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Tworzenie sprzyjającego otoczenia prawnego dla rozwoju morskich farm 

wiatrowych 

Prace nad tworzeniem otoczenia prawnego dla rozwoju morskich farm wiatrowych (MFW) były 

prowadzone w okresie prac parlamentarnych nad ustawą o odnawialnych źródłach energii, która została 

uchwalona przez Sejm w dniu 20 lutego 2015 r. oraz w okresie prac rządowych nad nowelizacją ustawy  

o obszarach morskich RP i administracji morskiej. 

Działania FNEZ skupiały się wokół usunięcia barier mogących uniemożliwić realizację projektów MFW. 

Proponowane przez FNEZ rozwiązania dotyczyły: 

 dostosowania okresu ważności pozwoleń na wznoszenie morskich farm wiatrowych, które zostały 

wydane w latach 2012/2013 do realnego harmonogramu realizacji tych inwestycji oraz wydanych 

warunków przyłączenia i podpisanych umów przyłączeniowych,  

 możliwości przenoszenia praw wynikających z pozwoleń na wznoszenie morskich farm 

wiatrowych oraz pozwoleń na układanie kabli podmorskich na rzecz innego podmiotu, 

powstałego w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia podmiotu, któremu udzielono 

pozwolenia. 

Pierwotnie zakładano wprowadzenie powyższych rozwiązań w ramach ustawy o OZE, ostatecznie 

jednak zostały one zawarte w nowelizacji UOM. 

Działalność FNEZ w związku z tworzeniem otoczenia legislacyjnego dla morskiej energetyki wiatrowej 

obejmowała następujące działania: 

 konsultacje z przedstawicielami branży morskiej energetyki wiatrowej w zakresie proponowanych 

zmian prawnych, 

 opracowanie i dostarczenie do kluczowych przedstawicieli rządu i parlamentu stanowisk 

odnoszących się do projektów ustaw – zgodnie z listą zamieszczoną w tabeli 1, 

 udział w spotkaniach i konsultacjach, które odbywały się w ramach procesu legislacyjnego ustawy 

o odnawialnych źródłach energii, jako organizacja ekspercka reprezentująca branżę morskiej 

energetyki wiatrowej, 

 udział we wspólnym posiedzeniu senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Środowiska, 

na którym formalnie zgłoszono i uzasadniono stanowisko FNEZ. 

 

 

 

Narodowy program rozwoju morskiej energetyki wiatrowej  

na polskich obszarach morskich 

Celem Programu jest utworzenie otoczenia rynkowego oraz prawnego, w tym w szczególności systemu 

wsparcia dla farm wiatrowych na polskich obszarach morskich. W dalszej części opisano szczegółowo 

najważniejsze działania podjęte przez FNEZ w ramach programu w 2014 r. 
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Wśród kluczowych rezultatów ww. działań można wymienić: 

 zawarcie w nowelizacji UOM z dnia 5 sierpnia 2015 r. zapisów dotyczących wydłużenia okresu 

ważności PSZW dla MFW wydanych w latach 2012/2013 oraz możliwości przenoszenia praw 

wynikających z tychże pozwoleń na inne podmioty. 

Udział w konsultacjach programów i strategii krajowych i regionalnych 

W 2015 r. FNEZ wielokrotnie zabierała głos w sprawie opracowywanych programów i strategii krajowych  

o zasięgu krajowym i regionalnym, istotnych z punktu widzenia rynku offshore w celu uwzględnienia 

odpowiednich zapisów umożliwiających rozwój sektora offshore we właściwych politykach i strategiach. 

W związku z pracami nad Polityką morską Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 Minister Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej skierował przedmiotowy dokument do konsultacji społecznych. FNEZ 

w ramach tej procedury zgłosiła uwagi dotyczące działań, które będą umożliwiać wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Ogólne uwagi podnoszone przez 

FNEZ w ramach przedmiotowych konsultacji zostały przyjęte przez Ministerstwo do wiadomości.  

W efekcie działań FNEZ tematyka morskiej energetyki wiatrowej została poruszona w kluczowych 

dokumentach strategicznych rangi krajowej i regionalnej. 

