Warszawa, 21 stycznia 2020r.

Sz. P. Jacek Sasin
Minister Aktywów Państwowych

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do opublikowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych „Krajowego planu na
rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”, przekazuję w załączeniu, stanowisko Polskiego
Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu PSEW

Do wiadomości:
Sz. P. Jadwiga Emilewicz - Minister Rozwoju
Sz. P. Tomasz Dąbrowski – Wiceminister Aktywów Państwowych
Sz. P. Zbigniew Gryglas – Wiceminister Aktywów Państwowych
Sz. P. Michał Kurtyka - Minister Klimatu
Sz. P. Ireneusz Zyska – Wiceminister Klimatu
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Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
w sprawie „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” z dnia 30 grudnia 2019r.
W nawiązaniu do przekazanego przez Ministra Aktywów Państwowych w dniu 30 grudnia
2019r. do Komisji Europejskiej „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK),
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) wnosi uwagi dotyczące rozwoju sektora
energetyki wiatrowej lądowej oraz morskich farm wiatrowych. KPEiK jest bardzo istotnym
dokumentem rządowym, który będzie miał duży wpływ na realizację polityki energetycznoklimatycznej w Polsce, stąd też Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, jak również cała branża
energetyki odnawialnej oczekiwała z niecierpliwością na udostępnienie opinii publicznej powyższego
dokumentu. Z uznaniem obserwujemy ukierunkowanie polityki energetycznej uwzględniające znaczną
rolę sektora energetyki odnawialnej w budowie miksu energetycznego na lata 2021-2030. Jest to tym
bardziej istotne w kontekście zobowiązania neutralności klimatycznej zaprezentowanego przez
Komisję Europejską w ramach Zielonego Ładu dla Europy, w ramach którego energia odnawialna
będzie odgrywać ważną rolę. Trzeba przy tym zauważyć, iż przy tej okazji Komisja Europejska
podkreśliła, że dla realizacji celów Zielonego Ładu niezbędne będzie również istotne zwiększenie
produkcji energii pochodzącej ze źródeł wiatrowych.
Jednocześnie, już teraz nie czekając na zakończenie konsultacji publicznych pragniemy dodać,
że Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej pozytywnie ocenia opublikowany przez Ministerstwo
Aktywów Państwowych w dniu 15 stycznia br. projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii
elektrycznej w morskich farmach wiatrowych - tzw. ustawy offshore. Liczymy na sprawne
procedowanie dokumentu w Parlamencie oraz liczymy, że regulacje zawarte w ustawie wejdą w życie
do końca czerwca 2020 r.
Kluczowe postulaty i uwagi naszej branży:
1. Potencjał lądowych i morskich farm wiatrowych pozwala na wypełnienie unijnego celu OZE w
wysokości 25% do 2030r, powodując jednocześnie na obniżkę cen energii elektrycznej dla
odbiorców końcowych.
Przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na zalecenia Komisji Europejskiej (KE) z dnia 18.6.2019 r. w
sprawie projektu zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu w Polsce
obejmującego lata 2021–2030 dotyczące zwiększenia poziomu ambicji w perspektywie roku 2030 do
co najmniej 25% udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) jako wkładu Polski w realizację
unijnego celu na 2030 r. W obecnej wersji KPEiK, w ramach realizacji ogólnounijnego celu na 2030 r.,
Polska deklaruje osiągniecie do 2030 r. zaledwie 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto
(zużycie łącznie w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz na cele transportowe), przy
czym realizacja celu OZE na poziomie 23% ma być możliwa pod warunkiem przyznania Polsce
dodatkowych środków unijnych, w tym na sprawiedliwą transformację. O ile stanowisko dotyczące
dostępu do środków na sprawiedliwą transformację jest bezwzględnie popierane przez wszystkich
Członków Stowarzyszenia, o tyle zaprezentowane ambicje polskiego rządu dotyczące udziału OZE w
krajowym miksie energetycznym są stanowczo zbyt małe. Sam potencjał morskich farm wiatrowych
oraz lądowych instalacji wiatrowych jest tak znaczny, że możliwe jest wypełnienie udziału OZE do 25%
wg zaleceń KE, ponieważ:
•

