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1. Cele statutowe 

• Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz kształtowania polskiej energetyki zgodnie z zasadami 

trwałego i zrównoważonego rozwoju.  

• Propagowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych, przyjaznych środowisku i efektywności 

technologii wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii.  

• Wspieranie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez 

efektywne wykorzystanie potencjału wszystkich krajowych źródeł energii.  

• Działania na rzecz tworzenia dobrego prawa mającego wpływ na rozwój energetyki 

zrównoważonej.  

• Wspieranie rozwoju i promowanie energetyki odnawialnej i alternatywnej. 

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

energetycznego.   

• Działanie na rzecz tworzenia generacji rozproszonej źródeł energii.  

• Inicjowanie i prowadzenie dialogu pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego.  

• Kreowanie i promowanie najwyższych standardów i dobrych praktyk w zakresie działalności 

inwestycyjnej w energetyce. 

• Edukacja społeczna w zakresie zagadnień związanych z energetyką zrównoważoną. 

2. 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: 

• Rzecznictwo interesów różnych grup związanych z energetyką działających na rzecz wdrażania idei 

zrównoważonej energetyki. 

• Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie 

wymienionym w celach działania Fundacji. 

• Prowadzenie lub inicjowanie i wspieranie działalności lobbingowej w procesach legislacyjnych 

mogących mieć wpływ na realizację celów fundacji. 

• Tworzenie banków wiedzy o wdrażaniu zasad zrównoważonej energetyki na świecie. 

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

• Wspieranie procesów kształcenia kadr dla energetyki. 

• Działalność edukacyjną, rozumianą jako prowadzenie kursów, przygotowanie i rozpowszechnianie 

publikacji edukacyjnych, organizacja konkursów wiedzy o zrównoważonej energetyce. 

• Transfer i wymianę nowoczesnych technologii. 

• Współpracę z ośrodkami naukowymi w zakresie rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii 

energetycznych. 
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• Organizację konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań roboczych. 

• Przygotowywanie, rozpowszechnianie, promowanie wytycznych i przewodników w zakresie działań 

mających na celu wdrażanie zasad zrównoważonej energetyki przez uczestników krajowego rynku 

energetycznego. 

• Wykonywanie i rozpowszechnianie opinii, analiz, badań naukowych, ekspertyz dotyczących 

funkcjonowania rynku energetycznego w Polsce i na świecie w kontekście realizacji celów 

statutowych fundacji. 

• Tworzenie, prowadzenie i promowanie serwisów internetowych o tematyce związanej z celami 

statutowymi fundacji. 

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

DZIAŁANIA PODJĘTE I ZREALIZOWANE W ROKU 2018 

Na początku roku 2018 Zarząd Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) podjął uchwałę nr 

1/2018, zgodnie z którą w okresie od stycznia do 31 grudnia 2018 r. działania FNEZ miały być kontynuowane 

w ramach następujących programów: 

• Baltic InteGrid, 

• Co2mmunity, 

• Komunikacja społeczna w energetyce, 

• Energia z Bałtyku dla Polski 2025. 

Poniżej przedstawiono działania Fundacji uwzględniające zmiany wynikające z podjętych uchwał: 

BALTIC INTEGRID 

Cel projektu:  

opracowanie koncepcji bałtyckiej infrastruktury przesyłowej zintegrowanej z projektami morskich farm 

wiatrowych w oparciu o szczegółową analizę warunków przestrzennych, rynkowych, polityczno- 

-regulacyjnych, środowiskowo-społecznych oraz technologicznych.  

Projekt Baltic InteGrid „Integrated Baltic offshore wind electricity grid development” jest współfinansowany 

z programu INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego. 

Założenia i obszar działań projektu wspierają zrównoważone wytwarzanie energii elektrycznej na poziomie 

krajowym, dalszą integrację rynków w Europie oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii 

elektrycznej w regionie Morza Bałtyckiego poprzez rozwój bałtyckiej infrastruktury przesyłowej 

zintegrowanej z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej. Decyzją Ministerstwa Gospodarki Łotwy, 

będącego koordynatorem działań w obszarze polityki energetycznej w ramach Strategii na rzecz obszaru 

Morza Bałtyckiego (EUSBSR), projekt Baltic InteGrid został zakwalifikowany jako projekt flagowy w ramach 

Europejskiej Strategii na rzecz obszaru Morza Bałtyckiego. Realizowany przez międzynarodowe konsorcjum 
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14 organizacji z 8 państw regionu Morza Bałtyckiego. Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie: 

www.fnez.pl.  