Tabela 1. Uwagi i stanowiska FNEZ opracowane w ramach realizacji „Narodowego programu rozwoju morskiej 

energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich” 

Lp. Stanowisko  Data publikacji Adresaci 

1.  Apel do parlamentarzystów RP w sprawie prac 

nad rządowym projektem ustawy  

o odnawialnych źródłach energii (OZE) 

01.2015 Parlamentarzyści RP 

2.  Propozycja zmian ustawy o odnawialnych 

źródłach energii w zakresie przepisów 

zmieniających inne akty prawne w odniesieniu 

do pozwoleń na wznoszenie morskich farm 

wiatrowych 

01.2015 Marszałek Senatu RP, 

Przewodniczący 

Senackiej  Komisji 

Gospodarki Narodowej, 

Senator RP K. Kleina 

3.  Propozycja zmian w projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej  i administracji morskiej oraz  niektórych 

innych ustaw w zakresie dostosowania 

przepisów dotyczących ważności pozwoleń na 

wznoszenie morskich farm wiatrowych 

03.2015 Ministerstwo Gospodarki, 

Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju, 

Ministerstwo Skarbu 

Państwa, Ministerstwo 

Finansów, Senator RP K. 

Kleina  

4.  Zorganizowanie posiedzenia Senackiej Komisji 

Gospodarki Narodowej, poświęconej 

gospodarczym i prawnym aspektom rozwoju 

morskiej energetyki wiatrowej w Polsce 

05.2015 Przewodniczący  Senackiej 

Komisji Gospodarki 

Narodowej, 

Przewodniczący  Senackiej 

Komisji Budżetu i 

Finansów Publicznych 

5.  Stanowisko FNEZ do projektu Polityki 

energetycznej Polski do 2050 r. 

09.2015 Ministerstwo Gospodarki 
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Kampania edukacji i komunikacji społecznej dla MFW BSIII wraz  

z infrastrukturą przyłączeniową zewnętrzną 

FNEZ we współpracy z Polenergią Bałtyk III Sp. z o.o. zrealizowała ponad roczną kampanię edukacji  

i komunikacji społecznej dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III wraz z infrastrukturą 

przyłączeniową zewnętrzną. Kampania trwała od listopada 2014 r. do listopada 2015 r. i obejmowała 

następujące działania: 

 analiza lokalnych uwarunkowań, 

 organizacja konkursu wiedzy i konkursu 

plastyczny dla uczniów, 

 utworzenie strony internetowej 

projektu www.baltyk3.pl, 

 kampania informacyjna w mediach, 

 konsultacje ze środowiskiem rybackim  

i administracją morską, 

 konsultacje z władzami samorządowymi, 

 dni otwarte dla mieszkańców oraz 

ekspozycje na temat projektu, 

 kampania informacyjno-edukacyjna  

w mediach. 

Wszystkie te działania były realizowane w ścisłej współpracy z lokalnymi liderami opinii oraz organizacjami 

partnerskimi, w tym z Fundacją Instytut Balticum ze Słupska.  

Szeroki zakres oraz właściwy dobór narzędzi 

pozwolił z jednej strony zminimalizować ryzyko 

opóźnień w realizacji inwestycji, związanych  

z występieniem konfliktów społecznych  

(w trakcie rocznej kampanii nie zaobserwowano 

ognisk konfliktu), z drugiej strony uwzględniony 

został interes społeczny poprzez zapewnienie 

dostępu do informacji oraz możliwości 

zgłoszenia uwag do projektu. Opis działań został 

zawarty w „Podsumowanie spotkań 

konsultacyjnych z przedstawicielami środowisk 

rybackich w sprawie projektu Morskiej Farmy 

Wiatrowej Bałtyk Środkowy III” oraz 

„Podsumowaniu kampanii komunikacji  

i edukacji społecznej dla projektu Morskiej 

farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III wraz  

z infrastruktura przyłączeniową”, co stanowi 

Załącznik 1 i 2 niniejszego dokumentu.  
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Dzięki realizacji kolejnych etapów osiągnięte zostały następujące rezultaty: 

 rozpoznanie grup docelowych i ich potrzeb, poprzez przeprowadzenie wielokryterialnej analizy 

lokalnych uwarunkowań, obejmującej 11 gmin nadmorskich, stanowiącej merytoryczną podstawę 

działań realizowanych w ramach kampanii, 

 rozpowszechnienie wiedzy na temat morskiej energetyki wiatrowej wśród dzieci i młodzieży 

poprzez zorganizowany konkurs wiedzy i konkurs plastyczny, z udziałem 300 uczniów, z 9 szkół  

w regionie środkowego wybrzeża, 

 stworzenie kompleksowej bazy wiedzy o projekcie MFW BSIII, poprzez stronę internetową 

