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W dniach 8-9 listopada 2017 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Offshore 2017 organizowana przez
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Wiodącymi obszarami dyskusji były perspektywy i uwarunkowania rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, jej rola w polskim miksie energetycznym a także
potencjał rozwoju dla firm z łańcucha dostaw. W konferencji wzięło udział ponad sto osób, reprezentujących zarówno polskie jak i zagraniczne organizacje branżowe, media, organizacje pozarządowe, kancelarie prawnicze, ośrodki akademickie a także Posłowie RP, przedstawiciele MSZ i Ministerstwa Rozwoju
oraz ambasady Danii i Wielkiej Brytanii.

Sesja plenarna.
Potencjał współpracy na Morzu Bałtyckim.
Pierwszy dzień konferencji otworzyła debata nad współpracą regionalną w obszarze Morza Bałtyckiego. Wśród panelistów znaleźli się: Maciej Ciszewski z Komisji Europejskiej, dr Paweł Ryglewicz z Departamentu Ekonomicznego EU w MSZ, Jan Staniłko, Z-ca Dyrektora w Departamencie Innowacji Ministerstwa Rozwoju, dr Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes PGE Energia Odnawialna S.A, Janusz Gajowiecki,
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Giles Hundleby, Dyrektor BVG Associates Ltd.
oraz Marcin Wiśniewski z Ambasady Królestwa Danii. Moderatorem panelu był Robert Tomaszewski
z Polityki Insight.
Na wstępie podkreślono, że morskie farmy wiatrowe, ze względu na dogodne warunki naturalne - silne i stabilne wiatry, niskie fale i płytkie wody – a także dostępność portów i potencjalnych lokalizacji,
mogą stać się w przyszłości systemowym źródłem energii dla Regionu. Wartość „benchmarku” rocznej
opłacalności produkcji energii z offshore określona w perspektywie 2030 na poziomie LCOE 65 EUR/
MWh, jest realna do osiągnięcia na Bałtyku w tym okresie. Uczestnicy dyskusji podnosili, że rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej jest szansą dla Polski i Regionu. Aby wykorzystać ten potencjał, niezbędna jest współpraca władz centralnych i samorządów z przedsiębiorcami, instytucjami badawczymi
oraz organizacjami branżowymi a także wspólna dbałość o korzystne otoczenie regulacyjne. Postulowano m.in. wprowadzenie dedykowanych Krajowych Planów Działań dla offshore, reformy rynku i usunięcia
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„wąskich gardeł” procesu a także wspieranie budowy nowych połączeń międzysystemowych. Długofalowe korzyści środowiskowe, gospodarcze, bezpieczeństwo energetyczne, transparentne terminy aukcji
i wspólne usuwanie barier planowania przestrzennego pozwolą w pełni wykorzystać potencjał państw
basenu Morza Bałtyckiego w zakresie rozwoju morskich farm wiatrowych. Perspektywy rozwoju rysują
się zwłaszcza dla lokalnych łańcuchów dostaw dedykowanych morskiej energetyce wiatrowej, zarówno
wewnątrzkrajowych, jak transgranicznych. Warto przytoczyć w tym kontekście wypowiedź Jana Staniłki, który stwierdził, że „z punktu widzenia łańcucha dostaw to bez dwóch zdań offshore wind wygrywa
z energią nuklearną”.
Odnosząc się do obecnej sytuacji na rynku, podkreślano, że nie ma uzasadnienia oczekiwanie na dalsze spadki cen technologii oraz urządzenia o większej mocy. Oferty aukcyjne składane w Europie bazują w dużej mierze na założeniu dostępności turbin o mocy 12 MW i większych. Warunkiem spadku cen
jest konkurencja, a ta jest możliwa tylko w przypadku powstawania nowych inwestycji. Bardzo ważne są
wczesne doświadczenia z wykorzystaniem aktualnie dostępnych technologii. Te inwestycje będą nadal
oferować produkcję energii po znakomitych cenach, a jednocześnie pozwolą rozwinąć cały potencjał lokalnego łańcucha dostaw Zasadność inwestowania w offshore nie powinna być więc już kwestionowana
– długotrwałość procesu inwestycyjnego w naturalny sposób decyduje o tym, że przygotowania do inwestycji należy podjąć jak najszybciej. Morska energetyka wiatrowa jest już uwzględniana w strategiach
największych krajowych spółek energetycznych. Na potrzeby tego sektora prowadzi się liczne badania
środowiskowe, przygotowuje odpowiednie raport OOŚ, planuje się dalsze wnioski o wydanie decyzji
środowiskowych oraz drogi wyprowadzenia mocy, badania dna morskiego itp. Tempo prac wskazuje, że
pierwsza polska farma wiatrowa na morzu może powstać już w 2024 roku, o ile dedykowana aukcja zostanie przeprowadzona planowo w 2021 roku. Jak stwierdził przedstawiciel Komisji Europejskiej, Maciej
Ciszewski: „na obecnym etapie OZE i energia ze źródeł odnawialnych coraz bardziej staje się nie fanaberią czy niszą, lecz immanentnym i ważnym elementem rynku wewnętrznego”.
