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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 2019 

Na początku roku 2019 Zarząd Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) podjął uchwałę 
nr 2/2019, zgodnie z którą w okresie od stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 r. zakończony został projekt Baltic InteGrid. Zgodnie z harmonogramem działania projektu 
zakończyły się z dniem 28.02.2019 r. Po tym czasie FNEZ prowadziła prace mające na celu utrzymanie 
rezultatów projektu.  

Działania w ramach projektu i po jego zakończeniu skupiały się wokół następujących zadań: 

 Udział i prezentacja wyników podczas konferencji kończącej projekt "Baltic InteGrid: Towards  
a meshed offshore grid in the Baltic Sea"; 

 promocja oraz pełnienie roli przewodniczącego Baltic Offshore Grid Forum (BOGF). 

W ramach prac w projekcie wykonano następujące działania: 

 wydruk i rozpowszechnienie kopii opracowań i raportów wykonanych w ramach projektu: 

o wstępnego studium wykonalności dla połączeń elektroenergetycznych zintegrowanych 
z morskimi farmami wiatrowymi: Polska-Szwecja-Litwa oraz Niemcy-Szwecja („Wstępne 
Studium Wykonalności”), 

o Strategii Mitygacji Oddziaływań Bałtyckiej Sieci Przesyłowej („Strategia Mitygacji”), 

o rekomendacji projektu Baltic InteGrid do Planu Dziesięcioletniego Rozwoju Sieci 2018 (ang. 
Ten Year Network Development Plan 2018; TYNDP 2018) opracowywanego co 2 lata przez 
ENTSO-E); 

 prezentacja wyników prac analitycznych wykonanych w ramach projektu na konferencji kończącej 
projekt – w ramach wystąpienia na konferencji oraz w ramach stolików tematycznych 
zorganizowanych podczas przerw w konferencji; 

 promocja BOGF. 

Tabela 1. Udział FNEZ w wydarzeniach związanych z projektem 

Lp. Wydarzenie Charakter udziału FNEZ 

1.  
Konferencji "Baltic InteGrid: Towards a meshed offshore grid 
in the Baltic Sea”, Berlin 26-27.02.2019 

Udział w konferencji, prelegent 

Kluczowe rezultaty działań: 

 rozpowszechnienie informacji o projekcie wśród kluczowych interesariuszy, obecnych podczas 
konferencji kończącej projekt,  

 przeprowadzenie sesji BOGF podczas konferencji Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej 
zorganizowanej w Warszawie 22-23 maja 2019 r.,  

 zwiększenie liczby członków BOGF. 
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CO2MMUNITY 

Co-producing and co-financing renewable community energy projects (akronim Projektu: 
Co2mmunity) jest współfinansowany z programu INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego (dalej 
zamiennie: „BSR”). Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum 15 organizacji z 8 państw 
regionu Morza Bałtyckiego. Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie: www.fnez.pl. 

Cel projektu:  

przyspieszenie rozwoju projektów energetyki obywatelskiej w oparciu o lokalne zasoby odnawialnych 
źródeł energii, poprzez:  

 zwiększenie znaczenia energetyki rozproszonej i spółdzielczej w planach i strategiach 
energetycznych państw regionu Morza Bałtyckiego; 

 umocnienie koncepcji projektów energetyki rozproszonej i spółdzielczej w lokalnych 
społecznościach; 

 włączenie koncepcji projektów spółdzielczych i klastrowych do krajowych, regionalnych i lokalnych 
strategii energetycznych; 

 zawiązanie międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany wiedzy eksperckiej, integracji 
interesariuszy oraz wsparcia w prowadzeniu projektów energetyki rozproszonej i spółdzielczej; 

 promocję energetyki rozproszonej, mobilizację i edukację społeczną; 

 założenie „RENCOP” – z ang. Renewable Energy Cooperative Partnerships – porozumienia na rzecz 
inicjowania i prowadzenia wspólnych projektów rozproszonej energetyki obywatelskiej 
w państwach regionu Morza Bałtyckiego. 