Wg obecnych analiz całkowity potencjał ekonomiczny inwestycji w lądową energetykę wiatrową
wynosi 38 GW. Wydzielony w jego ramach potencjał rynkowy w perspektywie 2030 r., obliczono
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biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania potencjału ekonomicznego przy obecnie
istniejących i przewidywanych uwarunkowaniach rynkowych. W krótkim horyzoncie czasowym
(~2020) należy spodziewać się realizacji projektów wiatrowych w ramach systemu aukcyjnego
(ok. 3,5 GW). Farmy wiatrowe to obecnie technologia energetyczna o najniższych kosztach
wytworzenia energii. Przy założeniu zniesienia restrykcyjnych przepisów ograniczających
lokalizacje regułą „10H”, do 2030 r. w scenariuszu minimalnym potencjał rynkowy może sięgnąć
11 GW. W scenariuszu maksymalnym potencjał rynkowy może wynieść 22 GW. Pełna analiza
stanowi załącznik nr 1.
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Rysunek 1 Całkowity potencjał rozwoju energetyki wiatrowej lądowej w Polsce, źródło: IEO
Poniżej, na mapie, przedstawiono potencjał ekonomicznego skorygowany o uwzględnienie klas
bonitacyjnych gleb. Najlepsze uwarunkowania ekonomiczne charakteryzują Polskę północnozachodnią i tam, podobnie jak ma to miejsce do tej pory, w dalszym ciągu należy spodziewać się
największego rozwoju energetyki wiatrowej. Równocześnie jednak na niektórych obszarach kraju, np.
województwa warmińsko-mazurskiego (południe województwa), środkowego Podlasia czy Mazowsza
w dalszym ciągu istnieje niewykorzystany potencjał terenów nie mających dużej wartości przyrodniczej
oraz wysokiej jakości gleb, gdzie wykorzystując znaczący potencjał ekonomiczny można byłoby rozwijać
energetykę wiatrową w sposób w pełni zrównoważony.
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Rysunek 2 Potencjał ekonomiczny energii wiatru w poszczególnych powiatach z uwzględnieniem
ograniczeń odnośnie klas bonitacyjnych gleby, źródło: IEO
Wysoki potencjał energetyki wiatrowej wskazują też analizy przeprowadzone w ramach projektu
LIFE Climate CAKE PL, który został opracowany w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania
Emisjami (KOBiZE), działającym w strukturze Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego
Instytutu Badawczego. Wyniki projektu CAKE wskazują na potencjał lądowej energetyki
wiatrowej na ok. 36 GW na 2040r oraz ok. 21-23 GW na 2030r. w zależności do scenariusza. Są
zatem zbieżne z opracowaniem IEO.
•

PSEW, na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród firm członkowskich, przygotował prognozę
budowy mocy z morskich farm wiatrowych. Wynika z niej, że potencjał morskich farm
wiatrowych wynosi 7,5 GW do 2030 r. i przynajmniej 14 GW do 2040r. Jest to znacznie więcej
niż w obecnej wersji KPEiK, gdy prognozowana na 2030 r. moc wynosi zaledwie 3,8 GW.
Ustalenie ambitnych celów jest szczególnie ważne dla dostawców i poddostawców
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komponentów farm morskich, którzy potrzebują precyzyjnego harmonogramu projektów do
dokonania niezbędnych inwestycji w swoich zakładach produkcyjnych. Zmniejszenie celu dałoby
zły, a nawet niepokojący sygnał dla przedstawicieli inwestorów i dostawców wchodzących w
skład łańcucha dostaw. Przykładem jest tu: państwowa firma ST3 Offshore ze Szczecina, która
m.in. z powodu przedłużających się prac nad ustawą offshore i brak jasnej, ambitnej deklaracji
o rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na polskich wodach Bałtyku (oraz tym samym brak
odpowiednich zamówień)
złożyła do sądu wniosek o umorzenie postępowania
restrukturyzacyjnego i ogłoszenie upadłości. Dlatego rekomendujemy zwiększenie mocy MEW
do wcześniej prezentowanych w KPEiK (projekt dokumentu ze stycznia 2019r.) przynajmniej 5
GW do 2030 r. i 10 GW na 2040 r. Rozwinięcie tego zapisu przedstawiono w punkcie nr 7.
Co więcej, opublikowany pod koniec listopada 2019 r. raport przygotowany przez WindEurope
pt. „Our energy, our future - How offshore wind will help Europe go carbon-neutral” potwierdza
znaczenie morskiej energetyki wiatrowej w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej
gospodarki Unii Europejskiej do 2050 r.

