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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 2020 

W pierwszym kwartale 2020 roku Zarząd Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) podjął 

uchwały nr 2/2020 i 3/2020, zgodnie z którymi działania FNEZ miały być prowadzone w ramach 

następujących programów: 

• Co2mmunity 

• BIOW2050 

• Energia z Bałtyku dla Polski 2025 

• BOWE2X. 

W październiku 2020, w związku z sytuacją pandemiczną zarząd podjął jeszcze jedną uchwałę w sprawie 

zmiany dotychczasowych form działania oraz realizacji projektu.: „Integracja morskiej energetyki 

wiatrowej z systemem elektroenergetycznym i gospodarczym w Polsce”.  

Poniżej przedstawiono działania Fundacji wynikające z podjętych uchwał: 

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. 

Termin zakończenia realizacji Projektu: 30.09.2020 r. 

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; 

http://www.fnez.pl/
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• 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 2020 r. FNEZ realizowała 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.; 

• kontynuacja 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; 

• przeprowadzenie spotkań z ekspertami i interesariuszami projektu Co2mmunity; 

• opracowanie materiałów na spotkania z interesariuszami oraz partnerami projektu; 

• uczestnictwo w spotkaniach partnerów projektu; 

• 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. 
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Tabela 1. Udział FNEZ w wydarzeniach związanych z realizacją projektu 

Lp. Wydarzenie Charakter udziału FNEZ 

1.  Spotkanie partnerów, Karlskrona, Szwecja, 22-23.01.2020  Uczestnik  

2.  

Spotkanie partnerów i Community Energy Forum for Policy Progress, 

Baltic Sea Region – tzw. „Political meeting”, Tallin, Estonia, 

11-12.03.2020  
Uczestnik 

3.  

Spotkanie w ramach grupy roboczej R.EN.CO.P. połączonej z Radą OZE 

działającą przy Konfederacji Lewiatan, 03.03.2020 (telekonferencja ze 

względów bezpieczeństwa w okresie epidemii koronawirusa) 

Organizator/Uczestnik/Prelegent 

4.  

Spotkanie w ramach grupy roboczej R.EN.CO.P. połączonej z Radą OZE 

działającą przy Konfederacji Lewiatan, 26.05.2020 (telekonferencja ze 

względów bezpieczeństwa w okresie epidemii koronawirusa) 

Uczestnik/Prelegent 

5.  
Spotkanie partnerów, Ryga, Łotwa, 8-9.09.2020 (telekonferencja ze 

względów bezpieczeństwa w okresie epidemii koronawirusa) 
Uczestnik 

6.  

Spotkanie w ramach grupy roboczej R.EN.CO.P. z przedstawicielami 

stołecznych spółdzielni mieszkaniowych we współpracy z firmą 

zajmującą się instalacją paneli PV. Warszawa, 24.09.2020 

(telekonferencja ze względów bezpieczeństwa w okresie epidemii 

koronawirusa) 

Organizator/Uczestnik/Prelegent 

Kluczowe rezultaty działań: 

Rezultaty działań FNEZ: 

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

oraz rozpoczęcie projektu Co2mmunity; 

• opracowanie finalnej wersji dokumentu pn. „Podręcznik rozwoju energetyki obywatelskiej opartej 

o odnawialne źródła energii” (ang. Handbook for Renewable Community Energy Development), 

przeprowadzenie szerokich konsultacji w ramach grupy roboczej R.EN.CO.P. oraz Rady OZE, 

wydruk oraz dystrybucja do członków grupy roboczej R.EN.CO.P., polskich organizacji 

stowarzyszonych Projektu oraz wybranych urzędów centralnych; 

• promocja projektu oraz możliwości rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce poprzez udział 

w wydarzeniach branżowych jako prelegenci i uczestnicy dyskusji panelowych; 

• udział w konsultacjach opracowania pn. „Co2mmunity Working Paper 3.3 Transnationally further 

developing R.EN.CO.Ps.”; 

• przygotowanie wkładu do opracowania pn. „R.EN.CO.P. Roadmap for municipalities and regional 

actors across the BSR” oraz udział w konsultacjach dokumentu; 

• przygotowanie wkładu do opracowania pn. „White Paper for national and regional stakeholders 

to support/initiate CE projects” oraz udział w konsultacjach dokumentu; 

• przygotowanie wkładu do opracowania pn. „Policy Paper for BSR Energy stakeholders/actors” 

oraz udział w konsultacjach dokumentu; dokument został przygotowany w angielskiej oraz polskiej 

wersji językowej; 
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• 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.  

