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Skróty 

AC – Prąd przemienny (alternating current) 

AC/DC – Prąd stały (direct current)  

ASCOBANS - Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku, Północno-Wschodniego Atlantyku, 

Morza Irlandzkiego i Morza Północnego 

BSAP – Bałtycki Plan Działania (Baltic Sea Action Plan) 

EEZ - Wyłączna Strefa Ekonomiczna 

ESPOO - Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporządzona 

w mieście Espoo w Finlandii 

EUSBSR - Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego 

GES – Dobry stan środowiska (Good Environmental Status) 

GW – Gigawat 

HELCOM –Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, tzw. Komisja Helsińska,  

KSE – Krajowy System Energetyki 

kV – kilowolt jednostka napięcia elektrycznego np. kabli morskich  

MEW – Morska elektrownia wiatrowa 

MFW – Morska Farma Wiatrowa 

MW - Megawat 

OOŚ - Ocena Oddziaływania na Środowisko 

PSSA – Szczególnie Wrażliwy Obszar Morski (Particularly Sensitive Sea Areas) 

UE – Unia Europejska 

  

https://archiwum.mos.gov.pl/fileadmin/introduction/images/Porozumienie_o_ochronie_malych_waleni_Baltyku_i_Morza_Polnocnego.pdf
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1 Wprowadzenie 

 Unia Europejska jest światowym liderem w promowaniu i rozwijaniu energetyki odnawialnej jako 

tej, która pozwoli w niedalekiej przyszłości zrównoważyć strukturę dostaw, zarówno w odniesieniu do 

układu przestrzennego, jak i sposobów wytwarzania energii. Wyraźne zmiany modelu gospodarki 

wysokoemisyjnej na niskoemisyjną widać w założeniach polityki klimatyczno-energetycznej UE 

określonych w pierwszym unijnym pakiecie działań klimatyczno-energetycznych, przyjętym w 2008 roku. 

Dokument wskazuje na konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału 

energii ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 20% (3x20%) do 2020 

roku, w stosunku do poziomu z 1990 r. Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku, przyjęte w 

2014 r. zakładają dla tych działań 40%, 32% i 32,5% udział (cele dotyczące odnawialnych źródeł energii 

oraz efektywności energetycznej zostały skorygowane i podniesione w 2018 r.). Ponadto ustanowiono cele 

długoterminowe związane z przejściem na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r., w której 

planowane jest zmniejszenie emisji o 80% (w stosunku do poziomu z 1990 r.) wykorzystując cztery główne 

drogi prowadzące do zrównoważonego, konkurencyjnego i bezpiecznego systemu energetycznego w 2050 

r. (efektywność energetyczna, energia odnawialna, energia jądrowa oraz wychwytywanie i składowanie 

dwutlenku węgla). 

 Przyjęte ramy polityki klimatyczno-energetycznej doprowadziły do dynamicznego rozwoju sektora 

związanego z odnawialnymi źródłami energii (OZE), na który składa się m.in. energia wiatrowa, energia 

słoneczna (cieplna, fotowoltaiczna i skoncentrowana), energia wodna, energia pływów, energia 

geotermiczna, energia cieplna otoczenia wychwycona przez pompy ciepła, biopaliwa i odnawialna część 

odpadów. Dzięki temu, z pośród liczących się obecnie sektorów energetycznych, najszybciej rozwijającym 

się jest właśnie sektor OZE. Dane Eurostatu wskazują, że w 2017 r. energia ze źródeł odnawialnych 

stanowiła 17,5% zużycia energii w krajach członkowskich UE, co daje ponad dwukrotny wzrost na 

przestrzeni lat 2004-2017. Największym udziałem energii ze źródeł odnawialnych może pochwalić się 

Szwecja, której zużycie energii brutto wynosi ponad 54%. Na kolejnych miejscach znalazły się Finlandia 

(41,0 %), Łotwa (39,0 %) i Dania (35,8 %). Z kolei wśród państw o najmniejszym udziale energii ze źródeł 

odnawialnych znalazły się Luksemburg (6,4%), Holandia (6,6 %) i Malta (7,2 %)
1
. W zestawieniu 

Eurostatu, Polska klasyfikuje się na miejscu 21 z wynikiem oscylującym w granicy 11%..  

 W produkcji energii ze źródeł odnawialnych w 2017 roku po raz pierwszy na pozycję lidera 

wysunęła się energetyka wiatrowa, która zgodnie z założeniami do 2020 ma stanowić 1/3 całkowitej 

produkcji ze źródeł odnawialnych, a do 2030 prawie 40% 
2
. Najwięcej inwestycji w energetykę wiatrową 

realizowanych jest na lądzie. W latach 2008-2016 w Europie instalowano elektrownie o łącznej mocy od 

8,1 do 10,9 GW. W tym samym okresie moc przyłączeniowa morskich elektrowni wiatrowych wynosiła od 

0,3 do 3 GW 
3
. Ze względu jednak na bardzo dużą wydajność, stabilność wytwarzania energii, a także 

                                                        
1https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/64878.pdf 
2 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2008/PL/1-2008-768-PL-F1-1.Pdf 
3 https://northsearegion.eu/northsee/e-energy/offshore-renewable-energy-developments-offshore-wind/ 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Biofuels
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Waste/pl


stosunkowo niskie koszty operacyjne, morska energetyka wiatrowa wydaje się być jedną z najszybciej 

rozwijających się w światowej energetyce. Przykładem tego są wyniki łącznej mocy zainstalowanych w 

Europie w latach 2017 i 2018 morskich elektrowni wiatrowych sięgających odpowiednio 3,1 oraz 

2,6GW
4
 
5
. 

2 Wybrane przepisy międzynarodowe odnoszące się do tematu odnawialnych 

źródeł energii, w tym do morskiej energetyki wiatrowej 

 Temat dotyczący ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko 

globalnego ocieplenia, pojawił się po raz pierwszy podczas konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 

zmian klimatu, podpisanej podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju 

w 1992 r. w Rio de Janeiro. Mimo że konwencja nie zawierała żadnych nakazów walki ze wzrostem emisji 

gazów cieplarnianych, to z czasem na jej podstawie ustanowiono traktat międzynarodowy 

i międzynarodowe porozumienie dotyczące przeciwdziałania globalnemu ociepleniu – traktat z Kioto, w 

którym kraje uprzemysłowione zobowiązały się do ograniczenia antropopresji, zwłaszcza poprzez 

zmniejszenia emisji głównych gazów cieplarnianych na drodze: redukcji ich emisji, wdrażania 

mechanizmu czystego rozwoju oraz rynku handlu emisjami, o co najmniej 5% w stosunku do roku 1990. 

Kraje Unii Europejskiej zobowiązały się wówczas do zmniejszenia w latach 2008-2012 emisji gazów 

cieplarnianych o 8%, a Polska do 6%, przy czym redukcji emisji gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla, 

metanu, podtlenku azotu w stosunku do poziomu emisji z roku 1998, a dla pozostałych gazów do poziomu 

z roku 1995. Za sprawą przyjętych zobowiązań możliwość szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii nabrało na znaczeniu. 

