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CHICAGO (24 kwietnia 2018 r.) - Invenergy Renewables i inne spółki wchodzące 
w skład grupy Invenergy ("Invenergy") złożyły dzisiaj wniosek o wszczęcie postępowania 
arbitrażowego przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej ("Polska"), powołując się na 
naruszenia praw Invenergy (jako inwestora zagranicznego) i oczywiste uchybienia 
zobowiązaniom wynikającym z Umowy pomiędzy Polską a USA o wzajemnym popieraniu 
i ochronie inwestycji ("BIT") i z prawa międzynarodowego. Sprawa dotyczy działań 
i zaniechań Polski, w wyniku których farmy wiatrowe należące do spółek zależnych 
Invenergy oraz przez nie rozwijane, wybudowane i obsługiwane poniosły poważne straty 
finansowe. Postępowanie arbitrażowe zostało wszczęte zgodnie z Regulaminem 
Arbitrażowym Komisji Narodów Zjednoczonych do Spraw Międzynarodowego Prawa 
Handlowego (UNCITRAL). 
 

Począwszy od 2005 r. spółki zależne Invenergy zawarły wiążące długoterminowe 
umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi kontrolowanymi przez państwo polskie. 
Invenergy zainwestowało w rozwój oraz budowę projektów elektrowni wiatrowych setki 
milionów dolarów własnego kapitału. Inwestycje były realizowane w oparciu o założenie, 
że obie strony wywiążą się ze swoich zobowiązań umownych. Dodatkowo spółki zależne 
Invenergy uzyskały finansowanie w dziewięciu bankach, w tym w Europejskim Banku 
Odbudowy i Rozwoju, a także w polskich bankach państwowych, które podjęły decyzję o 
przyznaniu finansowania w oparciu o zasadę nienaruszalności umów. Niedługo po 
zakończeniu budowy projektów wiatrowych przez Invenergy, Polska rozpoczęła serię 
zorganizowanych działań mających na celu wypowiedzenie umów lub uniknięcie 
wynikających z nich zobowiązań wobec Invenergy, jak również destabilizację szerzej 
rozumianego otoczenia dla inwestorów w energię odnawialną. 
 



 

 
– Oczywiście w pierwszej kolejności zwróciliśmy się do polskich sądów z wnioskiem 

o zabezpieczenie roszczeń, ale w tych przypadkach wiele podmiotów państwowych 
otwarcie zignorowało wiążące prawomocne orzeczenia wydane przez polskie sądy, 
w tym Sąd Najwyższy. W wyniku tego Invenergy zostało pozbawione możliwości 
dochodzenia swoich praw w ramach polskiego systemu prawnego – powiedział Michael 
Blazer, Dyrektor ds. prawnych w Invenergy. – W świetle tego, iż w Polsce jawnie ignoruje 
się zasady uczciwego i sprawiedliwego traktowania inwestorów zagranicznych, 
Invenergy pozostaje jedynie dochodzenie roszczeń na drodze międzynarodowego 
postępowania arbitrażowego w ramach Umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie 
inwestycji. 
 

Działania państwowych spółek energetycznych obejmowały wykorzystywanie 
dowolnych pretekstów do uniknięcia zobowiązań umownych wobec Invenergy, na 
przykład: 
 

§ W 2014 i 2015 roku państwowa spółka energetyczna Tauron podjęła 
bezskuteczną próbę likwidacji swojej spółki zależnej, w której miała 100% 
udziałów, a która była stroną niektórych długoterminowych umów zawartych 
z Invenergy. Następnie spółka zależna grupy Tauron całkowicie zignorowała 
wiążący prawomocny nakaz sądowy przymusowego wykonania umów i zaczęła 
zakłócać przebieg postępowania egzekucyjnego. 

§ W 2017 roku państwowa spółka energetyczna Energa-Obrót S.A. (EO) ogłosiła, 
że wszystkie jej długoterminowe umowy na zakup zielonych certyfikatów zawarte 
ze spółkami zależnymi Invenergy są nieważne, co uzasadniano zarzutem 
zawarcia umów z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
przez samą EO. Co znamienne, postępowanie wszczęto wobec wszystkich spółek 
zależnych Invenergy, pomimo tego, że w jednej ze spraw polski Sąd Najwyższy 
wydał już orzeczenie, zgodnie z którym umowa pozostaje w mocy, a jej 
wypowiedzenie przez EO było niezgodne z prawem. 