(www.baltyk3.pl), zawierającą informacje o wykonanych badaniach, analizach oraz potencjalnych 

oddziaływaniach na środowisko i społeczeństwo. W listopadzie 2015 r. odnotowano 1800 odsłon 

strony, 

 neutralizacja potencjalnego konfliktu ze środowiskiem rybackim poprzez przeprowadzenie serii 

spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami 9 grup zrzeszających rybaków w Darłowie, Łebie  

i Ustce – osiągnięto porozumienie w zakresie podjęcia rozmów o działaniach kompensacyjnych 

dla rybaków na etapie, w którym znany będzie ostateczny kształt inwestycji, w oparciu  

o metodykę uzgodnioną przez wszystkie strony, 

 uwzględnienie interesu środowisk rybackich poprzez pozyskanie stanowiska Urzędu Morskiego  

w Słupsku w zakresie podejścia administracji morskiej do możliwości żeglugi i prowadzenia 

połowów na obszarze MFW BSIII, 

 uwzględnienie projektu w planach rozwojowych gmin w zakresie tworzenia zaplecza obsługowo- 

-serwisowego dla projektu MFW BSIII poprzez przeprowadzenie konsultacji z władzami 

samorządowymi gmin: Ustka (gmina wiejska i miejska), Smołdzino i Łeba, 

 zaangażowanie lokalnych władz samorządowych w działania realizowane w ramach kampanii, 

 zapewnienie mieszkańcom szerokiego dostępu do informacji o projekcie poprzez organizację dni 

otwartych z udziałem inwestora oraz ekspozycji na temat projektu w gminach: Ustka, Łeba  

i Smołdzino, 

 rozpowszechnienie wiedzy o oddziaływanich i korzyściach wynikających z realizacji projektu MFW 

BSIII, za pomocą kampanii w mediach i współpracy z ponad 20 lokalnymi i regionalnymi serwisami 

informacyjnymi. 

Tabela 2. Wydarzenia zainicjowane przez FNEZ w ramach kampanii edukacji i komunikacji społecznej projektu 

MFW Bałtyk Środkowy III 

Lp. Wydarzenie  

1.  Spotkania z uczniami wybranych szkół podstawowych i gimnazjów Ustki, Łeby, Darłowa, Zaleskich, Objazdy, 

Smołdzina i Gąbina przygotowujące do konkursu wiedzy, 03-04.03.2015 

2.  Zorganizowanie i przeprowadzenie finału konkursu wiedzy i konkursu plastycznego w Szkole Podstawowej nr 2 

w Ustce, 27.04.2015  

3.  Spotkania informacyjne z lokalnymi grupami zrzeszającymi rybaków w Darłowie, Łebie i Ustce, 15.05.2015,  

28-29.05.2015 

4.  Spotkania z prezentacją projektu MFW BSIII na zebraniach sesji Rady Gminy Smołdzino 22.10.2015, Rady 

Gminy Ustka, Rady Miasta Ustka 29.10.2015 i Rady Miasta Łeba 30.11.2015   

5.  Spotkania konsultacyjne oraz dni otwarte dla mieszkańców na temat projektu MFW BSIII w Smołdzinie, 
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Lp. Wydarzenie  

22.10.2015, Łebie 30.11.2015  

6.  Ekspozycje na temat MFW BSIII w Ustce, Łebie i Smołdzinie, 11.2015 
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Udział FNEZ w wydarzeniach istotnych dla sektora morskiej energetyki 

wiatrowej 

W 2015 r. przedstawiciele FNEZ wzięli udział w 8 wydarzeniach, gdzie poruszany był temat morskiej 

energetyki wiatrowej (w tym 3 ze statusem partnera). W tabeli 3 poniżej przedstawiono zestawienie 

wydarzeń. 

Dzięki tym staraniom temat morskiej energetyki wiatrowej był poruszany i dyskutowany na ważnych 

wydarzeniach dotyczących energetyki, upowszechniając tym samym informacje na temat korzyści  

i warunków rozwoju tej branży.  

Tabela 3. Udział FNEZ w wydarzeniach sektora offshore 

Lp. Wydarzenie  Charakter udziału FNEZ 

1.  Posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki 

Narodowej i Komisji Środowiska, Warszawa, 

29.01.2015   

Udział w posiedzeniu komisji – rozpatrzenie ustawy  

o odnawialnych źródłach energii. 

2.  EWEA Offshore, Kopenhaga, 10 i 12.03.2015 Udział w charakterze uczestnika targów. 

3.  Spotkanie Liderów – Forum Inwestycji 

Infrastrukturalnych, Warszawa, 26.03.2015 

Udział w konferencji w roli słuchacza. 

4.  XXI Konferencja Energetyczna EuroPOWER,  

Warszawa, 09.04.2015 

Udział w roli partnera. 

Moderacja panelu: „Odnawialne źródła energii  

i ruch prosumencki z perspektywy nowej ustawy 

OZE“. 

5.  III Ogólnopolski Szczyt Energetyczny,  

Gdańsk, 13-14.05.2015 

Udział w roli partnera. 

