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Przewodnik po systemie wsparcia dla morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku

Szanowni Czytelnicy,

energia pozyskiwana z wiatru to nie tylko stabilne i niskoemisyjne źródło energii, ale przede wszystkim technologia 
przyszłości. Szansą dla polskiej i europejskiej energetyki jest morska energetyka wiatrowa – sposób pozyskiwania 
energii wykorzystujący nieskończone zasoby wiatru w najbardziej korzystnych warunkach. Morze Bałtyckie może stać 
się dla Polski bazą dla dalekiego skoku w przyszłość.
  
Z uwagi na globalną walkę ze zmianami klimatu, kierunek rozwoju sektora energetycznego w dużej części wyznaczany 
jest na płaszczyźnie międzynarodowej. Liderem w tym zakresie jest Unia Europejska. Państwa członkowskie 
zobowiązały się do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W ciągu 10 lat udział OZE w UE ma 
wzrosnąć z 20 do 32 proc. Transformacja systemu elektroenergetycznego stanowi przy tym strategiczną szansę 
szczególnie dla Polski. Rodzima produkcja paliw kopalnych nie  jest adekwatna do tego, aby zaspokoić potrzeby 
energetyczne kraju w XXI wieku. Szansą na zabezpieczenie systemu jest więc wykorzystanie łatwo dostępnego 
sposobu produkcji czystej energii – wiatru na morzu. 

Poza niewątpliwymi zyskami środowiskowymi, budowa farm wiatrowych na morzu może przynieść wiele korzyści 
gospodarczych. Branża offshore może do 2030 roku dodać do PKB nawet 60 mld PLN, a inwestorzy mogą zasilić 
budżet państwa oraz samorządów kwotą 15 mld PLN do 2030 roku. Przedsiębiorstwa działające w Polsce już dziś są 
w stanie dostarczyć około 50 procent komponentów potrzebnych do zbudowania farm, a dzięki odpowiedniej polityce 
inwestycyjnej ten poziom może być zdecydowanie wyższy. Inwestycja w offshore to zatem potężna szansa dla 
rozwoju polskiej gospodarki. 

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej odbywa się w Polsce w atmosferze porozumienia i wspólnoty interesów 
między rządem, inwestorami branżowymi a także innymi interesariuszami. Przykładem jest podpisanie „Listu 
intencyjnego o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” przez przedstawicieli Rządu 
RP oraz przedstawicieli inwestorów i branży morskiej, w tym Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Dalszym 
krokiem będzie podpisanie „Polish Offshore Sector Deal” czyli „Deklaracji współpracy na rzecz rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej w Polsce”. Względy te powodują, że inwestycje w polski sektor morskiej energetyki wiatrowej 
nie są obarczone szczególnym ryzykiem politycznym.  

Prezentowany poradnik ma na celu przybliżyć wszystkim zainteresowanym projektowany system wsparcia dla 
inwestycji w morskie farmy wiatrowe. Mamy nadzieję, że okaże się przydatny w odpowiedzi na kluczowe pytania 
dotyczące tego sektora.

Karol Lasocki 
Partner 
DWF Poland Jamka sp.k.

Janusz Gajowiecki 
Prezes Polskiego 
Stowarzyszenia 
Energetyki Wiatrowej
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Rozwój rynku morskiej energetyki wiatrowej  
w Polsce

Morska energetyka wiatrowa stanowi najważniejszą 
technologię dla dalszego rozwoju rynku odnawialnych 
źródeł energii w Polsce. Projekt rządowego dokumentu 
strategicznego – Polityka energetyczna Polski do 
2040 roku – wskazuje, że rozwój rynku morskiej 
energetyki wiatrowej jest strategicznym celem polskiej 
polityki energetycznej. 

Przedstawiciele przemysłu energetycznego 
potwierdzają, że pierwsze morskie farmy wiatrowe, 
w  polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku, 
zaczną produkować energię już w 2025 roku. Co ważne, 
morska energetyka wiatrowa znacznie przyczyni się 
do rozwoju lokalnego łańcucha dostaw, przez co istotnie 
wpłynie na rozwój gospodarczy Polski. Rozwój rynku 
offshore pozwoli znacząco ograniczyć emisję dwutlenku 
węgla do atmosfery, przez co spełnione zostaną cele 
klimatyczne, wyznaczone w ramach Unii Europejskiej, 
w tym cel 21–23% udziału OZE w końcowym zużyciu 
energii brutto. 

Dynamika rozwoju morskiej energetyki 
wiatrowej w Polsce

Około 10 inwestorów będzie zaangażowanych 
w realizację projektów morskich farm, zapewniając 
odpowiedni poziom konkurencyjności. Na rynku wystąpi 
przynajmniej trzech dostawców turbin wiatrowych. 
Należy spodziewać się utworzenia konkurencyjnego 

łańcucha dostaw w zakresie pływających 
i stałych platform, kabli i podstacji, statków 
instalacyjnych i usługodawców w zakresie 
obsługi i konserwacji.  Zarówno polskie, 
jak i zagraniczne porty w rejonie Morza Bałtyckiego 
przygotowują swe możliwości dla rozpoczęcia 
inwestycji we wiatr na morzu. 

Deweloperzy

Deweloperzy zaangażowani w projekty morskich 
farm wiatrowych w Polsce mają sprawdzony status 
i  ugruntowaną pozycję na rynku energetycznym. 
Wśród nich znajdują się zarówno koncerny krajowe, 
jak i zagraniczne. Projekty będą finansowane ze 
środków publicznych i prywatnych. Wydaje się, że 
współpraca z  deweloperami może przybrać charakter 
wieloaspektowy i poważnie wzmocnić pozycję rynkową 
polskich przedsiębiorców, gdyż inwestycje w morskie 
farmy wiatrowe wymagają kilkuletniej fazy planowania 
i realizacji projektu.

Obecnie w polskiej części Bałtyku jest rozwijanych 
osiem zaawansowanych projektów morskich farm 
wiatrowych. W odniesieniu do dwóch projektów zawarto 
już umowy o przyłączenie do sieci:  

• „Bałtyk Środkowy III” należący do Polenergii 
i norweskiego Equinor;

• „Baltica 3” należący do PGE.

Łącznie, te dwa projekty mają zawarte umowy 
o przyłączenie do sieci na moc ok. 2,2 GW.
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Sześć kolejnych projektów otrzymało warunki 
przyłączenia do sieci na łączną moc ponad 5,7 GW. 
Należą do nich:

• „Bałtyk Północny” i „Bałtyk Środkowy II” należące 
do Polenergii i Equinora; 

• „Baltica 1” i „Baltica 2” rozwijane przez PGE; 
• „Baltic Power” rozwijany przez Orlen; 
• „FEW Baltic-2” należący do RWE. 

