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PERSPEKTYWY ROZWOJU MORSKICH (OFFSHORE) FARM 
WIATROWYCH  

Wprowadzenie 
Morska energetyka wiatrowa odgrywa znaczącą rolę w procesie zapewnienia Europie 

bezpieczeństwa energetycznego. Jak wynika z dokumentu Komisji Europejskiej Morska energia 
wiatrowa: Działania niezbędne do realizacji celów polityki energetycznej w perspektywie roku 
2020 i dalszej, już 40% przyłączonego do sieci potencjału wytwórczego pochodzi z energetyki 
wiatrowej [7]. 

Obecnie w Polsce obserwuje się wzrastające zainteresowanie inwestorów oddaloną od 
brzegów (offshore), morską energetyką wiatrową. Największe polskie koncerny energetyczne oraz 
firmy posiadające dominującą pozycję na rynku morskich farm wiatrowych przystąpiły do 
przygotowywania pierwszych projektów inwestycyjnych na krajowych obszarach morskich. 
Wydano pierwsze pozwolenia lokalizacyjne, jak i warunki przyłączenia dla inwestycji offshore. 
Pierwsza planowana w Polsce inwestycja w morskie farmy wiatrowe ma posiadać moc 
zainstalowaną równą około 100 MW [7, 8]. 

Elementarne znaczenie dla możliwości rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce mają 
możliwości przyłączenia nowych instalacji do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, 
stworzenie własnego zaplecza portowego i stoczniowego oraz stabilny, efektywny system wsparcia 
dla odnawialnych źródeł energii [13]. 

Podstawowe bariery w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej stanowiły dotychczas: 
uwarunkowania ekonomiczne, trudności administracyjno-prawne oraz brak woli politycznej. 
W ostatnich latach zostały jednak poczynione pierwsze kroki w celu stworzenia sprzyjających 
uwarunkowań prawnych dla sektora offshore w Polsce. Dzięki zmianie Ustawy o obszarach 
morskich RP i administracji morskiej, w roku 2011 zaczęły funkcjonować nowe warunki 
lokalizowania morskich instalacji wiatrowych na krajowych obszarach morskich. Powierzchnia 
polskich obszarów morskich wynosi około 33 tys. km2, natomiast łączna powierzchnia akwenów 
wskazanych przez ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, jako potencjalnie dostępnych dla 
rozwoju energetyki offshore, wynosi ponad 2.000 km2 [7, 13]. 

1. Początki morskich farm wiatrowych 
Początki morskich farm wiatrowych, nazywanych offshore, sięgają wczesnych lat 90-tych XX 

wieku. Powstawały one głównie w Danii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i krajach 
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skandynawskich. Jednymi z najważniejszych projektów badawczych zasobów energii wiatru na 
morzu były w tamtym okresie Woodrow Project i RES Project [2].  

Pierwszy z wymienionych trwał od 1992 przez okres około 10 lat. Głównym jego celem była 
ocena zasobów wiatru u wybrzeży Anglii oraz projekt techniczny morskich turbin wiatrowych o 
średnicy wirników w zakresie od 50 do 120 m. Z kolei RES Project został zakończony w roku 
1993, a jego efektem stało się wyznaczenie miejsc pod jak najlepszą lokalizację siłowni 
wiatrowych, w odległości do 5 km od linii brzegowej Wielkiej Brytanii oraz szczegółowe studia 
angielskich siłowni wiatrowych. Budżet projektu opiewał na kwotę około 4 mln funtów. Dzięki 
wykorzystaniu systemów GIS zgromadzono wtedy blisko 50 mln danych na temat prędkości 
wiatru, głębokości wody, nachylenia dna morskiego, przebiegu gazociągów, rurociągów, tras 
żeglugi morskiej oraz przelotu ptaków [2, 4]. 

2. Wybrane aspekty budowy i eksploatacji elektrowni offshore 
Morskie farmy wiatrowe składają się z grup turbin wiatrowych o różnej liczebności. W skład 

pojedynczej morskiej elektrowni wiatrowej wchodzi fundament, wieża, gondola i wirnik. Istnieje 
kilka różnych technologii wykonywania fundamentów morskich elektrowni wiatrowych. Ich 
zastosowanie zależy od głębokości i budowy geologicznej dna morskiego w miejscu lokalizacji. 
Najczęściej stosowanymi fundamentami są monopile (74%), fundamenty grawitacyjne GBS (16%), 
fundamenty kratownicowe jacket (5%) oraz tripody (2%) (rys. 1 i rys. 2) [3, 5, 9]. 

