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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

I.

Dane podstawowe

Nazwa

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Al. Komisji Edukacji Narodowej 103/14
02-722 Warszawa

Siedziba biura

Al. Wilanowska 208/4
02-765 Warszawa

Data wpisu w KRS

01.12.2008

Nr KRS

0000318483

REGON:

141849565

NIP:

9512283945

nr konta:

93 1030 0019 0109 8530 0023 7554

Prezes Zarządu:

Maciej Stryjecki

Członek Zarządu

Maciej Trzeciak

Cele statutowe Fundacji:
a.

Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz kształtowania polskiej energetyki zgodnie z zasadami trwałego
i zrównoważonego rozwoju.

b.

Propagowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych, przyjaznych środowisku i efektywności technologii
wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii.

c.

Wspieranie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez
efektywne wykorzystanie potencjału wszystkich krajowych źródeł energii.

d.

Działania na rzecz tworzenia dobrego prawa mającego wpływ na rozwój energetyki zrównoważonej.

e.

Wspieranie rozwoju i promowanie energetyki odnawialnej i alternatywnej.

f.

Wspieranie działań mających na celu ochronę środowiska przed oddziaływaniem ze strony sektora
energetycznego.

g.

Działanie na rzecz tworzenia generacji rozproszonej źródeł energii.

h.

Inicjowanie i prowadzenie dialogu pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego.

i.

Kreowanie i promowanie najwyższych standardów i dobrych praktyk w zakresie działalności
inwestycyjnej w energetyce.

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Siedziba biura: Al. Wilanowska 208/4, 02-765 Warszawa, t./f. +48 22 412 24 92, e: fnez@fnez.pl, www.fnez.pl
REGON:141849565, NIP: 9512283945, KRS: 0000318783, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Numer konta: 93 1030 0019 0109 8530 0023 7554

j.

II.

Edukacja społeczna w zakresie zagadnień związanych z energetyką zrównoważoną.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności
o skutkach finansowych:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a.

Rzecznictwo interesów różnych grup związanych z energetyką działających na rzecz wdrażania idei
zrównoważonej energetyki.

b.

Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji.

c.

Prowadzenie lub inicjowanie i wspieranie działalności lobbingowej w procesach legislacyjnych mogących
mieć wpływ na realizację celów fundacji.

d.

Tworzenie banków wiedzy o wdrażaniu zasad zrównoważonej energetyki na świecie.

e.

Promowanie osób szczególnie zasłużonych dla wdrażania idei zrównoważonej energetyki w Polsce.

f.

Wspieranie procesów kształcenia kadr dla energetyki.

g.

Działalność edukacyjną, rozumianą jako, prowadzenie kursów, przygotowanie i rozpowszechnianie
publikacji edukacyjnych, organizacja konkursów wiedzy o zrównoważonej energetyce

h.

Transfer i wymianę nowoczesnych technologii.

i.

Współpracę z ośrodkami naukowymi w zakresie rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii
energetycznych.

j.

Organizację konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań roboczych.

k.

Przygotowywanie, rozpowszechnianie, promowanie wytycznych i przewodników w zakresie działań
mających na celu wdrażanie zasad zrównoważonej energetyki przez uczestników krajowego rynku
energetycznego.

l.

Wykonywanie i rozpowszechnianie opinii, analiz, badań naukowych, ekspertyz dotyczących
funkcjonowania rynku energetycznego w Polsce i na świecie w kontekście realizacji celów statutowych
fundacji.

m. Tworzenie, prowadzenie i promowanie serwisów internetowych o tematyce związanej z celami
statutowymi fundacji.
n.

Branie udziału w procedurach konsultacji społecznych prowadzonych dla inwestycji w energetyce.