Zestawienie projektów wraz z przypisanym obszarem 
na Morzu Bałtyckim przedstawiono w tabeli obok. 
Poniżej na mapie przedstawiono rozmieszczenie farm 
wiatrowych w polskiej części Bałtyku.

lp. projekt powierzchnia GCC*/GCA**

1 Polenergia/Equinor – Bałtyk I 128 km2 1 560 MW (GCC)

2 Polenergia/Equinor – Bałtyk II 122 km2 240 MW (GCA)

3 Polenergia/Equinor – Bałtyk III 116 km2 1 200 MW (GCA)

4 PGE Baltica 2 189 km2 1 498 MW (GCC)

5 PGE Baltica 3 131 km2 1 045 MW (GCA)

6 PGE Baltica 1 108 km2 900 MW (GCC)

7 FEW Baltic-2 (RWE) 42 km2 350 MW (GCC)

8 PKN Orlen – Baltic Power 131 km2 1 200 MW (GCC)

9 EDPR – B-Wind 42 km2 200 MW

10 EDPR – C-Wind 49 km2 200 MW

* Grid Connection Condition

** Grid Connection Agreements

Morze
Bał�ckie

POLSKA

SZWECJA
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Koszty inwestycji

Koszty inwestycji w farmy wiatrowe na morzu kształtują 
się na poziomie niższym niż jeszcze przed kilkoma laty. 
Według danych za 2018 r. budowa morskich elektrowni 
wiatrowych może kosztować przeciętnie około 2,5 mln 
euro/MW, podczas gdy w 2015 roku CAPEX takich 
inwestycji wynosił jeszcze średnio 4,5 mln euro/MW.

Spadek kosztów inwestycyjnych umożliwia obecnie 
budowę znacznie większych mocy wiatrowych tym 
samym kosztem, który był notowany w sektorze 
wiatrowym jeszcze kilka lat wcześniej. Dane 
pokazują rosnącą korzyść gospodarczą z inwestycji 
w sektor morskich farm wiatrowych.*

Prognoza rozwoju rynku morskich  
farm wiatrowych

Według prognoz przygotowanych przez Polskie 
Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, docelowo, 
do 2050 r. potencjał rozwoju morskich farm wiatrowych 
wynosi 28 GW. Przy czym: 

• Do 2025 r. powinny powstać pierwsze morskie 
farmy wiatrowe;

• Do 2030 r. moc polskich morskich farm powinna 
wynosić 10 GW;

• Do 2040 r. ich moc powinna wynieść 20 GW.

Ustalenie ambitnych celów jest szczególnie ważne dla 
dostawców i poddostawców komponentów morskich 
farm wiatrowych, którzy potrzebują precyzyjnego 
harmonogramu projektów do dokonania niezbędnych 
inwestycji w swoich zakładach produkcyjnych.

Osiągnięcie celów rozwoju rynku jest możliwe przy 
skutecznym, równoległym działaniu inwestorów, 
dostawców i sektora rządowego.

Lokalny łańcuch dostaw dla offshore

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej wymaga wsparcia 
dostawców i poddostawców komponentów. Według 
analiz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, 
firmy działające w Polsce mogą dostarczyć przeważającą 
większość komponentów potrzebnych do zbudowania 
farm wiatrowych na lądzie. W Polsce funkcjonują setki 
przedsiębiorstw zdolnych do zaangażowania w łańcuch 
dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej. Niektórzy 
przedsiębiorcy są już dostawcami towarów i usług dla 
projektów na morzu realizowanych poza Polską. Na rynku 
występują też podmioty, które nie są obecnie związane 
z energetyką wiatrową, tym niemniej oferowany przez 
nie asortyment, potencjał produkcyjny czy posiadane 
zasoby pozwalają przyjąć, iż po dostosowaniu swojego 
profilu działalności mogłyby dostarczać towary i usługi 
dla tego rynku.

Wyzwania dla rynku offshore

W zakresie inwestycji w morskie farmy wiatrowe 
w polskiej części Morza Bałtyckiego należy wyróżnić 
5 podstawowych wyzwań, których opanowanie 
stanowi przesłankę sukcesu rozwojowego 
i gospodarczego Polski.

Wyzwania regulacyjne

Rozwój morskich farm w Polsce musi zostać 
poprzedzony poprawną legislacją. Jako pozytywny krok 
w tym kierunku należy odczytać podpisanie z inicjatywy 
Pełnomocnika Rządu ds. OZE Ireneusza Zyski „Listu 
intencyjnego o współpracy w zakresie rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej w Polsce”. Kluczowym wyzwaniem 
pozostaje przyjęcie dedykowanej ustawy o  promowaniu 
wytwarzania energii elektrycznej w morskich 
farmach wiatrowych.

* Źródło: www.gramwzielone.pl
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Zapewnienie wsparcia dla inwestycji

Zapewnienie stabilności w zakresie inwestycji 
w morskie farmy wiatrowe pozwoli przyspieszyć rozwój 
OZE w Polsce. Konieczne jest stworzenie systemu 
wsparcia, składającego się z:

• fazy wstępnej (z pominięciem procedury aukcyjnej);
• fazy aukcyjnej.

Rozwój sieci

Polska potrzebuje wzmocnienia przepustowości 
połączeń wzajemnych we współpracy z  państwami 
regionu. Konieczne są inwestycje w infrastrukturę 
przesyłową, niezbędną dla przyłączania morskich 
farm wiatrowych – zarówno w bliższej, jak i w dalszej 
perspektywie.

Utworzenie stabilnego łańcucha dostaw

Kluczowymi dostawcami dla inwestycji w morskie 
farmy wiatrowe są, w szczególności, dostawcy turbin 
wiatrowych, wykonawcy w dziedzinie montażu i 
instalacji, dostawcy statków i elementów potrzebnych 
do budowy portów. W Polsce mamy wielu producentów 
kabli i osprzętu elektroenergetycznego, którzy mogą 
dostarczyć materiały i  urządzenia do budowy sieci 
przyłączeniowej morskich farm.