 
Rys. 1. Sposoby zakotwiczenia morskich elektrowni wiatrowych na dnie morskim w zależności od 
głębokości. Opracowanie własne na podstawie [3] 

Monopile (mono-pal)  jest to najczęściej wybierany rodzaj fundamentu w historii morskiej 
energetyki wiatrowej. Fakt ten warunkują niskie koszty, prostota i możliwość wykorzystywania na 
obszarach wód płytkich (mniej niż 20 metrów głębokości). Instalacja mono-pala zazwyczaj nie 
wymaga przygotowania dna morskiego – pal zostaje wwiercony lub wbity w dno morskie. Mono-
pali nie można stosować w przypadku piaszczystego podłoża, bądź występowania głazów na dnie 
morskim [3, 5, 13]. 

 



GBS (fundament grawitacyjny) były stosowany w początkach rozwoju morskich farm 
wiatrowych w płytkich wodach (o głębokości około 15 metrów), współcześnie są one 
dostosowywane do coraz większych głębokości (nawet około 30 metrów). Technologia opiera się 
na dużej powierzchni i masie fundamentu, chroniącego elektrownię przed siłami fal i wiatru. 
Fundament grawitacyjny jest układany na dnie morza, zatem możliwość jego wykorzystania jest 
wysoce uzależniona od warunków geologicznych panujących w danym miejscu. Fundamenty tego 
typu często wymagają przygotowania dna morskiego do instalacji. Są one prawie w całości 
budowane na brzegu, przy wykorzystaniu betonu i stali. Koszt procesu konstrukcyjnego jest 
relatywnie niski, ale transport fundamentów o bardzo dużej masie (nawet 7.000 ton), wymaga 
użycia specjalistycznych jednostek pływających i wciąż jest procesem trudnym [3, 5, 13, 14]. 

 
Rys. 2. Moc zainstalowana w roku 2012 wg. sposobu kotwiczenia fundamentów elektrowni wiatrowej. 

Opracowanie własne na podstawie [9] 

Tripod (trójnóg) stanowi konstrukcję korzystającą z rozwiązań podobnych do tych, 
stosowanych w mono-palach. Podstawa oparta jest na trzech słupach, przez co można go 
wykorzystywać na głębszych wodach. Trzy końce podstawy są osadzane lub wbijane w dno 
morskie wspierając centralną oś instalacji łączącą się z turbiną. Trójnogi to relatywnie 
skomplikowane i czasochłonne fundamenty. Zazwyczaj w sytuacji, gdy konstrukcja mono-pala jest 
nieopłacalna z powodu jego wielkości, jako alternatywę wykorzystuje się tripod [5, 13]. 

Jacket (fundament kratownicowy) w odróżnieniu od trójnogów, składa się z bardziej rozległej 
struktury stalowych prętów, które umieszczone są symetrycznie poza osią główną całej struktury. 
Zabieg ten prowadzi do znacznej oszczędności materiałów [3, 13].  

Morska energetyka wiatrowa znajduje się na etapie ciągłego rozwoju technologicznego. Dzięki 
inwestycjom w nowe technologie można zaobserwować trwałą ewolucję, zachodzącą w sektorze 

 



morskiej energetyki wiatrowej. Jednym z przykładów mogą być, będące w fazie testów, 
fundamenty pływające (floating foundation). Zakłada się, że dzięki rozwojowi tej technologii, 
ograniczenia związane z głębokością i strukturą dna morskiego zostaną przezwyciężone [13, 16].  

Pozostałe elementy, z których składa się elektrownia wiatrowa, to wieża, gondola i wirnik. 
Wieża stanowi najczęściej stalową konstrukcję stożkowa o przekroju koła, składającą się z kilku 
lub kilkunastu połączonych ze sobą segmentów. Gondola zawiera m.in. generator, przekładnię 
(jeżeli w danym typie elektrowni takowa występuje), łożyska, układy smarowania, chłodzenia, 
hamowania, transformator blokowy (w większych elektrowniach), układy sterowania położeniem 
turbiny względem wiatru. Z kolei wirnik składa się zazwyczaj z trzech łopat, piasty, pokrywy 
piasty i układu sterowania położeniem. Technologicznie, turbiny wiatrowe stosowane na morzu nie 
różnią się znacząco od tych, wykorzystywanych na lądzie [2, 5, 13].  