Informacja o podjętych działaniach w roku 2010

W omawianym okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła działania w ramach następujących projektów:

„Standaryzacja ocen oddziaływania na środowisko w procesach inwestycyjnych
w energetyce wiatrowej”

Cel projektu:


Stworzenie wytycznych dla procedur środowiskowych i konsultacji społecznych dla procesu inwestycyjnego
w energetyce wiatrowej zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju energetyki,
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Podniesienie poziomu i standaryzacja procesów OOS zarówno po stronie inwestorskiej, jak i administracyjnej,



Skrócenie procesów inwestycyjnych poprzez ograniczenie do minimum odwołań od decyzji, sporów
i konfliktów w procedurach środowiskowych,



Uruchomienie szerokiego programu szkoleniowego, skierowanego do inwestorów, administracji, ekspertów,
sądów obejmującego tematykę zrównoważonych zasad OOS dla elektrowni wiatrowych,



Wydanie pod patronatem GDOŚ przewodnika dla inwestorów, developerów i administracji środowiskowej,
pokazującego jak prowadzić procedury środowiskowe i konsultacje społeczne, zgodnie z nową ustawą OOŚ
i prawem UE.



Stworzenie wiarygodnego, ogólnie dostępnego źródła informacji o oddziaływaniach elektrowni wiatrowych na
zdrowie ludzi i środowisko,



Pomoc lokalnym społecznościom, właściwym urzędom oraz inwestorom w ocenie potencjalnych oddziaływań
planowanych przedsięwzięć w energetyce wiatrowej na środowisko,



Włączenie wiarygodnych środowisk naukowych i eksperckich w dyskusję na temat zasadności rozwoju
energetyki wiatrowej w Polsce.

Wykonane działania:
1.

Opracowanie i uzgodnienie z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska „Wytycznych w zakresie
prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych” (kontynuacja działań z roku 2009),

(Załącznik nr 1)
2.

Zorganizowanie konsultacji branżowych „Wytycznych w zakresie prognozowania oddziaływań na
środowisko farm wiatrowych”

15 kwietna
2010

3.

Konsultacje branżowe „Wytycznych OOŚ”
Konsultacje „Wytycznych OOŚ odbyły się z udziałem przedstawicieli Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska. Wzięło nich udział ponad 40 firm z branży energetyki wiatrowej. Za
najistotniejsze problemy, uczestnicy spotkania uznali:


ocenę wpływu kumulatywnego przedsięwzięć,



załączanie informacji o działkach, na których realizowane będzie przedsięwzięcie i na
które będzie ono wpływać,



kwestię powiązania technologicznego farm i przyłączy zewnętrznych,



kwestię porozumienia pomiędzy gminami w sprawie prowadzenia procedury OOS dla
projektów leżących na terenie kilku gmin,



metodologię oceny wyników monitoringów ornitologicznych i chiropterologicznych,



normy i sposobów oceniania wpływu wiatraków na krajobraz, infradźwięki, migotanie
cieni,



kwestię zwiększenia otwartości RDOŚ na kontakty z deweloperami i ekspertami
przygotowującymi dokumentacje środowiskowe.

Zorganizowane spotkania z ekspertami z zakresu ornitologii oraz przedstawicielami Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska, poświecone problemom oceny oddziaływania farm wiatrowych na awifaunę.

5 sierpnia 2010

Spotkanie w kwestii oceny oddziaływania farm wiatrowych na awifaunę
Celem spotkania było m.in.: przeprowadzenie dyskusji nad metodyką prowadzenia ocen
oddziaływania farm wiatrowych na awifaunę oraz obszary specjalnej ochrony ptaków Natura
2000.
Spotkanie odbyło z udziałem m.in. Zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska –
Piotra Otawskiego oraz Dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko –
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Ryszarda Zakrzewskiego. Po stronie autorytetów z zakresu ornitologii w spotkaniu
uczestniczyli: J. Antczak, P. Busse, M. Skakuj, M. Gromadzki, R. Cisakowski, P. Chylarecki
i A. Wuczyński.
Wnioskiem z dyskusji było m.in. konieczność opracowania odrębnych wytycznych GDOŚ
w zakresie prowadzenia monitoringów ptaków i oceny ich wyników. Opracowanie takich
wytycznych zostało zlecone przez GDOŚ w roku 2010.

