Oświadczenie złożone
przez senatora Kazimierza Kleinę
na 33. posiedzeniu Senatu
w dniu 11 stycznia 2017 r.
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza
Morawieckiego
W sierpniu br. międzynarodowa firma doradcza McKinsey & Company opublikowała raport „Rozwój
morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę”, z którego
wynika, że realizacja do roku 2030 farm wiatrowych na polskich obszarach morskich o łącznej mocy 6 GW
spowoduje 60 miliardów zł wpływu do budżetu państwa i doprowadzi do wzrostu produktu krajowego brutto
Polski, a także przyczyni się do powstania 77 tysięcy nowych miejsc pracy. Głównym beneficjentem rozwoju
morskiej energetyki wiatrowej w Polsce byłby krajowy przemysł morski, głównie stocznie i porty, oraz
przemysł stalowy i kablowy. Jest to kolejne opracowanie eksperckie wskazujące tak duży potencjał
gospodarczy morskiej energetyki wiatrowej.
We wrześniu podczas forum ekonomicznego w Krynicy Polska Grupa Energetyczna zaprezentowała
strategię, w której zapowiedziała rozwój w latach 2020–2025 projektów w ramach morskiej energetyki
wiatrowej. Takie moce zainstalowane w tej technologii nie zapewniają jednak wystarczającego impulsu
w postaci zamówień na dostawy komponentów morskich elektrowni wiatrowych, które mogłyby stanowić
podstawę reindustrializacji i zwiększenia konkurencyjności eksportowej polskiego przemysłu morskiego.
Realizacja innych projektów, w ramach których w latach 2011–2013 uzyskano pozwolenie na wznoszenie
morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, stoi pod znakiem zapytania ze
względu na brak deklaracji rządu w sprawie przyszłości energetyki wiatrowej w Polsce.
W związku z pracami nad strategią odpowiedzialnego rozwoju proszę o udzielenie odpowiedzi na
następujące pytania.
1. Czy rozwój morskiej energetyki wiatrowej zostanie ujęty w strategii odpowiedzialnego rozwoju jako
czynnik stanowiący podstawę reindustrializacji i budowania przewagi konkurencyjnej polskiego przemysłu
morskiego, który już dziś jest producentem komponentów i statków do budowy i obsługi tego typu
inwestycji?
2. Jaki cel ilościowy przewiduje rząd dla morskiej energetyki wiatrowej w perspektywie do roku 2030?
3. Czy strategia odpowiedzialnego rozwoju podtrzyma cele dla tej technologii określone w polityce
morskiej kraju, pozwalające na osiągnięcie ogromnych korzyści gospodarczych, o których mowa
w opracowaniach eksperckich?
4. Jakie mechanizmy zamierza wdrożyć rząd, aby wspomóc konkurencyjność polskiego przemysłu
morskiego jako dostawcy wież, fundamentów oraz innych komponentów i statków do budowy morskich farm
wiatrowych na krajowych i zagranicznych rynkach?
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