3. Wady i zalety morskich turbin wiatrowych 
Mimo szeregu utrudnień, nieodłącznie związanych z wykorzystywaniem morskich turbin 

wiatrowych, to właśnie w nich upatrywana jest przyszłość całej energetyki wiatrowej. 
Współcześnie inwestycja w budowę morskiej instalacji jest (30-50) % droższa od analogicznej, ale 
usytuowanej na lądzie. Podczas budowy farmy offshore niezwykle ważnymi są również aspekty 
ekologiczne – szczególnie nie zaburzanie ekosystemu wodnego w miejscu lokalizacji. Farmy 
morskie nie są lokowane na trasach przelotów ptaków wędrownych, a także stosowane są 
zwiększone zabezpieczenia, w celu uniknięcia niekontrolowanego wypływu oleju z elementów 
mechanicznych do morza (w przypadku awarii) [6, 10]. 

Wśród głównych wad wyróżnić zatem można: większe trudności w dostępnie do obiektu, 
w porównaniu z instalacjami lądowymi, znacznie wyższe koszty fundamentowania i połączenia 
z siecią elektroenergetyczną, dużo droższa konserwacja i obsługa, konieczność ograniczania do 
minimum czynności związanych z utrzymaniem siłowni (wysokie koszty), zastosowanie droższej, 
wyższej jakości konstrukcji turbiny w celu ograniczenia serwisu i wymiany części oraz stosowanie 
potencjalnie szkodliwych dla środowiska środków zabezpieczających konstrukcję i fundamenty 
przed wysoko korozyjnym oraz erozyjnym środowiskiem morskim [1, 11, 12]. 

Z kolei, jako najważniejsze zalety morskich instalacji wiatrowych uznać można: większą 
stabilność wiatru morskiego, umożliwiającą bardziej efektywne wykorzystanie turbiny, większą 
siłę wiatru na morzu na niższej wysokości, umożliwiającą stosowanie niższych wież, wzrost siły 
wiatru w miarę oddalania się od brzegu, więcej przestrzeni lokalizacyjnych, minimalizacja 
„dewastacji” krajobrazu oraz ograniczenie problemu nadmiernego hałasu w pobliżu budynków 
mieszkalnych, zwiększenie liczby miejsc pracy w porównaniu z inwestycjami lądowymi oraz 
pozytywny wpływ na jakość środowiska przyrodniczego dzięki uniknięciu emisji zanieczyszczeń 
i wykorzystywaniu odnawialnego źródła energii [1, 5, 12]. 

Morskie turbiny wiatrowe mogą być również szczególnie korzystne dla niektórych gatunków 
organizmów wodnych. Ryby mogą znaleźć tam schronienie, ponieważ na obszarze farm 
wiatrowych nie jest dozwolone trałowanie (holowanie sieci rybackich przez statki), które niszczy 
dno morskie i zagraża zamieszkującym je organizmom. Siłownie wiatrowe mogą tworzyć 
korzystne środowisko także dla omułków jadalnych i wielu gatunków krabów. Niezaprzeczalną 

 



zaletą tego typu elektrowni jest fakt, że poprzez przyczynianie się do ograniczenia emisji CO2 do 
atmosfery, zmniejszają zakwaszenie oceanów. Niezbędną jest jednak dalsza współpraca 
deweloperów oraz ekologów i naukowców zajmujących się morzami i oceanami, w celu dalszych 
badań wpływu turbin na florę oraz faunę [3, 8]. 

4. Rozwój globalnej i europejskiej morskiej energetyki wiatrowej 
Morska energetyka wiatrowa stanowi jeden z najszybciej rozwijających się rynków 

energetycznych na świecie. Minęło ponad 20 lat odkąd zbudowano pierwszą na świecie morską 
farmę wiatrową w Danii – Vindeby (5 MW). Do dziś w Europie zainstalowane zostało ponad 
5 GW mocy pochodzącej z morskich farm wiatrowych, z czego ponad 90% znajduje się na 
morzach: Północnym, Bałtyckim, Irlandzkim i kanale La Manche (rys. 3) [9, 13]. 