4.

5.

Stworzenie serwisu internetowego www.oddzialywaniawiatrakow.pl prezentującego zweryfikowane,
wiarygodne publikacje i opracowania na temat oddziaływań elektrowni wiatrowych na środowisko
i zdrowie ludzi (kontynuacja działań z roku 2009). W ramach tego projektu zrealizowano następujące
działania:
a.

w serwisie umieszczono 152 publikacje i wykonano 64 streszczenia w języku polskim,

b.

rozpoczęto prace związane z pozycjonowaniem serwisu,

c.

w ramach prowadzonych akcji informacyjnych ma koniec roku 2010 serwis odwiedziło 9656
osób. Średnio w ciągu miesiąca odnotowywanych jest ok. 2000 wejść na stronę.

Rozpoczęcie prac nad stworzeniem Kodeksem Etyki w energetyce wiatrowej, jako dobrowolnego
zobowiązania do przestrzegania, w procesie przygotowania i realizacji projektów FW, określonych zasad
zmniejszających groźbę negatywnych oddziaływań zrealizowanych inwestycji na lokalne społeczności
i środowisko. W ramach tego projektu zrealizowano następujące działania:

a. Opracowanie założeń projektu, (Załącznik nr 2)
b.

Opracowanie regulaminu Kodeksu Etyki w energetyce wiatrowej, (Załącznik nr 3)

c.

Uzgodnienie założeń oraz regulaminu z przedstawicielami branży,

d.

Podpisanie Kodeksu Etyki przez 38 podmiotów gospodarczych oraz publikacja listy w serwisie
www.odzialywaniawiatrakow.pl,

e.

Uzyskanie patronatu miesięcznika „Czysta Energia” nad Kodeksem,

f.

Rozesłanie listy firm, które podpisały kodeks do 2794 urzędów (urzędów marszałkowskich,
sejmików wojewódzkich, starostw, urzędów miejskich i gminnych, starostów, prezydentów,
burmistrzów i wójtów, Departamentu Ochrony Przyrody MOŚ, Departamentu Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MOŚ, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska).

Efekty działań:


Wywołanie dyskusji pomiędzy branżą energetyki wiatrowej a administracją na temat zasad prowadzenia
procedur OOS,



Opracowanie nowych zasad prowadzenia procedur OOS dla farm wiatrowych,



Rozpoczęcie kampanii podnoszenia standardów wykonywania dokumentacji środowiskowych i procedur
OOS na rynku energetyki wiatrowej,



Rozpoczęcie kapani edukacyjnej na temat oddziaływań elektrowni wiatrowych na środowisko i zdrowie
ludzi, poprzez prezentację zweryfikowanych, wiarygodnych publikacji i opracowań w serwisie
www.oddzialywaniawiatrakow.pl , w tym zakresie.

Powyższe działalna wpisują się w następujące cele statutowe Fundacji:
a.

Kreowanie i promowanie najwyższych standardów i dobrych praktyk w zakresie działalności
inwestycyjnej w energetyce.

b.

Wspieranie rozwoju i promowanie energetyki odnawialnej i alternatywnej.

c.

Inicjowanie i prowadzenie dialogu pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego.
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d.

Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz kształtowania polskiej energetyki zgodnie z zasadami trwałego
i zrównoważonego rozwoju.

e.

Propagowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych, przyjaznych środowisku i efektywności technologii
wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii.

f.

Przygotowywanie, rozpowszechnianie, promowanie wytycznych i przewodników w zakresie działań
mających na celu wdrażanie zasad zrównoważonej energetyki przez uczestników krajowego rynku
energetycznego.

g.

Tworzenie, prowadzenie i promowanie serwisów internetowych o tematyce związanej z celami
statutowymi fundacji.

h.