Wykonane działania 

W 2019 r. FNEZ realizowało następujące działania: 

 stała organizacja pracy eksperckiej grupy roboczej R.EN.CO.P. poprzez inicjowanie kontaktu z jej 
członkami (kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej, spotkania) dla realizacji 
strategii i planu działania grupy; 

 identyfikacja nowych interesariuszy krajowych zaangażowanych w rozwój energetyki 
obywatelskiej, działania zmierzające do rozszerzenia składu członków grupy roboczej R.EN.CO.P.; 

 zainicjowanie współpracy pomiędzy członkami grupy roboczej R.EN.CO.P. a Radą OZE działającą 
przy Konfederacji Lewiatan; 

 aktualizacja danych i informacji dotyczących listy interesariuszy projektu, grupy roboczej 
R.EN.CO.P. oraz pozyskanie informacji o nowych projektach energetyki obywatelskiej w Polsce – 
przygotowanie wkładu do bazy danych projektów energetyki obywatelskiej – Database 
of Community Energy Projects in the BSR; 

 organizacja spotkania partnerów projektu Co2mmunity w Warszawie (18-19 września 2019 r.); 

 przeprowadzenie spotkań z ekspertami i interesariuszami projektu Co2mmunity; 



 

7 
 

 opracowanie materiałów na spotkania z interesariuszami oraz partnerami projektu; 

 uczestnictwo w spotkaniach partnerów projektu; 

 realizacja zlecenia opracowania pn. „Energetyka obywatelska w Polsce – analiza stanu 
i rekomendacje do rozwoju”; 

 udział w konsultacjach i opracowywaniu konspektów materiałów opracowywanych w ramach 
projektu; 

 stała współpraca z partnerami konsorcjum projektu w zakresie wspólnego gromadzenia 
materiałów, wymiany informacji i konsultacji dokumentów merytorycznych projektu; 

 promocja projektu w Internecie oraz poprzez udział w wydarzeniach ogólnopolskich (konferencje, 
warsztaty, sympozja); 

 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, Łotwa/Ryga, 27-28.03.2019  Uczestnik  

2.  Konferencja „Ogólnopolski Szczyt Energetyczny”, Gdańsk, 8-9.04.2019 Uczestnik/Prelegent 

3.  Konferencja „Forum Ekonomiczne”, Krynica-Zdrój, 3-6.09.2019 Uczestnik/Prelegent 

4.  Spotkanie partnerów, Warszawa, 18-19.09.2019 Uczestnik/Organizator 

5.  
Konferencja GoGreen w ramach wydarzenia 4Buildings. Katowice, 
15-17.11.2019 

Uczestnik/Partner 
instytucjonalny 

6.  
Spotkanie w ramach grupy roboczej R.EN.CO.P. oraz Radą OZE 
działającą przy Konfederacji Lewiatan, Warszawa, 18.12.2019 

Uczestnik/Prelegent 

Kluczowe rezultaty działań: 

 realizacja wymogów formalnych instytucji finansującej oraz programu INTERREG Baltic Sea Region 
oraz rozpoczęcie projektu Co2mmunity; 

 organizacja spotkania partnerów projektu w Warszawie – w spotkaniu wzięli udział wszyscy 
przedstawiciele partnerów projektu oraz zaproszeni przez Fundację eksperci; 

 opracowanie projektu dokumentu pn. „Podręcznik dla rozwoju energetyki obywatelskiej opartej 
o odnawialne źródła energii” (ang. Handbook for Renewable Community Energy Development) 
i rozpoczęcie konsultacji w ramach grupy roboczej R.EN.CO.P. oraz Rady OZE; 

 realizacja na zlecenie Fundacji opracowania pn. „Energetyka obywatelska w Polsce – analiza stanu 
i rekomendacje do rozwoju”; opracowanie stanowi materiał źródłowy do dokumentów 
realizowanych w ramach projektu na temat krajowych uwarunkowań rozwoju energetyki 
obywatelskiej; 

 promocja projektu oraz możliwości rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce poprzez udział 
w wydarzeniach branżowych jako prelegenci i uczestnicy dyskusji panelowych; 
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 przygotowanie wkładu do aktualizacji bazy danych projektów energetyki obywatelskiej w Polsce – 
Database of Community Energy Projects in the BSR; 

 przygotowanie wkładu do projektu opracowania pn. „Guidelines for participatory mobilization 
process to set up R.EN.C.O.P.” na podstawie uwarunkowań i doświadczeń i krajowych; 

 przygotowanie wkładu w ramach uzgodnień zakresu i formy dokumentu pn. „R.EN.CO.P. Roadmap 
for municipalities and regional actors across the BSR”. 

 przygotowanie wkładu w ramach uzgodnień zakresu i formy dokumentu pn. „White Paper for 
national and regional stakeholders to support/initiate CE projects”. 

 realizacja zadań grupy roboczej R.EN.CO.P. oraz współpraca grupy z Radą OZE działającą przy 
Konfederacji Lewiatan, której celem działania jest wypracowanie i promowanie rekomendacji 
zmian legislacyjnych oraz strukturalnych umożliwiających rozwój odnawialnych źródeł energii 
w Polsce oraz energetyki obywatelskiej.  