Wykonane działania 

W 2018 r. działania w projekcie skupiały się wokół czterech głównych zadań: 

• opracowanie i publikacja wstępnego studium wykonalności dla połączeń elektroenergetycznych 

zintegrowanych z morskimi farmami wiatrowymi: Polska-Szwecja-Litwa oraz Niemcy-Szwecja 

(„Wstępne Studium Wykonalności”). Studium zawiera analizę uwarunkowań technologicznych, 

przestrzennych, ekonomicznych i środowiskowych dla zakładanych scenariuszy nowych połączeń 

transgranicznych zintegrowanych z morskimi farmami wiatrowymi;  

• opracowanie i publikacja Strategii Mitygacji Oddziaływań Bałtyckiej Sieci Przesyłowej („Strategia 

Mitygacji”) – dokument ma na celu analizę wpływu sieci bałtyckiej zintegrowanej z morskimi 

farmami wiatrowymi wraz z określeniem działań mitygacyjnych; 

• organizacja konferencji poświęconej prezentacji wyników analiz na potrzeby Wstępnego Studium 

Wykonalności. Celem wydarzenia było rozpowszechnianie rezultatów projektu oraz konsultacje 

założeń analitycznych i wyników;  

• opracowanie i złożenie rekomendacji projektu Baltic InteGrid do Planu Dziesięcioletniego Rozwoju 

Sieci 2018 (ang. Ten Year Network Development Plan 2018; TYNDP 2018) opracowywanego co dwa 

lata przez ENTSO-E. Rekomendacje stanowią podsumowanie prac analitycznych i wniosków 

projektu Baltic InteGrid, a ich celem było uwzględnienie w TYNDP 2018 możliwości integracji 

morskich farm wiatrowych z planowanymi połączeniami transgranicznymi energii elektrycznej.  

W ramach prac w projekcie wykonano następujące działania: 

• organizacja warsztatów krajowych (ang. country workshop) z udziałem krajowych interesariuszy. 

W ramach wydarzenia dokonano konsultacji założeń projektu oraz założeń Wstępnego Studium 

Wykonalności m.in. z przedstawicielami operatora sieci przesyłowej, Urzędu Morskiego w Gdyni 

odpowiedzialnego za plan zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, inwestorów 

planujących budowę morskich farm wiatrowych; 

• opracowanie i złożenie komentarzy do krajowego planu rozwoju sieci, uwzględniając możliwości 

budowy nowych połączeń transgranicznych zintegrowanych z morskimi farmami wiatrowymi;  

• prace analityczne i edycyjne, a także konsultacje związane z opracowaniem: 

o Strategii Mitygacji, 

o Wstępnego Studium Wykonalności, 

o TYNDP 2018, 

dokumenty zostały opublikowane m.in. na stronie www.fnez.pl, w zakładce Opracowania;  

• organizacja konferencji “Offshore Grid and Offshore Wind Energy in the Baltic Sea – Opportunity 

for Integrating Energy Markets” w Warszawie, 7 czerwca 2018 r.;  

• udział w konsultacjach Projektu Planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów 

Morskich na podstawie wyników analiz projektu;  

• udział i promocja projektu podczas wydarzeń branżowych;  

http://www.fnez.pl/
http://www.fnez.pl/
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• stała współpraca z partnerami konsorcjum projektu w zakresie wspólnego gromadzenia 

materiałów, wymiany informacji i konsultacji dokumentów merytorycznych projektu; 

• udział w wydarzeniach projektowych: seminaria Tematycznej Grupy Roboczej dot. Środowiska  

i Społeczeństwa oraz Kosztów i Korzyści; 

• promocja projektu w prasie i Internecie; 

• opracowanie sprawozdań merytoryczno-finansowych zgodnie z harmonogramem programu 

INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego. 

Tabela 1. Udział FNEZ w wydarzeniach związanych z projektem 

Lp. Wydarzenie Charakter udziału FNEZ 

1.  
Warsztaty krajowe w ramach Baltic InteGrid, Warszawa, 12 

stycznia 2018 r.  
Organizator 

2.  

Konferencja Wind and Maritime 2018 oraz w seminarium 

Grupy Tematycznej Rynek i Łańcuch Dostaw, Bremerhaven, 

18 kwietnia 2018 r. 

Uczestnik spotkania, prelegent 

3.  

Seminarium Grupy Tematycznej Środowisko i Społeczeństwo 

oraz Analiza Kosztów i Korzyści w ramach projektu Baltic 

InteGrid, Bremerhaven, 15 maja 2018 r. 

Uczestnik spotkania, prelegent 

4.  

Konferencja “Offshore Grid and Offshore Wind Energy in the 

Baltic Sea – Opportunity for Integrating Energy Markets“, 

Warszawa, 7 czerwca 2018 r.  

Organizator 

5.  

Spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu 

planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów 

morskich, Szczecin – 5 lipca 2018 r. 