Rysunek 3 Prognozowana moc morskich farm wiatrowych w Polsce przez europejskie stowarzyszenie
WindEurope
Prognozowany przez WindEurope polski udział w skumulowanej mocy morskich farm
wiatrowych sięga 28 GW w 2050 r. Polska ma zatem szansę stać się liderem rozwoju instalacji
wiatrowych na Morzu Bałtyckim z potencjałem obejmującym jedną trzecią mocy możliwych do
zainstalowanie w tym akwenie. Pełną wersję raportu przedstawiono w załączniku nr2.
2. Dotychczasowa współpraca i deklaracje przedstawicieli sektora finansowego wskazują
ponadto, iż istnieją możliwości sfinansowania instalacji OZE o wielkości wystarczającej do
wypełnienia celu OZE na poziomie 25% w 2030r.
Od stycznia 2021r. Polska otrzyma z funduszu modernizacyjnego około 4 miliardów euro (w zależności
od ceny uprawnień do systemu handlu uprawnieniami do emisji, przy założeniu, że cena ETS wynosi
około 20 euro). Modernizacja sieci energetycznych, w tym energii elektrycznej i ciepłownictwa
komunalnego, stanowią kwalifikowalne działania, podobnie jak połączenia międzysystemowe i
rozwiązania w zakresie magazynowania oraz inwestycje w wytwarzanie OZE. Fundusz nie jest
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przeznaczony do wspierania inwestycji z paliw kopalnych. PSEW zwraca uwagę, że jest to również
ogromna szansa na wsparcie dla polskich inwestycji w farmy wiatrowych, w tym w szczególności tych
morskich.
Ponadto, jesteśmy całkowicie przekonani, że w przypadku przedstawienia ambitnego programu
rozwoju OZE w Polsce, zgodnego z postulatami Komisji Europejskiej (KE) Polska otrzyma niezbędne
środki z funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W ramach tego funduszu Komisja Europejska
przeznaczy 100 mld euro na wsparcie dla regionów najbardziej narażonych na negatywne skutki
dekarbonizacji, w tym dla Polski. Konkretne propozycje zostaną przedstawione przez KE w styczniu
2020 r. Zadania inwestycyjne, które mogą zostać sfinansowane lub współfinansowane, są podobne do
powyższych, z większym naciskiem na przekwalifikowanie pracowników, których już dzisiaj brakuje w
dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach z sektora OZE.
Dodatkowo, w ramach obecnego instrumentu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF)
możliwe jest sfinansowanie i dofinansowanie rozwoju sieci elektroenergetycznej, służącej zwiększeniu
stopnia integracji OZE z systemem elektroenergetycznym. Unia Europejskie przeznaczyła w swoim
budżecie na ten cel odrębną pulę środków finansowych. Fundusze te można wykorzystać w latach
2014-2020 na inwestycje dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury w dziedzinie transportu,
energetyki i telekomunikacji. PSE S.A.1 realizuje obecnie 4 projekty. Trzy z nich to linie wewnętrzne w
zachodniej Polsce w ramach klastra polsko-niemieckiego „GerPol Power Bridge”. Czwarty projekt
obejmuje budowę linii, która zapewni bezpieczne warunki wymiany energii elektrycznej z litewskim
systemem elektroenergetycznym. Przedstawienie stosownego programu rozwoju morskich i lądowych
instalacji wiatrowych z pewnością pozwoli na zmaksymalizowanie wykorzystania tych środków przez
Polskę, z oczywistą korzyścią dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju i obniżenia
kosztów energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców.
3. Energetyka jądrowa nie wypełni celu OZE na 2030r.
Ponadto, zwracając uwagę na pozostałe przedstawiane w KPEiK źródła energii mające istotny wpływ
na pokrycia rosnącego zapotrzebowania na moc elektryczną wskazywana jest energetyka jądrowa.
Jako Stowarzyszenie nie kwestionujemy zastosowania technologii energetyki jądrowej, jednak
wskazywanie rozwoju w krajowym planie wdrożenia w Polsce energetyki jądrowej jest nieuzasadnione,
ponieważ uruchomienie pierwszego bloku (o mocy ok. 1-1,5 GW) pierwszej elektrowni jądrowej
przewidziano dopiero na 2033 r., co nie będzie miało znaczenia dla KPEIK, którego zakres przewidziano
do 2030r.
4. KPEiK nie uwzględnia formy wsparcia jakim są umowy zakupu odnawialnej energii elektrycznej