2.1 Wykaz dokumentów międzynarodowych poruszających tematykę OZE 

Wśród dokumentów międzynarodowych dla obszaru Morza Bałtyckiego, które dotykają problemu 

odnawialnych źródeł energii, należy wymienić m.in.:  

1. Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) z 2009 r., oparta na trzech 

założeniach: ochrona morza, połączenie regionu i wzrost poziomu dobrobytu. Plan działań w zakresie 

połączeń regionu odnosi się do m.in. do energii i działań międzysystemowych na rynku energii państw 

bałtyckich – BEMIP (na rzecz konkurencyjnej, bezpiecznej i zrównoważonej energii). 

2. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci 

dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci. 

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca 

dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz 

inwestycji niskoemisyjnych. 

                                                        
4 https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Statistics-2017.pdf 
5 https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Statistics-2018.pdf 

https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Statistics-2017.pdf


4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, jako źródła o fundamentalnym znaczeniu 

dla promowania bezpieczeństwa dostaw energii, zrównoważonej energii po przystępnych cenach, 

rozwoju technologicznego i innowacji, a także wiodącej pozycji technologicznej i przemysłowej, 

przy jednoczesnym zapewnieniu korzyści środowiskowych, społecznych i zdrowotnych 

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie 

rynku wewnętrznego energii elektrycznej, ustanawiającego min. wymogi dotyczące rozwoju 

odnawialnych form energii i polityki ochrony środowiska, w szczególności szczegółowe przepisy 

dotyczące niektórych rodzajów jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, dotyczące 

obowiązku bilansowania, dysponowania i redysponowania, a także pułapów emisji CO2. 

2.2 Wykaz dokumentów międzynarodowych, którym podlega budowa morskich farm 

wiatrowych w związku z oddziaływaniem inwestycji na środowisko naturalne  

1. Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 

1991 r. Konwencja ESPOO, Stwarza prawno-międzynarodowe ramy proceduralne dla wykonywania 

ocen oddziaływania na środowisko w przypadkach, gdy inwestycja realizowana w jednym kraju 

zasięgiem oddziaływania obejmuje terytorium innego państwa, mogąc spowodować znaczące 

negatywne skutki dla środowiska np. budowa morskich elektrowni wiatrowych. 

2. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory, wskazująca ważne w skali europejskiej gatunki roślin i zwierząt oraz typy siedlisk 

przyrodniczych. 

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 

ochrony dzikiego ptactwa, której celem jest ochrona przed wyginięciem wszystkich istniejących 

współcześnie populacji ptaków występujących w stanie dzikim w UE. 

4. Dyrektywa 2001/42/EC w sprawie oceny oddziaływania pewnych planów i programów na środowisko, 

poprzez wymóg przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko niektórych planów i programów 

o potencjalnym znaczącym wpływie na środowisko np. budowa morskich farm wiatrowych; 

5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca 

dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia 

publiczne i prywatne na środowisko, upraszczająca procedurę mającą na celu określenie czy niezbędne 

jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przed zatwierdzeniem projektów. 

6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca 

ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie 

strategii morskiej). Dyrektywa ustanawia ramy, w których państwa członkowskie podejmują niezbędne 

środki na rzecz osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego 

najpóźniej do 2020 r.  

7. Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku, Północno-Wschodniego Atlantyku, Morza 

Irlandzkiego i Morza Północnego (ASCOBANS), którego celem jest ochrona wszystkich gatunków, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedlisko_przyrodnicze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedlisko_przyrodnicze
https://archiwum.mos.gov.pl/fileadmin/introduction/images/Porozumienie_o_ochronie_malych_waleni_Baltyku_i_Morza_Polnocnego.pdf
https://archiwum.mos.gov.pl/fileadmin/introduction/images/Porozumienie_o_ochronie_malych_waleni_Baltyku_i_Morza_Polnocnego.pdf


podgatunków i populacji waleni (zębowców) występujących ww. obszarach. Porozumienie zawarto, 

uznając, że zwierzęta te są i powinny pozostać integralną częścią ekosystemów morskich. Zawarcie 

porozumienia wynikało także z niepokoju społeczności międzynarodowej stanem populacji małych 

waleni i drastycznym spadkiem ilości osobników, w wyniku wzrostu zagrożeń, w tym m.in. hałasu 

podwodnego generowanego w czasie stawiania morskich elektrowni wiatrowych. 

8. Konwencję o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, 1974 r., mająca na celu 

zmniejszenie zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego wprowadzanego poprzez rzeki i ich ujęcia, zrzuty z 

wylotów kanałów i rurociągów, zatapianie w morzu i zanieczyszczenie pochodzące z eksploatacji 

statków, jak również z powietrza atmosferycznego. Konwencja ustanowiła Komisję Ochrony 

Środowiska Morza Bałtyckiego (HELCOM), zajmującą się monitorowaniem wprowadzenia założeń 

konwencji czy przygotowywaniem zaleceń w sprawie ochrony środowiska morskiego. Prace Komisji 

Helsińskiej (HELCOM) oparte są przede wszystkim na grupach roboczych składających się z grona 

ekspertów z konkretnej dziedziny nauki. Wśród grup HELCOM-u, podejmujących tematy obejmujące 

zagadnienia związane z morską energetyką wiatrową należy wymienić grupę zajmującą się hałasem 

podwodnym czy morskim planowaniem przestrzennym. 

9. Bałtycki Plan Działania - HELCOM Baltic Sea Action Plan, (BSAP), którego założenia dążą do 

osiągnięcia zdrowego ekosystemu morza i zrównoważonego rozwoju w jego regionie, a priorytetowym 

celem jest osiągnięcie dobrego statusu ekologicznego Morza Bałtyckiego do 2021 r. 

3 Przegląd i opis stosowanych technologii 

 Morskie farmy wiatrowe (MFW) stanowią zespół elementów, na który składają się elektrownie 

wiatrowe, sieci elektroenergetyczne i teletechniczne oraz stacje elektroenergetyczne. Pojedyncza 

elektrownia wiatrowa składa się z kilku podstawowych komponentów: turbiny wiatrowej, wieży 

i fundamentu (Rys.1). 

3.1 Turbina wiatrowa 

Turbina wiatrowa zbudowana jest z : 

 wirnika (rotor), 

 gondoli (nacelle), 



 

Rys.1 Przykład morskiej elektrowni wiatrowej z turbiną Siemens SWT-2,3 – 93
6
 

Stanowi podstawowy element elektrowni, odpowiedzialny za przekształcenie energii kinetycznej na 

energię elektryczną w wyniku ruchu wirnika posiadającego trzy wyprofilowane i obrócone pod właściwym 

kątem łopaty, a następnie przeniesienie napędu na generator elektryczny zlokalizowany wewnątrz gondoli. 