Udział w panelu dyskusyjnym pt.”Komunikacja 

społeczna jako ważny czynnik inwestycyjnego 

sukcesu”. 

6.  Międzynarodowe Targi Morskie Baltexpo,  

Gdańsk, 09.09.2015 

Udział w konferencji towarzyszącej targom. 

7.  Aquilo, Gdańsk, 17.09.2015  Wystapienie z prezentacją nt.: projektu Baltic 

InteGrid. 

8.  XXII Konferencja Energetyczna EuroPOWER,  

Warszawa, 25-26.11.2015 

Udział w roli patrona honorowego oraz partnera. 

Moderacia panelu: „Dekarbonizacja gospodarki“. 

 

Efekty działań FNEZ w ramach Norodowego Programu rozwoju morskiej 

energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich 

 zaktywizowanie przedstawicieli przemysłu morskiego do uczestnictwa w procesie tworzenia 

systemu wsparcia dla morksiej energetyki wiatrowej, 

 wyrażenie przez przedstawicieli parlamentu publicznego poparcia dla rozwoju morskiej 

energetyki wiatrowej w Polsce oraz wypracowanie rozwiązań legislacyjnych służących rozwojowi 

morskiej energetyki wiatrowej, 

 tworzenie, wspólnie z przedstawicielami branży, podstaw pod zmianę otoczenia prawnego 

sprzyjającego morskim farmom wiatrowym (w 2015 r. w projekcie ustawy o obszarach morskich 
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RP i administracji morskiej uwzględniono zmiany postulowane przez FNEZ i przedstawicieli 

branży), 

 zainicjowanie tematu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej wśród lokalnych polityków  

z regionów nadmorskich, 

 przeprowadzenie pierwszej w Polsce kampanii społecznej i edukacyjnej na temat morskiej 

energetyki wiatrowej, 

 włączenie lokalne grupy interesantów oraz społeczeństwo w procedurę inwestycyjną pierwszej  

w Polsce morskiej farmy wiatrowej, 

 podniesienie wiedzy o morskiej energetyce wiatrowej i infrastrukturze towarzyszącej, 

 ograniczono ryzyko konfliktów społecznych i protestów podczas procesu inwestycyjnego dla 

morskiej farmy wiatrowej, 

 zaznaczenie istotności roli morskiej energetyki wiatrowej w kluczowych dokumentach 

strategicznych, w tym w Polityce energetycznej Polski do roku 2050, 

 ciągła obecność tematyki morskiej energetyki wiatrowej w mediach – oswajanie opinii publicznej 

oraz ekspertów z tą tematyką. 

 

 

W marcu 2015 r. zakończona została realizacja trwającego rok projektu zalążkowego z mechanizmu Seed 

Money Facility o nazwie „Integrated Baltic offshore wind electricity grid development” (Baltic InteGrid). 

Celem tego projektu, którego liderem była FNEZ, było opracowanie projektu docelowego wraz  

z utworzeniem konsorcjum, opracowaniem budżetu oraz podziału zadań. W efekcie FNEZ wraz z 14 

partnerami z 8 krajów regionu Morza Bałtyckiego uzyskała dofinansowanie z programu INTERREG Baltic 

Sea Region Programme dla projektu o tej samej nazwie, co projekt zalążkowy (Baltic InteGrid), którego 

realizacja ma rozpocząć się w 2016 r. i ma trwać przez 3 lata. 

Głównym celem Baltic InteGrid jest opracowanie koncepcji Bałtyckiej Sieci zintegrowanej z planowanymi 

projektami morskimi farmami wiatrowymi w oparciu o szczegółowe analizy warunków: przestrzennych, 

rynkowych, polityczno-regulacyjnych, środowiskowo-społecznych i technologicznych. W ramach projektu 

powstanie kompleksowa koncepcja Bałtyckiej Sieci oraz szczegółowe studia wykonalności obejmujące jej 

wybrane fragmenty. Jeden z fragmentów będzie obejmował polskie obszary morskie i planowaną na nich 

morską infrastrukturę przesyłową służącą przyłączeniu morskich farm wiatrowych i utworzeniu połączeń 

międzysystemowych ze Szwecją, Danią i/lub Niemcami. Broszura projektu stanowi Załącznik 3. 

Inicjatywę poparły kluczowe podmioty z Polski związane z planowaniem i rozwojem infrastruktury 

przesyłowej na polskich obszarach morskich tj.: PSE S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., Urząd Morski  

w Gdyni, Baltex Energia i Górnictwo Morskie S.A. SKA, Stowarzyszenie „POLSKIE FORUM PRZEMYSŁU 

OFFSHORE” oraz Inwestycje Infrastrukturalne Sp. z o.o.  