w ramach tzw. corporate PPAs.
W dokumencie KPEiK nie zostały uwzględnione w zakresie dotyczącym opisu polityk i środków
ułatwiających upowszechnianie umowy zakupu odnawialnej energii elektrycznej, tzw. corporate PPAs.
Obowiązek uwzględnienia tego obszaru w KPEiK nakłada na państwa członkowskie Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999, z dnia 11 grudnia 2018 r., w sprawie zarządzania
unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, a upowszechnienie w Polsce tego typu
porozumień dotyczących zakupu energii będzie korzystne dla odbiorców energii oraz przyśpieszy
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Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/programy-komisjieuropejskiej/cef/energetyka/przyklady-projektow/ z dn. 08.01.2020
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rozwój odnawialnych mocy wytwórczych w naszym kraju, a tym samym proces dekarbonizacji polskiej
gospodarki.
W myśl dyrektywy RED2 2018/2001 corporate PPA jest to umowa, na podstawie której osoba fizyczna
lub prawna zgadza się na zakup odnawialnej energii elektrycznej bezpośrednio od producenta energii
elektrycznej. Jest to formuła kontraktowania energii, po którą coraz częściej sięgają zakłady
przemysłowe zainteresowane budowaniem przewagi konkurencyjnej poprzez zasilanie swojej
działalności czystym, nieobciążonym emisjami i ich kosztem, coraz bardziej atrakcyjnym cenowo
prądem z OZE. Z kolei dla wytwórców OZE, zawarcie długoterminowego kontraktu z dużym
przemysłowym odbiorcą energii stanowi podstawę do ubiegania się o korzystne warunki finansowania
inwestycji, a więc także stanowić impuls do powstawania nowych odnawialnych mocy wytwórczych,
które będą produkować tanią i czystą energię, obniżając w ten sposób poziom krajowych emisji CO2.
Brak możliwości zawierania corporate PPAs na szeroką skalę to zatem niewykorzystana szansa dla
rozwoju sektora OZE w Polsce i dla dekarbonizacji polskiej gospodarki. Odbiorcy przemysłowi
konsumują tak ogromny wolumen energii, że przy wprowadzeniu mechanizmów wspierających
zawieranie corporate PPAs, które są stosowane np. w krajach skandynawskich, kontrakty te
zdynamizowałyby znacząco rozwój odnawialnych źródeł energii, przy malejącym zaangażowaniu
finansowym państwa.
5. Rozwiązaniem w zakresie deficytu mocy w przyszłej generacji energii elektrycznej są morskie i
lądowe farmy wiatrowe
Należy zwrócić uwagę, że Polskie Sieci Energetyczne w projekcie planu rozwoju w zakresie zaspokojenia
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030 (PRSP) z dn. 9
grudnia 2019 r. wskazują wyliczenia współczynnika LOLE2 (ang. Loss of Load Expectation) mówiącego
o ilości godzin w ramach deficytu mocy. Wg PRSP w wariancie braku mechanizmów mocowych
przekroczenie założonego standardu bezpieczeństwa następuje w roku 2026, a wskaźnik LOLE osiąga
wartość 660 h/rok. Jest to spowodowane wcześniejszymi odstawieniami (tj. począwszy od końca 2024
roku) istniejących jednostek węglowych, które deklarują brak efektywności ekonomicznej po
01.07.2025 r. W kolejnych latach zidentyfikowany problem braku wystarczalności zasobów pogłębia
się. Rozwiązaniem na braki w generacji energii elektrycznej są morskie i lądowe farmy wiatrowe. Jest
to technologia, która jest w stanie szybko zapełnić lukę generacyjną wynikającą z rosnącego
zapotrzebowania na energię elektryczną, tym bardziej, że współczynnik wykorzystania mocy wynosi
już ponad 40% dla lądowych farm wiatrowych i powyżej 50% dla morskiej energetyki wiatrowej.
6. Umożliwienie lokalizowania nowych farm wiatrowych na lądzie.
Obowiązujące obecnie ograniczenia administracyjne (tzw. zasada 10H, wynikająca z ustawy o
inwestycjach w elektrownie wiatrowe z lipca 2016 r.) nie pozwalają na przygotowywanie nowych
projektów, ani zastosowanie turbin najnowszych generacji w ramach obecnie realizowanych farm.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze elementy przemawiające za zniesieniem barier w rozwoju
wiatrowych farm lądowych:

2

Oczekiwany sumaryczny czas trwania deficytów mocy
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•

•

•

Energetyka wiatrowa lądowa jest najtańszą technologią wytwarzania energii w Polsce, co
potwierdziły już wyniki aukcji OZE w 2018 r. oraz w 2019r. Poddanie jej restrykcjom i
dodatkowym, kosztownym procedurom administracyjnym, w praktyce zamyka szanse na
wykorzystanie olbrzymiego potencjału polskiego wiatru, który mógłby być istotnym
elementem mitygującym wzrosty hurtowej ceny energii w przyszłości. Wyniki aukcji OZE z 2018
r. i 2019r. dla źródeł wiatrowych wskazują na przewagę kosztową energetyki wiatrowej na
lądzie nad innymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej. Minimalna cena po jakiej
energia została sprzedana w ramach aukcji wynosiła 163 zł/MWh, średnia cena ok. 208
zł/MWh – dla porównania hurtowa cena energii z dnia ogłoszenia aukcji wynosiła 220 zł/MWh
(TGE Base). Ponadto, warto wskazać, że wysoka konkurencyjność cenowa technologii
wiatrowej, może powodować, że oczekiwany poziom udzielanej pomocy publicznej będzie na
minimalnym poziomie, albo wręcz wcale jej nie będzie. Oznacza to, że instalacje wiatrowe na
lądzie dzięki swojej konkurencyjności rynkowej będą finansowały rozwój innych źródeł OZE, w
skutek oddawania do Zarządcy Rozliczeń dodatniego salda ze sprzedaży energii na rynku
hurtowym. Przyjmując 15-letni okres wsparcia oraz 20-letni okres eksploatacji projektu
wiatrowego, można oczekiwać jeszcze większego obniżania cen aukcyjnych o ile projekty
mogłyby wykorzystywać turbiny nowszej generacji. Należy założyć, że w przypadku dobrze
przygotowanych, dużych projektów, położonych w lokalizacjach o dobrej wietrzności, poziom
cen aukcyjnych mógłby być jeszcze niższy od obecnie notowanego w zakończonych aukcjach
w roku 2018 i 2019.
Bardzo szybki postęp technologiczny w sektorze energetyki wiatrowej wpływa na
zwiększenie produktywności i tym samym obniżenie kosztów realizacji projektów wiatrowych.
Nowoczesne turbiny wiatrowe, zwłaszcza te o dużych mocach jednostkowych (powyżej 3 MW)
i posiadające większe rotory, znacznie efektywniej wykorzystują dostępne zasoby wiatru. W
praktyce oznacza to, że są w stanie generować większą moc i ilość energii przy porównywalnej
prędkości wiatru. Prędkość wiatru zasadniczo rośnie ze zwiększaniem wysokości, a więc
podnoszenie wysokości turbin ma także korzystny wpływa na produktywność. Poza tym
następuje znaczące zmniejszenie strat związanych z efektem cienia wskutek ograniczenia
liczby turbin. Oznacza to zwiększenie produktywności farmy wiatrowej o kilka procent (przy
zachowaniu tej samej mocy całkowitej). W przypadku wymiany turbin wiatrowych starszych
generacji, np. o mocy 2 MW (o średnicy rotora 100 m i całkowitej wysokości 155 m) na turbiny
nowszej generacji o większej mocy jednostkowej np. 4,2 MW (o średnicy rotora 150 m i
całkowitej wysokości 180 m) można w przypadku tzw. repoweringu postawić farmę wiatrową
składającą się z pięciu turbin w miejsce poprzednich 10 turbin i pozyskać więcej energii (73,6
GWh wobec 65,8 GWh rocznie). Może to w sposób istotny zwiększyć akceptację społeczną dla
projektu i zmniejszyć jego oddziaływanie na środowisko.
Panuje ogólne przekonanie, że wzrost mocy zainstalowanych źródeł OZE o zmiennej
charakterystyce pracy (np. energetyka wiatrowa, czy systemy fotowoltaiczne) będzie wymagał
zwiększenia elastyczności ze strony konwencjonalnej energetyki oraz ograniczeń w generacji
OZE. Warto jednak zwrócić uwagę, że tego typu zdarzenia będą trwać skrajne krótko. Wg
obecnych analiz łączna liczba takich godzin, które wymagają ograniczenia generacji OZE
wyniosłaby w 2030 roku poniżej 300 godzin przy założeniu, że moc generacji konwencjonalnej
(generacja wymuszona) nie może być mniejsza niż 5 000 MW. Generalnie jednak liczba godzin,
w których może zachodzić w przyszłości konieczność pracy poniżej przyjmowanego obecnie
poziomu minimum technicznego, daje szansę na znalezienie kompromisu pomiędzy
ewentualnym zaniżeniem generacji źródeł zmiennych i zwiększeniem elastyczności źródeł
konwencjonalnych. Będzie to skutkowało znacznym zwiększeniem mocy w energetyce
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wiatrowej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że strategie spółek energetycznych przewidują
znaczący udział jednostek gazowych wśród jednostek generacji klasycznej. Założenia odnośnie
energii wyprodukowanej w generacji gazowej pozwalają na stwierdzenie, że będą to jednostki
o krótkim okresie wykorzystania mocy szczytowej (ok. 3 500 godz. w roku). Oznacza to ich
wysoką dyspozycyjność i duże możliwości regulacyjne, co będzie miało wpływ na obniżenie
minimum technicznego systemu i możliwość absorpcji energii ze zmiennej generacji
wiatrowej w okresach doliny zapotrzebowania.
•