Uczestnik spotkania 

6.  
Konferencja i targi „Global Wind Summit”, Hamburg 25-28 

września 2018 r. 
Uczestnik, prelegent 

 

Kluczowe rezultaty działań: 

• organizacja warsztatów krajowych z udziałem kluczowych interesariuszy w zakresie morskiej 

energetyki wiatrowej, planowania przestrzennego w kraju oraz połączeń transgranicznych energii 

elektrycznej. Warsztaty stanowiły istotny wkład w przygotowanie krajowego wkładu do Wstępnego 

Studium Wykonalności; 

• opracowanie, konsultacje, publikacja oraz rozpowszechnienie Strategii Mitygacji; 

• opracowanie, konsultacje, publikacja i rozpowszechnienie Wstępnego Studium Wykonalności,  

w tym wśród grupy roboczej BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan) odpowiedzialnej 

za strategię rozwoju rynku energii i infrastruktury elektroenergetycznej w regionie Morza 

Bałtyckiego; 

• organizacja konferencji “Offshore Grid and Offshore Wind Energy in the Baltic Sea – Opportunity 

for Integrating Energy Markets”. Udział w wydarzeniu wzięło blisko 80 uczestników, w tym: 

przedstawiciele operatorów sieci przesyłowych Polski, Danii, Niemiec, Litwy. Dyskusja z konferencji 

stanowiła wkład do opracowania rekomendacji do TYNDP 2018; 
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• opracowanie i złożenie w ramach konsultacji społecznych rekomendacji TYNDP 2018 w imieniu 

projektu Baltic InteGrid; 

• uzyskanie certyfikatu First Level Control (FLC) dla wydatków poniesionych w ramach czwartego  

i piątego okresu raportowego, po weryfikacji administracyjnej wykonanej przez Centrum Projektów 

Europejskich (CPE); 

• pozyskanie poparcia dla realizacji projektu przez kluczowych interesariuszy związanych  

z planowaniem i rozwojem infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej na polskich obszarach 

morskich. 

CO2MMUNITY 

Cel projektu:  

zwiększenie znaczenia energetyki obywatelskiej w postaci spółdzielni energetycznych oraz klastrów energii 

(z ang. CE – energy community) w planach i gospodarkach energetycznych państw regionu Morza 

Bałtyckiego. Projekt dąży do umocnienia roli projektów wykorzystujących potencjał odnawialnych źródeł 

energii w lokalnych społecznościach oraz włączenia ich do krajowych i regionalnych strategii 

energetycznych. 

Wykonane działania 

W 2018 r. FNEZ realizowało następujące działania: 

• opracowanie strategii i planu działań w zakresie powołania grupy roboczej R.EN.CO.P. (z ang. 

Renewable Energy Cooperative Partnership);  

• zainaugurowanie i przeprowadzenie pierwszego spotkania grupy roboczej R.EN.CO.P.; 

• opracowanie materiałów na spotkania oraz medialnych zaproszeń do włączenia się do grupy dla 

nowych interesariuszy; 

• przeprowadzenie spotkań z ekspertami i interesariuszami projektu Co2mmunity; 

• uczestnictwo w spotkaniach partnerów projektu, wyjeździe terenowym i konferencji; 

• przeprowadzenie i opracowanie dwóch wywiadów z zakresu dobrych przykładów projektów 

energetyki obywatelskiej w Polsce – przygotowanie wkładu do dokumentu „A Pioneer in 

Community Solar: The Pszczelna Street Housing Community in Szczecin, Poland”; 

http://www.fnez.pl/upload/File/BIG_TYDNP.pdf
http://www.fnez.pl/upload/File/Report_Towards-a-Baltic-Offshore-Grid_2018.pdf
http://www.fnez.pl/upload/File/IMS.pdf
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• opracowanie i analiza listy interesariuszy projektu, grupy roboczej R.EN.CO.P. oraz projektów 

energetyki obywatelskiej w Polsce – przygotowanie wkładu do dokumentu „Map and Analysis of 

Stakeholders of Regional RENCOPs”; 

• prowadzenie stałej identyfikacji i kontaktu z interesariuszami projektu i grupy roboczej R.EN.CO.P.; 

• udział w konsultacjach i opracowywaniu konspektów materiałów; 

• stała współpraca z partnerami konsorcjum projektu w zakresie wspólnego gromadzenia 

materiałów, wymiany informacji i konsultacji dokumentów merytorycznych projektu; 

• promocja projektu w prasie i Internecie; 

• opracowanie sprawozdań merytoryczno-finansowych zgodnie z harmonogramem programu 

INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego. 

Tabela 2. Udział FNEZ w wydarzeniach związanych z realizacją projektu 

Lp. Wydarzenie Charakter udziału FNEZ 

1.  Spotkanie partnerów i wyjazd terenowy, Dania/Niemcy, 14-16.03.2018  Uczestnik  

2.  R.EN.CO.P. kick-off – inauguracja grupy roboczej, Warszawa, 06.09.2018 Organizator/Prelegent 

3.  Spotkanie partnerów, Kowno (Litwa), 12-13.09.2018 Uczestnik  

4.  
Konferencja „Nowoczesne rozwiązania energetyczne na terenach 

wiejskich”, Wierzchosławice, 18.10.2018 
Prelegent 

 

Kluczowe rezultaty działań: 

• realizacja wymogów formalnych instytucji finansującej oraz programu INTERREG Baltic Sea Region 

oraz rozpoczęcie projektu Co2mmunity; 

• przygotowanie wkładu do opracowania „Map and Analysis of Stakeholders of Regional RENCOPs”; 

• przygotowanie materiału „A Pioneer in Community Solar: The Pszczelna Street Housing 

Community in Szczecin, Poland”; 

• zainaugurowanie grupy roboczej R.EN.CO.P. 