 

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”;    

 stworzeniu nowego impulsu gospodarczego w postaci wykreowania krajowego przemysłu 
energetyki morskiej; 



 

9 
 

 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. „Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej” – BEIF 2019 

22–23 maja 2019 w Warszawie FNEZ zorganizowała piątą odsłonę międzynarodowej konferencji: „Bałtyckie 
Forum Przemysłu Energetyki Morskiej – BEIF 2019”. 

Piąta edycja odbyła się pod hasłem przewodnim „Energia z Bałtyku dla Europy” i koncentrowała się na 
szansach, jakie niesie dla europejskiej, w tym polskiej energetyki, gospodarki i społeczeństwa rozwój 
bałtyckiej infrastruktury gazowej, sieci elektroenergetycznych oraz morskiej energetyki wiatrowej.  

Wydarzenie zgromadziło 219 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 siedem sesji tematycznych, a w nich sześć debat eksperckich, jedna debata oksfordzka, 
z udziałem 59 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.    
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2. Opracowanie dokumentu „Proces uzyskiwania pozwoleń dla morskiej energetyki 
wiatrowej – Przewodnik 2019” 

W ostatnich latach FNEZ uczestniczyła w projektach, które pozwoliły 
na dokładne określenie procedur administracyjnych, jakich należy 
zastosować, aby przygotować projekt inwestycyjny na polskich 
obszarach morskich – od koncepcji do realizacji. Liczba aktów 
prawnych, które go regulują, brak uwzględnienia specyfiki inwestycji 
morskich, częste zmiany aktów prawnych, a także kadry urzędnicze 
prowadzące postępowania we właściwych organach, powodują 
przedłużenie procedur administracyjnych i zwiększają ryzyko 
inwestycyjne. FNEZ postanowiła podjąć kolejne działanie mające na 
celu wsparcie wszystkich stron zainteresowanych rozwojem 
morskiej energii wiatrowej we właściwym planowaniu procesu 
realizacji przedsięwzięcia W rezultacie FNEZ opracowała przewodnik 
przedstawiający wszystkie procedury administracyjne i działania, 
które muszą podjąć deweloper projektu morskiej farmy wiatrowej 
i właściwe organy administracyjne w ramach uzyskania właściwych 
pozwoleń. 

Ponadto, celem tego dokumentu jest stworzenie podstawy do dyskusji na temat zasadności i kierunków 
zmian w systemie legislacyjnym dotyczącym morskiej energii wiatrowej.  

Przewodnik został rozdystrybuowany wyłącznie wśród uczestników piątej edycji Bałtyckiego Forum 
Przemysłu Energetyki Morskiej. 

Przewodnik w języku angielskim stanowi Załącznik do niniejszego Sprawozdania. 

3. Uruchomienie programu „Forum Dobrych Praktyk Inwestycyjnych” 

Forum Dobrych Praktyk Inwestycyjnych (FDPI) to nowy projekt FNEZ, którego celem jest: 

 zapewnienie optymalizacji technicznej, środowiskowej, społecznej i bezpieczeństwa realizacji 
inwestycji energetycznych na polskich obszarach morskich. 

 przygotowanie uczestników procesu rozwoju i realizacji projektów inwestycyjnych (inwestorów, 
deweloperów, administrację, instytucje finansowe) do prawidłowego i sprawnego procedowania. 

 podnoszenie kwalifikacji krajowych kadr na rynku morskiej energetyki.   

FDPI będzie zapewniać współpracę ekspertów mających realne doświadczenia z realizacji inwestycji, 
z ekspertami, inwestorami i przedstawicielami administracji, której celem jest: 

 identyfikacja problemów związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji energetycznych na 
polskich obszarach morskich, 

 analiza rozwiązań funkcjonujących na rynkach rozwiniętych, 

 weryfikacja możliwości adaptacji doświadczeń zagranicznych na rynek polski, 

 opracowanie i uzgodnienie z interesariuszami dobrych praktyk, 

 upowszechnianie wiedzy o preferowanych rozwiązaniach. 