Rozwój energetyki wiatrowej na lądzie może wygenerować dziesiątki tysięcy miejsc pracy w
Polsce. Wesprze to m.in. transformację w regionach zależnych od tradycyjnej energetyki,
takich jak Śląsk. Energetyka wiatrowa na lądzie cechuje się kilkukrotnie wyższym wskaźnikiem
udziału krajowych dostawców i poddostawców (tzw. local content) w cyklu życia instalacji w
porównaniu do elektrowni konwencjonalnych. Obecnie wskaźnik ten przekracza 50%, a w razie
stworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju branży w Polsce może sięgnąć nawet 65%. Wg
prognoz WiseEuropa, szacuje się, że rozwój energetyki wiatrowej może przynieść do 42 tys.
nowych miejsc pracy w 2040 roku, z których 31 tys. stanowi zatrudnienie pośrednie, a 11 tys.
– bezpośrednie. Razem ze wzrostem całkowitej liczby miejsc pracy zależnych od energetyki
wiatrowej na lądzie, jednocześnie rośnie udział dostawców krajowych w łańcuchu dostaw oraz
wzrasta pozycja polskich zakładów na rynku międzynarodowym.

Rysunek 4 Prognoza średniego poziomu zatrudnienia w sektorze lądowych farm wiatrowych, źródło:
WiseEuropa
7. Przywrócenie zapisów w KPEiK dotyczących docelowego potencjału morskiej energetyki
wiatrowej na poziomie co najmniej 5 GW w 2030r. oraz 10,3 GW w perspektywie 2040 r.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze elementy przemawiające za silnym wsparciem rozwoju
morskich farm wiatrowych:
o

Główną zaletą morskiej energetyki wiatrowej jest przewidywalna produkcja.
Współczynnik wykorzystania mocy dla morskich farm wiatrowych wynosi 50%, a w
przyszłości może osiągnąć poziom nawet 60 %. Oznacza to, że morskie farmy
wiatrowe są najbardziej wydajnym źródłem energii wśród technologii odnawialnych.
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W rzeczywistości morskie farmy wiatrowe będą pracować z większym obciążeniem niż
większość elektrowni wodnych w Polsce i z obciążeniem porównywalnym do
elektrowni węglowych.
o PSEW na podstawie analiz firmy doradczej Ernst & Young szacuje, że rozwój morskiej
energetyki wiatrowej o mocy 10 GW wygeneruje w fazie inwestycyjnej ok. 34 tysiące
miejsc pracy, a w fazie operacyjnej (po 2033r.) ok. 29 tysięcy miejsc pracy, co przyczyni
się pobudzenia polskiej gospodarki w kolejnych dekadach. W fazie inwestycyjnej,
łączny efekt w latach 2020 – 2033 wyniesie:
▪ 53,5 mld zł w wartości dodanej brutto,
▪ 133,5 mld zł w produkcji globalnej,
▪ 16,2 mld zł w przychodach podatkowych.
W fazie operacyjnej, średni roczny efekt w latach 2025 – 2058 wyniesie:
▪ 14,3 mld zł w wartości dodanej brutto,
▪ 19,9 mld zł w produkcji globalnej,
▪ 1,3 mld zł w przychodach podatkowych.
Polska już posiada rozbudowany łańcuch dostawców i poddostawców dla morskich
farm wiatrowych rozwijanych na obszarach należących do innych państw. PSEW
zidentyfikował ponad 100 takich podmiotów, które mogłyby dostarczyć do 50 proc.
komponentów potrzebnych do zbudowania rodzimych projektów. W tym momencie
nastawione są one na eksport, ale skala ich działalności mogłaby być zdecydowanie
większa, gdyby otworzył się dla nich rynek krajowy. Kolejne firmy mogłyby być
włączane w procesy przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych na
polskim Bałtyku. Łańcuch dostaw takiego przedsięwzięcia zawiera przede wszystkim
produkcję elementów samych wiatraków, jak łopaty, systemy kontroli kąta natarcia,