Organizację konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań roboczych.

„Lokalna promocja rozwoju energetyki wiatrowej”

Cel programu:


Podniesienie świadomości i wiedzy nt. miejsca energetyki wiatrowej w zrównoważonym rozwoju gmin, w tym
lokalnej energetyki oraz faktycznych oddziaływań elektrowni wiatrowych na środowisko i zdrowie ludzi,



Zapobieganie konfliktom społecznym związanym z realizacją inwestycji w obszarze energetyki wiatrowej oraz
ich funkcjonowaniem, poprzez zapoznanie lokalnej społeczności z faktyczną wiedzą na temat energetyki
wiatrowej,



Budowanie pozytywnego klimatu społecznego wokół inwestycji energetycznych realizowanych na danym
terenie dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, poprzez dzieci, rodziców i dziadków, w zabawę
edukacyjną związaną z energetyką wiatrową,



Wzbudzenie zainteresowania tematem energetyki wiatrowej i energetyki odnawialnej wśród młodzieży, jako
grupy zainteresowanej nowymi technologiami wytwarzania energii, ekologią oraz zdrowym stylem życia –
motywowanie uczniów, nauczycieli oraz rodziców do zainteresowania edukacją ekologiczną,



Pomoc władzom samorządowym w budowaniu wizerunku firmy i gminy jako przyjaznej środowisku oraz
lokalnej społeczności, zaangażowanej w realizację pakietu klimatyczno - energetycznego, postępującej
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, myślącej o dobru przyszłych pokoleń, wspomagającej
edukację wśród lokalnych społeczności.

Wykonane działania:
1.

Przeprowadzenie kampanii promocyjno-edukacyjnych na temat energetyki wiatrowej w gminie Grodków,
woj. Opolskie

Czerwiec
2010

Organizacja Gminnego Konkursu Wiedzy oraz Gminnego Konkursu Plastycznego
o Odnawialnych Źródłach Energii dla uczniów szkół zlokalizowanych na terenie gminy
Grodków, woj. Opolskie
Konkurs wiedzy dedykowany był dla uczniów VI klas Szkoły Podstawowej dla uczniów kl. 6 szkół
podstawowych oraz kl. 1-3 gimnazjów. Łącznie wzięło w nim udział 115 uczniów.
Konkurs Plastyczny odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych i uczestniczyło w nim udział 60
z klas I-III oraz IV-V.

Efekty działań:
1.

Poprawa klimatu wokół rozwoju energetyki wiatrowej w gminie Grodków w woj. opolskim
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Powyższe działalna wpisują się w następujące cele statutowe Fundacji:
a.

Wspieranie rozwoju i promowanie energetyki odnawialnej i alternatywnej.

b.

Propagowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych, przyjaznych środowisku i efektywności technologii
wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii.

c.

Działalność edukacyjną, rozumianą jako, prowadzenie kursów, przygotowanie i rozpowszechnianie
publikacji edukacyjnych, organizacja konkursów wiedzy o zrównoważonej energetyce.

„Narodowy program rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich”

Cel programu:


Edukacja społeczna w zakresie zagadnień związanych z energetyką wiatrową na morzu,



Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz kształtowania polskiej energetyki wiatrowej na morzu, zgodnie
z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju,



Propagowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych, przyjaznych środowisku i efektywności technologii
wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii, jakimi jest morska energetyka wiatrowa,



Wspieranie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez efektywne
wykorzystanie potencjału wiatru na morzu,



Działania na rzecz tworzenia dobrego prawa mającego wpływ na rozwój energetyki wiatrowej na morzu,



Wspieranie działań mających na celu ochronę środowiska morskiego przed oddziaływaniem ze strony
morskiej energetyki wiatrowej,



Inicjowanie i prowadzenie dialogu pomiędzy uczestnikami rynku morskiej energetyki wiatrowej,



Kreowanie i promowanie najwyższych standardów i dobrych praktyk w zakresie działalności inwestycyjnej
w energetyce wiatrowej na morzu.