O uzyskanej mocy z pojedynczej elektrowni wiatrowej decyduje wiele elementów konstrukcyjnych turbiny 

wiatrowej począwszy od wielkości wirnika, po oprogramowanie sterujące ruchem i kątem nachylenia łopat, 

rodzaj przekładni czy system chłodzenia generatora. Aktualnie na Morzu Bałtyckim największą mocą 

generowaną przez pojedynczą elektrownię odznacza się położona na wodach niemieckich farma Arkona z 

turbiną SIEMENS SWT-6.0-154, której moc sięga 6 [MW], a średnica wirnika wynosi 154 m. Dynamiczny 

rozwój rynku energetyki wiatrowej pozwala jednak na osiąganie jeszcze większych mocy. Przykładem jest 

zlokalizowana na Morzu Północnym w rejonie Anglii Morska Farma Wiatrowa Walney Extension z 

zainstalowaną turbiną MHI-Vestas V164-8.0MW o mocy pojedynczej elektrowni 8 [MW] i średnicą 

wirnika 164 m. Trwają również zaawansowane prace przy produkcji turbin o mocy 10MW (SIEMENS SG 

10.0-193) oraz 12 MW (Haliade-X 12 MW). 

 

 

                                                        
6 https://en.wind-turbine-models.com/turbines/50-siemens-swt-2.3-93-offshore?picture=olvjtADWsel 
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Tab. 1 Przykładowe modele turbin wiatrowych zainstalowanych na MEW w rejonie Morza 

Bałtyckiego 

Model Moc pojedynczej 

turbiny [MW] 

Średnica wirnika 

SIEMENS SWT-6.0 6,0 154 

VESTAS V-112 3,0 112 

WinWinD 3MW 3,0 100 

SIEMENS SWP-2.3 2,3 93 

NORDEX N90 2,3 90 

NEG MICON 72/2000 2,0 72 

3.2 Wieża 

 Wieża jest elementem konstrukcyjnym elektrowni wiatrowej, na której osadzony jest wirnik wraz z 

gondolą i generatorem. Z kolei sama wieża zamontowana jest za pomocą łącznika (elementu 

przejściowego) na fundamencie. Wielkość wieży (wysokość i średnica) zależy m.in. od modelu turbiny 

(wielkości i ciężaru) oraz warunków wietrznych. Średnica wieży jest większa u podstawy i może sięgać 20 

metrów, natomiast w okolicach gondoli dochodzi do 4 metrów. Wieżę wykonane są najczęściej ze stali lub 

betonu. W środku konstrukcji znajduje się ciąg komunikacyjny, pozwalający na przedostanie się z 

platformy usytuowanej na fundamencie, do gondoli. Jednocześnie w środku wieży znajdują się kable oraz 

pozostałe elementy pozwalające na obsługę i funkcjonowanie elektrowni. 

3.3 Fundament 

Podstawą elektrowni wiatrowej jest fundament, na którym posadowiona jest przy pomocy łącznika wieża 

wraz z turbiną wiatrową. Dostępnych jest wiele rodzajów fundamentów wraz z ich modyfikacjami, przy 

czym do najczęściej stosowanych można zaliczyć: 

 fundamenty typu monopal 

 fundamenty grawitacyjne  

 fundamenty typu tripod 

 fundamenty typu jacket 

 fundamenty typu suction bucket/can 

 fundamenty pływające  

 

O rodzaju zastosowania fundamentów w danym rejonie decyduje szereg czynników: głębokość, rodzaj 

podłoża, falowanie, wietrzność, prądy morskie czy obecność pokrywy lodowej. 

  



3.3.1 Monopal (ang. monopile)  

 Wykorzystywany jest przede wszystkim na płytkich, charakteryzujących się piaszczystym dnem 

wodach, do głębokości 30 metrów. Tego rodzaju fundamenty nie są stosowane w obszarach o skalistym 

dnie morskim, ze względu na kosztowne prace związane z przygotowaniem dna i posadowieniem 

fundamentu.  

 Najczęściej stosowana jest konstrukcja składającą się ze stalowych, pospawanych ze sobą 

segmentów, której długość może dochodzić do 120 metrów (zazwyczaj do 80 metrów) i średnicy 5 - 12,5 

metra (Tab.2). Zdarza się również, że fundamenty wykonane są z prefabrykowanych, żelbetowych 

pierścieni, które tworzą po połączeniu gotowy fundament. Monopal wbijany jest bezpośrednio w dno 

morskie (konstrukcje z żelbetu są wwiercane), maksymalnie do połowy swojej długości. Ze względu na 

dużą średnicę konstrukcji, fundamenty te poddawane są dużym obciążeniom hydrodynamicznym, stąd 

grubość ścianek może przekraczać w niektórych miejscach nawet 10 cm, co zapewnia zachowanie 

odpowiedniej sztywności konstrukcji. Ze względu na możliwe wymywanie piasku w miejscu posadowienia 

fundamentu, stosuje się warstwy zabezpieczające wokół monopala w postaci np. kamieni, opasek itd. 

(Rys.2). 

Rys.2 Fundament typu monopal wraz z poszczególnymi elementami konstrukcji (na podstawie 

raportu MEW Bałtyk Środkowy II 
7
) 

 

                                                        
7http://www.portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/morskafarmawiatrowa-Baltica/index.php?dir=RAPORT+Ba%C5%82 

tyk+%C5%9Arodkowy+II%2FTom+II_Przedsi%C4%99wziecie+i+emisje%2FSekcja+3_Opis+technologii%2F 

http://www.portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/morskafarmawiatrowa-Baltica/index.php?dir=RAPORT+Ba%C5%82


Tab. 2 Przykładowe parametry fundamentu typu monopal (na podstawie raportu MEW Bałtyk 

Środkowy II 
8
) 

Parametr Wartość 

Średnica (max) 12,5 m 

Długość (max) 120 m 

Masa fundamentu (max) 1500 ton 

Masa łącznika (max) 500 ton 

Szerokość warstwy ochronnej przed wymywaniem liczona 

od obrzeża fundamentu (śr) 

20 m 

Głębokość warstwy ochronnej przed wymywaniem (śr) 1,5 m 

Czas efektywnego palowania jednego fundamentu (śr) 2-4 dni 

Moc młota pneumatycznego (max) 3000 kj 

Liczba uderzeń młota pneumatycznego na 1 godzinę 2800 

Liczba uderzeń młota pneumatycznego na 1 pal 8400 

 

 Ustawienie fundamentu typu monopal nie wymaga wcześniejszego przygotowania dna. Cały 

proces instalacji fundamentu polega na wbijaniu pala w piaszczyste dno morskie za pomocą młota 

pneumatycznego. Liczba uderzeń młota przy wbiciu jednego fundamentu może wynieść nawet 8400 

uderzeń, przy czym wartość ta zależy od parametrów młota (typ, moc, wielkość), rozmiarów oraz 

materiału z jakiego zrobiony jest fundament oraz właściwości dna morskiego. Zdarza się również, że w 

czasie wbijania pala pojawiają się problemy uniemożliwiające dalsze wykonywanie prac. Stosuje się w 

takich przypadkach wiercenia (technika stosowana przede wszystkim przy stawianiu monopali 

żelbetowych). Zastosowanie tej techniki na pewnym odcinku pozwala później powrócić do 

standardowych metod jego instalacji. Czas instalacji jednego stalowego fundamentu typu monopal 

szacuje się na 2-4 dni (Tab. 2) 

 Ze względu na znaczny hałas generowany w czasie prac związanych z wbijaniem fundamentów 

typu monopal w dno morskie, poszukiwane są inne, cichsze, a tym samym mniej oddziaływujące na 

środowisko rozwiązania. Wśród nich znajdują się m.in. alternatywne sposoby instalacji fundamentów 

(szczegółowe informacje na temat metod minimalizowania hałasu podwodnego podczas stawiania 

elektrowni wiatrowych znajdują się w opracowaniu III, pn. „Hałas podwodny generowany w czasie 

stawiania konstrukcji farm wiatrowych - przegląd typów konstrukcji MEW oraz metod 

minimalizowania hałasu”).  