 

Wszystkie opracowania dostępne są na stronie fundacji www.fnez. pl w zakładce:  

PROJKETY/COMMUNITY/DOKUMENTY.  

BIOW 2050 

Fundacja w styczniu/lutym 2020 r., we współpracy z IKEM – Institut für Klimaschut (jako Lidera Konsorcjum) 

z siedzibą w Berlinie (Niemcy), podjęła starania o pozyskanie akceptacji i finansowania dla projektu BIOW 

2050 – Baltic Innovation in Offshore Wind (dalej zamiennie: „BIOW 2050”, „Projekt”). 

Nabór wniosków prowadzony był przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody 

i Bezpieczeństwa Jądrowego Republiki Federalnej Niemiec w ramach European Climate Initiative (EUKI). 

Celem tej inicjatywy było dzielenie się wiedzą na temat dobrych praktyk w dziedzinie ochrony klimatu oraz 

wspieranie dialogu i wymiany doświadczeń w Europie. Beneficjentami ubiegającymi się o dofinansowanie 

mogły być: organizacje pozarządowe, organy władzy lokalnej / regionalnej / krajowej, organizacje non-

profit, uniwersytety, instytucje badawcze i edukacyjne. 

http://www.fnez/
https://fnez.pl/fnez-projekty/co2mmunity/dokumenty/
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Cel Projektu:  

• opracowanie mapy drogowej oraz zestawu narzędzi wspierających powiązanie rozwoju morskiej 

energetyki wiatrowej z technologią Power-to-X (zamiana zielonej energii elektrycznej na gaz, 

paliwa płynne lub wodór) oraz rozwoju projektów sieci hybrydowych; 

• promocja innowacyjnych technologii wykorzystania energetycznego obszarów morskich.; 

• integracja interesariuszy reprezentujących administrację publiczną, sektor przemysłu 

państwowego z sektorem prywatnym oraz społeczeństwem w kontekście rozwoju innowacyjnych 

technologii, takich jak Power-to-X, powiązanych z morskimi farmami wiatrowymi. 

Wykonane działania 

W 2020 r. FNEZ realizowała następujące działania: 

• udział w opracowaniu założeń realizacyjnych Projektu na potrzeby wniosku aplikacyjnego 

oraz budżetu;  

• przygotowanie wkładu merytorycznego do wniosku aplikacyjnego; 

• pozyskanie poparcia dla Projektu Wiceministra Aktywów Państwowych – Zbigniewa Gryglasa, 

wyrażone poprzez podpisanie listu popierającego Projekt jako wpisującego się w działania 

prowadzone przez Rządu RP na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz transformacji energetycznej 

Polski. 

Kluczowe rezultaty działań: 

Projekt nie uzyskał akceptacji i wsparcia, w związku z czym, prace nad nim zostały zakończone w czerwcu 

2020 r. 

BOWE2X 

Fundacja w marcu 2020 r., we współpracy z IKEM – Institut für Klimaschut, Uniwersytetem Greifswald 

(Niemcy), podjęła starania o pozyskanie akceptacji i finansowania dla projektu, o charakterze zalążkowym, 

BOWEX2 – Offshore Wind Electricity to Hydrogen, Synthetic Gas and Liquid Fuels in the Baltic Sea (dalej 

zamiennie: „BOWEX2”, „Projekt”). 

Projekt ten koncentruje się na konwersji morskiej energii wiatrowej na wodór, gaz syntetyczny i paliwa 

płynne w regionie Morza Bałtyckiego, wspierając tym samym dostawy zielonej energii elektrycznej, 

integrację rynku energii i rozwiązywanie problemów związanych z brakiem stałych źródeł wytworzenia 

energii odnawialnej w regionie, magazynowanie energii, zdolności przesyłowych na lądzie, a także ze 

skomplikowaną dekarbonizacją transportu i ogrzewania. Projekt wpisuje się w priorytety EUSBSR1 

zapewniając zrównoważony rynek odnawialnej energii. 