 

Baltic InteGrid  

 Integrated Baltic offshore wind electricity grid development 



 

11 

Wśród kluczowych rezultatów ww. działań można wymienić: 

 pozyskanie dofinansowania dla projektu Baltic InteGrid w ramach programu INTERREG Baltic Sea 

Region Programme, 

 pozyskanie poparcia dla realizacji projektu kluczowych interesariuszy związanych z planowaniem  

i rozwojem infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej na polskich obszarach morskich. 

 

Efekty działań FNEZ w ramach projektu Baltic InteGrid 

 stworzenie podstaw inicjatywy służącej spójnemu i kompleksowemu rozwojowi sieci morskiej  

w obszarze Morza Bałtyckiego, 

 nawiązanie ścisłej współpracy z instytucjami, które będą pracować nad realizacją koncepcji 

bałtyckiej sieci przesyłowej zintegrowanej z morskimi farmami wiatrowymi, 

 stworzenie kompleksowej bazy wiedzy w postaci Raportu o stanie bieżącym morskiej energetyki 

wiatrowej i sieci przesyłowych w regionie Morza Bałtyckiego, 

 opracowanie ścieżki pozyskania dofinansowania dla planowanych działań. 

 

 

Konferencja „Energetyka zrównoważona na Pomorzu – inwestycje, ochrona 

środowiska, dialog społeczny” 

W IV kwartale 2015 r. rozpoczęto prace nad organizacją konferencji „Energetyka zrównoważona na 

Pomorzu – inwestycje, ochrona środowiska, dialog społeczny”. Dzięki działaniom FNEZ, inicjatywa 

została objęta patronatem honorowym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku,  

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz 

Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Organizacja konferencji została wstrzymana do 

czasu pozyskania środków finansowych. 

Baltic Sea Monitor 

W 2015 r. FNEZ podjęła wspólnie z Fundacją Monitoringu Środowiska inicjatywę opracowania projektu 

Baltic Sea Monitor, którego celem miało być: 

Standaryzacja ocen oddziaływania na środowisko w energetyce 

Celem Programu jest standaryzacja ocen oddziaływania na środowisko w energetyce. W ramach 

Programu realizowane są 2 projekty: „Standaryzacja ocen oddziaływania na środowisko 

 w energetyce wiatrowej” oraz „Standaryzacja ocen oddziaływania na środowisko w obszarze 

poszukiwania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce”. Główne działania  
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 stworzenie systemu monitoringu kluczowych elementów środowiska w oparciu o stałą morską 

stację monitoringową (MSM1) na potrzeby ochrony morskiego obszaru Natura 2000, 

 zwiększenie potencjału innowacyjnego i badawczego z użyciem nowoczesnych technologii 

poprzez wykorzystanie MSM1 jako zaplecza infrastrukturalnego na morzu, 

 stworzenie systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami dla obszaru Natura 2000 „Ławica 

Słupska”. 

W ramach działań: nawiązano współpracę z Instytutem Morskim w Gdańsku, przeprowadzono szereg 

konsultacji z przedstawicielami sektora energetyki i administracji środowiskowej oraz opracowano 

założenia projektu wraz ze wstępnym budżetem oraz potencjalnym programem monitoringu, który miałby 

być realizowany w ramach projektu. Podjęto również działania związane z pozyskaniem zewnętrznego 

finansowania ze środków Unii Europejskiej. Prace nad projektem zostały jednak zawieszone w skutek 

braku możliwości uzyskania finansowania. Działania zostną wznowione w momencie pojawienia się takich 

środków. 

Budowa bazy wiedzy na temat oddziaływań związanych z energetyką 

wiatrową 

FNEZ od wielu lat prowadzi serwis oddzialywaniawiatrakow.pl, który ma stanowić wiarygodne źródło 

informacji na temat oddziaływań lądowych oraz morskich farm wiatrowych na środowisko naturalne.  

W ramach serwisu zamieszczane są publikacje i ich streszczenia stanowiące bogatą bibliotekę materiałów 

tematycznych, aktualnych publikacji naukowych oraz wyników badań i analiz dotyczących wpływu farm 

wiatrowych na poszczególne elementy środowiska naturalnego.  

W 2015 r. opublikowano w serwisie 19 publikacji i streszczeń. 

Tabela 4. Publikacje i ich streszczenia umieszczone w serwisie oddzialywaniawiatrakow.pl 

Lp. Tytuł publikacji Tytuł streszczenia 

1. Aiming High Rewarding Ambition in Wind 

Energy 

Cele rozwoju sektora lądowej i morskiej energetyki 

wiatrowej 

2. A review of the environmental and human 

impacts from wind parks. 