ENERGIA Z BAŁTYKU DLA POLSKI 2025  

Cel programu: 

opracowanie, poddanie konsultacjom i promocja programu zrównoważonej modernizacji polskiej 

energetyki w oparciu o wiodącą rolę inwestycji energetycznych na morzu. 

Program „Energia Bałtyku dla Polski 2025” opiera się na czterech filarach:  

• zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw energii, poprzez rozwój transgranicznej, morskiej 

infrastruktury przesyłowej gazu i energii elektrycznej; 

• zwiększeniu możliwości wytwórczych polskiego systemu elektroenergetycznego, w oparciu  

o zasoby gazu i energii wiatru na morzu, jako etapu przejściowego z „ery konwencjonalnej” do „ery 

nieemisyjnej”;    



 

11 

 

• stworzeniu nowego impulsu gospodarczego w postaci wykreowania krajowego przemysłu 

energetyki morskiej; 

• budowaniu przewag konkurencyjnych i szans eksportowych polskiego przemysłu energetyki 

morskiej poprzez mądre partnerstwo międzynarodowe oraz rozwój innowacyjności i promocję 

polskich produktów i usług. 

Wykonane działania 

1. Aktualizacja Analizy ENERGY MIX 2030 

Wykonano aktualizację modeli energy-mix Polski do roku 2030. Wyniki wykorzystano w Programie rozwoju 

morskiej energetyki i przemysłu morskiego w Polsce, opisanym poniżej.   

2. Aktualizacja Programu rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego w Polsce 

W ramach prac nad programem Energia z Bałtyku dla Polski 2025 Fundacja, w styczniu 2018 r. opublikowała 

aktualizację Programu rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego w Polsce, opracowania 

przygotowanego przez ekspertów FNEZ we współpracy z Ernst & Young w roku 2013 roku. Partnerem 

merytorycznym aktualizowanego dokumentu, przedstawiającego wyniki najnowszych analiz wykonanych  

w zakresie uwarunkowań rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce, została Kancelaria Clifford Chance. 

Jak wynika z aktualizacji dokumentu – realny potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce wynosi od 

8 do 10 GW. Budowa pierwszej MFW w Polsce, o mocy ok 600 MW, może się rozpocząć około roku 2022. 

Pierwsze morskie elektrownie mogą zostać przyłączone do sieci w roku 2025. Do końca roku 2030 może 

zostać wybudowanych ok 4 GW, a do roku 2035 – 8 GW. Więcej na: http://www.beif.pl/energia-z-baltyku/  

 

http://www.beif.pl/energia-z-baltyku/
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3. Organizacja międzynarodowej konferencji – Bałtyckiego Forum Przemysłu Energetyki 

Morskiej” – BEIF 2018 

28 lutego – 1 marca 2018 roku w Warszawie FNEZ zorganizowała czwartą odsłonę międzynarodowej 

konferencji, pod nową nazwą „Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej – BEIF 2018”. 

Celem tej edycji było wypracowanie propozycji rozwiązań systemowych służących zapewnieniu rozwoju 

gospodarczego i bezpieczeństwa energetycznego Polski w latach 2020-2030, w oparciu o inwestycje 

energetyczne na obszarach morskich oraz stworzeniu nowej specjalizacji polskiego przemysłu – przemysłu 

energetyki morskiej. 

Wydarzenie zgromadziło 211 uczestników reprezentujących 140 firm i instytucji z kraju i zagranicy, w tym:  

• Inwestorzy, 

• przedstawiciele przemysłu morskiego, 

• eksperci,  

• przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

• przedstawiciele rządu, parlamentu i samorządów, 

• przedstawiciele ambasad.  

Odbyło się pięć sesji tematycznych, a w nich pięć debat eksperckich, dwie debaty oksfordzkie, z udziałem 

50 prelegentów. Najważniejsze wnioski, główne postulaty branży, planowane działania, przegląd sesji  

i paneli, cytaty, najciekawsze momenty dyskusji zostały sformułowane w „Podsumowaniu konferencji (…)”, 

stanowiącym załącznik do niemniejszego Sprawozdania. Został również przygotowany materiał filmowy, 

dostępny na stronie www.beif.pl.    