Partnerstwo nad projektem FDPI objęli Polski Rejestr Statków S.A. oraz Konfederacja Lewiatan. 
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W ramach FDPI planowane jest zainicjowanie dyskusji w obszarach:  

 środowisko,  

 zarządzanie interesariuszami,  

 zezwolenia/pozwolenia i projektowanie,  

 finanse, ubezpieczenia, ryzyko,  

 dostawy, obsługa, serwis. 

 Warsztaty: „Dobre praktyki w zakresie prowadzenia badań geologicznych na potrzeby projektowania  
i budowy morskich farm wiatrowych” 

FNEZ zainaugurowała działalność nowego projektu podczas pierwszego z cyklu spotkań pn.: „Dobre praktyki 
w zakresie prowadzenia badań geologicznych na potrzeby projektowania i budowy morskich farm 
wiatrowych”, które odbyło się 19 listopada 2019 r. w Warszawie. 

Nadrzędnym celem warsztatów było wypracowanie w gronie interesariuszy podejścia do przeprowadzenia 
badań geologicznych na potrzeby projektowania i budowy morskich farm wiatrowych i infrastruktury 
przyłączeniowej. 

Partnerstwo merytoryczne nad warsztatami objęli MEWO S.A., ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. 
oraz SMDI Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o.  

Więcej informacji o warsztatach można znaleźć na stronie: www.fnez.pl w zakładce „Aktualności z działań 
FNEZ”. 

      

4. „Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej” – BEIF 2020 

FNEZ rozpoczęła działania przygotowawcze do szóstej edycji międzynarodowej konferencji, planowanej na 
II kwartał 2019 roku.  

Głównym celem szóstej edycji BEIF jest identyfikacja kluczowych zadań wykonawczych w zakresie rozwoju 
rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz zainicjowanie pracy nad najlepszymi praktykami ich 
realizacji. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez: 

 transfer i implementację najlepszych zagranicznych doświadczeń w zakresie przygotowania  
i realizacji inwestycji; 

 włączanie w działania na rzecz przemysłu energetyki morskiej nowych interesariuszy; 

 inicjowanie i wspieranie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej; 

 integrację branży i koordynację działań organizacji otoczenia biznesu. 
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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. 

W związku z wewnętrzną reorganizacją podjęto decyzję o zawieszeniu organizacji konferencji, planowanej 
na marzec 2020. 

5. Opracowanie Prognozy Struktury Systemu Elektroenergetycznego Polski do roku 2040 
– scenariusz węglowy, jądrowy, OZE 

FNEZ przeprowadziła analizy modelowe możliwości zmian 
polskiego miksu energetycznego w perspektywie roku 2040, 
mających na celu maksymalną, ale racjonalną i 
zrównoważoną redukcję udziału generacji węglowej, jako 
materiału merytorycznego wspierającego dyskusję o 
polityce energetycznej Polski do roku 2040. 

Analizie poddane zostały trzy scenariusze: OZE, węglowy  
i jądrowy. Każdy z nich zakłada odejście od wykorzystania 
węgla brunatnego w wytwarzaniu energii elektrycznej, a także rezygnację z najstarszych, niespełniających 
wymogów BAT, jednostek na węgiel kamienny. Budowę elektrowni Ostrołęka jako ostatniej nowej 
elektrowni węglowej, uwzględniono  
w scenariuszu węglowym i jądrowym. W analizie uwzględniono konieczność zwiększenia elastyczności KSE 
w celu bilansowania niestabilnych źródeł OZE, poprzez instalację w systemie magazynów energii, rozwój 
generacji gazowej, pozostawienia w systemie rezerwy mocy w postaci wyłączanych z produkcji jednostek 
węglowych, zwiększenie mocy połączeń transgranicznych sieci przesyłowych. 

Dokument jest możliwy do ściągnięcia na stronie www.fnez.pl w zakładce „Opracowania”. 

6. Stanowisko FNEZ do Polityki Energetycznej Polski do 2040 

W 2019 roku FNEZ przedstawiła stanowisko do Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) w ramach 
konsultacji społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Energii. Treść uwag i proponowanych przez FNEZ 
zapisów można znaleźć na stronie www.fnez.pl w zakładce „Stanowiska”. 