A case study for the Prefecture of Lasithi, Crete 

Przegląd oddziaływań turbin wiatrowych. Analiza 

przypadku farm wiatrowych na Krecie 

3. Global Wind Report Annual Market Update 

2014 

Rynek lądowej i morskiej energetyki wiatrowej na 

świecie 

4. Technical and economic analysis of the 

European electricity system with 60% RES 

Integracja systemu elektroenergetycznego  

z technologiami odnawialnych źródeł 

5. Wind in our Sails. The coming of Europe’s 

offshore wind energy industry 

Sektor morskiej energetyki wiatrowej w Europie 

6. Development of noise mitigation measures in 

offshore wind farm construction 

Metody minimalizujące hałas podczas instalacji 

morskich turbin wiatrowych 

7. Offshore wind park monitoring programmes, 

lessons learned and recommendations for the 

future 

Programy monitoringów środowiska dla morskich 

farm wiatrowych 

8. Standard Investigation of the Impacts of 

Offshore Wind Turbines in the Marine 

Standaryzacja badań oddziaływań morskich farm 

wiatrowych na środowisko w Niemczech 
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Lp. Tytuł publikacji Tytuł streszczenia 

Environment (StUK4) 

9. The impact of Offshore Wind Energy on 

Tourism 

Wpływ morskiej energetyki wiatrowej na turystykę 

10. Wpływ energetyki wiatrowej na polski rynek 

pracy. 

 

11. Wind farms and ground water impacts Wind farms and groundwater impacts 

12. Wind energy scenarios for 2030 Scenariusze rozwoju energetyki wiatrowej w Europie 

do 2030 r. 

13. Effect of the Horns Rev 1 Offshore Wind Farm 

on Fish Communities. Follow-up Seven Years 

after Construction 

Monitoring porealizacyjny ichtiofauny na obszarze 

morskiej farmy wiatrowej Horns Rev 1 

14. Systematic review of the human health effects 

of wind farms 

Wpływ turbin wiatrowych na zdrowie ludzi 

15. Social acceptance of offshore renewable 

energy 

Społeczna akceptacja morskiej energetyki odnawialnej 

16. A Spatial Hedonic Analysis of the Effects of 

Wind Energy Facilities on Surrounding Property 

Values in the United States 

Analiza wpływu sąsiedztwa turbin wiatrowych na 

wartość nieruchomości w Stanach Zjednoczonych 

17. Energetyka wiatrowa w Polsce, 2014  

18. Offshore wind energy, Walking the tightrope to 

success 

Podsumowanie morskiej energetyki wiatrowej 

19. National Wind Coordinating Collaborative, 

Wind Turbines Interactions with Birds, Bats, 

and their Habitats 

Wpływ turbin wiatrowych na ptaki, nietoperze i ich 

zachowanie 

 

Efekty działań FNEZ w ramach Standaryzacji ocen oddziaływania na 

środowisko w energetyce 

 podjęcie nowych inicjatyw służących kompleksowej standaryzacji ocen oddziaływania na 

środowisko morskie planowanych przedsięwzięć oraz planów i programów, 

 podjęcie działań prowadzących do kompleksowego poznania środowiska morskiego, 

sprzyjającego rozwojowi badań oraz nowych technologii, umożliwiających wypracowanie 

standardów badawczych i ocenowych, 

 podniesienie wiedzy z zakresu oddziaływań infrastruktury offshorowej na komponenty 

środowiska przyrodniczo-społecznego poprzez publikację.  
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Działania informacyjne prowadzone przez FNEZ oraz współpraca  

z mediami 

Działania informacyjne podejmowane przez FNEZ były realizowane poprzez szeroką współpracę  

z mediami oraz prowadzenie trzech serwisów tematycznych: www.oddzialywaniawiatrakow.pl, 

www.morskiefarmywiatrowe.pl i www.oddzialywaniagazulupkowego.pl oraz poprzez serwis 

Facebook.  

 

Serwisy prowadzone przez FNEZ 

 

fnez.pl 

Serwis zawiera podstawowe informacje o FNEZ 

oraz prowadzonych przez nią działaniach, jak 

również publikowane są opracowania tworzone 

przez ekspertów Fundacji. W ramach serwisu 

publikowane są również aktualne informacje 

branżowe związane z przedmiotem działalności 

FNEZ. W 2015 r. opublikowano: 2 opracowania 

fundacji, 19 aktualności z działań fundacji oraz 57 

aktualności rynkowych. 

Średnio w ciągu miesiąca odnotowywanych jest 

około 5 700 wejść na stronę.  

Tabela 5. Opracowania FNEZ opublikowane na stronie fnez.pl. 