                                                        
8 http://www.portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/morskafarmawiatrowa-Baltica/index.php?dir=RAPORT+Ba%C5%82 

tyk+%C5%9Arodkowy+II%2FTom+II_Przedsi%C4%99wziecie+i+emisje%2FSekcja+3_Opis+technologii%2F 

http://www.portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/morskafarmawiatrowa-Baltica/index.php?dir=RAPORT+Ba%C5%82


3.3.2 Fundament grawitacyjny (ang. gravity base structure) 

 Wykorzystywany zazwyczaj, na głębokościach 5 – 40 metrów. Jego żelbetowa konstrukcja o dużej 

masie oraz powierzchni podstawy, zapewnia elektrowni właściwą stabilność przy niekorzystnych 

warunkach atmosferycznych. Jedną z modyfikacji tego fundamentu jest wyposażenie go w specjalny 

„fartuch”, umożliwiający zagłębienie się podstawy w dno morskie, co dodatkowo zabezpiecza konstrukcję 

przed ruchami poziomymi, jak również ogranicza wymywanie osadów (Rys.3). 

Rys.3 Fundament grawitacyjny wraz z poszczególnymi elementami konstrukcji (na podstawie raportu 

MEW Bałtyk Środkowy II) 

 

Tab.3 Przykładowe parametry fundamentu typu grawitacyjnego (na podstawie raportu MEW Bałtyk 

Środkowy II 
9
) 

  

                                                        
9 http://www.portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/morskafarmawiatrowa-Baltica/index.php?dir=RAPORT+Ba%C5%82 

tyk+%C5%9Arodkowy+II%2FTom+II_Przedsi%C4%99wziecie+i+emisje%2FSekcja+3_Opis+technologii%2F 

http://www.portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/morskafarmawiatrowa-Baltica/index.php?dir=RAPORT+Ba%C5%82


Parametr Wartość 

Średnica podstawy (max) 50 m 

Średnica, na jaką pogłębiane jest dno (max) 70 m 

Głębokość, na jaką pogłębiane jest dno (max) 3 m 

Masa fundamentu (max) 4000 ton 

Masa balastu (max) 3000 ton 

Szerokość warstwy ochronnej przed wymywaniem (śr) 15 m 

Głębokość warstwy ochronnej przed wymywaniem (śr) 1,5 m 

Średnica kolumny fundamentu (max) 7,5 m 

Czas pogłębiania dna dla 1 fundamentu (śr) 24 h 

 

 W odróżnieniu od monopali, fundamenty grawitacyjne wymagają odpowiedniego przygotowania 

dna morskiego przed ich posadowieniem. Prace te polegają na usunięciu osadów dennych do głębokości 3 

metrów i średnicy nieco większej od samej podstawy fundamentu, co jest związane z przygotowaniem 

podłoża również pod pas ochraniający instalację przed wymywaniem (Tab. 4). Na koniec przestrzeń ta jest 

wypełniana żwirem i betonem. Na tak przygotowane podłoże, można układać fundament. Czas instalacji 

jednego fundamentu grawitacyjnego szacuje się na 4 – 7 dni. Z wyjątkiem prac związanych z 

przygotowaniem podłoża, posadowienie fundamentu nie generuje hałasu podwodnego. Metoda ta jest 

zalecana tam, gdzie wpływ hałasu mógłby  znacząco oddziaływać na organizmy morskie. 

3.3.3 Trójnóg (ang. tripod)  

 Stosowany jest zazwyczaj przy głębokościach powyżej 30 metrów. Stalowa konstrukcja oparta jest 

na trzech podporach osadzonych grawitacyjnie na dnie z wykorzystaniem pali wbijanych w dno morskie. 

Taki fundament pozwala na przenoszenie ciężaru podpory z turbiną wiatrową na morskie podłoże. Podpory 

mogą być rozmieszczone symetrycznie lun asymetrycznie (Rys.4). 

  



Rys.4 Fundament typu trójnóg wraz z poszczególnymi elementami konstrukcji (na podstawie raportu 

MEW Bałtyk Środkowy II) 

 

Tab. 4 Przykładowe parametry fundamentu typu tripod (na podstawie raportu MEW Bałtyk Środkowy 

II) 

Parametr Wartość 

Odległość pomiędzy nogami fundamentu (max) 40 m 

Liczba nóg fundamentu (max) 3 szt. 

Średnic głównej kolumny fundamentu (max) 7 m 

Średnica rur bocznych (max) 5 m 

Średnica pala (max) 2,5 m 

Długość pala (max) 60 m 

Masa fundamentu (bez pali, max) 900 ton 

Masa pojedynczego pala (max) 300 ton 

Szerokość warstwy ochronnej przed wymywaniem liczona 

od obrzeża fundamentu (śr) 

10 m 

Głębokość warstwy ochronnej przed wymywaniem (śr) 1,5 m 

Czas efektywnego palowania jednego fundamentu (śr) 18 h 

Moc młota pneumatycznego (max) 2300 kj 

Liczba uderzeń młota pneumatycznego na 1 godzinę 2800 

Liczba uderzeń młota pneumatycznego na 1 pal 8400 

 



 Fundament trójnożny, podobnie jak monopale wbijany jest przy pomocy młota pneumatycznego 

bądź wwiercany w dno. Liczba uderzeń młota na jeden pal może dochodzić do 8400 uderzeń (Tab.4). Przy 

czym wbijana nie jest cała konstrukcja, a jedynie pale osadzone na podporach, które przechodzą przez 

zainstalowane na tripodzie tuleje. Z tego względu hałas generowany w czasie prac nie jest aż tak duży 

jakma to miejsce przy wbijaniu fundamentów typu monopal. Przy pomocy zaprawy cementowej łączony 

jest fundament z palami. 

Czas instalacji jednego fundamentu trójnożnego szacuje się na 4 – 7 dni. 

3.3.4  Fundament kratownicowy (ang. jacket) 

 To stalowa konstrukcja w kształcie wieży o przekroju kwadratowym (rzadziej trójkątnym), której 

podpory połączone są klamrami zamontowanymi krzyżowo (Rys.5). Fundament montowany jest do dna 

morskiego przy pomocy czterech pali o średnicy zwykle do 2 m i długości do 70 metrów (Tab.5). Z uwagi 

na mniejsze przekroje rur w porównaniu do pozostałych rodzajów fundamentów, wykazuje większą 

wytrzymałość na falowanie. Fundamenty tego typu mogą być stosowane na głębokościach ok. 30 - 60 m. 