   

   

4. Porozumienie Polskiego Przemysłu Energetyki Morskiej 

FNEZ była głównym animatorem prac nad Porozumieniem Polskiego Przemysłu Energetyki Morskiej 

(PPPEM), zrzeszającego 45 firm i organizacji reprezentujących polskie podmioty działające w sektorach 

związanych z produkcją komponentów i usługami na rzecz morskich inwestycji energetycznych. W roku 

2018 Fundacja zorganizowała spotkanie z sygnatariuszami PPPEM.  

Z uwagi na brak środków finansowych na działania w niniejszym Porozumieniu, podjęto decyzję  

o wygaszeniu działalności w tym zakresie. 

https://www.beif.pl/filmy/
http://www.beif.pl/
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5. „Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej” – BEIF 2019 

FNEZ rozpoczęła działania przygotowawcze do piątej międzynarodowej dyskusji o potencjale i przyszłości 

polskiego przemysłu energetyki morskiej, planowanej na II kwartał 2019 roku. Cele tej edycji to: 

• promocja Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP), zaangażowanie w jej realizację 

szerokiego kręgu inwestorów i przemysłu morskiego, w tym energetyki morskiej; 

• promocja idei integracji rynku energii i gazu w rejonie Morza Bałtyckiego, w tym rozwój morskich 

inwestycji gazowych i budowa bałtyckich sieci morskich zintegrowanych z rozwojem morskiej 

energetyki wiatrowej;  

• dyskusja o uwarunkowaniach przestrzennych, środowiskowych, społecznych i prawnych na 

przykładzie międzynarodowej inwestycji rurociągu Baltic Pipe oraz projektu Baltic Integrid, w tym 

wypracowanie rekomendacji zmian przepisów; 

• konsultacje branżowe nowych regulacji rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i sieci morskich na 

Bałtyku; 

• budowanie rynku dla przemysłu energetyki morskiej, w tym promocja firm z państw regionu 

bałtyckiego.   

W ramach prac przygotowawczych, w omawianym okresie, FNEZ opracowała założenia merytoryczne 

konferencji, wystąpiła o patronaty medialne, rozpoczęła rozmowy z potencjalnymi partnerami, 

rozbudowała stronę internetową www.beif.pl o koleją edycję i rozpoczęła kampanię promocyjną. 

6. Udział FNEZ w wydarzeniach istotnych dla sektora morskiej energetyki wiatrowej 

W 2018 r. przedstawiciele FNEZ wzięli udział w 12 wydarzeniach, gdzie poruszany był temat morskiej 

energetyki wiatrowej. W tabeli 2 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 Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej 

Energetyki Wiatrowej – Rozbudowa sieci przesyłowej 

związana z planowanym rozwojem morskiej energetyki 

wiatrowej (10.01.2018 r.) 

Uczestnik/Prelegent  

2.  

Warsztaty „Rozwój zintegrowanych, 

międzysystemowych przyłączy dla morskiej energetyki 

wiatrowej na Południowym Bałtyku” (12.01.2018 r.) 

Organizator/Moderator/Prelegent 

3.  

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej 

Energetyki Wiatrowej - Konferencja "Narodowy Program 

Rozwoju Morskiej Energetyki szansą dla polskiego 

przemysłu" (15.01.2018 r.) 

Uczestnik  

4.  
Konferencja „Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki 

Morskiej” – BEIF 2018 (28.02 – 01.03.2018 r.)  
Organizator/Moderator/Prelegent 

http://www.beif.pl/
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Lp. Wydarzenie Charakter udziału FNEZ 

5.  

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej 

Energetyki Wiatrowej – Łańcuch dostaw dla Morskiej 

Energetyki Wiatrowej w Polsce impulsem dla rozwoju 

gospodarczego kraju (22.03.2018 r.) 

Uczestnik  

6.  
Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE Gdańsk 2018 (16-

17.04.2018 r.) 
Uczestnik/Prelegent 

7.  
Konferencja “Future Conference Wind & Maritime” (18-

19.04.2018 r.) 
Uczestnik/Prelegent 

8.  

Konferencja “Offshore Grid and Offshore Wind Energy in 

the Baltic Sea – Opportunity for Integrating Energy 

Markets” (07.06.2018 r.) 

Organizator/Moderator/Prelegent 

9.  Warsztaty PSE - PreFeasibility Study (02.07.2018 r.) Uczestnik 

10.  
Konferencja i targi „Global Wind Summit”, Hamburg 25-

28.09.2018 
Uczestnik, Prelegent  

11.  

Konferencja: „Nie tylko elektrownie węglowe, czyli 

perspektywy realizacji nowych projektów inwestycyjnych 

w sektorze” 08.10.2018 

Uczestnik, Prelegent  

12.  