Lp. Wydarzenie  

1. Podsumowanie spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami środowisk rybackich w sprawie projektu 

Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III 

2. Podsumowanie kampanii edukacji i komunikacji społecznej dla projektu Morskiej Farmy Wiatrowej 

Bałtyk Środkowy III wraz z infrastrukturą przyłączeniową 

 

http://www.oddzialywaniagazulupkowego.pl/
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oddzialywaniawiatrakow.pl 

Serwis prowadzony jest w celu promowania 

morskiej i lądowej energetyki wiatrowej oraz pełni 

rolę źródła informacji o oddziaływaniach morskich  

i lądowych elektrowni wiatrowych na środowisko 

naturalne i społeczeństwo. 

Poza rozbudowywaniem bazy danych publikacji 

FNEZ publikowała również aktualności branżowe 

związane tematycznie z portalem. W 2015 r. 

opublikowano 19 publikacji i 17 aktualności 

branżowych. 

Średnio w ciągu miesiąca odnotowywanych jest 

około 5 200 wejść na stronę.  

 

   

 

 
 

oddzialywaniagazulupkowego.pl 

Celem serwisu jest przekazywanie rzetelnej  

i aktualnej wiedzy na temat oddziaływań 

środowiskowych i społecznych związanych  

z wydobyciem gazu łupkowego. 

W związku ze znacznym spadkiem aktywności 

związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż 

gazu niekonwencjonalnego w Polsce działania 

związane z aktualizacją serwisu były ograniczone 

do minimum. 

Średnio w ciągu miesiąca odnotowywanych jest 

około 1 200 wejść na stronę. 

 

 

 

http://www.odzialywaniawiatrakow.pl/
http://www.oddzialywaniagazulupkowego.pl/
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morskiefarmywiatrowe.pl 

Celem serwisu jest dostarczanie profesjonalnej  

i rzetelnej wiedzy na temat morskiej energetyki 

wiatrowej opierającej się na raportach i analizach 

eksperckich.  

Strona jest na bieżąco aktualizowana i rozszerzana 

o najnowsze informacje z zagranicznych mediów 

branżowych, a także informacje dotyczące rynku  

w Polsce (np. aktualizacja mapy wydanych 

pozwoleń lokalizacyjnych dla MFW). W 2015 r. 

opublikowano 51 aktualności branżowych. 

W ciągu miesiąca odnotowywanych jest około  

3 500 wejść na stronę. 

Serwisy społecznościowe 

Facebook  

Celem aktywności na portalu jest promowanie bieżących i planowanych działań FNEZ. 

Wykorzystanie poratlu facebook umożliwa szybkie dotarcie publikacji i stanowisk oraz 

newsów branżowowych do szerokiego grona odbiorców umożliwając tym samym łatwy 

dostęp do informacji. W 2015 r. opublikowano 19 postów, które łącznie zostały 

wyświetlone 4 207 razy. 

 

Współpraca z mediami  

FNEZ w ramach działań prowadzonych w 2015 r. aktywnie współpracowała z mediami. Wynikiem 

współpracy było 30 publikacji, zainicjowanych przez FNEZ, które znalazły się w mediach ogólnopolskich. 

Wykaz tych publikacji znajduje się w tabeli 6.  

Tabela 6. Wykaz publikacji zainicjowanych przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej w ramach 

prowadzonych działań 

Lp. Tytuł publikacji  
Data 

publikacji 
Media 

1. O morskiej energetyce wiatrowej 27.03.2015 www. gdansk.rdos.gov.pl 

A. Informacja o przeprowadzonych spotkaniach z uczniami 

1.  Na Bałtyku powstaną farmy wiatrowe 11.03.2015 www.gazetakaszubska.pl 

http://www.morskiefarmywiatrowe.pl/
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Lp. Tytuł publikacji  
Data 