Jako przykład do naśladowania dla państw Regionu wskazano Danię, gdzie wspierano rozwój energetyki
wiatrowej już w latach 70-tych broniąc się w ten sposób przed kryzysem naftowym i chińską konkurencją w przemyśle stoczniowym. Wykorzystanie zasobów wiatru było wówczas naturalną konsekwencją
wymogów rynkowych. Nowa polityka energetyczna wymagała przemodelowania rynku i integracji z państwami ościennymi, a także zapewnienia dużej elastyczności źródeł wytwórczych, ale zaowocowała dynamicznym rozwojem innowacyjnego przemysłu i pozycją lidera branży w Europie.

Morska energetyka wiatrowa w miksie energetycznym Europy i Polski do roku 2035.
Uwarunkowania i perspektywy rozwoju.
Kolejny panel dotyczył uwarunkowań i perspektyw rozwoju dla morskiej energetyki wiatrowej
w miksie energetycznym Europy i Polski do roku 2035. Uczestnikami dyskusji byli: Bartłomiej Derski
z serwisu WysokieNapiecie.pl (moderator), prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko z Politechniki Lubelskiej, poseł
Zbigniew Gryglas, Krystian Solawa z DnB Bank Polska S.A., Łukasz Sikorski, Senior Engineer w DNV GL
oraz Prezes PSEW Janusz Gajowiecki.
Analizy przedstawione przez ekspertów jednoznacznie wskazują, że rola offshore w europejskim i polskim miksie energetycznym będzie znacząco wzrastać w perspektywie 2035 r. DNV GL przewiduje, że
spodziewana moc zainstalowana na świecie w roku 2050 to 2,5 TW. W roku 2050 morska energety-
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ka wiatrowa będzie w stanie zaspokoić 10-12 % światowego zapotrzebowania na energię elektryczną.
W Europie prognozowana moc zainstalowana w roku 2035 roku to 100 GW. W krótkiej perspektywie
morskie turbiny wiatrowe mogą osiągnąć szczyt doskonałości – moc jednostkową turbiny 20 MW. Dalsze
zwiększanie mocy turbin może negatywnie wpłynąć na koszt produkcji energii (LCOE), ponieważ większe turbiny będą cięższe, więc ich montaż będzie droższy. Do roku 2035 można spodziewać się także
komercjalizacji tzw. wiatru pływającego (floating), dzięki czemu nowe morza staną otworem dla sektora:
zagospodarowanie głębszych wód przyczyni się do wzrostu potencjału morskiej energetyki wiatrowej.
Z kolei według analizy wykonanej przez PSEW, w perspektywie roku 2035 r. morska energetyka wiatrowa może stać się technologią, która będzie zastępowała węglowe moce konwencjonalne nieuchronnie
wycofywane z użytkowania po roku 2020. W zależności od tego, czy w polskim miksie energetycznym
znajdzie się energia produkowana przez elektrownię atomową, czy nie – moc zainstalowana farm wiatrowych na Bałtyku może w roku 2035 wynieść od 3650 MW do 6750 MW. W tym kontekście Prof. Kacejko
zwrócił uwagę, że nie należy antagonizować morskiej energetyki wiatrowej z energetyką jądrową, i podkreślił, że rozwój obu technologii wymaga rozwoju sieci na północy kraju, tzw. szyny północnej.
Dla rozwoju MEW kluczową rolę odgrywają koszty finansowania, znacznie oddziałujące na koszty generacji prądu. Krystian Solawa z DnB zaznaczył, że aby koszty kapitałowe MEW były mniejsze banki muszą
odzyskać zaufanie to otoczenia regulacyjnego branży OZE nadszarpnięte przez akty prawne uchwalone
w ciągu ostatnich 2 lat. Stabilne otoczenie prawne wpłynie korzystnie na koszt wsparcia kapitałowego
inwestycji.
