
Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) została 
powołana 12 października 2004 r. przez grupę przedsiębiorców, którzy wyraziły wolę współdziałania na rzecz 
rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii (OZE). Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, utworzoną  
na mocy ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 r. Zrzesza obecnie ponad  
50 przedsiębiorców, krajowych i zagranicznych, zajmujących się produkcją energii, przygotowaniem 
i wykonawstwem inwestycji oraz doradztwem i konsultingiem w zakresie wykorzystania energii wiatru, wody, 
biomasy, biogazu, geotermii, energii słonecznej, pomp ciepła. Od lutego 2005 r. PIGEO jest członkiem Krajowej 
Izby Gospodarczej, od września 2007 r. członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (EWEA), 
a od stycznia 2008 członkiem Europejskiej Federacji Energii Odnawialnej (EREF).
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Cele PIGEO
l  Zintegrowanie przedsiębiorców, instytucji oraz osób działających na rzecz rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii 

w Polsce oraz wzmocnienie ich pozycji i  konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym.

l  Reprezentowanie i obrona interesów gospodarczych członków izby wobec organów państwowych.

l  Oddziaływanie na kształt prawa regulującego rynek OZE, monitorowanie wdrażania oraz interweniowanie 
w przypadkach jego nieprzestrzegania. 

l  Zwiększenie i ułatwienie dostępu inwestorów do źródeł finansowania przedsięwzięć OZE, zwłaszcza z funduszy 
strukturalnych UE i krajowych funduszy celowych. 

l  Promocja polskiego przemysłu OZE na rynku krajowym i zagranicznym.

l  Stwarzanie przyjaznego klimatu wokół energetyki odnawialnej wśród opinii społecznej oraz władz państwowych 
i samorządowych.

l  Szerzenie wiedzy wśród członków izby oraz władz państwowych i samorządowych, na temat potrzeb i możliwości 
inwestycyjnych, sposobu prowadzenia inwestycji, korzyści płynących z OZE.

l  Wpływanie na koordynację i spójność polityk sektorowych (gospodarka, energetyka, rolnictwo i rozwój wsi, ochrona 
środowiska) w zakresie tworzenia rynku OZE.

PIGEO to sprawdzony i wiarygodny partner rządu, parlamentu, instytucji finansowych i samorządów w działaniach na 
rzecz rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Izba współtworzyła większość dokumentów politycznych i legislacyjnych 
w energetyce odnawialnej w ostatnich latach. Uzyskała szereg korzystnych dla firm działających w branży interpretacji 
i zmian przepisów, bez których osiągnięcie przez Polskę wymogów Unii Europejskiej w zakresie promocji OZE nie byłoby 
możliwe. Zorganizowała liczne konferencje, seminaria i imprezy promocyjne z udziałem ministrów, parlamentarzystów 
i samorządowców. Specjalnością izby jest: skuteczny lobbing na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz obrona interesów 
gospodarczych członków izby, a także kojarzenie partnerów biznesowych, doradztwo, promocja i edukacja. 

PIGEO stara się budować pomost pomiędzy światem urzędów i polityków a przedsiębiorcami, bowiem bez właściwej, 
zdrowej i jawnej współpracy tych środowisk nie jest możliwe tworzenie dobrych ram prawnych i ekonomicznych dla 
rozwoju gospodarczego.
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