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SENAT PRZYJĄŁ USTAWĘ OFFSHORE
Senat przyjął 13 stycznia 2021 r. bez poprawek ustawę o promowaniu wytwarzania energii
elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Dokument traﬁ teraz do podpisu Prezydenta RP.
„Jednogłośne przyjęcie ustawy świadczy o tym, że regulacja wspierająca budowę morskich farm
wiatrowych jest potrzebna i wyczekiwana. Dzisiaj Polska jest gotowa na wdrożenie morskiej
energetyki wiatrowej do swojego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”” – podkreślił Michał
Kurtyka, minister klimatu i środowiska.
Celem ustawy jest wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej na Bałtyku oraz stworzenie ram
prawnych, które wesprą – w perspektywie wielu lat – wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem
sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.
Głównymi elementami ustawy są: dwufazowy system wsparcia, usprawnienia w zakresie procedur
administracyjnych, zasady przyłączania wytwórców do sieci elektroenergetycznej, rozporządzanie
wyprowadzeniem mocy z morskich farm wiatrowych oraz rozwój lokalnego łańcucha dostaw.

Model wsparcia przewidziany w ustawie opiera się na wypróbowanej w polskich realiach
gospodarczych koncepcji tzw. dwustronnego kontraktu różnicowego, która jest z powodzeniem
stosowana w przypadku obecnie funkcjonującego systemu wparcia dla OZE. Wytwórcy energii
elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, którzy zostaną dopuszczeni do systemu wsparcia,

uzyskają prawo do pokrycia tzw. ujemnego salda. W praktyce oznacza to pokrycie różnicy pomiędzy
rynkową ceną energii, a ceną umożliwiającą wytwórcom pokrycie kosztów wytwarzania energii
elektrycznej na morzu.
Morskie farmy wiatrowe będą oddawane do użytkowania sukcesywnie, prawdopodobnie od 2024 r. do
2033 r. Okres funkcjonowania pojedynczej farmy to ok. 25 lat. Integrację morskich farm wiatrowych z
Krajowym Systemem Elektroenergetycznym ułatwi fakt, że budowa nowych mocy będzie rozłożona na
etapy.
Nowe rozwiązania wpłyną pozytywnie na rozwój lokalnego łańcucha dostaw i krajowego przemysłu w
sektorze związanym z budową i obsługą morskich farm wiatrowych. Zgodnie z nimi wytwórca w całym
procesie wnioskowania o wsparcie będzie informował o udziale podmiotów lokalnych w swojej
inwestycji oraz przeprowadzał dialog techniczny z zainteresowanymi uczestnikami rynku.
„Projekt morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim jest niezbędny szczególnie z punktu
widzenia pobudzania gospodarki po okresie epidemii. Konieczne są także nowe inwestycje w
wielkoskalowe odnawialne źródła energii w Polsce, które pozwolą na dalszy dynamiczny rozwój nie
tylko całego sektora, ale także naszego rynku”” – podkreśla wiceminister klimatu i środowiska,
Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.
Zgodnie z projektem „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” jednym ze strategicznych i
priorytetowych kierunków jest wart ok. 130 mld zł program inwestycyjny budowy morskich farm
wiatrowych w Polsce. Dzięki niemu powstanie od ok. 8 do 11 GW mocy zainstalowanej do 2040 roku w
polskiej wyłącznej streﬁe ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Będzie miał on ogromny wpływ na
strukturę mocy wytwórczych w energetyce oraz rozwój sieci przesyłowej. Pozwoli także na
wypełnienie przez Polskę celów klimatycznych i środowiskowych w zakresie źródeł OZE i redukcji
emisji CO2.
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