
 

                          

 

 

Offshore Grid and Offshore Wind Energy in the Baltic Sea – 
Opportunity for Integrating Energy Markets 

 

- Summary -  

 

7 czerwca 2018 r., w Warszawie, odbyła się konferencja “Offshore Grid and Offshore Wind Energy in the 

Baltic Sea – Opportunity for Integrating Energy Markets”. Uczestnicy debatowali o przyszłości rozwoju 

morskich sieci elektroenergetycznych na Morzu Bałtyckim. Podstawą dyskusji były wyniki studium 

wykonalności dla dwóch połączeń transgranicznych: Polska-Szwecja-Litwa oraz Niemcy-Szwecja 

zintegrowanych z morskimi farmami wiatrowymi, w ramach projektu Baltic InteGrid, współfinansowanego 

z programu INTERREG Baltic Sea Region 2014-2020.  Organizatorem konferencji była Fundacja na rzecz 

Energetyki Zrównoważonej.  

 

Najważniejsze wnioski z dyskusji: 

Morze Bałtyckie to wschodzący rynek 

dla rozwoju morskiej energetyki 

wiatrowej, o ogromnym potencjale i 

znaczeniu dla bezpieczeństwa 

energetycznego regionu.  

 

• Prelegenci zgodnie stwierdzili, że Morze Bałtyckie jest 
kolejnym, po Morzu Północnym, ogromnym rynkiem rozwoju 
MEW.  

• 85 GW  do roku 2050 r. to potencjał techniczny morskich farm 
wiatrowych na Bałtyku oszacowany w ramach prac nad Baltic 
Energy Market Interconnection Plan (BEMIP). 

• 9 GW do 2030 r. i 35 GW do 2050 r. – to potencjał ekonomiczny 
– wyliczony w ramach Baltic InteGrid.  

• Katrien Prins (Senior Policy Officer, DG ENERGY, European 
Commission) podkreśliła, że wykorzystanie tego potencjału 
jest możliwe o ile prace nad projektami morskich farm 
wiatrowych zaczną się jak najwcześniej. Przedłużająca się 
decyzyjność na szczeblu poszczególnych państw utrudni 
wywiązanie się z celów Unii Europejskiej w zakresie udziału 
odnawialnych źródeł energii. 

• Ważnym elementem rozwoju rynku morskiej energetyki 
wiatrowej na Bałtyku powinien być rozwój transgranicznych 
sieci elektroenergetycznych.  

Planowanie rozwoju sieci morskich 

wymaga 20-letniego horyzontu 

czasowego planowania. 

 

• Połączenia transgraniczne zintegrowane z morskimi farmami 
powinny być wpisane do Ten Year Network Development Plan 
(TYNDP). 

• Horyzont planowania w TYNDP jest jednak za krótki. Okres 
planowania w przypadku połączeń transgranicznych, 
zwłaszcza morskich, powinien obejmować 20-lat, gdyż okres 
przygotowania i realizacji  inwestycji to 10 lat. TYNDP powinien 
uwzględniać dodatkowy bufor czasowy, umożliwiający 
właściwe planowanie i przygotowanie do inwestycji, z 
uwzględnieniem uzgodnień międzynarodowych  
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i uzyskania finansowania, a także koordynację z rozwojem 
MFW. 

Rozwój „meshed grid” powinien 

przynosić korzyści 

 

• Rozwój „meshed grid” powinien być poparty wynikami analiz 
kosztów i korzyści i powinien być opłacalny.   

• Wyniki analiz Wstępnego Studium Wykonalności 
przedstawione podczas konferencji potwierdzają, że 
rozwiązania typu „meshed grid” mogą być opłacalne. Poziom 
korzyści zależy jednak od stopnia rozwoju MFW i musi być 
każdorazowo analizowany, z uwzględnieniem szeregu 
czynników wpływających na koszty.    

UE wspiera realizację sieci morskich, 

zarówno od strony finansowej jak  

i ułatwień proceduralnych.  

 

• Dofinansowanie przez UE inwestycji w zakresie sieci morskich 
jest możliwe w przypadku gdy beneficjentem są minimum 2 
kraje członkowskie.   

• Na poziomie UE są również przepisy ułatwiające realizację 
inwestycji posiadających status PCI (Project of Common 
Interest). Rozporządzenie TEN-E zawiera szereg rozwiązań 
skracających czas uzyskiwania pozwoleń. 