generatory, przekładnie, systemy odbioru mocy. Niezbędne są stalowe struktury wież,
konstrukcje wsporcze, osprzęt elektryczny. Do realizacji inwestycji w morską farmę
wiatrową niezbędne są też inne elementy, takie jak tereny inwestycyjne pod zakłady
przemysłowe, transport morski i śródlądowy, baza hotelowa i usługowa, szkolenia
itp. Morskie farmy wiatrowe to także cała ﬂota specjalistycznych jednostek morskich:
statków do budowy (HLJV), kablowców (CLV), jednostek pomocniczych (OSV). Polskie
biura projektowe mają już doświadczenie w ich projektowaniu, a polskie stocznie – w
ich budowie. Największymi beneficjentami rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
będą m.in. hutniczy, stalowy i kablowy. Budowa elektrowni wiatrowych na Bałtyku
może stać się najbardziej stalochłonnym programem gospodarczym w historii Polski.
Typowa wieża turbiny morskiej potrzebuje do produkcji ok. 300-400 ton stali, a jej
konstrukcja wsporcza – kolejne 750-1200 ton. Oznacza to, że budowa pierwszych 6 GW
na Bałtyku na przestrzeni przyszłej dekady pochłonęłaby 1,1-1,2 mln ton stali. Program
rozwoju morskich farm wiatrowych będzie też silnym impulsem dla branży
stoczniowej. Z rozwoju sektora skorzystają także porty, w których potrzebne będą
nowe nabrzeża i baseny. Dotyczy to także mniejszych przystani, takich jak Ustka,
Darłowo, Kołobrzeg, Władysławowo i Łeba. Według wstępnych założeń to z nich będą
operować jednostki uczestniczące w budowie, a potem statki serwisowe. Na rozwoju
morskiej energetyki wiatrowej mógłby skorzystać także Śląsk, gdzie Polskie
Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej planuje budowę centrum szkoleniowego, które
stałoby się centrum rozwoju kadr dla OZE dając inżynierom i specjalistom szansę na
uzyskanie przewag konkurencyjnych na rynku pracy, a podmiotom gospodarczym
zajmującym się rozwojem OZE – dostęp do wykwalifikowanych pracowników
o Z badań opinii publicznej przeprowadzonej przez Indicator w grudniu 2018r. wynika,
że morska energetyka wiatrowa cieszy się szerokim poparciem społecznym. Aż 2/3
Polaków wskazało energię z morskich farm wiatrowych jako preferowany sposób
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zasilania domu. Morskie farmy wiatrowe nie budzą protestów społecznych, bo
zaplanowano je w odległości nie mniejszej niż 22 km od wybrzeża w wyłącznej strefie
ekonomicznej, czyli poza pasem morza terytorialnego, gdzie nie będą widoczne dla
mieszkańców nadmorskich miejscowości i turystów wypoczywających na plażach.
Energia z wiatru może stać się także skutecznym narzędziem do obniżenia
emisyjności polskiej gospodarki. Jak wynika z oceny PSEW, przy założeniu
wyznaczenia na poziomie 25 proc. celu dotyczącego udziału OZE w 2030 r., emisja
dwutlenku węgla do atmosfery zmniejszyłaby się z obecnych 125,9 mln ton rocznie w
2018 r. do 109,4 mln ton rocznie w 2030 r. W dalszej perspektywie 2040 r. emisja CO2
spadłaby do 66,2 mln ton rocznie w 2040 r. Taka skala redukcji emisji umożliwiłaby
osiągnięcie celów zakładanych w tzw. pakiecie zimowym, który w przyszłej dekadzie
wyznacza kierunki rozwoju rynku energetycznego dla całej Unii Europejskiej. Dzięki
obniżeniu emisji CO2 poprzez zwiększenie udziału OZE nie tylko poprawi się jakość
powietrza w Polsce, w szczególności przy założeniu rozwoju elektromobilności, która
powinna być zasilana ze źródeł odnawialnych.

