w 2020 r. do jednej aukcji – w czwartym kwartale, przy jednoczesnym założeniu, że 

kolejna aukcja powinna zostać przeprowadzona w 2021 r. Równocześnie, uważamy, że 

przedłużająca się niepewność sytuacji gospodarczej kraju i daleko idące odkładanie 

zaplanowanych aukcji, byłyby sygnałami negatywnymi dla całego rynku energii. Stabilizacja 

na rynku OZE doprowadzi do niższych cen energii elektrycznej, a co za tym idzie pomoże w 

ustabilizowaniu sytuacji ekonomicznej w Polsce.  

Jako przedstawiciele branży wiatrowej zapewniający 8-10 tys. bezpośrednich miejsc pracy oraz 

13-17 tys. pośrednich miejsc pracy chcemy zagwarantować, że pomimo chwilowego 

spowolnienia przy realizacji bieżących inwestycji, energetyka wiatrowa jest przygotowana na 

długoterminowe wsparcie polskiej gospodarki inwestycjami. Energetyka wiatrowa jest 

najtańszą technologią wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, ze względu na postęp 

technologiczny, który dokonał się w ostatnich latach. Udowodniły to wyniki 

przeprowadzonych aukcji OZE z ostatnich lat. Wierzymy, że energetyka wiatrowa może stać 

się kołem zamachowym dla polskiej gospodarki w tak trudnych czasach. 