 
Rys. 3. Europejskie aplikacje mocy oraz moc skumulowana w morskiej energetyce wiatrowej w latach 1998-
2012. Opracowanie własne na podstawie [9] 

Spośród pozostałych lokalizacji wyróżnić można projekty przy wschodnim wybrzeżu Chin. 
Popularność inwestycji rośnie także w Japonii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, 
Tajwanie  i Indiach. Zgodnie z przewidywaniami do roku 2020 możliwa jest budowa nawet 80 GW 
nowych mocy na świecie. W 2012 roku rynek ten wzrósł o moc 1.296 MW, co stanowi 33% wzrost 
w stosunku do roku 2011. Zdecydowaną większość (90%) stanowią instalacje w Europie, głównie 
w Wielkiej Brytanii, Danii, Belgii, Niemczech, Holandii i Szwecji (tab. 1) [3, 9]. 

Tabela 1. Moc zainstalowana w morskiej i lądowej europejskiej energetyce wiatrowej w roku 2012 

państwo instalacje 
lądowe 

instalacje 
morskie suma państwo instalacje 

lądowe 
instalacje 
morskie suma 

Austria 1.387 0 1.378 Łotwa 68 0 68 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
moc aktulana 3 0 4 51 170 276 90 90 93 318 373 577 883 874 1166
moc skumulowana 32 32 36 86 256 532 622 712 804 1123 1496 2073 2956 3829 4995
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Belgia 996 380 1.375 Malta 0 0 0 
Bułgaria 684 0 684 Niemcy 31.027 280 31.307 
Cypr 147 0 147 Polska 2.497 0 2.497 
Dania 3.241 921 4.162 Portugalia 4.523 2 4.525 
Estonia 269 0 269 Republika Czeska 260 0 260 
Finlandia 262 26 288 Rumunia 1.905 0 1.905 
Francja 7.564 0 7.564 Słowacja 3 0 3 
Grecja 1.749 0 1.749 Słowenia 0 0 0 
Hiszpania 22.796 0 22.796 Szwecja 3.582 164 3.745 
Holandia 2.144 247 2.391 Węgry 329 0 329 
Irlandia 1.713 25 1.738 Wielka Brytania 5.497 2.948 8.445 
Litwa 225 0 225 Włochy 8.144 0 8.144 
Luksemburg 45 0 45 Razem UE-27 101.048 4.993 106.041 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [9] 

Obecnie w Europie działa ponad 2.000 turbin wiatrowych offshore. W roku 2012 największa 
liczba nowych instalacji morskiej energetyki wiatrowej powstała w Japonii (9), Hiszpanii (5), 
Francji (5), Stanach Zjednoczonych (4), Norwegii (4) i Wielkiej Brytanii (3) (rys. 4). Rozpoczęto 
również prace nad trzema nowymi, dużymi projektami – dwoma w Niemczech (Amrumbank West, 
Baltic 2)  i jednym w Wielkiej Brytanii (Methil). Przyjmuje się, że dziennie instalowanych jest na 
całym świecie średnio 3,2 MW w morskiej energetyce wiatrowej. Zgodnie z usytuowaniem 
geograficznym, najwięcej siłowni wiatrowych znajduje się obecnie na Morzu Północnym (62%) 
oraz Morzu Bałtyckim (21%) (rys. 5) [7, 9]. 

 
Rys. 4. Globalna moc zainstalowana w morskiej energetyce wiatrowej w roku 2012. Opracowanie własne na 
podstawie [9] 

Do 2010 roku rozwój projektów morskich farm wiatrowych koncentrował się na stosunkowo 
małych głębokościach (do 10 m) oraz obszarach w bliskich odległościach od lądu (do 20 km). Stały 
rozwój technologii oraz zwiększające się doświadczenie firm inwestujących w sektor energetyki 
wiatrowej spowodowało jednak, że instalacje morskie są obecnie lokalizowane na obszarach coraz 
bardziej odległych od lądu i na coraz głębszych wodach. Dla projektów farm wiatrowych, 
realizowanych w roku 2010, przeciętna głębokość morza wynosiła 20 m, a odległość od lądu – 30 
km. Przewiduje się, że do roku 2030 standardem będzie lokalizacja farm wiatrowych na morzach o 
głębokości 60 m i w odległości 60 km od lądu. Istnieją też perspektywy zagospodarowania 
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obszarów bardziej odległych (powyżej 60 km), o czym świadczyć mogą projekty niemieckie oraz 
brytyjskie (Round 3) (rys. 6) [9]. 