Poseł Zbigniew Gryglas ogłosił powstanie w Sejmie Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki
Wiatrowej, którego celem będzie praca na rzecz “zapewnienia trwałych warunków gospodarczych dla
prowadzenia inwestycji offshore w Polsce”, tym bardziej, że zdaniem Pana Posła ta technologia może stać
się polską specjalizacją rozwojową, zwłaszcza że wiele krajowych firm już produkuje i świadczy usługi
na rzecz sektora. Odnosząc się do możliwych scenariuszy rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce,
Poseł Gryglas podkreślił, że mają one szanse realizacji, jeżeli odpowiednie działania zostaną podjęte teraz i zadeklarował, że w ramach Komisji Energii i Skarbu Państwa zrobi wszystko żeby wzmacniać rozwój
MEW.

Współistnienie różnych gałęzi zagospodarowania Morza Bałtyckiego w kontekście
planowania przestrzennego obszarów morskich.
Ostatni panel pierwszego dnia Konferencji został poświęcony współistnieniu różnych gałęzi zagospodarowania Morza Bałtyckiego w kontekście planowania przestrzennego obszarów morskich.
Uczestniczyli w nim: Prof. Jacek Zaucha, z Instytutu Morskiego w Gdańsku, Alfred Naskręt ze Szkoły
Morskiej w Gdyni, Prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej Mariusz Witoński,
Krystian Słodzinka z Rig Engineering i Ulla Kiersgaard reprezentująca przedsiębiorstwo Rønne Havn
A/S. Rolę moderatora pełniła Maria Szurowska z serwisu Polityka Insight.
Punktem wyjścia dla dyskusji było stwierdzenie, że bez morskich farm wiatrowych Polsce będzie bardzo
trudno wywiązać się z międzynarodowych zobowiązań w zakresie OZE, dlatego należy zabezpieczyć na
Bałtyku odpowiednią ilość obszarów pod te inwestycje. Oznacza to konieczność synchronizacji MEW
z rozwojem innych sektorów eksploatujących obszary morskie, której nie widać na razie w obszarze
Morza Bałtyckiego. Warto przytoczyć zdanie prof. Zauchy, że „dobre planowanie to udostępnienie prze-
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strzeni kilku użytkownikom”.
Wskazywano, że aktualnie problemem jest brak projektów kierunku i skali rozwoju branży w Polsce. Polityczna decyzja o rozwoju energetyki wiatrowej na morzu powinna być wyrażona w strategicznych dokumentach, obowiązujących zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym, przyjmujących perspektywę minimalnie do 2030 roku, określając przynajmniej planowane do instalacji wolumeny mocy morskich
farm wiatrowych. Jest to istotne nie tylko ze względu na rozwój przemysłu, ale także na potrzeby prowadzenia przemyślanej i zrównoważonej gospodarki przestrzennej na wodach Bałtyku. Kluczowa dla uzyskania korzyści jest strategia oraz polityka państw i regionu. Skuteczną metodą kierunkowania rozwoju
są zwłaszcza kategorie inteligentnych specjalizacji. Odpowiednie przygotowanie strategii MEW pozwoli
polskim przedsiębiorstwom skorzystać z jej przyszłego rozkwitu. W przypadku braku skrystalizowanej
strategii rozwoju istnieje dużo większe ryzyko działań ad hoc oraz bycia pominiętym. Jeśli nie przygotujemy się odpowiednio szybko, to nasz offshore obsłużą inne porty (np. port w Sassnitz). Gdyby sektor
otrzymał zielone światło ze strony administracji centralnej, możliwy byłby stabilny i dynamiczny rozwój
sektora oraz ubezpieczenie się przed wszystkim potencjalnymi ryzykami.
Uczestnicy dyskutowali także nad przygotowywanym Planem zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich, w którym zabezpieczono przestrzeń morską pod rozwój portów w Ustce i Kołobrzegu a także Gdyni i Gdańska pod obsługę sektora offshore. Duże stocznie w Trójmieście i w Szczecinie przestawiły się już na usługi sektora, w tym elementy farm wiatrowych. Pozostałe porty niestety nie
dysponują w tej chwili wystarczającą infrastrukturą dojazdową na lądzie. Przedstawiciele Instytutu Morskiego pracujący nad Planem kładą duży nacisk na synergiczne i wielostronne wykorzystanie wód Bałtyku, jednak jest wiele płaszczyzn, których ten plan z racji swojego zakresu nie reguluje. Ważne jest, aby na
etapie konkretnego projektu lokalizacyjnego wychwycić wszystkie możliwe synergie. Instytut Morski aktywizuje interesariuszy procesu planowania przestrzennego na Bałtyku, aby wypracować w tym zakresie
konsensus i uniknąć konfliktów społecznych.