Rys.5 Fundament kratownicowy wraz z poszczególnymi elementami konstrukcji (na podstawie 

raportu MEW Bałtyk Środkowy II) 

 

  



Tab.5 Przykładowe parametry fundamentu kratownicowego (na podstawie raportu MEW Bałtyk 

Środkowy II) 

Parametr Wartość 

Odległość pomiędzy nogami fundamentu (max) 40 m 

Liczba nóg fundamentu (max) 4 szt. 

Średnica nóg fundamentu (max) 3 m 

Średnica pala (max) 3 m 

Długość pala (max) 70 m 

Masa fundamentu (bez pali, max) 800 ton 

Masa pojedynczego pala (max) 250 ton 

Szerokość warstwy ochronnej przed wymywaniem liczona 

od obrzeża fundamentu (śr) 

10 m 

Głębokość warstwy ochronnej przed wymywaniem (śr) 1,5 m 

Czas efektywnego palowania jednego fundamentu (śr) 18 h 

Moc młota pneumatycznego (max) 2300 kj 

Liczba uderzeń młota pneumatycznego na 1 godzinę 2800 

Liczba uderzeń młota pneumatycznego na 1 pal 8400 

  

 Fundament kratownicowy można posadowić wykorzystując konstrukcję pomocniczą (szablon), 

która pozwala na precyzyjne umieszczenie wbijanych w dno pali, a następnie osadzeniu na nich 

konstrukcji, bądź wbiciu pali przez tuleje po wcześniejszym ustawieniu konstrukcji. W obu przypadkach 

pale wbijane są przy pomocy młota pneumatycznego lub są wwiercane. Podobnie jak w przypadku 

fundamentów typu tripod, hałas generowany w czasie prac instalacyjnych jest mniejszy niż przy wbijaniu 

monopali.  

Czas instalacji jednego fundamentu trójnożnego szacuje się na 4 – 7 dni. 

3.3.5 Fundament typu suction bucket/can 

 Oparty na stalowej podstawie (zbiorniku) z otwartym dnem, który w wyniku usuwania wody ze 

środka za pomocą sprężonego powietrza i powstałej różnicy ciśnienia hydrostatycznego, ulega zagłębieniu 

w dnie morskim. Maksymalna średnica zbiornika może sięgać 14 metrów a wysokość dochodzi do 18 m. 

(Tab.6). Tego typu fundamenty charakteryzują się wysoką statecznością i możliwością stosowania na 

płytkich wodach. Stosowane są rozwiązania wykorzystujące tą technikę przy instalacji fundamentów 

kratownicowych Suction Bucet Jackets zastępując tym samym pale mocujące konstrukcję do dna oraz 

pojedyncze fundamenty - Suction Mono Buckets (Rys.6). Fundamenty te są przykładem konstrukcji, 

podczas stawiania których generowana jest niewielka ilość hałasu i nie wymagane jest użycie dodatkowych 

metod minimalizowania hałasu podwodnego. Są one z powodzeniem stosowane m.in. w rejonie Morza 



Północnego. Dużą zaletą tej metody jest możliwość odzyskania całej instalacji wraz z elementami 

osadzonymi w dnie morskim, przez co wpływ na środowisko jest znikomy. 

Rys.6 Fundament suction bucket jackets
10

 i suction mono bucket
11

 

  

Tab.6 Podstawowe parametry fundamentu typu suction bucket (na podstawie raportu MEW Bałtyk 

Środkowy II) 

Parametr Wartość 

Odległość pomiędzy nogami fundamentu (max) 40 m 

Średnica nóg fundamentu (max) 1 m 

Liczba nóg fundamentu (max) 4 szt. 

Liczba kesonów (max) 4 szt. 

Średnica kesonu (max) 14 m 

Wysokość kesonu (max) 18 m 

Penetracja dna morskiego przez keson (max) 16 m 

 

 Zarówno fundamenty, jak i element przejściowy są instalowane razem jako cała konstrukcja i 

zatapiane podczas instalacji. Fundament stosowany jest często przy mulistym podłożu i wiąże się z 

próżniowym odsysania mułu spod kesonów. Fundament opuszczany jest na dno i po osiągnięciu właściwej 

głębokości dochodzi do odsysania osadu spod jednego/trzech/czterech filarów. Cały proces związany z 

ustawianiem, poziomowaniem fundamentu prowadzony jest zdalnie, co skraca czas instalacji. Fundamenty 

                                                        
10 https://www.offshorewind.biz/2014/05/22/dong-energy-signs-another-suction-bucket-deal-with-spt-offshore/ 
11https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frenews.biz%2F32798%2Fjapanese-mull-mono-

buckets%2F&psig=AOvVaw0DBWH9U0zRrh_vvx0i9z64&ust=1572470897298000&source=images&cd=vfe

&ved=0CAMQjB1qFwoTCOiVy4y1wuUCFQAAAAAdAAAAABAT 



można dokładnie wypoziomować podczas instalacji na dnie morskim i nie jest wymagane wtórne 

poziomowanie interfejsu wieży. 

3.3.6 Fundament pływający (floating foundation) 

 W odróżnieniu do systemu monopalowego, gdzie fundament zagłębiony jest w dnie morskim, 

fundament pływający znajduje się w stanie zawieszenia. Niewielki jego fragment wystaje z wody, a 

pozostała część znajduje się pod wodą. Sam słup jest pusty w środku, natomiast dolna część obciążona jest 

balastem oraz dodatkowym kotwiczeniem w postaci trzech lin lub łańcuchów stalowych, które zapewniają 

stabilność całej konstrukcji. Hałas generowany w czasie kotwiczenia lin jest minimalny.  

 Pływające konstrukcje nośne, pozwalają na rozmieszczenie elektrowni wiatrowych w rejonach o 

znacznych głębokościach, gdzie zastosowanie tradycyjnych technik jest niemożliwe ze względów 

ekonomicznych bądź konstrukcyjnych. Dzięki systemom pływających fundamentów możliwy jest dostęp 

do tych obszarów, gdzie warunki wietrzne są najkorzystniejsze. Najbardziej rozpowszechnionymi typami 

fundamentów głębokomorskich, zaadaptowanych przede wszystkim do przemysłu wydobywczego ropy 

naftowej i gazu (w przyszłości mogących mieć zastosowanie w energetyce wiatrowej) są 
12

:  

• boje typu Spar – boje o kształcie walca, których stabilność zapewnia nisko położony środek ciężkości 

(balast umieszczony w dolnej części boi) w stosunku do środka wyporu. Około 90% konstrukcji znajduje 

się pod powierzchnią wody. Boje kotwiczone są do dna przy pomocy lin i łańcuchów kotwiczących.  

• platformy pionowego kotwiczenia – za stabilizację konstrukcji odpowiadają kotwiczone w dnie 

morskim cięgna. Struktury te znajdują się zawsze pod działaniem znacznych sił rozciągających, dlatego też 

w przypadku wychylenia platformy z położenia podstawowego wskutek działania sił hydrodynamicznych i 

aerodynamicznych, cięgna dążą do przemieszczenia platformy w położenie pierwotne. 