 
Rys. 5. Poddział mocy zainstalowanej w morskiej energetyce wiatrowej w roku 2012 wg. usytuowania 
geograficznego. Opracowanie własne na podstawie [9] 

 

Rys. 6. Tendencje rozwoju morskiej energetyki wiatrowej wg. odległości od wybrzeża oraz głębokości 
lokalizacji nowych instalacji. Opracowanie własne na podstawie [9] 

Zgodnie z prognozami Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, przyszłość tego 
sektora odnawialnych źródeł energii należy do instalacji offshore. Do roku 2030 moc uzyskiwana 
z morskich i lądowych turbin wiatrowych ma być porównywalna (rys. 7) [9]. 
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Rys. 7. Prognoza tendencji rozwoju morskiego i lądowego sektora europejskiej energetyki wiatrowej. 
Opracowanie własne na podstawie [9] 

 
Rys. 8. Porównanie kosztów inwestycyjnych morskich i lądowych instalacji europejskiej energetyki 
wiatrowej. Opracowanie własne na podstawie [9] 

Średnie koszty inwestycyjne dla 1 kW instalacji morskiej są obecnie około dwukrotnie 
wyższe, aniżeli lądowej, jednakże zarówno Komisja Europejska, jak i Europejskie Stowarzyszenie 
Energetyki Wiatrowej są zgodne, co do prognoz, iż dysproporcja ta z biegiem czasu zacznie się 
zacierać. Koszt inwestycyjny 1 kW dla siłowni morskiej ma wynosić w roku 2030 ok. 1250, a dla 
lądowej – ok. 850 euro (rys. 8) [9]. 
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Na koszty realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie morskiej farmy wiatrowej, 
składają się trzy podstawowe elementy: po pierwsze – koszty przygotowania projektu, takie jak np. 
badania środowiskowe obszaru morskiego, badania procesów przybrzeżnych, badania 
uwarunkowań meteorologicznych, badania dna morskiego, opracowanie wstępnych założeń 
inżynieryjno-technicznych, badanie oddziaływań społecznych czy koszty uzyskania pozwoleń, po 
drugie – koszty zakupu urządzeń, takich jak np. generatory prądu, wieże, fundamenty, kable 
przyłączeniowe wewnętrzne, kable przyłączeniowe zewnętrzne morskie, kable przyłączeniowe 
zewnętrzne lądowe, GPZ farmy, czy GPZ na lądzie, a po trzecie – koszty budowy i weryfikacji, 
m.in. przygotowanie portu konstrukcyjnego, instalacja GPZ farmy, umiejscowienie fundamentów, 
montaż elektrowni wiatrowych, położenie kabla morskiego łączącego MFW z lądem, położenie 
kabli łączących GPZ farmy z poszczególnymi elektrowniami oraz uruchomienie i weryfikacja. W 
strukturze kosztów inwestycyjnych morskich farm wiatrowych, największy odsetek, bo aż 44% 
zajmuje zakup turbiny. Znaczące koszty ponosi się również z tytułu budowy fundamentów – ok. 
24% oraz przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej – ok. 20% (rys. 9) [3, 9, 13]. 

 
Rys. 9. Struktura kosztów inwestycyjnych morskiej farmy wiatrowej na przykładzie brytyjskiej Rundy 3. 
Opracowanie własne na podstawie [9] 

Najistotniejszymi czynnikami kształtującymi średnie koszty budowy morskiej farmy 
wiatrowej są jednak odległość farmy wiatrowej od linii brzegowej oraz głębokość posadowienia 
fundamentów. Parametry systemu wsparcia dla morskich farm wiatrowych, takie jak cena energii, 
wysokość opłaty zastępczej, oraz współczynnik korekcyjny dla MFW = 1.8, zapewnią opłacalność 
inwestycji na poziomie IRR = 12%, ale tylko przy kosztach inwestycyjnych nie większych niż 3,1 
mln euro. Zgodnie z dostępnymi danymi pochodzącymi z wydanych decyzji lokalizacyjnych 
i wnioskami o wydanie PSZW, takich instalacji na polskich obszarach morskich będzie nie więcej 
aniżeli 5%.  W oparciu o dane lokalizacyjne, przyjmuje się, że średni koszt inwestycyjny dla 
krajowych obszarów morskich wynosi aktualnie ok. 3,64 mln euro, przy czym najniższy 
spodziewany koszt może wynieść ok. 3 mln, a największy – ok. 4 mln euro.  
Wpływ głębokości posadowienia oraz odległości od brzegu na średni koszt (w mln euro) 
zainstalowania 1 MW w morskiej farmie wiatrowej prezentuje tabela 2 [3, 7, 8, 9, 13]. 
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Tabela 2. Wpływ czynników głębokości i odległości od brzegu na średni koszt (w mln euro) zainstalowania 
1 MW w morskiej energetyce wiatrowej 

głębokość 
[m] 

odległość od brzegu [km] 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-100 100-200 >200 