Zniwelowanie negatywnych skutków  
dla środowiska naturalnego

Jako społeczeństwo musimy zdawać sobie sprawę, 
jaki wpływ na środowisko generują wiatrowe 
instalacje na morzu. Aby to wiedzieć, potrzebujemy 
kompleksowych badań na ten temat przeprowadzonych 
na etapie oceny oddziaływania na środowisko. 
Zidentyfikowane negatywne oddziaływania powinny 
być wyeliminowane, jeżeli to możliwe, a w każdym 
przypadku skompensowane. Należy jednak zaznaczyć, 
że środowiskowy wpływ morskich instalacji wiatrowych 
może być pozytywny. Przykładowo, morskie instalacje 
mogą wspierać rozwój sztucznych raf.
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Dedykowane wsparcie dla MEW

Funkcjonujący od 1 lipca 2016 r., na podstawie ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii („ustawa o OZE”), aukcyjny system wsparcia 
jest niedopasowany do realiów inwestycji w sektorze 
morskiej energetyki wiatrowej. Wystarczy wskazać na 
umieszczenie morskich farm wiatrowych w jednym 
koszyku aukcyjnym z instalacjami wykorzystującymi do 
wytwarzania energii elektrycznej biopłyny, hydroenergię 
oraz energię geotermalną, a jasne będzie, że zmiany, 
a w zasadzie dedykowana morskiej energetyce 
wiatrowej legislacja, są niezbędne. Wysokość 
początkowych nakładów inwestycyjnych, skala projektów 
oraz ograniczona liczba dostępnych lokalizacji zapewniają 
uzasadnienie do stworzenia projektu odrębnego 
systemu wsparcia, dedykowanego morskim farmom 
wiatrowym. Wyodrębnienie wiatru na morzu z ustawy 
o OZE oraz całościowe uregulowanie go w osobnej 
ustawie stanowi przy tym korzystne rozwiązanie dla 
inwestorów, poprawia bowiem znacząco przejrzystość 
regulacji w stosunku do obecnie funkcjonujących 
rozwiązań i tym samym zmniejsza ryzyko inwestycyjne.

Tym samym, opublikowany w lipcu 2020 r. projekt 
ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej 
w morskich farmach wiatrowych określa w szczegółach 
program wsparcia operacyjnego – w formie prawa do 
pokrycia ujemnego salda. Rozliczenie ujemnego salda 
odbywać się będzie na zasadach podobnych do obecnie 
funkcjonującego aukcyjnego systemu wsparcia dla 
lądowych instalacji OZE, z tą różnicą, że w przypadku 
morskich farm wiatrowych przewiduje się podział  
systemu wsparcia na dwie fazy. Fazy różnić się będą 
między sobą sposobem wyboru projektów, którym 
przysługiwać będzie prawo do pokrycia ujemnego salda.

Pierwsza faza systemu wsparcia

W ramach pierwszej z nich prawo do pokrycia ujemnego 
salda uzyskiwane będzie na podstawie decyzji 
administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE na 
wniosek inwestora, dla najbardziej zaawansowanych 
projektów umieszczonych w obszarach określonych 
w załączniku do ustawy o promowaniu wytwarzania 
energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. 
O kolejności przyznania prawa do pokrycia ujemnego 
salda rozstrzygać będzie kolejność złożenia kompletnych 
wniosków wraz z załącznikami. Ponadto, każdy 
z projektów objętych decyzjami wydanymi w pierwszej 
fazie systemu wsparcia będzie z kolei wymagał decyzji 
Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy publicznej 
z rynkiem wewnętrznym. Łączna moc zainstalowana 
elektryczna morskich farm wiatrowych, dla których 
Prezes URE może wydać decyzję o przyznaniu prawa do 
pokrycia ujemnego salda w pierwszej fazie, nie może 
przekroczyć 5,9 GW. Przyznanie wsparcia w tej fazie 
przez Prezesa URE może nastąpić do 30 czerwca 2021 r.

Druga faza systemu wsparcia

Druga faza systemu wsparcia oparta zostanie na formule 
konkurencyjnych aukcji, w których prawo do pokrycia 
ujemnego salda będą mogli otrzymać wytwórcy, którzy 
uzyskają zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji 
oraz wytworzą energię elektryczną w morskiej farmie 
wiatrowej po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji 
aukcji. Pierwsze dwie aukcje przeprowadzone zostaną 
w 2025 oraz 2027 roku, a w każdej z nich maksymalna 
łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm 
wiatrowych, którym może zostać przyznane prawo do 
pokrycia ujemnego salda wynosić ma 2,5 GW.
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Płatności dla wytwórców

Zarówno w pierwszej, jak i drugiej fazie, środki na 
pokrycie ujemnego salda wypłacane będą przez 
Zarządcę Rozliczeń S.A., celową spółkę Skarbu 
Państwa, która pełni rolę operatora, a jej zadaniem 
jest gromadzenie środków na pokrycie i dokonywanie 
rozliczeń ujemnego salda. Ujemne saldo stanowi 
różnicę pomiędzy wartością sprzedaży energii w danym 
miesiącu (obliczoną na podstawie giełdowych cen 
energii elektrycznej) a wartością tej energii obliczoną 
przy przyjęciu cen wskazanych w decyzji (I faza 
wsparcia) lub ofercie, która wygrała aukcję (II faza 
wsparcia). Cena ta podlega corocznej waloryzacji 
średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług 
konsumpcyjnych określanym przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego.

Okres wsparcia

Maksymalny okres wsparcia, w którym wytwórcy będą 
mogli korzystać z prawa do pokrycia ujemnego salda 
wynosić będzie 25 lat od pierwszego wytworzenia 
i wprowadzenia do sieci energii elektrycznej 
wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej lub jej części 
na podstawie udzielonej koncesji. Wsparcie dotyczy 
100 000 godzin przemnożonych przez zainstalowaną 
moc elektryczną farmy wiatrowej. 

Kontrakt różnicowy

Prawo do pokrycia ujemnego salda przyjmuje formę 
tzw. dwustronnego kontaktu różnicowego. Oznacza to, 
że gdy ceny rynkowe energii elektrycznej przekraczają 
ceny określone dla wytwórców w systemie, obowiązani 
są oni do zwrotu nadwyżki. Okres rozliczeniowy 
wynosi jeden miesiąc i w tych okresach wygenerowana 
nadwyżka (dodatnie saldo) jest rozliczane z przyszłym 
saldem ujemnym. Dopiero gdy za cały rok kalendarzowy 
zakumulowane saldo jest dodatnie, jest ono zwracane 
Zarządcy Rozliczeń S.A. 

197,22
PLN/MWH

Cena aukcyjna 
(cena wskazana przez  

wytwórcę energii w ofercie, 
która wygrała aukcję)

350,00
PLN/MWH

Saldo ujemne  
(wypłacane indywidualnemu 

wytwórcy)

 −152,78
PLN/MWH

Różnica
(Rynek − Aukcja)

Cena 
rynkowa

Cena 
rynkowa

397,22
PLN/MWH

Cena aukcyjna 
(cena wskazana przez  

wytwórcę energii w ofercie,  
która wygrała aukcję)

350,00
PLN/MWH

Saldo dodatnie  
(do zwrotu Zarządcy Rozliczeń 

S.A.)