Kraje powinny utworzyć plany rozwoju 

MEW i sieci morskich. 

• Poszczególne państwa członkowskie powinny opracować 
plany w zakresie rozwoju sektora morskiej energetyki 
wiatrowej oraz połączeń transgranicznych, co pomogłoby 
skoordynować długoterminowe planowanie sektora na 
poziomie europejskim – podkreśliła Iza Kielichowska 
(Managing Consultant, Ecofys). 

Zaprojektowanie sieci morskich jest 

wyzwaniem legislacyjnym, 

środowiskowym i przestrzennym.   

 

• Lider projektu Baltic InteGrid Anika Nikolas-Ponder (IKEM) 
wskazała, że dużym utrudnieniem integracji MFW z siecią 
morską będzie brak dedykowanego rozwiązania legislacyjnego 
dla tworzenia sieci morskich na poziomie Unii Europejskiej 
oraz wytycznych dla inwestorów sieci. Długotrwały proces 
legislacyjny będzie wymagał licznych konsultacji i uzgodnień z 
organami administracji, ale także  
z użytkownikami obszarów morskich.  

• Wyzwaniem będzie integracja rynków oraz uzgodnienie 
uwarunkowań dla przesyłu energii elektrycznej na rynki 
zagraniczne. Potwierdzili to przedstawiciele Energinet  
i 50Hertz, którzy przestawili doświadczenia z Morza 
Północnego i z projektu Kriegers Flak na Morzu Bałtyckim.  

• Argumentem za planowaniem sieci w postaci połączeń 
oczkowych jest mniejsza ingerencja w środowisko 
przyrodnicze i w konsekwencji mniejsze oddziaływania na 
użytkowników morza. 

Akceptacja społeczna będzie kluczem 

do pomyślnego rozwoju morskiej 

energetyki.. 

• Coraz większe znaczenie dla powodzenia realizacji inwestycji 
będzie odgrywała akceptacja społeczna. Dlatego niezbędne 
jest prowadzenie dialogu i konsultacji zarówno  
z administracją publiczną ale także zainteresowanymi 
stronami.  

• Marcin Sowiński (Project Manager, Polenergia S.A.) zaznaczył, 
że przyłączenie MFW w Polsce w sposób promieniowy, może 
wiązać się konfliktami społecznymi z uwagi na dużą ilość 
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inwestycji i znaczne ograniczenia przestrzenne w regionie 
nadmorskim.  

• Z przestawionych podczas konferencji wyników analiz wynika, 
że ilość kabli w przypadku połączeń zintegrowanych z MFW 
może być od 3 do 6 krotnie mniejsza niż w przypadku połączeń 
promienistych, co przełoży się na mniejszą skalę potencjalnych 
oddziaływań środowiskowo-społecznych. 

Potrzebne są elastyczne rozwiązania  

i współpraca pomiędzy 

interesariuszami. 

 

• Jak podkreślił Michael Refstrup Pedersen (Head of Analysis 
and Models, Energinet.dk) należy spodziewać się 
dynamicznego rozwoju technologicznego , dlatego też nie 
należy przywiązywać się do jednej technologii.  

• Przygotowanie i realizacja sieci morskich zintegrowanych  
z MFW wymaga ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi 
interesariuszami (inwestorzy, deweloperzy, administracja, 
operatorzy sieci przesyłowej). 

• Thilo Krupp (Project Manager, German Offshore Wind Fnergy 
Foundation) zaznaczył, że w ramach Baltic InteGrid powstało 
Baltic Offshore Grid Forum, które ma pełnić rolę platformy 
komunikacji pomiędzy interesariuszami w zakresie rozwoju 
sieci morskich na Bałtyku.  

Polska może być liderem w MEW  

i rozwoju sieci morskich  

 

• 6-10 GW to potencjał Polskich Obszarów Morskich wskazany 
przez przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. 
Morskiej Energetyki Wiatrowej Zbigniewa Gryglasa.  