Wykonane działania:
1.

Udział w procesie legislacyjnym nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich RP
i administracji morskiej, jako autorzy projektu ustawy i główni eksperci branżowi
a.

Przygotowanie stanowiska w spranie projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich
RP i administracji morskiej (druk sejmowy 2564) oraz ustawy o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (KRM-10-74-09), maj 2010,

(Załącznik nr 4)
b.

Przygotowanie stanowiska do opinii projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej autorstwa Związku
Województw Rzeczpospolitej Polskiej, październik 2010, (załącznik nr 5)

c.

Przygotowanie analizy „Przegląd procedur pozyskiwania lokalizacji pod projekty offshore
w poszczególnych państwach”, październik 2010, (Załącznik nr 6)

d.

Przygotowanie opinii na temat propozycji zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy
o obszarach morskich RP i administracji morskiej odnośnie konkursów, grudzień 2010,

(załącznik nr 7)
2.

Opracowanie analizy” Morska energetyka wiatrowa szansą na rozwój nadmorskich regionów Polski”
sierpień 2010, (Załącznik nr 8)

3.

Opracowanie wewnętrznej Strategii rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach
morskich, październik 2010, (Załącznik nr 9)
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4.

Opracowanie wspólnej z Polskim Towarzystwem Energetyki Wiatrowej w Gdańsku Strategii rozwoju
morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich, listopad 2010, (Załącznik nr 10)

5.

Lobbing za nowelizacją ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej - pierwsze czytanie
w Parlamencie.

6.

Rozpoczęcie prac nad „Przewodnikiem po procedurach lokalizacyjnych i środowiskowych dla morskich
farm wiatrowych na polskich obszarach morskich” dla farm wiatrowych na morzu”.

7.

Apel o zapewnienie aktywnego udziału w pracach zespołu państw pracujących nad wspólną siecią
przesyłową, mającego na celu rozszerzenie jej zasięgu na polskie obszary Morza Bałtyckiego, skierowany
do Ministra Gospodarki, Ministra Infrastruktury oraz prezesa PSE Operator S.A., (Załącznik nr 11)

8.

Budowanie poparcia dla rozwoju MFW wśród samorządów nadmorskich w trakcie kampanii
samorządowej.

9.

Zainicjowanie prac zespołu roboczego ds. MFW przy Ministrze Gospodarki.

10. Stała współpraca z właściwymi instytucjami, Rządem i Parlamentem w pracach nad uwarunkowaniami
prawnymi rozwoju MFW.
11. Współpraca z MG oraz PSE Operator przy planowaniu strategii rozwoju infrastruktury przyłączeniowej dla
MFW.
12. Organizacja spotkań z przedstawicielami branży offshorowej, w celu konsultowania opracowywanych
stanowisk i dokumentów.
13. Udział w międzynarodowej konferencji na temat łańcucha dostaw dla morskich farm wiatrowych
w Londynie, w celu zapoznania się z uwarunkowaniami tworzenia rynku usług i dostaw w branży
morskiej. wiatrowej.

Efekty działań:
1.

Osiąganie kolejnych etapów procesu legislacyjnego ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich.

2.

Zainicjowanie zainteresowania władz państwowych oraz samorządowych tematem morskich farm
wiatrowych

3.

Zainicjowanie współpracy grupy firm oraz organizacji wokół projektu rozwoju morskich farm wiatrowych
w Polsce.

4.

Zainicjowanie dyskusji z przedstawicielami administracji państwowej o uwarunkowaniach legislacyjnych
i proceduralnych rozwoju MFW w Polsce.

Powyższe działalna wpisują się w następujące cele statutowe Fundacji:
a.

Kreowanie i promowanie najwyższych standardów i dobrych praktyk w zakresie działalności
inwestycyjnej w energetyce.

b.

Propagowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych, przyjaznych środowisku i efektywności technologii
wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii.

c.

Wspieranie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez
efektywne wykorzystanie potencjału wszystkich krajowych źródeł energii.

d.

Przygotowywanie, rozpowszechnianie, promowanie wytycznych i przewodników w zakresie działań
mających na celu wdrażanie zasad zrównoważonej energetyki przez uczestników krajowego rynku
energetycznego.

e.

Wspieranie rozwoju i promowanie energetyki odnawialnej i alternatywnej.

f.

Inicjowanie i prowadzenie dialogu pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego.

g.

Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz kształtowania polskiej energetyki zgodnie z zasadami trwałego
i zrównoważonego rozwoju.

Strona 7 z 9

Inne działania

1.

Stanowiska:


Przygotowanie stanowiska w sprawie trybu przeprowadzania naboru wniosków na konkurs w ramach
Działania 9.4. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych” PO IiŚ, luty 2010, (Załącznik nr 12)



Przygotowanie stanowiska w sprawie alokacji środków na dofinansowanie inwestycji w energetyce
odnawialnej w ramach działania 9.4. PO Infrastruktura i Środowisko, czerwiec 2010, (Załącznik nr 13)



Opracowanie i zgłoszenie uwag do projektu Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł
odnawialnych, czerwiec 2010, (Załącznik nr 14)



Opracowanie i zgłoszenie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie
szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia,
uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach
energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej
w odnawialnym źródle energii, sierpień 2010, (Załącznik nr 15)



Przygotowanie stanowiska w sprawie sytuacji na krajowym rynku energetyki odnawialnej, listopad 2010,

(Załącznik nr 16)


Przygotowanie i zgłoszenie zmian do Ustawy o korytarzach przesyłowych, grudzień 2010, (Załącznik nr

17)
2.

Kontakt z mediami w celu rozpowszechnienia właściwego wizerunku energetyki wiatrowej - akcja mailingowa
do 46 ogólnopolskich mediów podczas protestu przeciwników farm wiatrowych w dniu 14 września 2010
w Warszawie.

3.

Podjęcie działań zmierzających do realizacji projektu „Bezpieczeństwo realizacji dostaw elementów wież
wiatrowych na terenie RP”

Wykonane działania:
a.

Przygotowanie stanowiska w sprawie transportu ponadnormatywnego, jako jednej z podstawowych
barier w rozwoju polskiej energetyki (Załącznik nr 18)

b.

Wystąpienie o objęcie przedsięwzięcia patronatem:

Data
pisma

Do kogo

Realizacja

11.02.2010

Cezary Grabarczyk, Minister Infrastruktury

Zgoda na patronat

17.02.2011

Lech Witecki, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad

Brak odpowiedzi

c.

Ze względu na brak dostatecznych środków finansowych, podjęto decyzję o nieprzystępowaniu do
realizacji projektu.

Efekty działań:
1.

Zwiększenie alokacji środków w ramach Działania 9.4. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych” PO
IiŚ, luty 2010.

2.

Wpisanie do KPD działań związanych z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej oraz realizacji do roku
2020 projektu o mocy 500 MW na polskich obszarach morskich
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Powyższe działalna wpisują się w następujące cele statutowe Fundacji:
a.

Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz kształtowania polskiej energetyki zgodnie z zasadami trwałego
i zrównoważonego rozwoju.

b.

Wspieranie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez
efektywne wykorzystanie potencjału wszystkich krajowych źródeł energii.

c.

Wspieranie rozwoju i promowanie energetyki odnawialnej i alternatywnej.

d.

Działania na rzecz tworzenia dobrego prawa mającego wpływ na rozwój energetyki zrównoważonej.

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym:
1.

Został rozszerzony Zarząd Fundacji.

2.

Został uruchomiony nowy serwis internetowy www.fnez.org w dwóch wersjach językowych (polskiej
i angielskiej).
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