+47,22
PLN/MWH

Różnica
(Rynek − Aukcja)
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Na czym polega pierwsza faza?

W ramach pierwszej fazy systemu wsparcia dla 
morskich farm wiatrowych wsparcie będzie przyznawane 
na podstawie indywidualnych decyzji administracyjnych 
o przyznaniu wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego 
salda, wydawanych przez Prezesa URE. Możliwość 
wydania decyzji będzie ograniczona do łącznej mocy 
wszystkich instalacji wynoszącej 5900 MW, a także 
do wskazanych obszarów morskich wyznaczonych 
w oparciu o współrzędne geocentryczne geodezyjne 
zawarte w załączniku do ustawy. Aby ubiegać 
się o wydanie decyzji, wytwórca musi ustanowić 
zabezpieczenie na rzecz Prezesa URE w postaci 
gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub kaucji 
w wysokości 60 zł za każdy 1 kW mocy.

Jak się zakwalifikować?

Prezes URE będzie wydawał decyzje w oparciu 
o kompletny wniosek wytwórcy złożony nie później niż 
do 31 marca 2021 r. O kolejności przyznania prawa do 
pokrycia ujemnego salda będzie rozstrzygać kolejność 
złożenia kompletnych wniosków wraz z załącznikami 
(kto pierwszy, ten lepszy). Najważniejsze informacje 
i dokumenty wymagane do podania lub dołączenia do 
wniosku to:

• moc zainstalowana elektryczna (nie większa niż 
wynikająca z pozwolenia na wznoszenie sztucznych 
wysp);

• lokalizacja morskiej farmy wiatrowej wraz ze 
wskazaniem, że mieści się w granicach obszarów 
wyznaczonych w oparciu o współrzędne 
geocentryczne geodezyjne wskazane w załączniku 
do ustawy (wraz z potwierdzającą to mapą) oraz 
lokalizacja miejsca lub miejsc przyłączenia do sieci, 
określonych w umowie o przyłączenie;

• zobowiązanie się wytwórcy do wytworzenia 
i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii 
elektrycznej po uzyskaniu koncesji, w terminie 7 lat 

od dnia wydania decyzji Prezesa URE o przyznaniu 
prawa do pokrycia ujemnego salda;

• umowa o przyłączenie do sieci;
• prawomocne pozwolenie na wznoszenie 

sztucznych wysp;
• harmonogram rzeczowo-finansowy;
• plan łańcucha dostaw materiałów i usług;
• opis techniczno-ekonomiczny wykazujący 

wystąpienie efektu zachęty;
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu 

się o pomoc publiczną wraz ze sprawozdaniami 
finansowymi za okres ostatnich 3 lat.

Co istotne, w pierwszej fazie systemu wsparcia 
załączenie do wniosku decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla morskiej farmy wiatrowej nie 
będzie wymagane. 

Kto i jak określa cenę energii?

Cena energii stanowiąca podstawę do wypłaty 
ujemnego salda będzie określona w treści decyzji 
Prezesa URE. Prezes URE nie będzie miał jednak 
swobody w tym zakresie. Będzie wyznaczał cenę 
w oparciu o przepisy rozporządzenia wydawanego przez 
ministra właściwego do spraw klimatu. Przy określaniu 
ceny minister będzie obowiązany brać pod uwagę m.in. 
koszty operacyjne oraz dodatkowe koszty inwestycyjne 
ponoszone w okresie eksploatacji, koszty inwestycyjne 
ponoszone w okresie przygotowania projektu 
i budowy morskiej farmy (w tym koszty związane 
z wyprowadzeniem mocy), a także uzasadniony zwrot 
z kapitału. 

Z uwagi na regulacje unijne dotyczące pomocy publicznej 
oraz skalę projektów, wypłata ujemnego salda będzie 
mogła nastąpić dopiero po wydaniu przez Komisję 
Europejską decyzji o zgodności pomocy indywidualnej 
dla danego projektu z rynkiem wewnętrznym. Wydanie 
decyzji Komisji nastąpi po dokonaniu notyfikacji przez 
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Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Postępowanie notyfikacyjne może rozpocząć się nie 
wcześniej niż po wydaniu decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla danego projektu morskiej 
farmy wiatrowej. 
 

Czy decyzja o przyznaniu wsparcia może  
ulec zmianie?

Przewiduje się mechanizm zmiany decyzji Prezesa URE 
o przyznaniu prawa do pokrycia ujemnego salda. Zmiana 
może polegać na obniżeniu mocy zainstalowanej, czy 
też na dostosowaniu wysokości wsparcia do poziomu 
umożliwiającego uzyskanie pozytywnej decyzji Komisji 
Europejskiej (unijne prawo pomocy publicznej nie 
zezwala na uzyskiwanie nadmiernego wsparcia). 

Możliwe jest także zrzeczenie się prawa do pokrycia 
ujemnego salda, jeżeli cena wynikająca z decyzji Komisji 
jest niższa niż ta wynikająca z decyzji Prezesa URE. 

Przewidziane są też rozwiązania na wypadek 
wystąpienia istotnych zmian w parametrach 
rzeczowo-finansowych realizacji projektu morskiej  
farmy wiatrowej, już po wydaniu decyzji Komisji 
Europejskiej. Jeżeli w takich okolicznościach zachodzi 
konieczność zmiany albo wydania nowej decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zwiększenia 
IRR dla projektu o co najmniej 1 punkt procentowy 
w stosunku do IRR wskazanego w decyzji Komisji,  
wytwórca może wystąpić do Prezesa URE  
z wnioskiem o aktualizację ceny. Aktualizacja w tym 
trybie może nastąpić jedynie przed rozpoczęciem  
prac budowlanych.
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Kiedy będą przeprowadzane aukcje?