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

W 2019 r. przedstawiciele FNEZ wzięli udział w ośmiu wydarzeniach, gdzie poruszany był temat morskiej 
energetyki wiatrowej. 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. 
29. Konferencja Energetyczna EuroPOWER  
(24-25.04.2019 r.) 

Prelegent  

2. 
Europejski Kongres Gospodarczy  
(13-15.05.2019 r.) 

Prelegent 
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Lp. Wydarzenie Charakter udziału FNEZ 

3. 
XVI Kongres Nowego Przemysłu  
(1-2.09. 2019 r.) 

Prelegent 

4. 
Konferencja Offshore Wind 2019  
(30.09 - 1.10.2019 r.) 

Uczestnik 

5. 
8th International Conference & Exhibition OFFSHORE 
WIND - LOGISTICS & SUPPLIES  
(16-17.10.2019 r.) 

Uczestnik 

6. 
30. Konferencja Energetyczna EuroPOWER  
(6-7.11.2019 r.) 

Uczestnik 

7. 
VII Konferencja Techniczna "Bloki Nadkrytyczne i co dalej" 
(20-21.11.2019 r.) 

Prelegent 

8. 
WindEurope Offshore 2019 Kopenhagen  
(26-28.11.2019 r.) 

Uczestnik 

 

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.  

Wykonane działania 

Fundacja kontynuowała działania związane z kampanią komunikacji społecznej dla polskiej części projektu 
Baltic Pipe. Brała udział w organizacji spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gmin nadmorskich, spotkania 
z przedstawicielami środowisk rybackich oraz finału konkursu edukacyjnego.  



 

14 
 

 Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami środowisk rybackich   

Spotkanie odbyło się 12 lutego 2019 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.  

   

 Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami gmin Rewal i Trzebiatów 

Spotkania konsultacyjne dotyczące projektu Baltic Pipe odbyły się odpowiednio dla mieszkańców: 

 gminy Rewal – 19 lutego 2019 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechorzu, 

 gminy Trzebiatów – 19 lutego 2019 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie. 

Celem spotkań było przekazanie mieszkańcom 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 Niechorze-Pogorzelica i Rogowo.  

Podczas spotkań zostały zaprezentowane: aktualne informacje o projekcie Baltic Pipe oraz aspekty 
techniczne i środowiskowe podmorskiego gazociągu. Podczas spotkań przewidziano w agendzie czas na 
sesję pytań i odpowiedzi. 

W spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział odpowiednio około 15 osób podczas spotkania 
z mieszkańcami gminy Rewal i ok. 10 osób podczas spotkania z mieszkańcami gminy Trzebiatów. 
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 Konkurs edukacyjny pt. „Gaz ziemny – czyste paliwo w naszych domach 

W 2019 r. FNEZ, dalej: „Organizator” kontynuowała działania związane z organizacją 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.  

W omawianym okresie zostały przeprowadzone dwa etapy konkursu wiedzy i dwa etapy konkursu 
plastycznego, w ramach, których zorganizowano: 

 prelekcje w sześciu szkołach dla dzieci zainteresowanych konkursem wiedzy (21-22 luty 2019 r.) 

 finał konkursu wiedzy i konkursu plastycznego (29 marca 2019 r.) 

oraz przygotowano odpowiednie materiały związane z konkursem. 

Zgodnie z założeniami konkursy przebiegały etapowo odpowiednio dla: 

 konkursu wiedzy  

o W I etapie 218 uczestników rozwiązało test wiedzy na podstawie I części materiału 
edukacyjnego. Test odbył się 27 lutego 2019 r. i został przeprowadzony przez szkoły 
w ramach zajęć szkolnych. Do etapu II przeszło 15 uczestników, którzy uzyskali najlepsze 
wyniki. 

o II etap (finał) odbył się 29 marca i składał się z trzech części: testu, wystąpienia 
indywidualnego (poster, prezentacja PPT, film) oraz quizu. 

 konkursu plastycznego  

o W I etapie 127 uczestników przygotowało prace plastyczne na podstawie udostępnionego 
przez Organizatora materiału poglądowego. Uczestnicy mieli czas do 27 lutego 2019 r. na 
złożenie pracy konkursowej. Wszystkie prace zostały poddane ocenie przez wszystkich 
członków Komisji Konkursowej. Na podstawie analizy oddanych głosów Organizator 
wyłonił 43 autorów wyróżnionych prac, które zostały wywieszone podczas finału konkursu. 