Konferencja: Morska energetyka wiatrowa – 

perspektywy rozwoju offshore w Polsce. Dyskusja nad 

potencjałem rozwoju offshore w Polsce (29.11.2018) 

Uczestnik, Prelegent  

 

Kluczowe rezultaty działań: 

• aktywizowanie przedstawicieli przemysłu morskiego do uczestnictwa w procesie tworzenia 

systemu wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej; 

• promowanie tematu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i sieci morskich wśród lokalnych 

polityków z regionów nadmorskich; 

• zaznaczenie istotności roli morskiej energetyki wiatrowej w kluczowych gospodarczych 

dokumentach strategicznych;  

• promowanie tematu morskich krajowych i transgranicznych połączeń elektroenergetycznych 

wśród kluczowych decydentów i interesariuszy; 

• obecność tematyki morskiej energetyki wiatrowej, sieci morskich, przemysłu energetyki morskiej 

w mediach – oswajanie opinii publicznej oraz ekspertów z tą tematyką. 

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA W ENERGETYCE 

Cel Programu: 

podniesienie poziomu dialogu społecznego i zwiększenie udziału społeczności zainteresowanych  

w decyzjach dotyczących energetyki.  
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Wykonane działania 

Fundacja kontynuowała działania związane z kampanią komunikacji społecznej dla polskiej części projektu 

Baltic Pipe. Brała udział w organizacji spotkania z przedstawicielami środowisk rybackich, wysłuchania 

publicznego, opracowaniu koncepcji udziału społeczeństwa w ramach procedury zarządzania projektami  

o statucie Projektów Wspólnego Zainteresowania Wspólnoty Europejskiej (PCI). W czwartym kwartale 2018 

r. rozpoczęła przygotowania do spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gmin nadmorskich, planowanych 

na I kwartał 2019 r.  

• Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami środowisk rybackich   

Spotkanie odbyło się 20 lutego 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rewalu. Celem spotkania było 

przekazanie przedstawicielom środowisk rybackich informacji na temat projektu Baltic Pipe,  

a w szczególności budowy i przebiegu podmorskiej części gazociągu wraz z wyjściem na ląd i stacją 

zaworową gazu w rozpatrywanych wariantach Rogowo i Niechorze-Pogorzelica. W trakcie spotkania 

omówiono mi.in. pierwsze wnioski wynikające z przeprowadzonej oceny oddziaływania gazociągu 

podmorskiego na środowisko. Rozmowy dotyczyły także ew. wpływu inwestycji na siedliska ryb.  

W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 interesariuszy.  

   

• Wysłuchanie publiczne  

Spotkanie informacyjne w ramach wysłuchania publicznego dotyczące Projektu Baltic Pipe odbyło się  

7 marca 2018 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Spotkanie miało charakter 

otwarty. Wysłuchanie zostało zrealizowane w ramach procedury PCI, którą objęta jest inwestycja Baltic 

Pipe. Celem wysłuchania było dostarczenie społecznościom lokalnym, władzom samorządowym oraz 

organizacjom pozarządowym i innym zainteresowanym – informacji o projekcie oraz umożliwienie 

zgłaszania uwag na możliwie wczesnym etapie realizacji inwestycji. 

Podczas spotkania zostały zaprezentowane: podstawowe założenia projektu dla części morskiej i lądowej, 

rozważane warianty trasy przebiegu gazociągu dla części morskiej i lądowej, aktualny status i harmonogram 

całej inwestycji a także harmonogramy projektów składowych, rodzaje potencjalnych oddziaływań na 

środowisko na morzu i lądzie oraz udział społeczeństwa.  

Udział w wysłuchaniu publicznym wzięło około 40 interesariuszy zewnętrznych w tym przedstawiciele: 

władz samorządowych, organów administracji środowiskowej i morskiej, organizacji pozarządowych, 

organizacji rybackich oraz mediów krajowych i lokalnych.  
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• Konkurs edukacyjny pt. „Gaz ziemny – czyste paliwo w naszych domach 

W czwartym kwartale 2018 rozpoczęła organizację konkursu edukacyjnego pt. 

„Gaz ziemny – czyste paliwo w naszych domach” dla uczniów szkół 

podstawowych z gmin Trzebiatów i Rewal w województwie zachodnio-

pomorskim. Tematem konkursu był gaz ziemny i jego rola w energetyce jako 

czyste i bezpieczne paliwo dla Polski. Konkurs został podzielony na konkurs 

plastyczny dla uczniów klas I-IV i konkurs wiedzy dla klas V-VIII. Finał konkursu 

została zaplanowany na I kwartał 2019 r.  

W omawianym okresie zostały opracowane: założenia organizacyjne 

konkursów, regulaminy, materiał poglądowy do konkursu plastycznego oraz 

materiały edukacyjne do I etapu konkursu wiedzy. Została również 

przygotowana podstrona konkursu www.fnez.pl/konkursedukacyjny. 

 

 

Kluczowe rezultaty działań:  

• podniesienie wiedzy o projekcie wśród kluczowych interesariuszy Projektu, 

• ograniczenie ryzyka konfliktów społecznych i protestów podczas procesu inwestycyjnego. 