Organizacja aukcji została powierzona Prezesowi URE. 
Co istotne, daty przeprowadzenia aukcji w pierwszym 
okresie zostały ustalone odgórnie, jak również określono 
maksymalną łączną moc zainstalowaną morskich farm 
wiatrowych, którym może zostać przyznane prawo do 
pokrycia ujemnego salda. Wobec tego proponuje się, 
aby aukcje odbyły się w następujących latach:

• 2025 r.  – wraz z określeniem maksymalnego 
wolumenu mocy zainstalowanej elektrycznej 
na 2,5 GW;

• 2027 r. – również 2,5 GW, z tym zastrzeżeniem, 
że jeśli w 2025 r. wygrane oferty nie wyczerpały 
całego oferowanego podczas aukcji wolumenu mocy 
zainstalowanej elektrycznej, wówczas zaistniała 
różnica powiększa wolumen mocy oferowany 
w 2027 r.;

• 2028 r. – z tym zastrzeżeniem, że aukcja zostanie 
przeprowadzona tylko wtedy, gdy nie wykorzystano 
w całości wolumenu mocy oferowanego podczas 
aukcji w 2027 r. oraz że niewykorzystany wolumen 
mocy wynosi co najmniej 500 MW.

Jednocześnie przewiduje się, że aukcje będą mogły 
zostać przeprowadzone również w innych latach niż 
wyżej wskazane, jeśli decyzję o ich przeprowadzeniu 
podejmie Rada Ministrów.

Zagwarantowanie przeprowadzenia aukcji w określonych 
terminach wraz ze wskazaniem wolumenów mocy 
zainstalowanej elektrycznej morskich farm wiatrowych, 
którym będzie mogło zostać przyznane wsparcie, 
ma zachęcić inwestorów do podejmowania decyzji 
inwestycyjnych. W konsekwencji, może to pozwolić 
Polsce na osiągnięcie do 2030 r. 21–23% udziału OZE 
w finalnym zużyciu energii brutto, zgodnie z projektem 
dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r. 
– strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego”. 
Jednocześnie Polska w Krajowym planie na rzecz energii 

i klimatu na lata 2021–2030 przewiduje powstanie 
ok. 3,8 GW mocy w morskich elektrowniach wiatrowych 
do 2030 r.

Jak zakwalifikować projekt do udziału w aukcji?

Gotowe do budowy projekty morskiej energetyki 
wiatrowej mogą brać udział w aukcji, jeżeli:

• posiadają zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału 
w  aukcji, oraz

• wpłacona zostanie kaucja w wysokości 
60 PLN (około 14 EUR) za 1 kW mocy lub 
udzielona równoważna gwarancja bankowa 
lub ubezpieczeniowa.

Uzyskanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji 
poprzedza procedura prekwalifikacji prowadzona przez 
Prezesa URE. Inwestorzy powinni udowodnić, że 
posiadają instalacje gotowe do budowy, tj. że spełnione 
są następujące kryteria:

• posiadają promesę przyłączenia albo mają zawartą 
umowę o przyłączenie;

• inwestycja posiada ostateczną decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 
prawomocne pozwolenie na wznoszenie  
sztucznych wysp w polskich obszarach morskich dla 
przedsięwzięć zlokalizowanych w wyłącznej strefie 
ekonomicznej;

• przedstawiony został harmonogram 
rzeczowo-finansowy realizacji budowy oraz

• dołączony został plan łańcucha dostaw 
materiałów i usług.

Ponadto do wniosku o wydanie zaświadczenia 
o dopuszczeniu do aukcji wytwórca załącza wypełniony 
formularz informacji niezbędnych przy ubieganiu się 
o pomoc publiczną wraz z sprawozdaniami finansowymi 
za 3 ostatnie lata obrotowe. Po spełnieniu kryteriów 
prekwalifikacji, Prezes URE wydaje zaświadczenie 
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o dopuszczeniu do udziału w aukcji w ciągu 45 dni. 
Zaświadczenie to pozostaje ważne przez 36 miesięcy 
od wydania.

Jak przebiega aukcja i kto wygrywa?

Data aukcji jest ogłaszana przez Prezesa URE nie 
później niż 6 miesięcy przed dniem jej rozpoczęcia. 
Ze względu na ograniczoną podaż projektów, wszystkie 
morskie farmy wiatrowe niezależnie od ich parametrów 
technicznych rywalizować będą w jednym koszyku 
aukcyjnym. Licytujący – potencjalny wytwórca 
– składa ofertę obejmującą szacunkową ilość energii 
elektrycznej wyrażoną w MWh, jaką planuje wytworzyć 
w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzić do sieci 
w celu uzyskania pokrycia ujemnego salda, a także cenę 
wyrażoną w PLN/MWh, po której licytujący zgadza się 
sprzedawać energię elektryczną na podstawie kontraktu 
różnicowego. Wsparcie jest przyznawane wytwórcom 
oferującym najniższą cenę energii elektrycznej 
wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej. Jeżeli 
kilku oferentów oferuje tę sama najniższą cenę energii 
elektrycznej, decyduje kolejność złożonych ofert. Oferty 
zwycięskich wytwórców nie mogą łącznie przekraczać 
100% łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 
morskich farm wiatrowych określonej w ogłoszeniu 
o aukcji i 90% łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 
morskich farm wiatrowych objętej wszystkimi 
ofertami. Ten drugi pułap ma na celu zagwarantowanie 

konkurencyjności ofert nawet przy niewielkiej, ale 
wystarczającej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 
aukcji liczbie projektów tj. co najmniej 3.  
Przewidziany został również mechanizm regulujący 
sytuację, w której oferta następnego w kolejności 
uczestnika przekracza pozostałą do wykorzystania moc 
zainstalowaną elektryczną objętą aukcją. Przy łącznym 
spełnieniu określonych ustawowo warunków, taka 
oferta w dalszym ciągu może zagwarantować prawo 
do pokrycia ujemnego salda, pomimo przekroczenia 
mocy zainstalowanej elektrycznej przewidzianej dla 
danej aukcji. Wówczas wielkość mocy zainstalowanej, 
o którą przekroczony został limit aukcyjny, pomniejsza 
maksymalną moc zainstalowaną elektryczną, 
w odniesieniu do której uzyskać można prawo do 
pokrycia ujemnego salda w kolejnej aukcji.

Prezes URE niezwłocznie po zamknięciu sesji aukcji 
podaje do publicznej wiadomości informacje o:

• wynikach aukcji (tj. m.in. wytwórcach, których 
oferty wygrały aukcję, dokładnych cenach tych ofert,  
mocy zainstalowanej elektrycznej poszczególnych 
morskich farm wiatrowych objętych tymi ofertami 
oraz planowanych datach pierwszego wytworzenia 
energii elektrycznej ) albo 

• przyczynach unieważnienia aukcji.