 
Invenergy wstąpiło na ścieżkę zmierzającą do wszczęcia postępowania 

arbitrażowego, gdy 16 października 2017 r. złożyło polskiemu rządowi pisemne 
zawiadomienie o sporze. W zawiadomieniu Invenergy zachęciło Polskę do negocjacji 
mających na celu polubowne rozstrzygnięcie sporu. Zachęty te spotkały się z 
wielokrotnymi zaprzeczeniami ze strony rządu RP, według których polskie spółki 



 

państwowe nie są w rzeczywistości kontrolowane przez państwo – pomimo tego, że te 
same podmioty złożyły takie zapewnienia przed sądem. 
 

– Brak chęci współpracy ze strony polskiego rządu, jak również zaprzeczanie 
ustalonym faktom stanowią poważne zagrożenie dla fundamentów inwestycji 
zagranicznych i prawa międzynarodowego – powiedział Blazer.  
 

Wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego doręczono prezydentowi, 
premierowi oraz ministrom: inwestycji i rozwoju, energii oraz infrastruktury. Stosownie do 
Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL, w następstwie złożenia wniosku o wszczęcie 
postępowania arbitrażowego zostanie powołany trybunał arbitrażowy ad hoc, składający 
się z  trzech arbitrów, po jednym wybranym przez każdą ze stron i trzecim neutralnym 
arbitrem. Jako miejsce arbitrażu proponuje się Zurych lub Genewę. 
 

W tej chwili Polska jest stroną w co najmniej czternastu międzynarodowych 
postępowaniach arbitrażowych i post-arbitrażowych w sektorach takich jak energetyka, 
obronność, ubezpieczenia, produkty powszechnego użytku i tym podobne.  W swoim 
oświadczeniu dot. klimatu inwestycyjnego w Polsce z 2017 r., Departament Stanu USA 
zwraca szczególną uwagę na niepewność prawną, regulacyjną i inwestycyjną w sektorze 
energetycznym „pod względem sposobu, w jaki system sądownictwa w Polsce traktuje 
pytania i spory dotyczące inwestycji w sektor energii ze strony inwestorów zagranicznych, 
a także kontakty inwestorów zagranicznych z przedsiębiorstwami z udziałem Skarbu 
Państwa lub ich spółkami zależnymi”. Departament Stanu odnosi się również do 
negatywnego wpływu na szerzej pojętą energetykę wiatrową: „Nowe przepisy regulujące 
budowę farm wiatrowych spowodowały gwałtowny spadek wycen w aktywach sektora 
energetyki wiatrowej – z których ponad połowa stanowi własność inwestorów 
zagranicznych – oraz zahamowały dalsze inwestycje w infrastrukturę energetyki 
wiatrowej". 
 
O Invenergy 
 

Invenergy promuje innowacje w branży energetycznej. Invenergy i jej spółki 
powiązane budują instalacje wytwarzania oraz magazynowania energii odnawialnej i 
innej czystej energii na dużą skalę na kontynentach amerykańskich, w Europie i Azji. 
Siedziba Invenergy mieści się w Chicago, a jej biura regionalne znajdują się w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Japonii, Polsce i Szkocji. 
 



 

 
 
 

Invenergy i jej spółki powiązane zrealizowały projekty o łącznej zainstalowanej 
mocy ponad 19.400 megawatów, wliczająć w to projekty w eksploatacji, w budowie lub 
na zaawansowanym etapie przygotowań, w tym projekty z zakresu wytwarzania energii 
wiatrowej, słonecznej i z udziałem gazu ziemnego oraz projekty magazynowania energii.  

 
Więcej informacji o spółce można znaleźć na stronie www.invenergyllc.com. 

 
Kontakt w Polsce: Michał Leksiński, CEC, (+48) 881 910 920 lub ML@CECGR.com 
Kontakt poza granicami Polski: Patrick Whitty, (+1)  312 582 1436, PWhitty@invenergyllc.com 