DZIAŁANIA INFORMACYJNE PROWADZONE PRZEZ FNEZ ORAZ WSPÓŁPRACA  

Z MEDIAMI 

Działania informacyjne podejmowane przez FNEZ były realizowane poprzez szeroką współpracę z mediami 

oraz prowadzenie serwisów tematycznych: 

• www.oddzialywaniawiatrakow.pl  

• www.morskiefarmywiatrowe.pl  

• www.oddzialywaniagazulupkowego.pl 

Ponadto FNEZ prowadzi swój profil na serwisie Facebook oraz LinkedIn. 

  

http://www.fnez.pl/konkursedukacyjny
http://www.oddzialywaniagazulupkowego.pl/
http://www.fnez.pl/upload/File/Material_edu%20II.pdf
http://www.fnez.pl/upload/File/Ietap_konkurs.pdf
http://www.fnez.pl/upload/File/Material%20pogladowy.pdf
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1. Serwisy prowadzone przez FNEZ 

fnez.pl 

Serwis zawiera podstawowe informacje o FNEZ oraz prowadzonych przez nią działaniach. W ramach 

serwisu publikowane są również opracowania tworzone przez ekspertów Fundacji oraz aktualne 

informacje branżowe związane z przedmiotem działalności FNEZ. W 2018 roku opublikowano:  

5 opracowań, 47 aktualności z działań FNEZ oraz 125 aktualności rynkowych. 

Średnio w ciągu miesiąca odnotowywanych jest około 6593 wejść na stronę.  

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. Odnotowano 2510 wejść na stronę. 

Z uwagi na brak finansowania podjęto decyzję o zawieszeniu działalności na stronie. 

oddzialywaniagazulupkowego.pl 

Z uwagi na brak finansowania podjęto decyzję o zawieszeniu działalności na stronie. 

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 2018 r. opublikowano 62 aktualności branżowe i odnotowano 4112 wejść na 

stronę. 

Z uwagi na brak finansowania podjęto decyzję o zawieszeniu działalności na stronie. 

Serwis społecznościowy – Facebook 

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

portalu facebook umożliwia szybkie dotarcie publikacji i stanowisk oraz newsów branżowych do szerokiego 

grona odbiorców umożliwiając tym samym łatwy dostęp do informacji. W 2018 r. opublikowano 106 

postów, których łączna liczba odbiorców wyniosła 13 720. 

Serwis społecznościowy – LinkedIn 

Celem aktywności na portalu jest informowanie zainteresowanych przedstawicieli branży o newsach  

i wydarzeniach branżowych, ale także działalności FNEZ. Portal umożliwia promowanie i informowanie 

szerokiego grona odbiorców, ale także uzyskiwanie informacji z branży. W 2018 r. opublikowano 69 postów, 

których zasięg wyniósł łącznie 30 968. 

2. Współpraca z mediami 

FNEZ w ramach działań prowadzonych w 2018 roku aktywnie współpracowała z mediami. Wynikiem 

współpracy były liczne publikacje, zainicjowane przez FNEZ, które znalazły się w mediach ogólnopolskich. 

Wykaz tych publikacji znajduje się w tabeli 3.  

http://www.odzialywaniawiatrakow.pl/
http://www.oddzialywaniagazulupkowego.pl/
http://www.morskiefarmywiatrowe.pl/
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Tabela 4. Wykaz publikacji zainicjowanych przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej w ramach 

prowadzonych działań 

Lp. Tytuł publikacji Data publikacji Media 

1. Czas złapać wiatr od morza 10.01.2018 pb.pl 

2. Poland Ripe for Offshore Wind Boom 17.01.2018 offshorewind.biz 

3. 

FNEZ: wykorzystanie potencjału 

morskiej energetyki wymaga pilnych 

decyzji politycznych 

26.01.2018 wnp.pl 

4. Wiatr znad morza silniejszy 06.02.2018 rp.pl 

5. 
Poland: FNEZ Making Case for 

Offshore Wind 
19.02.2018 offshorewind.biz 

6. 

M. Stryjecki: farmy wiatrowe na 

Bałtyku bez wsparcia ok. 2027 r. 

[wywiad] 

20.02.2018 gramwzielone.pl 

7. 
Miks energetyczny Polski po 2030 r.: 

43 proc. dla węgla, co z resztą? 
20.02.2018 wnp.pl 

8. 
Morskie farmy wiatrowe przyszłością 

polskiej energetyki? 
26.02.2018 gospodarkamorska.pl 

9. 