Aukcję można unieważnić tylko wtedy, gdy wszystkie 
oferty zostały odrzucone lub nie można jej było 
przeprowadzić z przyczyn technicznych.
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Wiek urządzeń wchodzących w skład morskiej 
turbiny wiatrowej

Przewidziane są ograniczenia związane z wiekiem 
urządzeń, które mogą wchodzić w skład morskiej 
turbiny wiatrowej. W morskich farmach wiatrowych 
ubiegających się o przystąpienie do systemu wsparcia 
nie będą mogły być stosowane morskie turbiny 
wiatrowe, w skład których wchodzą urządzenia, które 
zostały wyprodukowane wcześniej niż 72 miesiące przed 
dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej 
z tych urządzeń, lub były wcześniej amortyzowane 
w rozumieniu przepisów o rachunkowości przez 
jakikolwiek podmiot.

Czas na wytworzenie i wprowadzenie do sieci 
energii po uzyskaniu koncesji, możliwość 
jego zmiany

Podstawowym obowiązkiem wytwórcy, który uzyskał 
decyzję Prezesa URE o przyznaniu prawa do pokrycia 
ujemnego salda lub wygrał aukcję na sprzedaż energii 

elektrycznej z OZE (druga faza systemu wsparcia) 
jest wytworzenie i wprowadzenie do sieci po raz 
pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej 
farmie wiatrowej lub jej części w określonym czasie. 
Dla morskich farm wiatrowych termin ten wynosi 
7 lat odpowiednio od dnia wydania przez Komisję 
Europejską decyzji o zgodności z rynkiem wewnętrznym 
pomocy publicznej, udzielonej wytwórcy w drodze 
decyzji w pierwszej fazie systemu wsparcia lub od dnia 
zamknięcia sesji aukcji dla wytwórców korzystających 
z drugiej fazy systemu wsparcia. W obu przypadkach taki 
wytwórca powinien posiadać koncesję na wytwarzanie 
energii elektrycznej.

Będzie istnieć również możliwość wydłużenia terminu 
spełnienia powyższego obowiązku. W odniesieniu 
do I fazy systemu wsparcia, wytwórca może złożyć 
wniosek do Prezesa URE o wydłużenie siedmioletniego 
terminu na pierwsze wytworzenie energii elektrycznej, 
o ile wystąpią określone w ustawie przypadki. 
Zalicza się do takich sytuacji, w szczególności, nagłe, 
nieprzewidywalne i niezależne od woli wytwórcy 
zdarzenia, których skutkom nie można było zapobiec ani 
przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, 
lub inne istotne zdarzenia, działania lub zaniechania osób 
trzecich albo organów administracji, uniemożliwiające 
wytwórcy realizację inwestycji w zakresie morskiej 
farmy wiatrowej zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, a także działania lub zaniechania 
operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego. 
Wydłużenie terminów następuje o czas niezbędny 
do realizacji inwestycji, nie dłuższy niż czas opóźnień 
spowodowanych wyżej wskazanymi zdarzeniami 
i ich skutkami.

Analogiczna możliwość przewidziana została także 
w przypadku wytwórców korzystających z drugiej fazy 
systemu wsparcia. W uzasadnionych przypadkach, 
wytwórca, którego oferta wygrała aukcję, może 

Rodzaj  
instalacji 
OZE

Urządzenia 
nie starsze 
niż

Energia  
wiatru na lądzie 

33 miesiące  

Energia 
słoneczna 

24 miesiące  

Energia  
wiatru na morzu 

72 miesiące  

Biomasa 42 miesiące  
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w wystąpić do Prezesa URE z wnioskiem o wyrażenie 
zgody na wydłużenie siedmioletniego terminu 
na pierwsze wytworzenie i wprowadzenie do sieci 
energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej.

Brak wytworzenia energii elektrycznej w terminach, 
do których zobowiązał się dany wytwórca nie 
powoduje całkowitej uraty wsparcia. Przewiduje się, 
iż w takiej sytuacji, prawo do pokrycia ujemnego 
salda przysługuje wytwórcy, który najpóźniej na 
12 miesięcy przed upływem powyższych terminów 
poinformuje Prezesa URE o braku możliwości spełnienia 
zobowiązania do wytworzenia i wprowadzenia do 
sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej 
farmie wiatrowej w określonych terminach. Następnie 
w ciągu 24 miesięcy od dnia upływu tych terminów 
taki wytwórca powinien wytworzyć i wprowadzić do 
sieci energię elektryczną. Wówczas utrata wsparcia 
następuje jedynie w odniesieniu do ilości energii 
elektrycznej odpowiadającej nieoddanej do użytkowania 
mocy zainstalowanej.

Szczególne przepisy dotyczące warunków  
przyłączenia i umów o przyłączenie do sieci  
dla morskich farm wiatrowych

Przewidziane są szczególne regulacje w zakresie 
przyłączania morskiej farmy wiatrowej do sieci 
w stosunku do ogólnych zasad przyłączania instalacji 
do sieci przewidzianych w ustawie Prawo energetyczne. 
Jednym z takich rozwiązań jest zobowiązanie organu 
do wydania, zamiast warunków przyłączenia, promesy 
przyłączenia dla podmiotów zamierzających korzystać 
z systemu wsparcia. Warunki przyłączenia z kolei 
wydawane są dla tych podmiotów, które nie decydują 
się na udział w systemie wsparcia przewidzianym 
w ustawie. W obu przypadkach, o promesę lub warunki 
przyłączenia ubiegać się mogą jedynie podmioty 
posiadające pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp 
w polskich obszarach morskich. 

W celu skorzystania z pierwszej fazy systemu wsparcia, 
wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o przyznaniu prawa 
do pokrycia ujemnego salda dla wytwórców, niezbędne 
jest przedstawienie zawartej umowy o przyłączenie 
morskiej farmy wiatrowej do sieci przesyłowej lub 
dystrybucyjnej. W uzasadnieniu wskazuje się, iż 
dołączenie m.in. tego dokumentu, ma zagwarantować, 
aby w pierwszej fazie systemu wsparcia wzięły udział 
tylko najbardziej zaawansowane projekty morskich farm 
wiatrowych. Z kolei, do zakwalifikowania wytwórcy do 
udziału w aukcji wymagane są promesa przyłączenia 
albo umowa o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej do 
sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej. 