  

  

 
1 Europejska Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego, EUSBSR - EU Strategy for the Baltic Sea Region  
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Cel Projektu „zalążkowego”:  

• opracowanie raportu przedstawiającego analizę sytuacji bieżącej, a także w perspektywie krótko  

i średnioterminowego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim (opierając się 

między innymi na wiedzy i wynikach projektu Interreg BSR Baltic InteGrid). Raport będzie zawierał 

również przegląd technologii power to-X ze szczególnym uwzględnieniem produkcji wodoru jako 

nośnika energii oraz informacje na temat istniejących w regionie barier prawnych, wąskich gardeł 

w technologii i logistyce; 

• przygotowanie planu działań docelowego projektu; 

• analiza źródeł finansowania. 

Wykonane działania 

W 2020 r. FNEZ realizowała następujące działania: 

• udział w opracowaniu założeń realizacyjnych Projektu na potrzeby wniosku aplikacyjnego 

oraz budżetu;  

• przygotowanie wkładu merytorycznego do wniosku aplikacyjnego; 

• przygotowanie Deklaracji Partnerskiej. 

Kluczowe rezultaty działań: 

Projekt uzyskał akceptację i wsparcie, jednak z uwagi na ograniczone zasoby osobowe Fundacji oraz 

niepewną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie, Fundacja podjęła decyzję o zakończeniu prac 

nad Projektem w lipcu 2020. 

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; 

• budowaniu przewag konkurencyjnych i szans eksportowych polskiego przemysłu energetyki 

morskiej poprzez mądre partnerstwo międzynarodowe oraz rozwój innowacyjności i promocję 

polskich produktów i usług. 
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Wykonane działania 

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

FNEZ wznowiła działania przygotowawcze do szóstej edycji międzynarodowej konferencji: „Bałtyckie 

Forum Przemysłu Energetyki Morskiej – BEIF 2020”., planowanej na II kwartał 2020 roku.  

Głównym celem tej edycji BEIF miała być identyfikacja kluczowych zadań wykonawczych w zakresie rozwoju 

rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz zainicjowanie pracy nad najlepszymi praktykami ich 

realizacji. Cel ten miał zostać 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. 

W ramach prac przygotowawczych 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. 

Jednakże, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie prelegentów i uczestników Fundacja podjęła decyzję  

o nieorganizowaniu Bałtyckiego Forum Przemysłu Energetyki Morskiej – BEIF2020. 

INTEGRACJA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ Z SYSTEMEM 

ELEKTROENERGETYCZNYM I GOSPODARCZYM W POLSCE  

W związku ze zmianą otoczenia rynkowego, związaną z sytuacją pandemiczną oraz z uwagi na fakt, że 

dotychczasowe formy działania FNEZ, w tym zwłaszcza organizacja konferencji, warsztatów i seminariów, 

muszą ulec zmianie, Zarząd wytyczył nowe kierunki działania:  

• Fundacja będzie kontynuować swoją misję działania na rzecz rozwoju energetyki zrównoważonej  

w Polsce, koncentrując się na inicjowaniu i wspieraniu finansowym prac analitycznych i moderowaniu 

dyskusji eksperckich w obszarach związanych z problemami integracji systemowej i gospodarczej 

rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, kogeneracyjnej, gazowej i wodorowej.  

• Fundacja nawiąże stałą współpracę z ekspertami zewnętrznymi, posiadającymi wiedzę i doświadczenie 

oraz kompetencje w przedmiotowych obszarach. 

• Fundacja, w celu redukcji kosztów stałych, nie będzie rozwijać własnego zespołu eksperckiego. 

Zgromadzone środki będą kierowane w zdecydowanej większości na działania merytoryczne.  

• Fundacja będzie inicjować dyskusje ekspertów z różnych środowisk w obszarach zainteresowania,  

w celu podnoszenia świadomości o możliwościach i wyzwaniach związanych z rozwojem energetyki 

zrównoważonej, a w konsekwencji budowania szerokiego poparcia dla promowanych celów.  

Biorąc po uwagę powyższe, w październiku 2020 Zarząd podjął decyzję o realizacji projektu „Integracja 

morskiej energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym i gospodarczym w Polsce”.  

http://www.beif.pl/
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Cel projektu: 

• tworzenie i wspieranie rozwoju zaplecza eksperckiego Fundacji; 

• tworzenie baz danych wiedzy eksperckiej, modeli ekonomicznych, narzędzi wspierających 

zarządzanie i rozwój projektów energetycznych; 

• wsparcie wdrażania nowych regulacji prawnych w otoczeniu branży energetycznej, poprzez 

analizowanie praktycznych aspektów ich stosowania – studia przypadków. 