o II etap konkursu plastycznego został rozstrzygnięty podczas trwającego finału konkursu. 
Zgromadzona podczas wydarzenia publiczność głosowała na jedną spośród 43 
wyróżnionych prac. Po zliczeniu ilości oddanych głosów wyłoniono pięć prac, których 
autorzy otrzymali główne nagrody. W czasie trwania konkursu organizator uruchomił w 
dniach 18-26 marca 2019 r. opcję głosowania on-line, dzięki której wszyscy zainteresowani, 
w tym lokalne społeczności, mieli możliwość oddania głosu na jedną spośród 43 
wyróżnionych przez Komisję Konkursowych prac. 

Udział w konkursie edukacyjnym wzięło udział blisko 350 uczniów, z czego 218 w konkursie wiedzy i 127  
w konkursie plastycznym. Stanowiło to około 25% wszystkich dzieci uczęszczających do szkół podstawowych 
z gmin Rewal i Trzebiatów.  

Informacja o głosowaniu on-line została opublikowana w mediach społecznościowych i na stronach 
internetowych m.in.: szkół, urzędów gmin i Organizatora. Zaangażowanie lokalnej społeczności okazało się 
doskonałym sposobem celem zwiększenia zaangażowania lokalnej społeczności na poszczególnych etapach 
konkursu. W trakcie dziewięciu dni oddano aż 1988 głosów. Opublikowany post na Facebooku dotarł do 
2304 odbiorców, a informacja na LinkedIn zyskała 102 unikalnych odsłon.  
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Podczas finału wręczono nagrody dla 142 uczestników konkursu wiedzy i konkursu plastycznego. Dyplomy 
dla wszystkich uczestników zostały przekazane szkołom pocztą tradycyjną. 

Materiały merytoryczne i dokładnie przygotowany przekaz dotyczący zasadności realizacji inwestycji 
w gminach, a także informacje o braku znaczących negatywnych oddziaływań inwestycji na środowisko  
i społeczeństwo dotarł do kilku tysięcy osób. 

       

Rysunek 1 Prelekcje w szkołach. 

    

Rysunek 2 Finał konkursu wiedzy i konkursu plastycznego. 

Więcej informacji o wynikach konkursu dostępne na stronie: https://fnez.pl/final-konkursu-wiedzy-i-
konkursu-plastycznego-gaz-ziemny-czyste-paliwo-w-naszych-domach/ 

 Film podsumowujący prowadzone działania 

W ramach działań związanych z komunikacją w energetyce 
FNEZ przygotowała film podsumowujący kampanię 
komunikacji społecznej dla polskiej części projektu Baltic 
Pipe. Film można obejrzeć pod adresem: 
https://www.youtube.com/watch?v=TO1HZ14UJ4Y  

 

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 profili na serwisie Facebook oraz LinkedIn. 
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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 2019 roku opublikowano: 2 opracowania, 11 
aktualności z działań FNEZ oraz 15 aktualności rynkowych. 

Średnio w ciągu miesiąca odnotowywanych jest około 8000 wejść na stronę.  

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 2019 r. opublikowano 30 postów, 
których łączna liczba odbiorców wyniosła 9 265. 

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 2019 r. opublikowano 49 postów 
o łącznej liczbie wyświetleń równej 12 651.  

2. Współpraca z mediami 

FNEZ w ramach działań prowadzonych w 2019 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 4.  

Tabela 4. Wykaz publikacji zainicjowanych przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej w ramach 
prowadzonych działań 

Lp. Tytuł publikacji Data publikacji Media 

1. 
Nakłady zainwestowane w energetykę wiatrową 
znacząco zasilą polską gospodarkę 

23.05.2019 r. Cire.pl 

2. 
Branża offshore oczekuje stabilnego otoczenia 
prawnego w Polsce  

22.05.2019 r. Cire.pl 

3. 
Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej - 
BEIF 2019  

22.05.2019 r. Cire.pl 

4. 
Gryglas: będzie jedna ustawa offshore zamiast 
nowelizacji kilku innych ustaw  

22.05.2019 r. Cire.pl 

5. 
Morska energetyka wiatrowa już ma polityczne 
poparcie. Pora na działania 

22.05.2019 r. Wnp.pl 

6. 
M. Stryjecki: dzisiaj nikt nie podejmie się 
przygotowania projektu morskiej farmy wiatrowej 
(wywiad) 

15.05.2019 r. Gramwzielone.pl 

7. 
Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej – 
BEIF 2019 

23.05.2019 r. Nowa Energia 
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Lp. Tytuł publikacji Data publikacji Media 