W trakcie panelu pojawił się również problem ograniczania dostępu do łowisk rybnych przez rozwój MEW.
Argumentowano, że przy dobrej woli wszystkich zainteresowanych farmy wiatrowe nie muszą stanowić
bariery tras wypływowych na łowiska. W Europie funkcjonują różne modele rozwiązujące tą kwestię. Na
przykład w Wielkiej Brytanii dostęp rybaków do terenów gdzie znajdują się instalacje jest otwarty, lecz
z wyłączeniem połowów trałowych, zaś w modelu niemieckim akweny są całkowicie zamknięte. Wymagane bufory bezpieczeństwa przepływu wahają się od 50 od turbiny w Wielkiej Brytanii aż do 500 m od
całego akwenu w Niemczech.
Uczestnicy wskazywali, że rozwój branży morskiej energetyki wiatrowej jest doskonałym przykładem
udanej synergii infrastrukturalnych oraz transferu technologii wydobywczych ropy i gazu do sektora
OZE. Można tu wskazać m.in. pierwszą na świecie pływającą farmę wiatrową „Hywind” zbudowaną przez
Statoil, czy Morro Bay Offshore Project (Trident Winds) stanowiący model wspólnego wykorzystania korytarzy przesyłowych dla podwodnych kabli i infrastruktury gazowej (Pacific Gas and Electric), obecnie
odpowiadający 600 MW, który w przyszłości może być rozszerzony nawet do 1000 MW.

Perspektywach rozwoju branży offshore w Polsce.
W drugim dniu Konferencji także zaplanowano panel ekspercki, który skupiał się głównie na obecnej
sytuacji i perspektywach rozwoju branży offshore. W dyskusji wzięli udział: Giles Dickson, CEO or-
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ganizacji Wind Europe, Dyrektor Sprzedaży w Tele-Fonika Kable S.A. Wojciech Skoczylas, James Young
reprezentujący JDR Cables, Prezes WiseEuropa dr Maciej Bukowski, dr Kamila Tarnacka, Wiceprezes
PSEW, Piotr Biniek z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dyrektor handlowy GDG
Towers Sp. z.o.o. Jakub Wnuczyński. Moderował Wojciech Cetnarski, Wiceprezes PSEW.
Omawiając sytuację branży w skali europejskiej, wskazano, że w ostatnich 5 latach obserwuje się istotne przyrosty mocy zainstalowanej w morskiej energetyce wiatrowej. Jednocześnie stale spadają ceny
LCOE – w przeciągu dosłownie kilku lat z 250 EUR/MWh do kwot rzędu 60 EUR/MWh. Tak dynamiczne
zmiany są spowodowane zwiększaniem mocy dostępnych urządzeń i ich produktywności, efektem skali
i konkurencją cenową stymulowaną aukcjami. Zadeklarowanie przyrostu poziomu nowych wolumenów
rzędu 4 GW/rok w Europie będzie jednak niezbędne do utrzymania dalszego dynamicznego spadku cen.
Wiodącymi graczami rynku są Wielka Brytania, Niemcy i Holandia, obok Belgii i Danii. Upublicznione zamierzenia inwestycyjne pokazują, że dominacja Wlk. Brytanii i Niemiec zostanie utrzymana. Perspektywy rozwoju ma przed sobą także m. in. Polska i Szwecja. O ile pojawią się odpowiednie ramy prawne
i przeprowadzone zostaną dedykowane aukcje. Zdaniem prelegentów region Morza Bałtyckiego może
powtórzyć sukces branży z Morza Północnego. Aby to było możliwe istotne jest dokładne zmapowanie
lokalnego łańcucha dostaw pod kątem możliwości rozwoju, generowania bezpośrednich i pośrednich
miejsc pracy oraz możliwych korzyści ekonomicznych. Istotna jest konsolidacja łańcucha dostaw w całym
regionie a także ujednolicenie wymogów z zakresu H&S, które aktualnie są zróżnicowane w każdym kraju
i nie są honorowane w krajach sąsiednich.