• Duży potencjał energetyczny oraz dojrzałe zaplecze przemysłu 
morskiego pozycjonuje Polskę jako lidera na Morzu Bałtyckim. 
Potwierdza to także Katrien Prins z Komisji Europejskiej, która 
wskazuje, że położenie i potencjał przemysłu morskiego i 
morskiej energetyki wiatrowej umożliwia Polsce organizację 
bazy logistycznej dla znaczącej części rynku bałtyckiego. Polska 
powinna tez być uczestnikiem projektów budowy 
transgranicznej sieci morskiej. 

Deklarowany potencjał inwestycyjny to 

12 GW w MFW i rozwój sieci morskich 

 

• Inwestorzy morskich farm wiatrowych w Polsce zadeklarowali 
PSE, podczas prowadzonej przez operatora analizy potencjału 
morskiego, zainteresowanie realizacją około 12 GW – 
przekazał Leszek Jesień (Dyrektor Departamentu Współpracy 
Międzynarodowej, PSE S.A.).  

• Zbigniew Gryglas zapewnił, że w krajowym miksie 
energetycznym będzie miejsce dla morskiej energetyki 
wiatrowej, co znajdzie potwierdzenie  
w projektowanej Polityce energetycznej Polski, która ma 
zostać opublikowana do końca bieżącego roku. 

W Polsce rozważana jest budowa sieci 

morskiej zintegrowanej z MFW, w tym 

połączenie Polska-Litwa 

 

• Operator rozważa rozwój sieci morskiej wzdłuż wybrzeża, 
stanowiącej punkt przyłączenia dla MFW, która w następnej 
kolejności może być rozwijana jako połączenia transgraniczne.  

• Waldemar Łagoda (Zastępca Dyrektora w Departamencie 
Elektroenergetyki i Ciepłownictwa, Ministerstwo Energii) 
wskazał, że jednym z analizowanych przez polski rząd 
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wariantów jest budowa połączenia z Litwą, w połączeniu  
z MFW na Ławicy Środkowej. 

Morska energetyka wiatrowa może 

stanowić alternatywę dla energetyki 

jądrowej w kontekście wypełnienia 

celów UE w zakresie polityki 

klimatycznej. Będzie jednak wymagała 

wsparcia energetyki gazowej.  

 

• Marcin Roszkowski (Prezes Instytutu Jagiellońskiego) 
podkreślił, że morska energetyka wiatrowa jest dobrą 
alternatywą dla rozwoju energetyki jądrowej, w kontekście 
zapewnienia prognozowanego deficytu mocy oraz 
wypełnienia zobowiązań dla wzrostu udziału energii ze źródeł 
odnawialnych i redukcji emisji CO2. 

• Niemniej ważnym jest także, równoległa do rozwoju 
offshore’a, dywersyfikacja dostaw gazu i energetyki gazowej, 
który będzie stanowił stabilizację dla zielonej energii.  

Projekty MFW na granicy polskiej  

i szwedzkiej wyłącznej strefy 

ekonomicznej mogą być przyłączone 

do sieci morskiej. Zwiększy to 

opłacalność projektów.  

 

 

 

• Marcin Sowiński (Project manager, Polenergia S.A.) wskazał, że 
projekty MFW planowane na Ławicy Środkowej (na granicy 
polskiej i szwedzkiej wyłącznej strefy ekonomicznej) powinny 
być przyłączone w technologii HVDC. Mogą być również 
przyłączane do sieci transgranicznej. 

• Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość przyłączenia 
morskich farm wiatrowych do punktu przyłączenia w głębi 
lądu, co zwiększa potencjał przyłączeniowy morskiej 
energetyki   

•  Jeśli koszty przyłącza nie będą ponoszone przez inwestora  
i zachowana będzie  dynamika rozwoju sektora morskiej 
energetyki wiatrowej na świecie to możliwa jest realizacja 
projektów w Polsce bez wsparcia, zwłaszcza tych 
zlokalizowanych na Ławicy Środkowej. 

Prywatni inwestorzy powinni zostać 

dopuszczeni do realizacji sieci morskich 

 

• Zdaniem Lasse Sundahl (Senior Project Manager – Regulatory 
Affairs, Orsted) sieci morskie mogą być realizowane przez 
podmioty prywatne co zwiększyłoby efektywność takich 
rozwiązań, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego 
poziomu koordynacji na poziomie rozwoju sieci. Takie 
rozwiązanie stosuje się m.in. w Wielkiej Brytanii. 

 


