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ekologicznego zwrotu. Zmiany 
naszej gospodarki w tym zakre-
sie to zadanie, przed którym 
stoimy wszyscy jako Polacy. 
Aby działania w tym zakresie 
były skuteczne, potrzeba soli-
darności, a także przemyśla-
nego planu. 

Dzisiaj, w dobie zwraca-
nia coraz większej uwagi na 
wpływ sektora energetycz-
nego na klimat i środowisko, 
wydaje się, że nie możemy so-
bie pozwolić na brak morskich 
farm wiatrowych. Są one bo-
wiem obecnie jedną z najdy-
namiczniej rozwijających się 
technologii produkcji energii 
elektrycznej na świecie. W 
2019 r. globalnie zainstalowa-
no rekordowe 6,1 gigawata, 
co dało łącznie około 30 giga-
watów mocy zainstalowanej 
w tych źródłach. W ciągu de-
kady (2009–2019) globalny po-
tencjał offshore wind wzrósł 
dziesięciokrotnie. 

Europa jest aktualnie świa-
towym liderem w dziedzinie 
morskiej energetyki wiatrowej 
z 23,5 gigawata mocy zainsta-
lowanej (wg stanu na połowę 
2020 roku). Przodują: Wielka 
Brytania, Niemcy, Dania, Belgia 
i Holandia. 

Dzięki morskiej energety-
ce wiatrowej będzie możliwe 
nie tylko osiągnięcie bezpie-
czeństwa energetycznego i za-
pewnienie konkurencyjności 
gospodarki oraz efektywności 
energetycznej, ale także zmniej-
szenie oddziaływana sektora 
energii na środowisko. 

Przede wszystkim to niein-
wazyjny dla środowiska i ludzi 
sposób pozyskiwania energii. 
Lokalizowane na morzu turbi-
ny korzystają z odnawialnego 
źródła energii, jakim jest wiatr, 
i dzięki temu w procesie pro-
dukcji prądu nie emitują dwu-
tlenku węgla do atmosfery. In-
stalując farmę wiatrową o mocy 

1 gigawata, możemy uniknąć 
emisji dwutlenku węgla do at-
mosfery na poziomie 4 mln ton 
rocznie. Wybudowanie na Bał-
tyku 8–11 gigawatów mocy z 
morskich farm wiatrowych do 
2040 r. pozwoli tym samym na 
znaczące ograniczenie emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery.

Dlaczego 
Bałtyk? 
Morskie farmy wiatrowe 

powstają głównie na Morzu 
Północnym. Powodem tego są 
panujące tam dogodne warunki 
wietrzne. Jednak Morze Bałtyc-
kie jest równie atrakcyjnym 
miejscem dla rozwoju morskich 
farm wiatrowych. Dogodne wa-
runki naturalne powodują, że 
Polska ma szansę rozwinąć 
morską energetykę wiatrową ze 
względu na niskie koszty budo-
wy i eksploatacji tego sektora. 
Realistyczny potencjał mocy z 
polskiej wyłącznej strefy eko-

nomicznej jest szacowany na 
28 gigawatów.

Przed jakim 
zadaniem stoimy? 
Budowa morskich farm wia-

trowych jest obecnie jednym ze 
strategicznych projektów rządu 
polskiego z punktu widzenia 
transformacji sektora energe-
tycznego w Polsce. Idzie to w 
parze z realizacją unijnej po-
lityki energetycznej. Państwa 
należące do Wspólnoty zobo-
wiązały się do ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych 
o co najmniej 55 proc. do 2030 
roku oraz do osiągnięcia neu-
tralności emisyjnej do 2050 
roku. Przed Polską stoi zatem 
ambitne zadanie. 