Na europejskim i globalnym rynku towarów i usług dla sektora offshore istotnie zaznacza swoją obecność
także polski przemysł, mimo braku farm wiatrowych na naszych wodach Bałtyku. Flagowym przykładem
jest Telefonika Kable, która przejęła brytyjską firmę JDR, by rozszerzyć swoje możliwości. Aktualnie
oferuje ok. 325 tys. rodzajów kabli w różnych standardach instalowanych na całym świecie. Połączenie
doświadczenia praktycznego i specjalistycznej wiedzy eksperckiej obu firm umożliwiło stałą poprawę jakości przy ciągłym spadku kosztów. Dodatkowo Telefonika ściśle współpracuje w lokalnym przemysłem
wydobywczym, głównie miedzi (KGHM). Podobnie wysoki status ma GSG Towers, której technologiczne
możliwości zabezpieczają sprostanie postępującym oczekiwaniom technologicznych wobec wież elektrowni wiatrowych w przeciągu całej następnej dekady. Przy odpowiednim wsparciu rodzimego potencjału obie firmy w przyszłości mogą się jeszcze bardziej przysłużyć zarówno rozwojowi farm wiatrowych
na Bałtyku, jak i rozwojowi całego rodzimego przemysłu. Już teraz 75% fundamentów morskich farm
wiatrowych pochodzi z Polski, z szansami na eksport, duży rozwój na rynku w Europie, Ameryce Płn i Azji.
Polskie produkty i usługi, w tym kable, statki jack-up, dźwigi, fundamenty cieszą się na świecie doskonałą
renomą. Trzeba zaznaczyć, że nawet podjęcie decyzji o rozwoju branży dziś powoduje zapotrzebowanie
na produkty i usługi dopiero za kilka lat. Polski łańcuch dostaw jest praktycznie gotowy, potrzeba jedynie
pilnej politycznej decyzji o otwarciu możliwości rozwoju tej branży w Polsce. Jak na razie od 2011 roku
ministerstwo właściwe do spraw gospodarki morskiej rozpatrzyło 70 wniosków lokalizacyjnych, z których 37 rozpatrzono pozytywnie, 14 z nich obowiązuje do dziś a 9 z nich już opłacono, ważne i opłacone
wnioski opiewają na wolumeny 8 GW. Najbardziej zaawansowane projekty na rynku ma PGE (projekty
Baltica) i Polenergia (projekty Bałtyk), dające łącznie do 3450 MW (dysponujące mocami z pozwoleniami
przyłączeniowymi w sumie na 1045 MW).
Podnoszono, że jednym z kluczowych zagadnień jest zmapowanie lokalnego łańcucha wartości oraz edukacja w tym zakresie decydentów, przy zastrzeżeniu, że do promocji lokalnego przemysłu należy podchodzić z dużą rozwagą, ponieważ regulacje w tym zakresie nie mogą być dyskryminujące dla zagranicznego
kapitału oraz nie mogą bezzasadnie podnosić kosztów a także wpisywać się w krajowy reżim zamówień
publicznych. PSEW prowadzi aktualnie prace, aby zaproponować takie rozwiązania dla polskiego ryn-
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ku, korzystając z doświadczeń innych krajów i przekładając je na polskie warunki prawne i gospodarcze,
by zmaksymalizować lokalne korzyści. Flagowy przykład może stanowić port w Hull, gdzie w ośrodku
o wysokim poziomie bezrobocia ulokowano dużą fabrykę elementów turbin wiatrowych, która zatrudnia
1000 osób oraz pośrednio zapewnia pracę 3000 kolejnych, w planie jest też dalszy rozwój zakładu. Podobnych miejsc jest wiele w Europie, a Polska powinna zadbać o to, żeby stworzyć własne „offshore success story”. Inicjatywy takie jak podpisanie Baltic Sea Declaration w Estonii dają podstawy do współpracy
pomiędzy biznesem i władzami publicznymi.
Wskazywano także na zalety sektora MEW jako potencjalnego pracodawcy. Przejawia się to nie tylko
w znaczącej ilości generowanych nowych miejsc pracy, ale także w ich jakości, rozumianej jako innowacyjność, specjalistyczność, wysokie kwalifikacje oraz korzystne i stabilne warunki zatrudnienia. Jest to
potencjał, który można w Polsce w pełni wykorzystać, ale wymaga to odpowiedniego przygotowania
i przeszkolenia kadr. Z zapotrzebowaniem na wyspecjalizowane kadry łączy się gotowość do szkolenia
i wspierania praktycznego doświadczenia polskich pracowników. Wydaje się to szczególnie istotne w obliczu nieuchronnego odchodzenia od energetyki węglowej, która jeszcze niedawno zatrudniała ok. 100
tys. ludzi. aktualnie jest to ok. 70 tys., zaś w roku 2030 będzie ok. 20 tys. osób. W tym czasie zatrudnienie
spadnie o połowę albo więcej, dlatego w perspektywie 2030 roku sektor wiatrowy wraz z podwykonawcami może z powodzeniem zatrudniać dwa do trzech razy więcej ludzi, niż górnictwo.
Na zakończenie Konferencji Offshore 2017 odbyły się panele b2b.
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