
podsumowanie konferencji 

pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone 
morskiej energetyce wiatrowej 
na polskich obszarach morskich  



 
organizatorzy

 

konferencja została zorganizowana 
przez Fundację na rzecz Energetyki 
Zrównoważonej przy współudziale: 
Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły 
Zarządzania, Słupskiego Inkubatora 
Technologicznego oraz Pomorskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

patronat organizacyjny nad  
konferencją objął Senator RP  
Kazimierz Kleina - Przewodniczący 
Senackiej Komisji Budżetu  
i Finansów Państwa oraz 
wiceprzewodniczący PO  
w woj. pomorskim 

zaangażowanie lokalnych instytucji 

http://www.fnez.pl/
http://www.parr.slupsk.pl/
http://www.sit.slupsk.pl/
http://www.whsz.slupsk.pl/
http://www.kazimierzkleina.pl/


 
patronaty honorowe

 
wysoka  ranga wydarzenia 

patronat honorowy nad konferencją objęli:  
Marszałek Senatu RP – Bogdan Borusewicz,  

Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Sławomir Nowak,  
Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk,  

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz 

http://urzad.pomorskie.eu/pl
http://www.wzp.pl/
http://www.senat.gov.pl/
http://www.transport.gov.pl/2-4e393a7f7308f.htm


 
patronaty i partnerzy

 zaangażowanie czołowych firm i instytucji działających  
w sektorze morskiej energetyki wiatrowej w Polsce  

partnerzy merytoryczni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

partnerzy: 
 
 
 
 
 

sponsorzy: 

http://www.ptmew.pl/
http://www.windhunter.com/
http://www.akademiawiatru.pl/
http://www.smdi.pl/
http://www.ey.com.pl/
http://www.pgeeo.pl/pl/
http://www.edprenovaveis.com/
http://www.dongenergy.com.pl/en/Pages/index.aspx
http://www.im.gda.pl/
http://www.bilfinger.pl/pl
http://www.psmsa.pl/pl/strona-glowna.php


 
sukces organizacyjny

 
ponad 300 uczestników konferencji  

 
liczni przedstawiciele rządu, 
parlamentu i samorządów 

 
przedstawiciele inwestorów 
(krajowych i zagranicznych) 

 
przedstawiciele polskich  (w tym 
lokalnych) i zagranicznych firm 
oferujących usługi dla sektora 

offshore 
 

przedstawiciele sektora rybołówstwa 
 

przedstawiciele NGOs 



 
wysoka frekwencja

 

Sekretarz Stanu w MŚ – Stanisław Gawłowski, Podsekretarz Stanu w MTBiGM – Anna Wypych-Namiotko, 
Senator RP – Kaziemierz Kleina, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego – Wiesław Byczkowski, 

Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Andrzej Jakubowski,  
Zastępca Dyrektora w Departamencie Rybołówstwa MRiRW – Rita Kameduła-Tomaszewska,  

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku – Tomasz Bobin, posłowie i senatorowie,  
Prezydent Miasta Słupsk – Maciej Kobyliński, Burmistrz Miasta Bytów – Ryszard Sylka,  

Burmistrz Miasta Ustka – Jan Olech  
 

wideo-wypowiedź byłego Premiera i Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka 

liczni przedstawiciele rządu, parlamentu i samorządów  



 
profesjonalna organizacja

 

• dedykowana strona internetowa:  

dwie wersje językowe strony, aktualności dotyczące konferencji,  
aktualizowana na bieżąco lista uczestników, materiały konferencyjne 

• internetowa transmisja na żywo (cire.pl) 

szeroki rozgłos w internecie 

http://konferencje.fnez.org/en/
http://konferencje.fnez.org/


 
profesjonalna organizacja

 

szeroko dystrybuowane kompleksowe materiały przedkonferencyjne obejmujące informacje na temat 
potencjału morskiej energetyki wiatrowej, szans dla polskiego przemysłu i sektora pracy oraz 
oddziaływań środowiskowych i społecznych MFW, ze szczególnym uwzględnieniem ryb i rybołówstwa 
 

kompleksowy materiał podsumowujący przebieg oraz wnioski z przeprowadzonych dyskusji 
udostępniony na stronie internetowej konferencji, rozesłany do uczestników konferencji oraz 
przekazany przez FNEZ do ministerstw  

kompleksowe materiały konferencyjne 

http://konferencje.fnez.org/wp-content/uploads/2013/01/2012.01.14-Materia%C5%82-konferencyjny-ost_wersja-na-stron%C4%99.pdf
http://konferencje.fnez.org/wp-content/uploads/2013/01/2012.01.16-Odzia%C5%82ywania-MFW-na-ryby-i-rybo%C5%82%C3%B3wstwo-ost.pdf
http://www.fnez.pl/upload/File/2013 02 07_Podsumowanie konferencji _v  ost2.pdf


 
rozgłos medialny

 

liczne artykuły przed konferencją  
oraz relacje prasowe z konferencji  

konferencja obecna w mediach o zasięgu lokalnym, krajowym  
i międzynarodowym 

patronaty medialne w mediach o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym: 

konferencja prasowa poświęcona 
morskiej energetyce wiatrowej 

http://www.wnp.pl/
http://baltictransportjournal.com/
http://www.gazetakaszubska.pl/
http://nowa-energia.com.pl/
http://www.cire.pl/
http://www.radiogdansk.pl/
http://www.radio.koszalin.pl/pl
http://konferencje.fnez.org/pl/media/
http://konferencje.fnez.org/pl/media/


 
rzetelna dyskusja merytoryczna

 