Promesa przyłączenia jest ważna 2 lata od dnia jej 
doręczenia, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia 
jej ważności o 2 lata na podstawie wniosku wytwórcy 
złożonego do właściwego operatora systemu 

Rodzaj  
instalacji 
OZE

Temin na 
sprzedaż energii  
po raz pierwszy

Energia  
wiatru na lądzie 

33 miesiące  
od dnia zamknięcia aukcji

Energia 
słoneczna 

24 miesiące  
od dnia zamknięcia aukcji

Energia  
wiatru na morzu 

7 lat  
od dnia zamknięcia aukcji

Biomasa
42 miesiące  
od dnia zamknięcia aukcji 
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przesyłowego lub dystrybucyjnego nie później niż na 
2 miesiące przed upływem okresu ważności promesy 
przyłączenia. W przeciwieństwie do warunków 
przyłączenia, promesa przyłączenia morskiej farmy 
wiatrowej nie stanowi zobowiązania przedsiębiorstwa 
energetycznego do zawarcia umowy o przyłączenie 
do sieci elektroenergetycznej. Z dniem przyznania 
podmiotowi posiadającemu ważną promesę 
przyłączenia prawa do pokrycia ujemnego salda, 
promesa przyłączenia staje się warunkami przyłączenia 
ważnymi przez 2 lata od dnia przyznania tego prawa 
(z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia tego terminu).

Umowa o przyłączenie do sieci określa termin realizacji 
przyłączenia do sieci oraz termin dostarczenia po raz 
pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej 
w instalacji OZE. W przypadku instalacji OZE 
wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej 
energię wiatru na morzu, termin ten nie może 
być dłuższy niż 10 lat od daty zawarcia umowy 
o przyłączenie. Nie może on jednak upływać wcześniej 
niż w terminie 7 lat po uzyskaniu prawa do wsparcia 
(odpowiednio uzyskania decyzji Komisji Europejskiej 
o zatwierdzeniu pomocy publicznej lub dnia zamknięcia 
sesji aukcji) powiększonym o ewentualne wydłużenie 
terminu na dostarczenie energii po raz pierwszy. 
W ciągu 90 dni od uzyskania wsparcia, określony 
w umowie o przyłączenie termin na dostarczenie po 
raz pierwszy energii elektrycznej jest odpowiednio 
dostosowywany przez strony do tego wymogu. 

Co do zasady brak dostawy energii elektrycznej 
w terminie określonym w umowie o przyłączenie 
stanowi ustawową podstawę do rozwiązania tej 
umowy przez operatora. Operatorowi nie przysługuje 
jednak prawo do rozwiązania umowy o przyłączenie, 
jeśli niedostarczenie po raz pierwszy energii do 
sieci nastąpiło z uwagi, m.in. na działanie siły 
wyższej/klęski żywiołowej czy wystąpienia awarii 
technicznej morskiej turbiny wiatrowej lub awarii 
w systemie elektroenergetycznym. W przypadku gdy 
niedostarczenie energii elektrycznej po raz pierwszy 
w terminie nastąpiło z innych przyczyn, wówczas 
operator może wypowiedzieć umowę o przyłączenie 
nie wcześniej niż po uprzednim wyznaczeniu 
i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, 
nie krótszego niż 24 miesiące, chyba że wytwórca 
będący podmiotem przyłączanym wyrazi zgodę na 
wypowiedzenie umowy przed tym terminem.

Co prawda to wytwórca jest odpowiedzialny za 
budowę przyłącza morskiej farmy wiatrowej do 
krajowego systemu elektroenergetycznego, jednak 
w przypadku ewentualnej sprzedaży przez wytwórcę 
zespołu urządzeń służących do wyprowadzania mocy 
z morskiej farmy wiatrowej do miejsca rozgraniczenia 
własności, operatorowi systemu przesyłowego (PSE) 
będzie przysługiwało prawo pierwokupu na zasadach 
szczegółowo określonych w ustawie.



6. 
Transfer praw i obowiązków – 
sprzedaż projektu  

22



6. Transfer praw i obowiązków – sprzedaż projektu 23

Przewodnik po systemie wsparcia dla morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku

Przeniesienie prawa do pokrycia ujemnego salda 
wynikającego z decyzji Prezesa URE o przyznaniu 
wsparcia lub wygranej aukcji dopuszczalne jest jedynie 
za następczym nabyciem własności instalacji,  
względem której przysługuje to prawo.

Przed zawarciem umowy przenoszącej własność 
wymagane jest uzyskanie zgody Prezesa URE na 
przejście praw i obowiązków wytwórcy, na zgodny 
wniosek złożony przez wytwórcę przenoszącego 
własność oraz nabywcę morskiej farmy wiatrowej. 

Do wniosku dołączany jest harmonogram 
rzeczowo-finansowy budowy tejże instalacji wraz 
z oświadczeniem nabywcy o przejęciu z dniem nabycia 
praw i obowiązków wytwórcy. W przypadku wyrażenia 
zgody przez Prezesa URE, prawo do pokrycia ujemnego 
salda wraz z obowiązkami wytwórcy przechodzą na 
nabywcę morskiej farmy wiatrowej z dniem jej nabycia.

Alternatywnie, dopuszczalne jest także nabycie prawa 
do pokrycia ujemnego salda poprzez nabycie udziałów 
w spółce realizującej taką instalację.
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Przewodnik po systemie wsparcia dla morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku

Prawidłowe funkcjonowanie systemu wsparcia, 
zarówno w pierwszej, jak i drugiej fazie, wymaga przede 
wszystkim zapewnienia odpowiednich środków na 
pokrycie ujemnego salda i działanie operatora rozliczeń, 
czyli Zarządcy Rozliczeń S.A. Korzysta się w tym zakresie 
z dotychczasowych zasad zabezpieczenia finansowego 
dla systemu wsparcia dla instalacji odnawialnych 
źródeł energii na lądzie, który sprawdził się już na 
gruncie ustawy o OZE. Tym samym środki konieczne 
dla pokrycia ujemnego salda, zapewniane będą dzięki 
opłacie OZE, pobieranej przez operatora systemu 
przesyłowego (OSP) za pośrednictwem operatorów 
systemów dystrybucyjnych (OSD).

OSD pobierają opłatę OZE głównie od odbiorców 
końcowych przyłączonych bezpośrednio do sieci, tj. 
gospodarstw domowych. W konsekwencji, finansowanie 
systemu wsparcia jest niezależne od budżetu państwa. 
Zasady obliczania opłaty OZE określa ustawa o OZE. 
OSD obliczają ją jako iloczyn stawki opłaty OZE oraz 
ilości energii elektrycznej zużytej przez odbiorcę 

końcowego. Z kolei stawka opłaty OZE, której zasady 
kalkulacji również przewiduje ustawa o OZE, określana 
jest przez Prezesa URE i publikowana w Biuletynie 
Informacji Publicznej URE do 30 listopada każdego 
roku. Zgromadzone w ten sposób środki z opłaty OZE 
przechowywane są na dedykowanym im rachunku 
bankowym Zarządcy Rozliczeń S.A. W przypadku, gdy 
kwota środków na rachunku opłaty OZE, okaże się 
być niewystarczająca na pokrycie ujemnego salda, 
Zarządca Rozliczeń S.A. ma m.in. obowiązek zaciągnięcia 
zadłużenia na jego pokrycie.