10-20 1 1,022 1,043 1,065 1,086 1,183 1,408 1,598 
20-30 1,067 1,090 1,113 1,136 1,159 1,262 1,501 1,705 
30-40 1,237 1,264 1,290 1,317 1,344 1,464 1,741 1,977 
40-50 1,396 1,427 1,457 1,487 1,517 1,653 1,966 2,232 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [9] 

Wysokość kosztów poszczególnych działań i urządzeń zastosowanych do realizacji 
przedsięwzięcia budowy morskiej farmy wiatrowej jest uzależniona od ostatecznego kształtu 
i wielkości powierzchni odpowiedniej do realizacji inwestycji, ostatecznej ilości elektrowni 
wiatrowych, wynikającej z uwarunkowań środowiskowych, technologii fundamentowania, 
wybranej na podstawie wyników badań geotechnicznych oraz rodzaju turbiny wiatrowej, 
wybranego na podstawie wyników pomiarów wietrzności oraz aktualnych uwarunkowań 
rynkowych. Najważniejszym czynnikiem kształtującym końcowy poziom kosztów realizacji 
budowy farmy wiatrowej offshore będą aktualne ceny rynkowe urządzeń, technologii i usług. Popyt 
na usługi i urządzenia związane z szerokimi planami inwestycyjnymi, szczególnie na rynku 
brytyjskim i niemieckim, w znaczący sposób przewyższa jednak możliwości podażowe w zakresie 
dostaw urządzeń oraz usług. Prawdopodobnie trend wzrostu cen za usługi i urządzenia odwróci się 
w momencie dostosowania się podaży do popytu, a także w miarę procesu poznania specyfiki 
morskiego sektora energetyki wiatrowej. Ocenia się, że spowoduje to stały spadek kosztów 
inwestycyjnych w miarę rozwoju branży, prognozowany jest on w wysokości 10% w odniesieniu 
do turbin oraz 5% dla fundamentów, przy każdorazowym podwojeniu mocy zainstalowanej. 
Europejskie plany inwestycyjne, znajdują się obecnie na poziomie 50 GW mocy zainstalowanej 
w energetyce wiatrowej offshore w Europie w roku 2020, z czego wynika, że należałoby się 
spodziewać w najbliższych 10 latach sukcesywnego spadku kosztów inwestycyjnych o ok. 30-40%. 
Prognozy kosztów inwestycyjnych morskiej energetyki wiatrowej do roku 2040 przedstawiono na 
rys. 10 [9, 13]. 

 
Rys. 10. Prognozy kosztów inwestycyjnych morskiej energetyki wiatrowej do roku 2040. Opracowanie 
własne na podstawie [9] 
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Zwłaszcza w pierwszej fazie realizacji programów morskiej energetyki wiatrowej, tworzy ona 
więcej miejsc pracy niż lądowa i wywiera silniejszy wpływ na rozwój regionów oraz niektórych 
gałęzi przemysłu. Ocenia się, że pod koniec 2010 roku w branżach związanych z morską 
energetyką wiatrową pracowało w  Europie prawie 35 tys. osób. Do roku 2030 zatrudnienie 
w sektorze offshore, ma stanowić ponad 60% wszystkich miejsc pracy w europejskiej energetyce 
wiatrowej (rys. 11) [9]. 

 
Rys. 11. Prognozy dla sektora zatrudnienia w morskiej i lądowej energetyce wiatrowej do roku 2030. 
Opracowanie własne na podstawie [9] 

 
Rys. 12. Prognozy całkowitej liczby zatrudnionych w branżach związanych z rozwojem morskiej energetyki 
wiatrowej. Opracowanie własne na podstawie [9] 