Stryjecki: Morska energetyka 

wiatrowa, czyli szybko, tanio i 

bezpieczniej 

01.03.2018 biznesalert.pl 

10. Energia z Bałtyku szansą dla Polski 05.03.2018 polskieradio.pl 

11. 
Kluczowe trzy dni dla energetyki 

wiatrowej 
08.03.2018 energetyka24.pl 

12. 
Wójcik: Polskie wiatraki mogą połączyć 

siły ze Skandynawią 
22.03.2018 biznesalert.pl 

13. 
Morska energetyka wiatrowa 

potrzebuje dedykowanych rozwiązań 
24.05.2018 wnp.pl 

14. 
Wiatraki na Bałtyku będą 

potrzebowały sieci (ANALIZA) 
07.06.2018 biznesalert.pl 

15. 
Oto projekt planu dla morskich 

elektrowni wiatrowych 
20.06.2018 wysokienapiecie.pl 

16. 
Giganci ostrzą zęby na bałtyckie 

projekty 
26.07.2018 rp.pl 

17. 
Czy warto inwestować w morskie 

farmy wiatrowe? 
03.09.2018 energetyka24.pl 

18. Kiedy zielony prąd popłynie z Bałtyku? 21.09.2018 polskieradio.pl 

19. 
FNEZ: Lokalne projekty energetyczne 

realizują globalne cele 
14.11.2018 biznesalert.pl 



 

19 

 

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; 

• stała obecność w mediach branżowych widomości na temat morskiej energetyki wiatrowej  

i korzyści płynących z jej rozwoju przyczyniły się do zwiększenia poparcia społecznego i politycznego 

dla rozwoju tej technologii; 

• komunikowano o najnowszych wydarzeniach w sektorze, postępie technologicznym, redukcji 

kosztów, oddziaływaniu na sektory powiązane, co sprzyjało poszerzeniu wiedzy odbiorców  

z zakresu morskiej energetyki wiatrowej. 

INNE DZIAŁANIA 

W kwietniu 2018 r. mając na uwadze zbieżność celów i zasad działania Fundacji na rzecz Energetyki 

Zrównoważonej oraz Fundacji Monitoringu Środowiska (FUNMOS), Zarządy obu Fundacji podjęły decyzję  

o połączeniu obydwu fundacji, poprzez przejęcie FUNMOS przez FNEZ. Połączenie FNEZ i FUNMOS pozwoli 

na wzmocnienie realizacji celów obydwu fundacji w obszarze zapewnienia zrównoważonego rozwoju 

morskiej energetyki na polskich obszarach morskich i zapewnienia bezpieczeństwa środowiska morskiego, 

poprzez działania na rzecz stałego monitoringu stanu środowiska morskiego i oddziaływań morskich farm 

wiatrowych i sieci morskich na środowisko. Połączone fundacje, dysponują potencjałem pozwalającym na 

uruchomienie realizacji Morskiej Stacji Monitoringowej MSM1, która może stać się kluczowym elementem 

budowy bezpieczeństwa obszaru Natura 2000 „Ławica Słupska” przed oddziaływaniami ze strony morskich 

farm wiatrowych. FUNMOS wnosi w taki wspólny projekt uzyskane pozwolenie na wznoszenie MSM1,  

a doświadczenie, kontakty, zasoby kadrowe oraz historia budżetowa FNEZ, pozwalają na zbudowanie 

konsorcjum, odpowiedzialnego za przygotowanie projektu, zapewnienia jego realizacji i eksploatacji. 
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Załączniki w wersji elektronicznej:  

1. BIG – Strategia Mitygacji, lipiec 2018 

2. BIG – Wstępne Studium Wykonalności, wrzesień 2018 

3. BIG – Rekomendacje TYNDP 2018, wrzesień 2018  

4. Program rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego, styczeń 2018 

5. Podsumowanie Bałtyckiego Forum Przemysłu Energetyki Morskiej, marzec 2018 

• Energia z Bałtyku dla Polski 2025 – 5 pytań na dobry początek 

• Energia z Bałtyku dla Polski 2025 – Przemysł 

• Energia z Bałtyku dla Polski 2025 – Potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce 

6. Materiał poglądowy do konkursu plastycznego: Gaz ziemny czyste paliwo w naszych domach – jaki 

wpływ ma gaz ziemny na nasze bezpieczeństwo i środowisko, listopad 2018 

7. Materiał edukacyjny II etap: Projekt Baltic Pipe – nowe źródło dostaw gazu do Polski, grudzień 2018 

8. Materiał edukacyjny I etap: Jaki wpływ ma gaz zimny na nasze bezpieczeństwo i środowisko, 

grudzień 2018 

9. Odpisy uchwał Zarządu 2018. 

 

Załączniki w wersji papierowej: 

1. Wstępne Studium Wykonalności, wrzesień 2018 

2. Materiał edukacyjny I etap: Jaki wpływ ma gaz zimny na nasze bezpieczeństwo i środowisko, 

grudzień 2018 

3. Materiał edukacyjny II etap: Projekt Baltic Pipe – nowe źródło dostaw gazu do Polski, grudzień 2018 

4. Odpisy uchwał Zarządu. 



 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej 

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

t. +48 (22) 412 24 92, e. sekretariat@fnez.pl  

www.fnez.org, www.beif.pl 
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