Celem konferencji była ocena szans rozwoju polskich regionów nadmorskich,  
w oparciu o sektor morskiej energetyki wiatrowej i przemysłu morskiego.  

 
Szerokie grono uczestników umożliwiło przeprowadzenie rzetelnej dyskusji w ramach  

trzech sesji konferencji: 
 

Sesja I – „Warunki rozwoju przemysłu i energetyki morskiej” 
 Panel dyskusyjny „Miejsce przemysłu i energetyki morskiej w polskiej polityce gospodarczej  

i energetycznej” 
 

Sesja II – „Morska energetyka wiatrowa a rozwój regionalny” 
 Panel dyskusyjny „Rola morskiego  przemysłu i energetyki w rozwoju polskich regionów 

nadmorskich”  
 

Sesja III – „Rola nauki i edukacji w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej” 
 Panel dyskusyjny „Rola nadmorskich ośrodków naukowych oraz współpracy B+R w kreowaniu 

rozwoju regionalnego wokół przemysłu i energetyki morskiej” 



 
rzetelna dyskusja merytoryczna

 deklaracje i wnioski istotne  
dla polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej  

Podczas konferencji omówiono szereg rozwiązań umożliwiających powstanie na polskich 
obszarach morskich pierwszych morskich farm wiatrowych, a także rozwój  

w polskich portach przemysłu stanowiącego zaplecze infrastrukturalne dla tego sektora. 
 

Za najważniejsze zadania, których realizacja pozwoli wykorzystać potencjał rozwojowy  
morskiej energetyki wiatrowej, uznano: 

• opracowanie programu rozwoju morskiej 
energetyki i przemysłu, określającego cele  
i narzędzia ich osiągania 

• uchwalenie systemu wsparcia, pozwalającego  
na efektywną realizację i eksploatację morskich 
farm wiatrowych 

• zwiększenie możliwości przyłączeniowych dla 
MFW, poprzez weryfikację wydanych dotychczas 
warunków przyłączenia dla lądowych farm 
wiatrowych  

• przygotowanie II rundy wyboru lokalizacji dla 
MFW na drodze konkursów 

• kreowanie polityki regionalnej, nastawionej na 
zwiększanie potencjału małych i średnich portów 
oraz przemysłu morskiego w takich ośrodkach jak 
Darłowo, Ustka, Słupsk 

• kreowanie regionalnej polityki edukacyjnej  
i naukowej, w kierunku tworzenia zaplecza 
kadrowego i technologicznego  



Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej 

Niezależny think-tank  
współpracujący z polskimi i europejskimi władzami,  
przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi w celu wdrażania  
idei zrównoważonego rozwoju w sektorze energetycznym.  

Fundacja realizuje projekt, którego celem jest promocja morskiej energetyki wiatrowej  
i sieci morskich na obszarze Morza Bałtyckiego oraz przygotowywania rozwiązań systemowych, 
umożliwiających rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. 

W 2013 roku FNEZ planuje szereg działań w zakresie: 
Więcej informacji na stronie FNEZ oraz  

w sprawozdaniu z działalności za 2012 rok: 

• systemu wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej 

• narodowego programu morskiej energetyki 
wiatrowej i przemysłu morskiego 

• krajowego programu monitoringu środowiska 
morskiego 

• infrastruktury przyłączeniowej dla MFW z polskich 
obszarów morskich 

• tematycznych serwisów internetowych FNEZ:  

www.morskiefarmywiatrowe.pl 
www.oddzialywaniawiatrakow.pl  

http://www.morskiefarmywiatrowe.pl/
http://www.oddzialywaniawiatrakow.pl/
http://www.fnez.pl/upload/file/216.pdf


kontakt 

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej 
Al. Wilanowska 208/4 
02-765 Warszawa 
 
tel.: +48 22 412 24 92 
fax: +48 22 205 25 76 
 
www.fnez.org 
www.morskiefarmywiatrowe.pl 
www.oddzialywaniawiatrakow.pl   

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z FNEZ 

http://www.fnez.org/
http://www.morskiefarmywiatrowe.pl/
http://www.oddzialywaniawiatrakow.pl/