Do oszacowania liczby miejsc pracy tworzonych przez energetykę wiatrową w skali 
gospodarki europejskiej używany jest zazwyczaj podział na pięć obszarów zatrudnienia: produkcja 
turbin wiatrowych bezpośrednio i pośrednio, instalacja, O&M oraz inne. Produkcja turbin 
wiatrowych bezpośrednio obejmuje firmy zajmujące się wytwarzaniem urządzeń i ich 
komponentów wyłącznie na potrzeby energetyki wiatrowej, z kolei produkcja turbin wiatrowych 
pośrednio zawiera miejsca pracy utworzone dla celów produkcji komponentów dla turbin 
wiatrowych poza firmami działającymi wyłącznie na rzecz energetyki wiatrowej (np. 
u producentów kabli lub konstrukcji stalowych). Instalacja obejmuje miejsca pracy przy budowie 
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farmy wiatrowej, a O&M (operation and maintenance) to miejsca pracy związane z eksploatacją, 
obsługą i serwisowaniem zainstalowanych turbin wiatrowych. Inne obszary zawierają natomiast 
m.in. miejsca pracy tworzone u niezależnych producentów energii, w przedsiębiorstwach 
sieciowych, firmach konsultingowych, instytucjach finansujących oraz w sektorze badawczo-
rozwojowym, które to w przyszłości stanowić będą największy odsetek zatrudnionych w branży 
offshore (rys. 12) [8, 9, 13]. 

5. Perspektywy rozwoju polskiej energetyki offshore 
W Polsce, zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o obszarach morskich, lokalizowanie 

morskich farm wiatrowych jest możliwe wyłącznie na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej, tj. 
w odległości ok. 22 km od brzegu. Wyłączna strefa ekonomiczna Polski obejmuje obszar ok. 22,5 
tys. km². Potencjał teoretyczny polskiej morskiej energetyki wiatrowej wynosi ok. 130 GW, jest 
jednak potencjałem niemożliwym do praktycznego zagospodarowania, gdyż zakłada wykorzystanie 
na cele energetyki wiatrowej całej powierzchni morskich wód wewnętrznych i morza 
terytorialnego. Potencjał techniczny to ok. 7,5 GW, ponieważ obecne ograniczenia przestrzenne 
lokalizacji elektrowni wiatrowych na morzu są znacznie silniejsze niż na lądzie. Ze względu na 
możliwości techniczne budowy siłowni wiatrowych (głębokość morza) oraz konflikty 
w wykorzystaniu przestrzeni morskiej ocenia się, że tylko niewielka część powierzchni (do 5%) 
mogłoby zostać w perspektywie roku 2020 wykorzystana pod budowę elektrowni offshore. 
Terenów morskich dotyczą również ograniczenia środowiskowe związane z włączeniem dużych 
fragmentów polskich wód morskich do sieci NATURA 2000, natomiast cały dostępny obszar 
charakteryzuje się korzystnymi warunkami wiatrowymi. Dla elektrowni wiatrowych na morzu 
przyjęto, że cały potencjał techniczny może zostać wykorzystany z zadowalającym efektem 
ekonomicznym, tak więc odpowiada on mocy 7,5 GW (tab. 3) [13, 15]. 

Tabela 3. Prognozowany potencjał polskiej morskiej energetyki wiatrowej 
Potencjał Moc [GW] Energia [TWh] 

Potencjał teoretyczny 130 380 
Potencjał techniczny 130 380 
Potencjał techniczny z uwzględnieniem ograniczeń środowiskowych 20 60 
Potencjał ekonomiczny 7,5 22,5 
Potencjał rynkowy 2020 r. 1,5 4,5 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie [13] 
 

Polska posiada jeden z najwyższych potencjałów rynkowych morskich farm wiatrowych na 
Bałtyku. Jak wskazują m.in. obliczenia wykonane przez Uniwersytet w Oldenburgu obszar polskiej 
wyłącznej strefy ekonomicznej to zarazem jeden z terenów o najlepszych warunkach wietrznych na 
Bałtyku. Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej szacuje, że to właśnie Szwecja 
i Polska mogą do roku 2030 zainstalować największą moc w morskiej energetyce wiatrowej ze 
wszystkich krajów Europy (rys. 13) [9, 15]. 

