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Stanowisko Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o 

inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych 

Rady Ministrów: UD207) 

 

 

Szanowny Panie Premierze, 

 

Występując  w imieniu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa,  organizacji zrzeszającej przedstawicieli sektora 

budowlanego, w nawiązaniu do pisma z dnia 4 maja 2021 roku dotyczącego konsultacji publicznych projektu ustawy o 

zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt”), 

poniżej przedstawiamy nasze stanowisko w przedmiotowej sprawie. 

 

Przede wszystkim pragniemy pogratulować podjęcia tej wyczekiwanej przez polską gospodarkę inicjatywy 

ustawodawczej. Oceniamy, że przedstawiony projekt właściwie odpowiada na obecne cele klimatyczne postawione 

Polsce w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i dobrze wpisuje się w założenia programu gospodarczego rządu czyli 

Polskiego Ładu. 

Wymagania te będą niezwykle trudne do spełnienia dla polskiej energetyki, sektora, z którym bardzo silnie związane 

jest budownictwo. Uczestniczymy w procesie inwestycyjnym nie tylko jako wykonawca, ale także dostawca. Rosnące w 

ostatnim czasie ceny uprawnień emisji CO2 niepokoją członków PZPB, gdyż koszt wytworzenia energii jest istotnym 

składnikiem cen materiałów budowlanych.  

W przyszłości, gdy produkcja energii zdominowana zostanie przez składnik OZE, pragniemy jako polscy przedsiębiorcy 

również odgrywać w niej istotna rolę.  

Swoje miejsce chcielibyśmy widzieć zarówno jako kluczowy uczestnik łańcucha dostaw, kompleksowej realizacji 

inwestycji, jak i usług serwisowych. Nasze firmy mają również ambicje i plany uczestniczyć w procesie jako aktywny 

inwestor i przyszły operator instalacji energii odnawialnej. 

 

Jako bardzo istotną postrzegamy kwestię stabilności rynku i stworzenia długoletniej perspektywy inwestycyjnej. To nie 

tylko zachęci kapitał do zaangażowania się w budowę farm wiatrowych, ale także przedstawicieli naszego sektora do 

stworzenia specjalistycznych firm, oddziałów i specjalistycznych zespołów dedykowanych tej dziedzinie. Powstaną  

nowe miejsca pracy a większa konkurencja niewątpliwie obniży koszty budowy i eksploatacji obiektów, a w 

konsekwencji ceny energii. Wznowienie w oczekiwanej skali procesu inwestycyjnego zapewni między innymi 

zaproponowane w projekcie rozwiązanie dotyczące utrzymania w mocy obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  
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Zwracamy również Państwa uwagę na aspekt czasowy. Złożone przez nasz rząd zobowiązania dotyczące zmiany 

polskiego mixu energetycznego są jedynie możliwe do zrealizowania przy bardzo sprawnym procesie przygotowania i 

realizacji inwestycji. Dlatego koniecznym wydaje się ograniczenie liczby uczestników konsultacji społecznych 

do podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w inwestycje (dotyczy to m.in. zapisów w art. 1 pkt 3 definiującym 

gminę pobliska oraz art. 1 pkt 10 w zakresie rozszerzenia udziału w konsultacjach poprzez środki porozumiewania się 

na odległość).  

 

Reasumując, przedstawiony projekt uważamy za właściwie przygotowany i odpowiadający oczekiwaniom branży.  

Jako najistotniejsze uważamy jego szybkie uchwalenie i wprowadzenie w życie.  

Pomimo, że czasu na realizację naszych niezwykle ambitnych celów, dotyczących transformacji energetycznej 

pozostało niewiele, to jesteśmy przekonani, że przy sprawnej organizacji i zaangażowaniu  wszystkich stron procesu 

inwestycyjnego, jesteśmy nadal w stanie je zrealizować .  

PZPB jako przedstawiciel środowiska budowlanego deklaruje swą gotowość do współpracy. 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 
Jan Styliński 

prezes zarządu PZPB  

 

 

 