Budowa morskich farm wia-
trowych jest jednym z najwięk-
szych projektów infrastruktu-
ralnych w historii Polski. Jest to 
jednak bez wątpienia projekt 
naszej wspólnej przyszłości. •

Mirosław KSIĄŻKIEWICZ
publicysta

C zy wiatr wieje w stronę 
Polski? Trudno oprzeć 
się takiemu stwierdze-
niu, jeżeli przyjrzymy 

się perspektywom, jakie rysu-
je przed nami morska energe-
tyka wiatrowa. Już 10 lat temu 
pojawiały się głosy, że Polska 
dzięki swoim walorom może 
stać się największym rynkiem 
komponentów do budowy farm 
wiatrowych na wschód od Nie-
miec. Jakie to walory? Przede 
wszystkim korzystne położenie 
geograficzne i dogodne warun-
ki naturalne. Dostęp do morza, 
mocny, stabilny wiatr oraz re-
latywnie niewielka głębokość 
na znacznym obszarze wyłącz-
nej strefy ekonomicznej to wła-
ściwości, które sprzyjają roz-
wojowi morskiej energetyki. 
Olbrzymie znaczenie mają też 
potencjalnie niskie koszty bu-
dowy i eksploatacji morskiej 
energetyki wiatrowej.

Co zyskamy 
dzięki energii 
z wiatru? 
Dlaczego warto, byśmy 

angażowali się w  tego typu 
projekty? Ważnym aspektem 
przemawiającym za rozwojem 
morskiej energetyki wiatrowej 
są korzyści społeczne. Zaanga-
żowanie się przez Polskę w ten 
sektor skutkować będzie rozwo-
jem możliwości zawodowych 
nad Wisłą, tworzone będą wy-
sokopłatne miejsca pracy w sek-
torze morskiej energii wiatro-
wej i wokół niego. Będzie to 
wyjątkowa szansa na szybki 
wzrost gospodarczy i społecz-
ny, szczególnie lokalnie – w re-
gionach, które z racji swego po-
łożenia geograficznego będą 
mieć nadrzędne znaczenie. 

Tak zwany sektor offshore 
wind to impuls, który jest szcze-
gólnie potrzebny w obecnym 
czasie, gdy nasza gospodarka 
odczuwa skutki spowolnienia 
wywołanego pandemią. Pro-
gram budowy farm morskich 
szacowany na ponad 100 mld 

zł może w perspektywie kolej-
nych dwudziestu lat znacząco 
wspomóc rozwój polskich stocz-
ni. Rozwój morskiej energetyki 
wiatrowej wpływa pozytyw-
nie także na gospodarkę kraju 
w ogóle, stymuluje jej wzrost, 
rozwój nowych technologii, 
zwiększa popyt na materia-
ły budowlane. Szacuje się, że 
wpływy podatkowe z 1 giga-
wata energii wytwarzanej za 
pomocą farm wiatrowych mogą 
sięgnąć aż 246 mln zł w fazie 
operacyjnej, czyli wytwarzania 
energii elektrycznej.  

Nowa energia 
znad Bałtyku? 
Aspekt ekonomiczny jest 

ważny, ale równie istotny jest 
łączący się z nim aspekt energe-
tyczny. Zielona energia z wiatru 
to zarówno oszczędność, jak i 
bezpieczeństwo. Stworzenie al-
ternatywnych źródeł energii w 
postaci farm wiatrowych zna-
cząco zmniejszy konieczność 
importu energii pochodzącej 
z nieodnawialnych źródeł. Im-

port ten rzecz jasna również bę-
dzie generował znaczące kosz-
ty. Jako że elektrownie węglowe 
w Polsce w perspektywie lat 
będą wyłączane, ich zastępowa-
nie przez nowe źródła energii 
to konieczność. Konieczność, 
która przyczyni się do tego, że 

do naszych domów będzie pły-
nąć nowa, tym razem nieszko-
dliwa dla środowiska energia. 

Ile możemy 
zrobić dla klimatu? 
Czekające nas dekady to czas 

przeobrażeń przemysłu, czas 

Energia 
z morskich 
farm
Tworzenie nowych miejsc pracy, 
budowanie niezależności energetycznej 
Polski, a także pozytywny wpływ 
na środowisko – to kluczowe korzyści 
dla naszego kraju i społeczeństwa 
z inwestycji w morską energetykę 
wiatrową. Inwestycji, która coraz 
dynamiczniej się rozwija.
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◄ Urlopowicze wypoczywający latem nad Bałtykiem nie zobaczą 
tych wiatraków. Staną one bowiem w głębi morza około 40 km 
od wybrzeża.