Wykonane działania 

• Przygotowanie analizy założeń modelowych systemu wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej 

i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji; 

• opracowanie modelu wyliczającego koszt wytworzenia energii elektrycznej w morskich farmach 

wiatrowych w Polsce w oparciu o założenia systemu wsparcia określonego przez ustawę o promocji 

wytwarzania energii przez morskie farmy wiatrowe w wersji przyjętej przez Rząd RP. 

Projekt będzie kontynuowany w kolejnym okresie sprawozdawczym.   

Efekty działań  

• przygotowanie merytoryczno-narzędziowe do analiz skutków i praktycznych aspektów wdrażania 

systemów wsparcia najbardziej przyszłościowych technologii zrównoważonej energetyki dla 

krajowego systemu – wysokosprawnej kogeneracji i morskich farm wiatrowych. 

• Nawiązanie współpracy z doradcami zewnętrznymi posiadającymi teoretyczną i praktyczną wiedzę 

na temat zarządzania rozwojem inwestycji energetycznych, w tym zarządzania obszarami 

organizacji finansowania inwestycji. 

INNE DZIAŁANIA: 

PIME 

W kwietniu 2020 Fundacja podpisała deklarację przystąpienia do programu Polskiej Izby Magazynowania 

Energii pt. „Gospodarka wodorowa w energetyce i transporcie – mapa drogowa dla Polski”  

W ramach projektu planowane są następujące działania: 

• powołanie Zespołu Eksperckiego do realizacji Programu, 

• przygotowanie raportu, w którym zostaną wypracowane wytyczne, aby mógł powstać cały łańcuch 

wartości rynku wodorowego w Polsce,  

• przeprowadzenie konsultacji społecznych/rynkowych – przekazywanie wiedzy oraz zebranie 

oczekiwań podmiotów gospodarczych działających lub zainteresowanych działaniem na rynku 

wodorowym w zakresie stosowania i rozwoju technologii, modeli biznesowych, inwestycji, 

wykorzystania krajowego potencjału gospodarczego i naukowego, regulacji, 

• przekazanie dokumentu końcowego Programu/Raportu Premierowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

Ministrowi Klimatu i Ministrowi Rozwoju, 
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• wskazanie, że zaniechanie krajowych działań w zakresie wodoru i ogniw paliwowych grozi swoistą 

kolonizacją technologiczną Polski w tym obszarze, 

• stworzenie warunków regulacyjnych gwarantujących zapewnienie środków finansowych, 

np. z przewidywanego budżetu na transformację energetyczną w Polsce, na postulowane 

przedsięwzięcia w zakresie wodoru, 

• utworzenie wielopłaszczyznowej platformy współpracy sprzyjającej efektywnemu połączeniu 

i wykorzystaniu potencjału działających w ramach Programu podmiotów na rzecz promocji 

i rozwoju czystych technologii wodorowych, 

• propagowanie, wspieranie i rozwój badań i produktów oraz usług na rzecz zastosowania czystych 

technologii wodorowych w gospodarce krajowej w celu znaczącego podniesienia poziomu 

technologicznego gospodarki polskiej w Unii Europejskiej i poza Unią Europejską, 

• kompatybilność wypracowanych w Programie propozycji dla Polski z dokumentami strategicznymi 

UE, w tym z The European Green Deal. 

W ramach prac Zespołu Eksperckiego odbyło się kilka spotkań oraz warsztatów online, w których 

przedstawiciel FNEZ brał udział:  

Lp. Wydarzenie Data 

1.  Spotkanie Zespołu Eksperckiego 29.04.2020 r. 

2.  Workshop 29.05.2020 r. 

3.  Workshop 02.06.2020 r. 

4.  Workshop 22-24.07.2020 r. 

5.  Workshop 16-17.09.2020 r. 

 

Impuls Energii dla Polski 

W maju 2020 r. Fundacja poparła inicjatywę Impuls Energii dla Polski (dalej: „Impuls Energii”) zainicjowaną 

przez Forum Energii i Konfederację Lewiatan. Jest to pakiet rozwiązań dla gospodarki dotkniętej epidemią 

koronawirusa jako propozycja strategii wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią.  