• konstrukcje półzanurzone – posiadają zanurzony w wodzie kadłub, który jest połączony kolumnami z 

ramą konstrukcji. Cała konstrukcja zakotwiczona jest przy pomocy cum lub łańcuchów. Mają zastosowanie 

na głębokościach przekraczających 70–80 m.  

Obecnie istnieje na świecie jedna komercyjna farma wiatrowa wykorzystująca technikę fundamentów 

pływających. Powstała w 2017 r. w rejonie Szkocji farma składa się z pięciu pływających turbin o łącznej 

mocy 30 MW. 

                                                        
12http://www.portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/morskafarmawiatrowa-Baltica/Streszczenie%20w%20j%C4% 

99zyku%20niespecjalistycznym_vA.pdf 

http://www.portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/morskafarmawiatrowa-Baltica/Streszczenie%20w%20j%C4%25


  

Rys.7 Koncepcje pływających elektrowni wiatrowych oraz platforma WingFloat zainstalowana na 

Oceanie Atlantyckim 
13,
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3.4 Wewnętrzna sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna  

 Wewnętrzna sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna tworzy system połączeń między 

poszczególnymi elektrowniami morskimi z morskimi stacjami elektroenergetycznymi. Kable tworzące 

wewnętrzną sieć elektroenergetyczną pracują zazwyczaj na napięciu przemiennym 33 kV lub 66 kV i 

zbudowane są z trzyżyłowych, złożonych z trzech izolowanych i ekranowanych przewodników 

miedzianych. Kable o napięciu 66 kV charakteryzują się większą zdolnością przesyłową niż kable 33 kV o 

takim samym przekroju żyły roboczej. Sieci kablowe układane są zazwyczaj pod dnem morskim na 

głębokości od 0,5 m do 2 metrów. W przypadku rejonów, gdzie ze względu na niekorzystne warunki 

geologiczne, zagłębienie kabli jest niemożliwe, układa się je na dnie morskim. Stosuje się wówczas kable z 

dodatkowymi elementami ochronnymi. Do takich zabezpieczeń zalicza się: 

 betonowe obudowy lub materace 

 kamienie, głazy ułożone luzem lub w workach 

 maty wykonane z tworzyw sztucznych 

 prefabrykowane obudowy stalowe 

 profile z tworzyw sztucznych, zapinane wokół układanych kabli  

Szczegółowe parametry wewnętrznych sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych są precyzowane 

po określeniu m.in. ostatecznej mocy farmy wiatrowej, liczbie i rozstawie turbin oraz lokalizacji morskich 

stacji transformatorowych. 

3.5 Stacja elektroenergetyczna 

 Morska stacja elektroenergetyczna odprowadza energie elektryczną z elektrowni wiatrowych na 

ląd do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Jednocześnie ogranicza użycie kabli 

przesyłowych zmniejszając tym samym stary energii na przesyle.  

Wyróżnia się kilka rodzajów stacji elektroenergetycznych : 

                                                        
13 https://www.edp.com/en/windfloat 
14 https://www.windpowerengineering.com/worlds-first-floating-wind-farm-delivers-promising-results/ 

https://www.edp.com/en/windfloat


 Transformatorowa (AC) – odbiera prąd przemienny z elektrowni wiatrowych i zmienia jego 

napięcie by umożliwić jego dalszy transfer w technologii przemiennoprądowej 

 Przekształtnikowe (AC/DC) – przekształca prąd przemienny na prąd stały by umożliwić jego 

przesył w technologii stałoprądowej. 

4 Istniejące i planowane morskie farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim  

4.1  Stan obecny 

 Morze Bałtyckie było pierwszym na świecie akwenem, na którym posadowiono morską farmę 

wiatrową, co dało mu pozycję lidera w tej branży energetycznej. Wybudowana w 1991 r. farma Vindeby, 

zlokalizowana na duńskich wodach terytorialnych składała się z 11 turbin o mocy jednostkowej 0,45 

MW
15

. Obecnie Bałtyk plasuje się na trzecim miejscu pod względem całkowitej mocy generowanej przez 

zainstalowane na tym obszarze turbiny wiatrowe. Poziom 2219 MW daje 16% udział w europejskim rynku 

morskiej energetyki wiatrowej. Niekwestionowanym liderem jest rejon Morza Północnego, gdzie moc 

zainstalowanych elektrowni sięga 12938 MW, dając tym samym 70% udział w rynku (Rys.8) 
16

.  

 Na obszarze Morza Bałtyckiego funkcjonuje obecnie 19 morskich farm wiatrowych (na podstawie 

strony WindEurope - stan na koniec 2018 r.) . Najwięcej zainstalowanych jest na wodach duńskich (9), 

niemieckich (4) oraz szwedzkich (4) (Rys.9). Dwie farmy zlokalizowane są u wybrzeża Finlandii. 

Najstarszą czynną elektrownią na wodach Morza Bałtyckiego jest duńska farma Tunø Knob wybudowana 

w 1995 r., o mocy 5 MW. Pozostałe farmy zostały zbudowane już na początku XXI wieku (Rys.9). 

 
Rys.8 Całkowita moc (MW) zainstalowanych morskich elektrowni wiatrowych z podziałem na 

poszczególne akweny (stan na koniec 2018 r.) 

Biorąc po uwagę 25 letni okres eksploatacji elektrowni oraz szybki rozwój branży, pozwalający na 

wznoszenie wyższych, większych i generujących większą moc turbin, obserwuje się szybszą wymianę i 

                                                        
15 https://www.maritime-executive.com/article/worlds-first-offshore-wind-farm-being-decommissioned 
16https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Offshore-Statistics-

2018.pdf 
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rozbiórkę elektrowni starszej generacji. Do 2018 r. wycofano z eksploatacji 6 farm na obszarze Bałtyku 

(Tab.7). 

Tab.7 Zestawienie wycofanych z eksploatacji  MFW na obszarze Morza Bałtyckiego 
17

 

Nr. Nazwa farmy Kraj Moc [MW] 
Liczba i rodzaj 

turbin 

1. Vindeby Dania 5 11 

2. Nogersund Svante 1 Szwecja 0,22 1 

3. Yttre Stengrund Szwecja 10 5 

4. Kemin Ajoksen I Finlandia 15 5 

5. Kemin Ajoksen II Finlandia 15 5 

6. Sea Twirl P3 Szwecja 0,002 1 

 

 Do największych pod względem mocy MFW można zaliczyć elektrownie: Anholt (Dania), Arkona 

(Niemcy) i Wikinger (Niemcy). Z kolei elektrownie o najmniejszej mocy to: Sea Twirl S1 (Szwecja), 

Bockstigen (Szwecja), TunØ Knob (Dania) i Frederikshavn (Dania). Przedział zainstalowanej całkowitej 

mocy generowanej przez farmy mieści się między 400 – 0,03 MW, a przedział mocy dla pojedynczej 

elektrowni wynosi od 6.0 do 0.03 MW (Tab.8). Całkowita moc pochodząca z morskich farm wiatrowych 

zainstalowanych na Bałtyku wynosi obecnie 2181,03 MW
18

  (2218,00 MW wg. WindEurope 
19

 ). 