8. 
Poranek BiznesAlert.pl: Coraz bliżej do polskiego 
offshore’u (nagranie audio) 

23.05.2019 r. BiznesAlert.pl 

9. FNEZ: Konferencja BEIF 2019 dokonała przełomu  24.05.2019 r. BiznesAlert.pl 

10. Orlen apeluje o system wsparcia offshore  23.05.2019 r. BiznesAlert.pl 

11. 
Michalski: Aukcje OZE powinny zostać 
dostosowane do offshore 

22.05.2019 r. BiznesAlert.pl 

12. 
Dybowski: Poszukujemy doświadczonego 
inwestora w offshore  

22.05.2019 r. BiznesAlert.pl 

13. 
Equinor wierzy w pierwsze dostawy energii z 
offshore na Bałtyku w 2024 roku 

22.05.2019 r. BiznesAlert.pl 

14. 
Gullgren: Offshore może połączyć Polskę i Szwecję 
w Unii Energetycznej 

22.05.2019 r. BiznesAlert.pl 

15. 
Myklebust: Polska ma największy potencjał 
rozwoju offshore’u na Bałtyku 

22.05.2019 r. BiznesAlert.pl 

16. 
Mikkelsen: Polityka energetyczna Danii nie zmieni 
się po wyborach 

22.05.2019 r. BiznesAlert.pl 

17. 
Będzie jedna ustawa dla offshore. „Przekonaliśmy 
ministra” 

22.05.2019 r. BiznesAlert.pl 

18. 
Spięcie BiznesAlert.pl: Przyjaźń, offshore i 
dyrektywa gazowa 

24.05.2019 r. BiznesAlert.pl 

19. 
Wydatki na offshore do 2040 r. powinny być 
znacznie większe niż 140 mld zł, wskazuje analiza 
Europejskiego Instytutu Miedzi  

22.05.2019 r. Leonardo Energy 

20. 
BEIF 2019: Polskie morskie farmy wiatrowe coraz 
bliżej. Czas na działania (foto, wideo) 

24.05.2019 r. gospodarkamorska.pl 

21. 
"Pieniądz nie śpi" V Bałtyckie Forum Energetyki 
Morskiej. Dyskusje o przyszłości branży 

23.05.2019 r. Polskie Radio 

22. 

O tym, czym jest Bałtyckie Forum Przemysłu 
Energetyki Morskiej BEIF mówi Maciej Stryjecki 
(wywiad wideo: Dariusz Kwiatkowski/Naczelna 
Redakcja Gospodarcza Polskiego Radia) 

28.05.2019 r. Polskie Radio 

23. 
Maciej Stryjecki - zapowiedź V konferencji BEIF 
(materiał wideo) 

15.05.2019 r. Konfederacja Lewiatan 

24. 
Branża offshore oczekuje stabilnego otoczenia 
prawnego w Polsce 

22.05.2019 r. PAP – Biznes 

 

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; 
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 stała obecność w mediach branżowych wiadomości 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. 

 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według 
wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS 

 Fundacja w omawianym okresie sprawozdawczym nie prowadziła działalności gospodarczej.   
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Załączniki w wersji elektronicznej:  

1. Energetyka obywatelska w Polsce – analiza stanu i rekomendacje do rozwoju 

2. Podsumowaniu konferencji V edycji Bałtyckiego Forum przemysłu Energetyki Morskiej – BEIF 2019 

3. Prognoza Struktury Systemu Elektroenergetycznego Polski do roku 2040 

4. Stanowisko FNEZ do Polityki Energetycznej Polski do 2040 

5. Odpisy uchwał Zarządu 2019. 

 

Załączniki w wersji papierowej: 

1. Podsumowaniu konferencji V edycji Bałtyckiego Forum przemysłu Energetyki Morskiej – BEIF 2019 

2. Proces uzyskiwania pozwoleń dla morskiej energetyki wiatrowej – Przewodnik 2019 

3. Odpisy uchwał Zarządu 2019. 
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