Ważnym gwarantem stabilności systemu wsparcia 
jest Zarządca Rozliczeń S.A., stąd przepisy prawne 
jasno określają przedmiot jego działalności, 
możliwość inwestowania i lokowania zgromadzonych 
środków, obowiązek przeznaczenia zysku 
wyłącznie na finansowanie swej działalności, zakaz 
zbywania lub obciążania akcji, czy zakaz obniżania 
kapitału zakładowego.



Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) 
jest organizacją pozarządową, działającą od 1999 roku 
na rzecz wspierania i promowania energetyki wiatrowej. 
Stowarzyszenie skupia ponad 100 członków, w tym 
czołowe firmy działające na rynku energetyki wiatrowej 
w Polsce: inwestorów, deweloperów, producentów 
turbin i podzespołów do elektrowni, zarówno z Polski, jak 
i zza granicy.

W szczególności działania PSEW obejmują:
• aktywny udział w konsultacjach aktów prawnych 

(ustaw, rozporządzeń), strategii, polityk i programów 
sektorowych, a także podejmowanie działań na 
rzecz wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych 
sprzyjających rozwojowi energetyki wiatrowej 
w Polsce;

• ścisła współpraca z ministerstwem właściwym 
ds. gospodarki oraz ds. środowiska oraz innymi 
resortami związanymi bezpośrednio lub pośrednio 
z energetyką i odnawialnymi źródłami energii;

• współpraca z Dyrekcją Generalną Komisji 
Europejskiej ds. Energii i Transportu, Dyrekcją 
Generalną ds. Środowiska, Dyrekcją Generalną ds. 
Nauki i Badań;

• współpraca z eurodeputowanymi oraz 
parlamentarzystami z sejmowych 
i senackich komisji;

• szerzenie wiedzy o energetyce wiatrowej, 
w szczególności rozpowszechnianie informacji 
na temat korzyści płynących z wykorzystania 
wiatru do produkcji energii elektrycznej oraz 
potencjału Polski w zakresie możliwości rozwoju 
energetyki wiatrowej;

• organizacja wydarzeń skupiających przedstawicieli 
branży z kraju i zagranicy; udział w krajowych 
i międzynarodowych konferencjach branżowych 
w charakterze eksperta z zakresu energetyki 
wiatrowej w Polsce.

PSEW jest członkiem WindEurope oraz Polskiego 
Komitetu Światowej Rady Energetycznej.

www.psew.pl



Kancelaria DWF Poland liczy obecnie ponad 100 
specjalistów. Jako zespół prawników świadczymy usługi 
prawne w Polsce od 1991 roku.

Nasi prawnicy dysponują bogatym doświadczeniem 
w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw 
prywatnych, korporacji międzynarodowych 
i spółek skarbu państwa. Nasze osiągnięcia, wiedza 
i doświadczenie znajdują odzwierciedlenie w czołowych 
rankingach międzynarodowych. Doceniają je również nasi 
klienci, inne kancelarie i pozostali uczestnicy rynku.

Kluczowe obszary działalności warszawskiego biura 
to między innymi: energetyka, ochrona środowiska, 
budownictwo i infrastruktura, prawo korporacyjne 
i handlowe, fuzje i przejęcia, rynki kapitałowe, 
nieruchomości, bankowość, finanse i restrukturyzacja, 
własność intelektualna, rozstrzyganie sporów, prawo 
konkurencji i kwestie regulacyjne, podatki, prawo pracy, 
gry i zakłady oraz zamówienia publiczne/umowy rządowe.

Jesteśmy kancelarią zorientowaną na sprawy i transakcje 
trudne, precedensowe i niepowtarzalne. Wymagają 
one wiedzy prawniczej i biznesowej, doświadczenia, 
umiejętności i zdolności do szybkiego działania.  

Możemy pochwalić się udziałem w największych 
i najbardziej złożonych projektach i sporach na polskim  
i europejskim rynku. Naszym klientom oferujemy  
również wyspecjalizowaną wiedzę w sektorach, 
takich jak: energetyka konwencjonalna, odnawialna  
i atomowa, przemysł ciężki, górnictwo, przemysł  
lotniczy i zbrojeniowy, transport i logistyka, przemysł 
filmowy i mediowy, TMT oraz outsourcing.

Nasi prawnicy są rekomendowani przez niezależne 
międzynarodowe rankingi, takie jak Chambers Global, 
Chambers Europe, Lega 500, IFLR1000 oraz WTR1000 
i Managing IP. Nasi prawnicy biorą aktywny udział 
w charakterze prelegentów w kluczowych konferencjach 
sektorowych, seminariach i warsztatach dotyczących 
m.in. zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska, 
energetycznego, budowlanego, sporów sądowych 
i arbitrażu.

www.dwf.law



Praktyka Energetyki Innowacyjnej

Nasze biuro w Warszawie posiada wyróżniający się, 
kompleksowy zespół zajmujący się energią odnawialną. 
Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych praktyk 
w zakresie odnawialnych źródeł energii na polskim 
rynku i „one stop shop” dla klienta działającego 
w tym sektorze.

Obsługujemy wszelkie sprawy prawne związane 
z sektorem OZE, w tym projekty inwestycyjne 
(development, transakcje, kwestie środowiskowe), 
bieżącą działalność, a także spory. Byliśmy zaangażowani 
w akwizycje i rozwój ogromnej liczby projektów 
związanych z energią, zarówno na lądzie, jak i na 
morzu. Dział ten znany jest również z doradztwa 
w sprawach regulacyjnych. Pomagamy izbom 
i organizacjom branżowym oraz klientom indywidualnym 
w rozwiązywaniu złożonych kwestii regulacyjnych 
oraz budowaniu ich pozycji w kwestiach sektorowych. 
Przykładowo, wspieramy klientów w wielu sporach 
dotyczących regulacji energetyki przed Prezesem 
Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz Sądem Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.

Nasi prawnicy wspierają Polskie Stowarzyszenie 
Energetyki Wiatrowej (PSEW), wspierając działania 
organizacji w kwestiach dotyczących programu wsparcia 
dla odnawialnych źródeł energii w Polsce i UE. Prawnicy 
z warszawskiej kancelarii są również zaangażowani 
w prace zespołu zadaniowego PSEW ds. morskiej 
energii wiatrowej, w których pomagają wypracować 
propozycje dotyczące uwarunkowań regulacyjnych dla 
morskiej energii wiatrowej.
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