 

  

                                                        
17https://vasab.org/wp-content/uploads/2019/05/Baltic-LINes-Offshore-Wind-and-Grid-in-the-Baltic-Sea-

%E2%80%93-Status-and-Outlook-until-2050.pdf 
18https://vasab.org/wp-content/uploads/2019/05/Baltic-LINes-Offshore-Wind-and-Grid-in-the-Baltic-Sea-

%E2%80%93-Status-and-Outlook-until-2050.pdf 
19https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Offshore-Statistics-

2018.pdf 



Tab.8 Zestawienie morskich farm wiatrowych zlokalizowanych na wodach Morza Bałtyckiego 
18

 

Nr. Nazwa farmy Kraj 
Moc 

[MW] 
Liczba i rodzaj turbin 

Rok 

budowy 

Głębokość 

posadowieni

a [m] 

Odległość 

od brzegu 

[km] 

1. Anholt Dania 400 111/Siemens SWT-3.6-

120 
2013 14-17 21 

2. Arkona Niemcy 385 60/Siemens 

SWT -6.0-154 
2018 23-37 35 

3. Wikinger Niemcy 350 70/Adwen AD5-135 2017 37-43 35 

4. 
EnBW Baltic 

2 
Niemcy 288 80/Siemens SWT 3,6-

120 
2015 23-44 32 

5. Rødsand II Dania 207 90/Siemens SWP 2.3-

93 
2010 6-12 9 

6. Rødsand I Dania 166 72/Siemens SWP 2.3-

82 
2003 6-10 8 

7. Lillgrund  Szwecja 110 48/Siemens SWP 2.3-

93 
2007 4-8 10 

8. 
EnBW Baltic 

1  
Niemcy 48 21/Siemens SWT 2.3-

93 
2009 16-19 17 

9. Kårehamn Szwecja 48 16/Vestas V112-

3.0MW 
2013 8-20 6 

10. 
Pori 

Tahkoluoto 2 
Finlandia 42 10/Siemens 

WindPower 
2017 15 2 

11. 
Middelgrun-

den 
Dania 40 20/Bonus/Siemens 

2MW 
2001 3-5 5 

12. Ajos Finlandia 26 10/WinWinD 3MW 2017 0-8 5,2 

13. Samsø Dania 23 10/Bonus/Siemens 2.3-

82 
2003 14-20 3,5 

14. Sprogø Dania 21 7/Vestas V90-3MW 2009 6-16 2 

15. 
Avedøre 

Holme  
Dania 11 3/Siemens SWT-3.6-

120 
2011 0-2 0,4 

16. Frederikshavn Dania 8 

1/Nordex N90 2.3 

MW, 1/Vestas V90-

3MW,  

1/Bonus(Siemens) 82.4 

2.3 MW 

2003 1-4 3,1 

17. Tunø Knob Dania 5 10/Vestas V39 500kW 1995 4-7 6 

18. Bockstigen Szwecja 3 5/WinWorld 550kW 2018 6 5,7 

19. Sea Twirl S1 Szwecja 0,03 SeaTwirl 2015 31 0,3 

https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_Wind_Power
https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_Wind_Power
https://en.wikipedia.org/wiki/Lillgrund_Wind_Farm
https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_Wind_Power
https://en.wikipedia.org/wiki/Baltic_1_Offshore_Wind_Farm
https://en.wikipedia.org/wiki/Baltic_1_Offshore_Wind_Farm
https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_Wind_Power
https://en.wikipedia.org/wiki/Middelgrunden
https://en.wikipedia.org/wiki/Middelgrunden
https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_Wind_Power
https://en.wikipedia.org/wiki/WinWinD
https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_Wind_Power
https://en.wikipedia.org/wiki/Vestas
https://en.wikipedia.org/wiki/Vestas_V90-3MW
https://en.wikipedia.org/wiki/Aved%C3%B8re_Holme_Offshore_Wind_Farm
https://en.wikipedia.org/wiki/Aved%C3%B8re_Holme_Offshore_Wind_Farm
https://en.wikipedia.org/wiki/Nordex
https://en.wikipedia.org/wiki/Vestas
https://en.wikipedia.org/wiki/Vestas_V90-3MW
https://en.wikipedia.org/wiki/Vestas_V90-3MW
https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_Wind_Power
https://en.wikipedia.org/wiki/Tun%C3%B8_Knob_Offshore_Wind_Farm
https://en.wikipedia.org/wiki/Vestas


           

 

 

 

Rys.9 Lokalizacja czynnych morskich farm wiatrowych na obszarze Morza Bałtyckiego (na 

podstawie WindEurope 
20

) 

4.2 Najbliższa perspektywa 

 Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w rejonie Morza Bałtyckiego wykazuje duży potencjał 

biorąc pod uwagę perspektywę lat 2020-2050. Scenariusze rozwoju tej branży energetycznej zakładają moc 

                                                        
20 https://windeurope.org/about-wind/interactive-offshore-maps/#international 
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generowaną przez turbiny morskie na poziomie 21 064 MW. Znaczny udział w rynku zaczną odgrywać 

kraje nadbałtyckie, w których proces rozwoju morskiej energetyki wiatrowej znajduje się obecnie na 

początkowych i średniozaawansowanych etapach, od wdrożenia procedur OOŚ (Litwa), aż do uzyskania 

pozwolenia na budowę (Polska) (Tab.9). 

 Z perspektywy planów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej najambitniej prezentuje się Polska, 

która zakłada instalację farm o łącznej mocy 8610 MW. Również znaczne inwestycje planuje Estonia, 

która chce osiągną poziom 4330 MW oraz Szwecja – 2070 MW. Do połowy drugiego kwartału 2018 r. 

zatwierdzonych było kilka projektów farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 5804 MW (etap 

przygotowania i uzyskiwania pozwoleń), w tym wybudowana i uruchomiona pod koniec września 2018 r. 

w Niemczech – MFW Arkona. Zaawansowane prace prowadzone są również przy duńskiej farmie -  

Kriegers Flak o mocy 598-600 MW, której uruchomienie planowane jest w 2021 roku  (Tab.9).    

Tab.9 Perspektywa rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w rejonie Morza Bałtyckiego z podziałem 

na poszczególne kraje (stan na maj 2018) 
21

 

Nr. Kraj 
MFW w planie 

[WM] 

MFW 

zatwierdzone 

[WM] 

MFW w 

budowie 

[WM] 

1. Dania 640 140 598 

2. Niemcy 271 504 385 

3. Szwecja 3080 2760 - 

4. Finlandia 2070 - - 

5. Polska 8610 2400 - 

6. Estonia 4330 - - 

7. Litwa 1630 - - 

8. Łotwa - - - 

9. Rosja 433 - - 

 

 Pod budowę MFW potrzebne są odpowiedniej wielkości powierzchnie. Szacuje się w oparciu o 

założenia, że jeśli na 1 km
2
 zainstalowana będzie moc 5,35 MW, to obszar wymagany do rozwoju 

energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim wyniesie 5.129 km
2
 w 2030 r. 