Projekt ma na celu: 

• mobilizację dostępnych środków publicznych i prywatnych na energetyczną modernizację kraju, 

• pobudzenie gospodarki poprzez realizację inwestycji energetycznych, w tym powstanie znaczącej 

liczby nowych miejsc pracy, 

• zwiększenie wykorzystania państwowych środków publicznych oraz funduszy unijnych w 12 

obszarach (m.in. morska energetyka wiatrowa, wpieranie zdolności produkcyjnych firm 

tworzących urządzenia OZE, czy niskoemisyjne technologie), 

• stworzenie systemowych ram dla budowa nowych kompetencji pracowników i stałego ich 

podnoszenia.  

Impuls energii został także poparty przez:  

• Clientearth 
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• Fundacja im. Lesława A. Pagi 

• Fundacja Instrat 

• Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii 

• Instytut na rzecz Ekorozwoju 

• Narodowa Agencja Poszanowania Energii 

• Polska Izba Magazynowania Energii 

• Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 

• Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki 

• Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych 

• Stowarzyszenie BoMiasto 

• Stowarzyszenie Energii Odnawialnej 

• WWF Polska. 

DZIAŁANIA INFORMACYJNE PROWADZONE PRZEZ FNEZ 

Działania informacyjne podejmowane przez FNEZ były realizowane poprzez stronę internetową oraz profili 

na serwisie Facebook i LinkedIn. 

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. 

W 2020 roku Fundacja zleciła zaprojektowanie strony internetowej opartej o nowoczesny program Word 

Press, który jest prosty, intuicyjny i przejrzysty w obsłudze. System jest oparty na licencji GNU, kompatybilny 

ze wszystkimi przeglądarkami.  

Opracowano koncepcje i interakcje, zaprojektowano nawigacje i architekturę informacji, grafiki strony 

głównej wraz z podstronami. Następnie na postawie zaakceptowanego projektu graficznego, nastąpiło 

wdrożenie i przeniesienie treści ze starej wersji strony na nową.  

W ramach nowej strony wdrożono również Forum Dobrych Praktyk Inwestycyjnych (FDPI). Ideą FDPI jest 

pomoc w rozwoju i realizacji projektów morskich farm wiatrowych, poprzez transfer i adaptację najlepszych 

praktyk i doświadczeń zagranicznych na rynek krajowy oraz przygotowanie krajowych interesariuszy do 

efektywnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. 
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Jednym z przygotowanych narzędzi jest dedykowana platforma – internetowe forum dyskusyjne, która 

będzie zapewniać współpracę ekspertów mających realne doświadczenia z realizacji inwestycji 

energetycznych na obszarach morskich, z ekspertami, inwestorami i przedstawicielami administracji. 

Uruchomienie serwisu FNEZ w nowej szacie graficznej nastąpiło w czerwcu 2020.  

W 2020 roku opublikowano: 5 opracowań, 33 aktualności z działań FNEZ oraz aktualności rynkowych. 

Średnio w ciągu miesiąca odnotowywanych jest około 360 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 2020 r. opublikowano 25 postów, 

których łączna liczba odbiorców wyniosła 1893. 

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 2020 r. opublikowano 12 postów 

o łącznej liczbie wyświetleń równej 322 605.  

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. „Podręcznik rozwoju energetyki obywatelskiej opartej o odnawialne źródła energii” (ang. 

Handbook for Renewable Community Energy Development),  

2. R.EN.CO.P. Roadmap for municipalities and regional actors across the BSR”, 

3. „White Paper for national and regional stakeholders to support/initiate CE projects”,  

4. „Policy Paper for BSR Energy stakeholders/actors”,  

5. Odpisy uchwał Zarządu 2020. 

 

Załączniki w wersji papierowej: 

1. „Podręcznik rozwoju energetyki obywatelskiej opartej o odnawialne źródła energii” (ang. 

Handbook for Renewable Community Energy Development),  

2. Odpisy uchwał Zarządu 2020. 
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Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej 

al. Wilanowska 208 lok. 10, 02-703 Warszawa  

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

www.fnez.pl www.beif.pl 
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