Obecnie, przez konsorcjum firm prywatnych, sformułowana została pierwsza wizja rozwoju 
morskiej sieci elektroenergetycznej, służącej przyłączeniu przyszłych farm wiatrowych. 
Zidentyfikowano, po wstępnych konsultacjach z organami ochrony środowiska i gospodarki 

 



przestrzennej, trzy możliwe punkty wyprowadzenia na ląd morskich kabli energetycznych, 
położone w rejonie miejscowości Lubiatowo (gm. Choczewo, pow. wejherowski, woj. Pomorskie), 
Ustka (gm. Ustka, pow. słupski, woj. Pomorskie) oraz Grzybowo (gm. Kołobrzeg, pow. 
kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie). W sumie wybrano 109 miejsc do lokalizacji morskich 
turbin wiatrowych o łącznej powierzchni 2503,45 km2 w Okolicach Ławicy Odrzańskiej (25 
miejsc, 637,98 km2), Ławicy Środkowej (22 miejsca, 501,61 km2), Żarnowca (12 miejsc, 284,22 
km2) oraz Ławicy Słupskiej (50 miejsc, 1079,64 km2) (rys. 14) [8, 13]. 

 
Rys. 13. Scenariusz lokalizacji instalacji farm wiatrowych na Bałtyku do roku 2030. Opracowanie własne na 
podstawie [9] 

 
Rys. 14. Planowana lokalizacja pierwszych polskich farm wiatrowych na Bałtyku. Opracowanie własne na 
podstawie [8] 
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Aby zrealizować plany budowy farm wiatrowych na polskich obszarach morskich 
koniecznym będzie rozpoczęcie licznych działań przed-inwestycyjnych. W pierwszym okresie 
wykonywane będą wstępne analizy i założenia projektów oraz dokumenty aplikacyjne, co daje 
szansę na utworzenie miejsc pracy w firmach doradczych i konsultingowych. Na kolejnym etapie 
będą prowadzone programy badawcze na potrzeby procedur środowiskowych. Równolegle winien 
rozwijać się sektor instalacji i bezpośredniej produkcji urządzeń, które już dziś mogą być 
sprzedawane na rynki europejskie, a wkrótce zacznie się na nie popyt również na rynku krajowym 
(rys. 15) [13]. 

 
Rys. 15. Prognoza nowych miejsc pracy tworzonych w ciągu roku dzięki rozwojowi morskiej energetyki 

wiatrowej w Polsce. Opracowanie własne na podstawie [9] 

Zakończenie 
Relatywnie prosta zasada funkcjonowania, przy równoczesnym wykorzystaniu najnowszych 

technologii, spowodowała, że energetyka wiatrowa stała się jedną z najważniejszych gałęzi sektora 
energetyki odnawialnej. W porównaniu z lądową, morską energetykę wiatrową charakteryzuje 
wyższa efektywność pracy turbin, związana z większą stabilnością i siłą wiatru wiejącego na 
obszarach morskich oraz brak istotnych ograniczeń technologicznych, ponieważ turbiny 
instalowane na morzu mogą być zdecydowanie większe i bardziej efektywne [5, 13]. 

Morska energetyka wiatrowa stanowi przyszłość światowego, europejskiego i polskiego 
sektora odnawialnych źródeł energii. Każdego roku rośnie efektywność oraz wydajność technologii 
offshore. Pierwsze siłownie wiatrowe zainstalowane na morzu posiadały moc 2 MW i nie różniły 
się od standardowych turbin wykorzystywanych na lądzie. Obecnie największe instalowane 
generatory charakteryzują się mocą znamionową rzędu (5–6) MW. W najbliższych latach 
spodziewane są moce jednostkowe turbin rzędu 7 MW, a w przyszłości -  (10–15) MW. 
Przykładowo, morska farma wiatrowa o mocy 300 MW może zaspokoić zapotrzebowanie na 
energię elektryczną ponad 80 tys. przeciętnych gospodarstw domowych [8, 9].  

W Polsce istnieje potencjał umożliwiający budowę farm wiatrowych offshore o mocy (0,5–1) 
GW do roku 2020 i (6–10) GW do 2030. Taki rozwój sektora wymaga inwestycji (2,25–6) mld 
euro do roku 2020 i (18–30) mld euro do roku 2030. Na potrzeby obsługi bałtyckiego sektora 
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morskich farm wiatrowych w Polsce każdego roku może powstać ok. 2.000 nowych etatów. 
Znaczące zainteresowanie inwestorów, wśród których znajdują się największe międzynarodowe 
i krajowe koncerny energetyczne, polskim rynkiem morskich farm wiatrowych, daje podstawy do 
stwierdzenia, że energetyka offshore może w perspektywie lat 2025-2050 stanowić niezwykle 
istotny składnik krajowego systemu elektroenergetycznego [3, 9, 13]. 
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