22
 (Rys.10). 

                                                        
21https://vasab.org/wp-content/uploads/2019/05/Baltic-LINes-Offshore-Wind-and-Grid-in-the-Baltic-Sea-

%E2%80%93-Status-and-Outlook-until-2050.pdf 



 

Rys.10 Szacowany obszar dla rozwoju morskich farm wiatrowych do 2030 r. 
22

 

 Biorąc pod uwagę różne scenariusze z perspektywy 2030 i 2050 roku widać, nawet przy 

założeniach pesymistycznych, że rozwój morskiej energetyki wiatrowej w rejonie Bałtyku będzie 

postępować (Tab.10). Kluczową rolę w każdym ze scenariuszy dla 2030 r. przypisuje się Niemcom, Danii 

oraz Polsce, a w perspektywie 2050 r. – Polsce, Niemcom i Szwecji. Pod względem planowanych 

lokalizacji MFW w 2050 r. najwięcej miejsc wytyczono w rejonie południowego Bałtyku (Rys.12).    

Tab.10  Różne scenariusze energetyczne [MW] z perspektywy 2030 i 2050 r. dla morskiej energetyki 

wiatrowej na obszarze Morza Bałtyckiego 
23

 

Nr. Kraj 2017 
2030 

Niski 

2030 

Średni 

2030 

Wysoki 

2050 

Niski 

2050 

Średni 

2050 

Wysoki 

1. Dania 880 1620 1770 2170 2370 3160 5490 

2. Niemcy 689 3240 3500 4390 7970 13120 29680 

3. Szwecja 206 390 760 1160 5000 10040 26050 

4. Finlandia 90 240 450 540 2920 6990 23780 

5. Polska - 1460 1730 3410 8130 14920 35280 

6. Estonia - 230 430 900 900 1530 2880 

7. Litwa - - 50 100 960 1960 4950 

8. Łotwa - - - 130 620 1290 3470 

9. Rosja - 220 430 1040 1880 4820 16900 

Σ 1865 7400 9120 13840 30750 57830 148480 

scenariusz niski – scenariusz zakładający stagnację/recesję w rozwoju gospodarczym oraz niestabilność geopolityczną 

scenariusz średni – najbardziej prawdopodobny scenariusz powstały w oparciu o aktualne dane i informacje 

scenariusz wysoki – scenariusz progresywny, zakładający wypełnienie celów Porozumienia Paryskiego 

 

                                                        
22 https://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2019/02/ZG_BalticLINes_Rekomendacje_PL_v2.1.pdf 
23 https://vasab.org/wp-content/uploads/2019/05/Baltic-LINes-2030-and-2050-Baltic-Sea-Energy-Scenarios.pdf 
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 Rys.11 Plany rozwoju morskiej energetyki wiatrowej dla różnych scenariuszy z perspektywy 

2030 r. dla Morza Bałtyckiego 
24

 

 

                                                        
24 https://vasab.org/wp-content/uploads/2019/05/Baltic-LINes-2030-and-2050-Baltic-Sea-Energy-Scenarios.pdf 



  

Rys.12 Plany rozwoju morskiej energetyki wiatrowej dla różnych scenariuszy z perspektywy 2050 r. 

dla Morza Bałtyckiego 
25

 

5 Podsumowanie 

 Morska energetyka wiatrowa rozwija się bardzo dynamicznie w Europie. Choć obecnie większość 

inwestycji zlokalizowana jest na obszarze Morza Północnego, to plany na najbliższych kilkadziesiąt lat 

wskazują, że Morze Bałtyckie będzie odgrywało coraz większą rolę w tym sektorze energetyki między 

innymi za względu na panujące w nim korzystne warunki do realizacji tego typu inwestycji, jak dobra 

wietrzność czy niewielka głębokość. Mimo niewątpliwych zalet, które sprawiają, że realizacja tego typu 

przedsięwzięć jest opłacalna w tym rejonie, należy wziąć również pod szczególną uwagę kwestie 

środowiskowe.  

                                                        
25 https://vasab.org/wp-content/uploads/2019/05/Baltic-LINes-2030-and-2050-Baltic-Sea-Energy-Scenarios.pdf 

 



 Morze Bałtyckie jako akwen o charakterze morza śródlądowego, z racji panujących w nim 

warunków hydrologicznych narażony jest na wysoką kumulację zanieczyszczeń, szczególnie tych 

długotrwale utrzymujących się w środowisku. Ze względu na silną antropopresję w postaci transportu 

morskiego, rybołówstwa, prac związanych z układaniem rurociągów gazowych i naftowych, wydobycia 

paliw i innych surowców naturalnych, stawiania morskich elektrowni wiatrowych, układania kabli 

energetycznych czy działalności wojsk, presja na ekosystem Bałtyku i żyjące w nich organizmy jest coraz 

większa. Tym samym zachodzi potrzeba by każda aktywność, ingerująca w naturalne środowisko morskie 

była uważnie oceniona pod względem krótko i długotrwałych efektów jej oddziaływania, tym bardziej, że 

Bałtyk został uznany przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) ONZ za Szczególnie Wrażliwy 

Obszar Morski (PSSA - Particularly Sensitive Sea Areas) czyli rejon, który ze względu na swoją 

wyjątkowość powinien być szczególnie chroniony oraz wymaga przestrzegania zaostrzonych norm w 

zakresie ochrony środowiska morskiego. Na potrzebę ekosystemowego podejścia do zarządzania 

działalnością człowieka, opartego na zachowaniu ekosystemu i jednoczesnym umożliwieniu 

zrównoważonego użytkowania zasobów i usług morskich wskazuje również Ramowa Dyrektywa w 

sprawie Strategii Morskiej. Zwraca uwagę na potrzebę realizacji działań zmierzających do osiągnięcia 

dobrego stanu środowiska morskiego Wspólnoty (Good Environmental Status - GES), aby zapobiec 

dalszemu pogorszeniu jego stanu.  

 Na obecnym etapie planowania i wydawania decyzji środowiskowych dla morskich farm 

wiatrowych bardzo ważne jest by we właściwy sposób określić środowiskowe uwarunkowania realizacji 

tego typu przedsięwzięć. Szczególną uwagę należy zwrócić na oddziaływanie skumulowane, jakie mogą 

wystąpić przy jednoczesnych pracach dla kilku inwestycji, co wydaje się być nieuniknione patrząc na 

harmonogram wydawanych decyzji. W związku z ciągłym rozwojem branży energetyki wiatrowej i stałym 

postępem prowadzącym do tworzenia coraz większych, a tym samym bardziej wydajnych i opłacalnych  

elektrowni wiatrowych, należy mieć na uwadze większy wpływ i oddziaływanie na środowisko. Należy 

tym samym dążyć do opracowania i wdrożenia odpowiednich środków minimalizujących negatywne 

oddziaływanie inwestycji na środowisko oraz żyjące w nim organizmy. 
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