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 Warszawa, 6 sierpnia 2021 r. 
KL/ 312/225/DZS/2021 

Pan  
Andrzej Adamczyk 
Minister Infrastruktury 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

w maju 2021 r. w ramach konsultacji społecznych Konfederacja Lewiatan przekazała na Pana ręce szereg 
uwag dotyczących treści projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków 
złożonych w postępowaniu rozstrzygającym (pismo znak: KL/211/155/DZS/2021) prowadzonych  
na podstawie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Z pewną 
dozą optymizmu przyjęliśmy raport z konsultacji społecznych, który wskazywał, że część uwag 
Konfederacji Lewiatan została uwzględniona.  

Jednocześnie z dużym niepokojem przyjęliśmy informacje opublikowane w dniu 27 lipca 2021 r. 
dotyczące II tury uzgodnień międzyresortowych do projektu rozporządzenia, które wskazują, że w nowej, 
niekonsultowanej ze stroną społeczną i przedstawicielami biznesu wersji rozporządzenia, pojawiły się 
wymagania, które mogą być trudne lub niemożliwe do spełniania przez inwestorów zagranicznych, 
którzy posiadają wiedzę i szerokie doświadczenie w realizacji projektów o podobnej skali i zakresie, 
uniemożliwiając im de facto udział w postępowaniu rozstrzygającym, a tym samym wykluczając ich  
z procesu inwestowania w morską energetykę wiatrową w Polsce.  

W związku z tym, że celem rozporządzenia jest ustalenie przejrzystych, szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków w postępowaniu rozstrzygającym, tak, aby zapewniło ono większą konkurencyjność  
i transparentność postępowań rozstrzygających, zwracamy uwagę Pana Ministra na następujące 
kwestie: 

a) zgodnie z raportem z konsultacji, Ministerstwo zdecydowało się wprowadzić przepisy, które miały 
odwoływać się do uprzednio realizowanych przez wnioskodawcę inwestycji o odpowiedniej 
wartości, jako podstawowego kryterium oceny doświadczenia. Jako Konfederacja Lewiatan 
wskazywaliśmy także, że premiowane powinny być skomplikowane projekty zrealizowane na 
obszarach morskich. Informacje przedstawione w tabeli uwag do projektu rozporządzenia z II tury 
uzgodnień wskazują natomiast, że Ministerstwo zrezygnowało z tego pomysłu wprowadzając, 
obok kryterium związanego z budową morskich farm wiatrowych, kryteria dotyczące 
doświadczenia w zakresie budowy lądowych farm wiatrowych, krótkotrwałych pilotażowych 
projektów w zakresie wytwarzania hydrowodoru czy doświadczenia w zakresie magazynów 
energii. Wszystkie te kryteria, nie pozwolą naszym zdaniem na wybór podmiotów, których 
kompetencje gwarantują zrealizowanie skomplikowanych projektów na obszarach morskich. 
Projekty, które wiążą się z bardzo specyficznymi ryzykami, wymagają określonej wiedzy  
i personelu, których nie da się zgromadzić realizując jedynie inwestycje wskazane powyżej;  

 

b) proponowane kryteria powinny zapewniać możliwość przedstawienia ofert przez podmioty, które 
posiadają odpowiednie doświadczenie. Cel ten niewątpliwie nie zostanie osiągnięty, jeśli  
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w postępowaniach rozstrzygających nie będzie można posługiwać się doświadczeniem zdobytym 
poza Unią Europejską czy krajami EOG. Proponowana regulacja wydaje się także pozostawać  
w sprzeczności z postanowieniami Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejska  
i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony (Dz. Urz. UE L 149 z 30 kwietnia 2021 r.), a także umów 
o wzajemnym wspieraniu inwestycji, w tym tych zawartych z USA (pomiędzy Polską i USA)  
i Kanadą (pomiędzy UE a Kanadą). 

Jednocześnie nasze ogromne zaniepokojenie budzi sposób przeprowadzania konsultacji (a właściwie ich 
braku) i czas pracy nad projektem rozporządzenia. Pierwsze konsultacje społeczne odbyły się w grudniu 
2020 r., kolejne w maju 2021 r. W lipcu 2021 r. pojawił się raport z konsultacji. Natomiast docierające 
do nas informacje wskazują, że Ministerstwo pracuje nad projektem, który może zawierać tak istotne 
zmiany, że możemy uznać go za nowy projekt, który powinien być przedmiotem kolejnych konsultacji 
społecznych. Naszym zdaniem tylko szerokie konsultacje społeczne prowadzą do wypracowania 
optymalnych rozwiązań, uwzględniających interesy wszystkich uczestników rynku, pozwalających  
na wybór najlepszych ofert, które gwarantują realizacje projektu w sposób zgodny z polityką rządu  
i wskazanymi politykami europejskimi. Dlatego też, apelujemy o przekazanie przedmiotowego projektu 
do ponownych konsultacji społecznych i wypracowania konsensusu tak, aby na etapie składania 
wniosków Minister właściwy ds. Gospodarki Morskiej mógł dokonać wyboru optymalnych rozwiązań 
spośród wielu konkurencyjnych ofert. W ten sposób, rozwój morskiej energetyki wiatrowej będzie 
postępował szybko z korzyścią dla polskiej gospodarki i społeczeństwa.  
 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przedmiotowego tematu, bardzo proszę o kontakt  
z p. Dorotą Zawadzką-Stępniak, Dyrektorką Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji 
Lewiatan, e-mail: dzawadzka-stepniak@konfederacjalewiatan.pl; tel. 22 55 99 925; tel. kom. 502 117 
112. 

Z poważaniem,  

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan Michał Kurtyka - Minister Klimatu i Środowiska 
Pan Michał Dworczyk - Minister - członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Pan Witold Naturski - Pełniący Obowiązki Dyrektora Przedstawicielstwa, Przedstawicielstwo Komisji     
Europejskiej w Polsce 