8. Rekomendujemy zamianę stosowanej w dokumentach rządowych terminów „niestabilne OZE”
na „zmienne OZE”.
Rekomendujemy zamianę zwrotu, gdyż cechą charakterystyczną instalacji wiatrowych, czy też
słonecznych jest zmienna produkcja energii w zależności od pory roku, czy pory dnia. Źródła OZE o
zmiennej charakterystyce pracy, nie są źródłami nieprzewidywalnymi/niestabilnymi. Dzięki rozwojowi
narzędzi prognostycznych coraz łatwiej jest z wyprzedzeniem przewidzieć i założyć produkcję energii
ze źródeł wiatrowych. Wynika to z faktu, że osiągnięty został bardzo wysoki poziom trafności
prognozowania produkcji energii. Jest to efektem monitorowania warunków atmosferycznych i
złożonych modeli matematycznych, dzięki którym możliwe jest przewidywanie produkcji energii w
horyzoncie 12 godzin naprzód z dokładnością do 90% trafności prognozy. Posiadając wiedzę o
przewidywanej mocy chwilowej, możliwe jest jej sterowanie poprzez ograniczanie, lub – jak to się
dzieje obecnie – poprzez sterowanie pracą innych źródeł wytwórczych, w tym konwencjonalnych.

Stowarzyszanie wyraża gotowość dalszej współpracy z ministerstwem odpowiedzialnym za
rozwój energetyki odnawialnej na rzecz wypracowania „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu” w
kształcie optymalnym z punktu widzenia utrzymania dalszego dynamicznego rozwoju polskiej
niskoemisyjnej gospodarki i wzrostu konkurencyjności polskich produktów na rynkach zagranicznych.
Służymy wszelkimi analizami, które posłużyły do wypracowania niniejszego stanowiska.

Załączniki:
1. Potencjał lądowej energetyki wiatrowej w Polsce
2. WindEurope pt. „Our energy, our future - How offshore wind will help Europe go carbonneutral”
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