publikacji 
Media 

2.  Wszystko na temat morskiej energetyki wiatrowej 12.03.2015 www.fm.lebork.pl 

3.  Wszystko na temat morskiej energetyki wiatrowej 12.03.2015 www.fakty.lebork.pl 

4.  O morskiej energetyce wiatrowej 27.03.2015 www.gdansk.rdos.gov.pl 

5.  Konkurs o morskiej energetyce wiatrowej 23.03.2015 www.darlowo.info  

B. Informacja o przeprowadzonym finale konkursu 

1.  Wielka wygrana z wiatrakami 28.04.2015 www.darlowo.pl 

2.  Finał konkursu wiedzy o morskiej energetyce wiatrowej 28.04.2015 www.fm.lebork.pl; 

3.  Finał konkursu wiedzy o morskiej energetyce wiatrowej 28.04.2015 www.gazetakaszubska.pl 

4.  Morska Energetyka wiatrowa w konkursie 29.04.2015 www.gle24.pl 

5.  Małe porty skorzystają na energii z morza 30.04.2015 Głos Dziennik Pomorza 

6.  Uczniowie o energii z morza 29.04.2015 Głos Dziennik Pomorza 

7.  Finał konkursu wiedzy o morskiej energetyce wiatrowej 01.05.2015 www.ustak24.info 

C. Informacja o przeprowadzonych spotkaniach z rybakami 

1.  
Konsultacje z darłowskim środowiskiem rybackim  
w sparwie budowy morskich farm wiatrowych 

20.05.2015 www.darlowo.info 

2.  
Konsultacje z darłowskim środowiskiem rybackim  
w sparwie budowy morskich farm wiatrowych 

20.05.2015 www.darlowo.pl 

3.  
Rybacy rozmawiają o projekcie pierwszej morskiej farmy 
wiatrowej 

17.05.2015 www.gazetakaszubska.pl 

4.  
Konsultacje z darłowskim środowiskiem rybackim  
w sparwie budowy morskich farm wiatrowych 

 www.infopomorze.pl 

5.  
Rybacy rozmawiają o projekcie pierwszej morskiej farmy 
wiatrowej 

 www.fm.lebork.pl 

6.  
Konsultacje z darłowskim środowiskiem rybackim  
w sparwie budowy morskich farm wiatrowych 

20.05.2015 www.naszbaltyk.com 

7.  
Konsultacje z darłowskim środowiskiem rybackim  
w sparwie budowy morskich farm wiatrowych 

20.05.2015 www.aktualnosciregionalne.pl 

D. Informacja o podsumowaniu spotkań z rybakami 

1.  
Polenergia przygotowuje się do budowy farmy wiatrowej 
na Bałtyku 

06.07.2015 www.cire.pl 

2.  
Rozmawiali z rybakami o budowie morskich farm 
wiatrowych 

02.07.2015 www.gazetakaszubska.pl 

3.  
Trwają przygotowania do budowy morskiej farmy 
wiatrowej na Bałtyku 

04.07.2015 www.gp24.pl 

4.  
Trwają przygotowania do budowy morskiej farmy 
wiatrowej na Bałtyku 

04.07.2015 www.strefabiznesu.gp24.pl 

5.  Dla Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III  www.fm.lebork.pl 

6.  
Trwają przygotowania do budowy morskiej farmy 
wiatrowej na Bałtyku 

07.07.2015 www.portalmorski.pl 

7.  Na Bałtyku powstanie morska farma wiatrowa 09.07.2015 www.planergia.pl 

E. Inne 

1.  
Morska Farma Wiatrowa Bałtyk Środkowy III – czy należy 
obawiać się wpływu na środowisko i społeczeństwo? 

15.05.2015 Głos Słupska, 
www.naszemiasto.pl 

http://www.fm.lebork.pl/
http://www.gdansk.rdos.gov.pl/
http://www.darlowo.info/
http://www.fm.lebork.pl/
http://www.darlowo.info/
http://www.fm.lebork.pl/
http://www.fm.lebork.pl/
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Lp. Tytuł publikacji  
Data 

publikacji 
Media 

2.  
Morska Farma Wiatrowa Bałtyk Środkowy III – pionierska 
inwestycja na polskim morzu 

08.05.2015 Głos Słupska, 
www.naszemiasto.pl 

3.  
Koncepcja morskiej sieci przesyłowej zintegrowanej  
z MFW w Polsce i w regionie całego Bałtyku – projekt 
Baltic InteGrid 

01.2015 Nowa Energia,  
nr 1 (43)/2015 

 

Efekty działań FNEZ w ramach działań informacyjnych i współpracy  

z mediami 

 Dzięki współpracy z mediami tematyka morskich farm wiatrowych oraz działalność FNEZ była 

systematycznie opisywana na łamach prasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis załączników: 

Załącznik nr 1 Podsumowanie spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami środowisk rybackich  
w sprawie projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III  

Załącznik nr 2 Podsumowanie działań w ramach kampanii edukacji i komunikacji społecznej 

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4 

Baltic InteGrid project outline 

Koncepcja morskiej sieci przesyłowej zintegrowanej z MFW w Polsce i w regionie 
całego Bałtyku – projekt Baltic InteGrid 



 

19 

 

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej 

ul. Bukowińska 24a lok. 14, 02-703 Warszawa  

t. +48 (22) 412 24 92, f. +48 (22) 205 05 76 

www.fnez.org 

www.morskiefarmywiatrowe.pl 

www.oddzialywaniawiatrakow.pl 

www.oddzialywaniagazulupkowego.pl 

 

 

http://www.oddzialywaniawiatrakow.pl/

